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Як відомо, 5 вересня стартувала виборча кампанія з виборів
депутатів місцевих рад та керівників громад, які відбудуться
25 жовтня. На даний час уже створено територіальні виборчі
комісії, визначено межі округів. Так голів місцевих громад – Турківської та Боринської, а також депутатів, обиратимемо у
двох округах. Турківська міська громада орієнтовно має 17710
виборців, Боринська – 16841. Але аналізуючи всі попередні виборчі кампанії, є очевидним, що на виборчі дільниці прийде приблизно по 10 тисяч виборців. Та більше того, у зв’язку із заплутаністю бюлетенів, експерти передбачають, що багато з
них можуть стати недійсними. У кожну громаду ми оберемо
собі по 26 депутатів від різних політичних партій. Яка буде їх
пропорція, дізнаємося лишень після голосування.
Щодо депутатів Самбірської районної ради, то їх обиратимуть у чотирьох округах. Відповідно, на 281й дільниці, із загальною кількістю
виборців 169977. На нашому виборчому округу, куди входять Турківська міська, Боринська селищна
та Стрілківська сільська громада,
попередньо до урн для голосування буде запрошено 45426 виборців.
Знову ж таки, коли враховувати,

що явка виборців – в середньому
60 відсотків, то не важко визначити кількість тих, що проголосували.
До районної ради ми оберемо 42 депутати. Для порівняння, в сьогоднішній Турківській районній раді
є 34 депутати, які представляють 8
політичних партій: ПП «Блок Петра
Порошенка «Солідарність», ВО
«Батьківщина», ПП «Наш край», ПП
«Українське об’єднання патріотів

«УКРОП», ПП «Воля», ПП «Громадянська позиція», ВО «Свобода», ПП
«Об’єднання «Самопоміч»,
З приводу виборів до Львівської
обласної ради, то тут область поділена на 9 виборчих округів, серед
яких є і Самбірський. Власне тут,
віддаючи голос за того чи іншого
кандидата, маємо розуміти: якщо
будемо перетягувати ковдру, то теперішній Турківський район може
взагалі залишитися без свого представника (земляка) в обласній раді.
Треба думати, зважувати.
Особливу увагу представникам
політичних партій, членам територіальних та дільничних виборчих
комісій слід звернути на роз’яснення щодо відміток в бюлетені. Для
цього потрібно підготувати покрокову інструкцію, щоб була зрозуміла для кожного. Інакше матимемо
велику кількість недійсних бюлетенів, а в такій плутанині є велика
ймовірність масштабних фальсифікацій.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÍÀÄÒÎ ÌÀËÎ ÒÅÑÒÓÞÒÜ
З початку пандемії, що викликана ковід-19, у нашому районі інфіковано 105 осіб. Відповідно
проведено 398 ПЛР-тестів. Це навіть немає одного відсотка від загальної кількості жителів
району. Медики пояснюють такий низький рівень протестованих тим, що в нас немає відповідних
лабораторій. Відібрані зразки возять в Стрий або до Львова, а там, як відомо, лабораторні
центри перевантажені. Втім, ця цифра є не зовсім достовірною, адже чимало людей здають як
ІФА-тести так ПЛР-тести у приватних лабораторіях і вже з результатами, якщо вони позитивні,
або йдуть на самоізоляцію, чи шукають собі місця для лікування.
Загалом по Україні протестовано 1 млн. 778 тисяч осіб. А це майже три відсотки від загальної чисельності
населення.
Якщо, не дай Бог, у жовтні чи в листопаді нас накриє друга, значно важча, коронавірусна хвиля, то Турківщину
очікують нелегкі часи. А тому медики вже вкотре просять громадян бути обачливими, носити маски, використовувати антисептики та дотримуватися соціальної дистанції. Прикро, але у нас з цим повний хаос. Люди живуть
безпечністю і вседозволеністю.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогого і люблячого, щирого і турботливого чоловіка, татуся та дідуся – Василя Вікторовича Шепіду – з 60-річчям
щиро вітають дружина Катерина, дочка Наталія з сім’єю, дочка Ніна з сім’єю,
син Іван з сім’єю, любимий онучок Максимчик, брати Іван з
сім’єю та Микола,
сестра Надія з
сім’єю, свати з
Ворохти, Сколівщини та
Турківщини
та вся велика родина.
Усі вони бажають дорогому ювіляру неба безхмарного, настрою гарного,
здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!
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Найніжніші, найтепліші слова вітань і побажань
шлемо з нагоди 50-річчя подружнього життя нашим
лагідним, турботливим, добрим батькам, дідусеві та
бабусі – Йосипу Івановичу та Теодозії Михайлівні
Ферелетичам із с. Ільник. За ніжнеє серце, за щиру
турботу, за ваше бажання добра нам усім, за мудрі
поради, невтомну роботу Вам, любі наші, низький
наш уклін!
Тож будьте, рідненькі, завжди Ви щасливі,
Ніколи не хмуртесь, хоч важко є вам.
Бо ви у нас, любі, на світі єдині,
Коли ви смієтесь – всім радісно нам.
Здоров’я міцного, щастя
без краю
Від щирого серця ми вам
бажаєм!
Хай Бог посилає вам довгі
літа,
А в серці довіку живе доброта!
З повагою, любов ’ю і вдячністю – син Віктор, невістка Євгенія, дочка Наталія, зять Віктор, син Іван,
невістка Ольга, онуки Сергій з дружиною Мариною,
Назар, Іван, Аня, Авеліна, Ангеліна, правнучка Вікторія, сестра Віра і шваґер Василь та вся велика родина.

14 вересня святкує свій золотий ювілей мудра, щира, добра, працьовита, кохана, любляча і дорога нам людина – Світлана Михайлівна Яремчук.
Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо Тебе, рідненька, з цим прекрасним життєвим святом! Бажаємо, щоб Ти була
завжди щаслива, здорова та усміхнена. Нехай Твоє миле обличчя світиться радістю та випромінює добро, а в серці не гасне віра, надія й любов. Ми Тебе безмежно любимо, цінуємо та поважаємо. Нехай Господь пошле Тобі благословення, нехай здоров’я й сил дарують всі святі!
Щиро вітаємо Тебе зі святом
урочистим
І Богу дякуєм, що Ти є на землі.
Хай над Тобою завжди небо буде
чистим,
На серці – радісно і повно на
столі!
Хай стелиться життя розмаєм
І хилить щастя повен цвіт.
Ми від душі Тобі бажаєм
Здоров’я міцного і многая літ!
З любов’ю – свекра Юлія, свекор Роман, чоловік Валерій,
сини Дмитро і Роман, чоловікова сестра Людмила.

17 вересня святкуватиме свій багатий, чудовий 80-річний
ювілей житель с. Верхнє Висоцьке – Микола Іванович Фаш.
З нагоди ювілею найщиріші вітання з побажаннями міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного тепла, Господнього благословення дорогому і люблячому чоловіку і татусеві,
турботливому і чуйному дідусеві шлють дружина Олександра,
дочка Оксана, зять Іван, онуки Микола, Михайло з дружиною
Інною, Олександра, Віталій, Володимир.
Прожито немало на білому світі
Та з нами, рідненький, й надалі
живіть.
Хай сонечко в Ваше віконечко
світить
І радує серце висока блакить!
Весна відшуміла своїм буйним
цвітом,
Вже літечко відстелило свої килими,
Та діти й онуки Вам нині радіють,
Бо всі Вас шануємо й любимо ми.
Всміхніться, татусю, хай долі тривоги
Минають Ваш теплий та затишний дім.
До Вас не забудем дороги ніколи,
А нині вітаєм сімейством усім!

Парафіяни щиросердечно вітають з днем народження настоятеля храму Собору Пресвятої Богородиці УГКЦ с. Верхня
Яблунька о. Руслана Гедза.
Всечесний отче, щиро бажаємо Вам доброго життя у променях благодаті, праведності, любові, поваги й радості. Нехай Вам
вдається достукатись до серця кожної
людини, подарувати надію Господню.
Нехай у Ваших силах буде змінити цей
світ на краще. Нехай у всьому Господь
буде в поміч, а Матінка Божа веде і охороняє Вас завжди, Дух Святий надихає
і провадить Вас. Міцного здоров’я і всіх
земних благ Вам і Вашій родині.
Ми вдячні Вам за працю й простоту,
За Ваше серце, щирість, доброту.
Хай те зерно, що сієте у наші душі,
Плідним колоссям проростає.
Уся Ваша родина в здоров’ї й мирі
проживає,
Небесна зірка шлях Ваш осяває,
Всевишній кожен крок оберігає –
На многії і благії літа!
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РОБОЧА НАРАДА З
МЕДИКАМИ ПЕРВИНКИ
У середу, під керівництвом заступника голови Турківської
РДА Василя Цибака, відбулася нарада з керівництвом Турківського РЦ ПМСД та сімейними лікарями, завідувачами ФАПів
та лікарських амбулаторій. У нараді також взяв участь директор КНП «Боринська районна лікарня» Ігор Маркін. Присутні розглянули декілька дуже важливих на сьогодні питань
– про вакцинацію жителів району, стан захворюваності населення Турківщини на коронавірус, проблеми та шляхи їх вирішення. Йшлося й про роботу сімейних лікарів.
За словами Василя Васильовича, наш район повністю забезпечений вакцинами для профілактики туберкульозу, гепатиту
В, гемофільної інфекції, інактивованою поліомієлітною вакциною, комбінованою пентавалентною вакциною для профілактики кашлюка, дифтерії, правця,
гепатиту В, гемофільної інфекції,
а також для профілактики кору,
паротиту, краснухи. Тож проблеми із нестачею вакцини немає,
а є якраз проблема з вакцинацією населення. На сьогодні
щеплення зробили лише 12
відсотків населення району. За
серпень, зокрема було провакциновано до 500 дітей і 218 дорослих. На рівні області ми в далеко не в перших рядах. І причина цього тягнеться ще з минулих років, коли в суспільстві виникло негативне ставлення до
вакцинації. До речі, з приводу
вакцинації серед школярів, напередодні була проведена нарада з директорами закладів загальної середньої освіти Турківщини, також зініційована Василем Цибаком. І це вже дає свої
перші результати – школи, де
майже не було щеплених дітей,
збільшують показник вакцинації.
Так є у Верхньовисоцьому НВК,
у Турківському НВК №1, у
Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та
інших. Первинною ланкою розроблено план вакцинації, створено дві мобільні групи, які виїжджають в населені пункти і
проводять вакцинацію. Хоча і це
на сьогодні є занадто мало.
А ось Микола Яцкуляк, головний лікар РЦ ПМСД з цього
приводу висловив на нараді
свою думку:
– Пояснювати серйозність
цього питання не потрібно,
адже всі мають розуміти, що потрібно бути вакцинованим, аби
уберегти себе від наслідків спалахів різних інфекційних захворювань. Нещодавно Міністр охорони здоров’я Максим Степанов
був з робочим візитом у Львові, і
мені особисто довелося пояснювати йому стан вакцинації на
Турківщині, адже серед щеплення дитячого населення ми таки
пасемо задніх. Перша причина
цього, у нас сформована неправильна статистика
щодо
кількості дитячого населення.
За статистикою – 12500 дітей, у
нас – максимум до 9 тисяч по
району, судячи з укладених декларацій. А розрахунки, звичайно, всі проводять на ту велику
кількість населення. І як би ми
не горіли бажанням, ми ніколи
не вийдемо на нормальний
рівень так, як інші райони, які

мають більш достовірну інформацію щодо демографічних показників. Ну, й друге, звичайно –
це антивакцинальні настрої, які
були навіть і серед медичних
працівників, і які сьогодні, на
жаль, і далі продовжуються. З
тими, хто гальмує цей процес,
ми, звичайно, працюємо і впливаємо на них. Немало таких є
серед педагогів, особливо серед
директорів шкіл, а директор, я
вважаю, має великий вплив і на
дітей, і на батьків. Впевнений,
що ми цей камінь зрушимо з
місця, а держава допоможе
відкорегувати ці демографічні
показники, і Турківщина вже
буде, як мінімум, десь посередині у зведенні по вакцинації
населення.
Про процедуру щеплення
детально розповіла медик,
відповідальна за щеплення, –
Галина Нестор. Вона й надала
достовірну інформацію щодо
показників щеплення.
– На проведення планових
щеплень негативний вплив спричинила пандемія коронавірусної хвороби. Попри те, що надання медичної послуги з планової
вакцинації не зупинялось, фактично із середини березня
кількість візитів населення до
медичних закладів з приводу
вакцинації різко знизилась. Це
вплинуло на показники охоплення профілактичними щепленнями цільових вікових груп,
– наголосила вона. – Більше стали приходити на щеплення в
літні місяці. Так у серпні у нас 231
особа зробила щеплення від
кашлюка, дифтерії і правця, 252
– від поліомієліту, 218 щеплень
вакциною АДПМ. Хочу відзначити добру роботу мобільних бригад у Верхньому Висоцькому.
Там, станом на 9 вересня, провакциновано 47 дітей, у Турківському НВК №1 – більше 90 щеплень. І віриться, що так буде й
по інших школах, по всіх населених пунктах.
Жвава розмова між присутніми зайшла тоді, коли стали обговорювати питання, яке найбільше хвилює нас, – це стан із
захворюваністю на Covid-19.
Станом на 8 вересня, у Турківському районі зареєстровано 105
хворих, які пройшли тестування
у державних та приватних
клініках і отримали позитивний
результат. Тому гостро було поставлено питання до сімейних
лікарів, аби тримати цю ситуацію на контролі, взяти на облік
усіх, хто хворіє у селі, і тих, хто
контактував з ними. Складна ситуація із захворюваністю на коронавірус складається у Гусно-

му. Тут хворіє багато людей. Причина – хворі ігнорують приписи
лікаря і не всі хочуть іти на самоізоляцію, робити тести, а продовжують бути серед людей,
працюють, ідуть до храмів. На
таких лежить велика особиста
відповідальність за здоров’я
рідних і оточуючих.
Йшлося й про те, що й далі
дуже довго доводиться чекати на
результати ПЛР-тестів. Зокрема
Ігор Маркін висловив думку, що
ефективніше було б робити хворому спочатку ПЛР-тест, а не
ІФА-тест, бо є багато випадків,
коли ІФА показує позитивний результат, людина хворіє, лікується, і тоді вже ПЛР –тест робити
недоцільно, адже він в більшості
уже покаує, що людина здорова.
Від сімейних лікарів було багато нарікань на вкрай погану
роботу медичної служби. Викликати бригаду швидкої медичної
служби з інфекційки до тяжкого
хворого майже неможливо. Поперше, важко додзвонитися до
них, і, по-друге, є часті відмови,
мотивовані тим, що у лікарнях
немає місць. Присутні навіть
попросили Василя Васильовича підготувати від імені адміністрації звернення в область, аби
якось виправити цю ситуацію.
Хоча такого листа було направлено директору департамента
охорони здоров’я ЛОДА.
Заступник головного лікаря
первинки Іван Нагайко просив
сімейних лікарів серйозно
відноситися до своїх обов’язків: хоча б раз у місяць телефонувати до людини, з якою
укладено декларацію, і цікавитися станом її здоров’я. На цьому наголошував і Василь Цибак.
Усі працівники ФАПів і лікарських амбулаторій мають бути на
роботі увесь робочий день,
згідно складеного графіка. Також виступаючий висловив занепокоєння тим, що у первинки
хочуть забрати приміщення, де
знаходиться педіатрична служба району. Це поліклінічне
відділення, яке належить КНП
«Турківська ЦРЛ».
На нараді наголошували й на
тому, що пасажири рейсових автобусів не дотримуються маскового режиму. Днями буде проведено спеціальний рейд, і коли в
автобусах будуть люди без масок, штрафуватимуть водіїв.
Також медики висловили
прохання до усіх жителів району
– не боятися вакцинувати себе і
своїх дітей, адже це збереже
здоров’я багатьом. Постійно
тримати контакт зі своїм сімейним лікарем, телефонувати до
нього, а в разі, коли людина хвора й не може прийти сама до
сімейного лікаря, за нею пошлють санітарний автомобіль,
що є у розпорядженні лікарських амбулаторій. Приймаймо
рішення разом зі своїм сімейним лікарем – так безпечніше.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Доброго, щирого, люблячого сина, коханого чоловіка, турботливого батька, чуйного брата, жителя с. Верхнє Гусне –
Івана Михайловича Яцика – із 35-річним ювілеєм від щирого
серця і з великою любов’ю вітають батько Михайло, мама
Марія, дружина Мар’яна, синочки Павлик і Тимофійко, сестра Мар’яна і бажають йому міцного здоров’я, родинного тепла і затишку, радості, достатку, Господнього благословення і
опіки.
З ювілеєм Тебе щиро вітаєм,
Бажаєм радості й добра,
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Нехай на Тебе благодать небесна
Завжди і всюди повсякчас спливає,
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах Тебе оберігає!

Дорогу дочку, дружину, матусю, бабусю, жительку с. Присліп
– Лілію Іванівну Бринько – з 50-літтям з дня народження
щиро вітають мама Петрунеля, свекра Софія, чоловік Микола, дочка Наталія, сини Михайло і Андрій, зять Микола, онук
Іванко і вся велика родина. Бажають люблячій ювілярці
міцного здоров’я, світлих і щасливих днів у житті,
добра і достатку, рясних Божих благословінь.
Хай попри всі земні тривоги,
Які не можна обійти.
Повсюди стелиться дорога
Любові, щастя, доброти.
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти й творити.
І хай Господь дозволить на землі
До сотні літ у радості прожити!

«ОНУР» ВІДРЕМОНТУЄ
ДОРОГУ ДО БОБЕРКИ
Відбувся тендер на визначення переможця, який ремонтуватиме дорогу Бориня-Боберка, протяжністю 26,4 км. Перемогу у конкурсі здобула відома турецька компанія «ОНУР Конструкціон Інтернешнл», яка вже не перший рік будує дороги на Львівщині. Вартість
проекту – 419,5 млн. гривень. А до кінця 2020 року заплановано
освоїти 90 млн. грн., звичайно, якщо цьому сприятиме погода.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÊ²ËÜÊÈ ÏÅÐÅÏÀÄÅ ÃÐÎÌÀÄÀÌ
Те, що керівникам новостворених громад буде нелегко, ні в
кого не викликає сумнівів. Працювати доведеться, як кажуть,
день і ніч, щоб заклади, розташовані на відповідній території,
могли успішно функціонувати.
Днями було оприлюднено інформацію, скільки орієнтовно базової дотації перепаде кожній з громад Львівщини. Нас, зрозуміло,
цікавлять Турківська та Боринська громади. Отже, перша в наступному році може отримати 19 млн.272 тисячі грн., а ось друга – 45
млн.701 тисячу грн. По обсягу дотації в області Боринська громада
є другою. Поступається лише Дрогобицькій міській, яка орієнтовно
отримає 101 млн. 202 тисячі гривень.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Продається трикімнатна квартира у будинку за чеським проектом по вул. Молодіжна, 38, м. Турка, площею 78 м кв. Є два закриті
балкони.
Ціна – за домовленістю. Тел.: 0662020886.
Ластівківська сільська рада повідомляє про те, що в приміщенні
сільської ради відбудуться громадські слухання містобудівної документації (детальний план території) про виділення земельної
ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку в межах с. Ластівка, вул. Зарічна, Ластівківської сільської ради, орієнтовною площею 0, 25 га, гр. Шияну Миколі Володимировичу.
Замовник: Ластівківська сільська рада.

ОГОЛОШЕННЯ
Про надання одноразової адресної допомоги на придбання
навчального приладдя дітям із багатодітних сімей
Допомога на придбання навчального приладдя надається дітям
з багатодітних сімей шкільного віку та дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної освіти) та вищої освіти – до закінчення
навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23
років, з багатодітних сімей, у яких виховується п’ятеро і більше дітей.
Звертатися за адресою: м.Турка, вул. Міцкевича, 77, управління соціального захисту населення Турківської РДА, кабінет №11.
Тел.: 3-15-35.
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3 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

СКЛАД

СКЛАД

Турківської міської
територіальної виборчої комісії
Самбірського району Львівської області
(уточнений)

Боринської селищної
територіальної виборчої комісії
Самбірського району Львівської області

ГОЛОВА КОМІСІЇ – Кравченко Зеоніда
Миронівна – від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина».
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ – Левицький Андрій Тарасович – від місцевої організації Політичної партії «Радикальна Партія Олега Ляшка».
СЕКРЕТАР КОМІСІЇ – Савчак Романія
Любомирівна – від місцевої організації
Політичної партії «За Майбутнє».
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Алімов Руслан Олегович – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;
Гут Жанна Олександрівна – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;
Бойко Мирон Іванович – від місцевої
організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА ОДЕЩИНУ»;

Дубравська Ірина Василівна – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»;
Кузьо Оксана Ярославівна – від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;
Левицька Марія Михайлівна – від
місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;
Немець Орест Іванович – від місцевої
організації Політичної партії «Сила і
Честь»;
Павлик Надія Василівна – від місцевої організації Народно-Демократичної
партії;
Паращич Олена Остапівна – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»;

ГОЛОВА КОМІСІЇ – Павлова Мар’яна
Михайлівна – від місцевої організації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ – Цуняк
Ірина Іванівна – від місцевої організації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “Всеукраїнське
об’єднання “Батьківщина”.
СЕКРЕТАР КОМІСІЇ – Кравець Оксана
Михайлівна – від місцевої організації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЗА МАЙБУТНЄ”.
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Антонова Яніна Едуардівна – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА”.
Богдановська Вікторія Дмитрівна – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“ГОЛОС”.

Бучак Тетяна Вікторівна – від місцевої
організації Політичної Партії «ГОЛОС»;

Писанчин Іван Йосипович – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»;

Додурич Галина Василівна – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА”.

Вовчанський Віталій Семенович – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»;

Поліщук Марина Борисівна – від
місцевої організації Політичної партії
«НОВА ПОЛІТИКА»;

Дудурич Євгенія Олексіївна – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“Слуга Народу”.

Дем’ян Микола Петрович – від місцевої організації Політичної партії «Україна Соборна»;

Яворський Микола Миколайович –
від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ».

Дяків Людмила Миколаївна – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”.
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м.Турка (межі виборчих дільниць 461505, 461506,461507)
с. Явора (межі виборчої дільниці 461522)
с. Мала Волосянка (межі виборчої дільниці 461523)
с. Стоділка (межі виборчої дільниці 461524)
с. Ісаї (межі виборчої дільниці 461525)
с. Ясениця (межі виборчої дільниці 461529)
с. Кіндратів (межі виборчої дільниці 461530)
с. Закіпці (межі виборчої дільниці 461535)
с. Радич (межі виборчої дільниці 461536 )
с.Ліктів (межі виборчої дільниці 461537)
с.Ільник (межі виборчої дільниці 461538)
с.Завадівка (межі виборчої дільниці 461539)
с.Ясенка-Стецьова (межі виборчої дільниці 461540)
с.Лосинець (межі виборчої дільниці 461541)
с.Лосинець (межі виборчої дільниці 461542)
с.Мельничне (межі виборчої дільниці 461543)
с. Дністрик-Дубовий (межі виборчої дільниці 461513)
с.Лопушанка (межі виборчої дільниці 461514)
с.Хащів (межі виборчої дільниці 461515)
с. Лімна (межі виборчої дільниці 461516)
с. Бережок,Жукотин (межі виборчої дільниці 461517)
с. Вовче (межі виборчої дільниці 461518)
с. Присліп (межі виборчої дільниці 461519)
с. Шум’яч (межі виборчої дільниці 461520)
с. Розлуч (межі виборчої дільниці 461521)

Кузьо Галина Ярославівна – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “Слуга Народу”.
Лило Галина Миколаївна – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “Блок
Геннадія Чекіти “За справедливість”.
Ляхович Василь Дмитрович – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“Європейська Солідарність”.
Михайлюк Оксана Йосифівна – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“Європейська Солідарність”.
Петях Наталія Романівна – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “Громадянська Позиція”.
Попіль Михайлина Дмитрівна – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“Українська Галицька Партія”.
Романчак Любов Омелянівна – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“ГОЛОС”.
Цап Михайло Станіславович – від
місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
“Європейська Солідарність”.
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Опис меж територіального виборчого округу

Кравців Леся Михайлівна – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “Свобода”.

ВІДОМОСТІ

ВІДОМОСТІ

Номер
територіального
виборчого
округу

Квич Марія Петрівна – від місцевої
організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “НАШ
КРАЙ”.

Орієнтовна
кількість
виборців

5606

Номер
територіального
виборчого
округу

1

2

6367

3

5740

Зеоніда КРАВЧЕНКО, голова комісії;
Романія САВЧАК, секретар комісії.

4

Опис меж територіального виборчого округу

с. Нижня Яблунька (межі виборчих дільниць 461508, 461509)
с. Верхня Яблунька (межі виборчої дільниці 461510)
с. Шандровець (межі виборчої дільниці 461511)
с. Боберка (межі виборчої дільниці 461512)
с. Риків, с. Межигір’я (межі виборчої дільниці 461533)
с. Багнувате (межі виборчої дільниці 461534)
смт Бориня (межі виборчої дільниці 461544)
с. Яблунів (межі виборчої дільниці 461546)
с. Ропавське (межі виборчої дільниці 461547)
с. Штуковець (межі виборчої дільниці 461548)
с. Нижнє Висоцьке, с. Заріччя (межі виборчої дільниці
461545)
с. Яворів (межі виборчої дільниці 461553)
с. Нижнє (межі виборчої дільниці 461554)
с. Верхнє (межі виборчої дільниці 461552
с. Нижній Турів (межі виборчої дільниці 461549)
с. Верхній Турів (межі виборчої дільниці 461550)
с. Сянки, с. Беньова (межі виборчої дільниці 461551)
с. Комарники, с. Зворець – вул. Зворець: 352-417А (межі
виборчої дільниці 461555)
с. Буковинка, с. Закичера, с. Зворець – вул. Береговець, вул.
Зворець: 418-451 (межі виборчої дільниці 4615-56)
с. Бітля (межі виборчої дільниці 461557)
с. Карпатське (межі виборчої дільниці 461558)
с. Сигловате (межі виборчої дільниці 462163)
с. Либохора (межі виборчих дільниць 461559, 461560)
с. Верхнє Висоцьке (межі виборчих дільниць 461561, 461562)
с. Верхнє Гусне, с. Нижнє Гусне (межі виборчої дільниці
461566)
с. Кривка, с. Івашківці (межі виборчої дільниці 461567)

Орієнтовна
кількість виборців

4916

4265

3874

3786

Мар’яна ПАВЛОВА, голова комісії;
Оксана КРАВЕЦЬ, секретар комісії.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÍÀÂ×ÀÍÍß Ó ØÊÎËÀÕ
ÒÀÊÈ ÑÒÀÐÒÓÂÀËÎ
Щоправда, за новими правилами та з обмеженнями.
Вони мають захистити дітей від зараження
Серед обов’язкових нововведень: санітайзери на вході до навчального закладу, обмеження присутності батьків всередині
навчального закладу, обов’язкове провітрювання класів на
кожній перерві та миття підлоги дезінфікуючими засобами
двічі на день. Однак, чи достатньо цього?
Кандидат медичних наук, керівник Національної експертної
групи з інфекційного контролю,
інфекціоніст Андрій Александрін переконаний: наша
влада просто списала правила,
розроблені Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вони
корисні, але не допоможуть
уникнути розповсюдження вірусу у навчальних закладах. І ось
чому…
Діти пішли до школи. Як ви
оцінюєте рівень підготовки шкіл
і чи реально на практиці дотримуватися усіх обмежень, затверджених МОЗ? У всій ситуації навколо підготовки шкіл є багато
незрозумілих моментів. Хочу
звернути увагу, що функціонально за протидію поширенню
Covid-19 відповідає головний
санітарний лікар України – нині
це Віктор Ляшко. Давайте пригадаємо: перша постанова головного санітарного лікаря
щодо дитячих навчальних закладів вийшла 30 липня, тобто за
місяць до початку навчального
сезону. Документ містив тимчасові рекомендації. А ось кінцева постанова головного санлікаря вийшла 22 серпня.
Скажіть, чи можливо за тиждень підготуватися до навчального сезону? Наприклад, у США
Центр контролю за захворюваністю (CDC) видав відповідні
рекомендації ще всередині
січня 2020 року. Натомість наш
головний санлікар «ждав чогось» пів року.
Хотів би також звернути увагу
на те, що головний санітарний
лікар поклав відповідальність
за захворюваність дітей на керівників навчальних закладів. Це
смішно. Керівники дитячих установ не мають ні людського, ні
фінансового ресурсу для того,
щоб створити ці умови. Роль
держави – не забороняти, а допомагати створювати необхідні
умови.
А головний санітарний лікар та
Центр громадського здоров’я
МОЗ за цей час нічого не зробили. Що мало б бути зроблено?
Ми говоримо про дитячі заклади. Найголовніше, що треба там
створити, – це хорошу систему
вентиляції приміщень, встановити контроль за температурою
повітря. До слова, вона має бути
в межах 19-21 градуса.
Це дуже важливо. Крім того,
вкрай необхідно контролювати
вологість повітря, особливо в
опалювальний сезон. Вона має
бути від 40% до 60%, а у нас під
час опалювального сезону в дитячих закладах ледь сягає 20%.
Діти дихають сухим повітрям, у
них пересушується слизова оболонка і організм стає сприятливий до розвитку всіх ГРВІ: грипу,
риновірусу, аденовірусу, Covid-19
і так далі. У нас ідеальні умови

для розповсюдження патогенів
щороку, проблема виникла не
зараз.
Тому за пів року Covid-19, час,
коли ми були на жорсткому карантині, державна система взагалі нічого не зробила для дитячих закладів. У школах та садочках всі в шоці, бо вони не розуміють, звідки брати кошти, як виконувати цю постанову головного санітарного лікаря. Я намагаюся ніколи не лізти в політику,
але я просто чітко розумію як
спеціаліст, що у нас країна з якимись збоченими правилами.
Ніхто не намагається вирішити
проблему.
В принципі, усі ці рекомендації
правильні, більшість з них переписана з міжнародних рекомендацій – ВООЗ чи ЮНІСЕФ. Але!
ВООЗ і ЮНІСЕФ дають широку
картину, починають з повітря,
його вологості і температури,
вентиляції. У нас про це ніхто не
каже. І коли трохи похолодає і в
класах позакривають вікна, ризик розповсюдження не лише
коронавірусної, а й будь-якої
інфекційної хвороби стане величезним.
Грошей, які були у «коронавірусному фонді», вистачило б для
того, щоб за пів року підготувати
школи і дитячі садки до нового
навчального року. Але натомість
будуємо дороги. Скажімо, мити
руки після кожного уроку – дуже
правильна рекомендація. Питання в іншому: чи створені для
цього відповідні умови?
Чи скрізь є рідке мило (бо інше
не підходить), чи скрізь закуплені саме паперові рушнички?
Може вас це здивує, але далеко
не в усіх школах у сільській
місцевості взагалі є вода – холодна, про гарячу взагалі не
йдеться!
Про яку інфекційну безпеку
можна говорити? Усе наше населення рано чи пізно перехворіє на Covid-19. Наскільки
початок навчання у школах
може погіршити ситуацію із коронавірусом.
Дитяче населення є однією з
рушійних сил розповсюдження
ГРВІ, в тому числі і Covid-19. І
найближчим часом зростання
захворюваності за рахунок дитячого населення піде ще більше,
бо хоч діти і не є групою ризику,
вони є носіями.
Діти можуть заражати своїх
батьків, бабусь і дідусів. Я впевнений, ситуація буде такою: 1
вересня діти пішли до школи, у
кінці вересня всі школи закриються. Тобто, варто знову готуватися до жорсткого карантину
просто тому, що всі захворіють?
По-перше, населення дуже розслабилося. Воно не довіряє центральній владі.
По-друге, за моїми спостереженнями, наразі величезна

проблема – внутрішньо колективні спалахи. Одна хвора людина прийшла на роботу на велике підприємство, там попчихала-покашляла, усіх позаражала,
і за кілька днів отримала лабораторне підтвердження Covid19. Ось вам і спалах.
Я не хочу лякати, але просто
як інфекціоніст розумію: у кінці
жовтня – на початку листопада
ми отримаємо точно таку ситуацію, як була весною в Італії чи
Іспанії, коли до лікарні звозитимуть величезну кількість хворих,
і медики змушені будуть з трьох
пацієнтів обирати одного, чиї
шанси на одужання найвищі, і
лікувати його.
У нас нетолерантне суспільство, воно не законослухняне. І
я його розумію, бо ж суспільству
не можна лише забороняти, з
ним потрібно постійно вести діалог,
пояснювати,
давати
відповіді. І сухого щоденного
фактажу про кількість хворих і
померлих щодоби не достатньо.
Потрібно пояснювати логіку
обмежень, до прикладу, якого
біса справді потрібно одягати
маску у закритих приміщеннях,
як от супермаркети; для чого
потрібно зберігати півтораметрову дистанцію; навіщо якісно
намилювати руки впродовж 20
секунд; і навіщо витирати руки
одноразовим рушником в офісі.
До слова, також необхідно
роз’яснювати епідеміологічні
особливості Covid-19 – життя
показало, що основні епідемічні
уявлення з цим вірусом не спрацьовують. Наприклад, суспільство очікувало, що влітку відбудеться зниження кількості хворих, як це буває з грипом, але
так не сталося. У тому числі, через погану вентиляцію більшості
закритих приміщень. Тільки через це? Адже грипу влітку немає:
епідсезон умовно починається
у жовтні і закінчується на початку травня.
Не лише у цьому. Згадайте,
коли у 2009 році у світі і в Україні
циркулював грип штаму Н1N1,
смертність від нього була високою – зокрема в Україні за сезон померло близько 1700 людей. Люди були теж налякані.
Водночас тоді, по-перше, була
вакцинація від цього грипу.
Щоправда, у нашій країні охоплення вакцинованих тоді складало менше 1%, та й зараз воно
не суттєво змінилося. Тоді був
реальний інструмент захисту,
просто ним не користувалися.
По-друге, тоді з’явився препа-
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рат для лікування цього грипу –
«Таміфлю», який реально допомагав і мав доказову базу. За
рахунок нього повитягували величезну кількість хворих із пневмонією.
Від Covid-19 немає ані вакцини, ані специфічних противірусних препаратів. Уся профілактика – це дотримання заходів
інфекційної безпеки. «Ніяку вакцину від коронавірусу за рік неможливо розробити». Світові
фармвиробники анонсують появу вакцини у найближчі місяці:
у Німеччині обіцяють вже в кінці
2020 року, китайська вакцина
знаходиться на останній фазі
тестування…
Знаєте, це для обивателя звучить ефектно: «вау, третя фаза
досліджень». Я ледь не щотижня чую, що американці чи
ізраїльтяни винайшли вакцину
проти СНІДу чи інших захворювань. Минає час, а вакцина не
з’являється. Це просто інформаційні вкиди. Якщо якась компанія заявляє, що от-от випустить вакцину, її акції піднімаються, інвестиції збільшуються. А
вакцини так і немає. Люди заробляють гроші.
Як інфекціоніст можу вас запевнити: ні про яку вакцину від
коронавірусу за рік, а тим більше
– про якісну, просто не йдеться.
Це неможливо. Те, що росіяни
щось зареєстрували, не витримує жодної критики. За міжнародними канонами, кожна вакцина має пройти три етапи випробувань.
Росіяни в грудні 2020 року
мали б тільки закінчити другий
цикл. Але вони вже заявили, що
вакцина готова. Розумієте, імунно-біологічний препарат – це не
жарти. Навіть якщо вакцина покаже свою ефективність, вона
може бути небезпечною. Доки ж
вона не буде безпечною, ні Всесвітня організація охорони здоров’я, ні ЮНІСЕФ, ні інші організації не візьмуть на себе відповідальність за неї. Це ж геноцид.
Я в це не вірю.
Людство вже стикалося з коронавірусом у 2002 році був
SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome, тяжкий гострий респіраторний синдром – «Главком»), у 2006-2007 рр. був MERS
(Middle East respiratory syndrome
coronavirus, близькосхідний коронавірусний респіраторний
синдром – «Главком»), і от минуло вже 18 років, витрачено
мільярди доларів, а вакцини
досі нема. За рік же точно зробити вакцину від коронавірусу
неможливо.
На мою думку, у кращому випадку вакцина від Covid-19 з’явиться у кінці 2021 року. Особисто я більше сподіваюсь на те,
що фармкомпанії зможуть найближчим часом розробити
ефективні противірусні препарати, які реально допоможуть
знизити смертність. При цьому
я переконаний: усе наше населення рано чи пізно перехворіє
на Covid-19. І ще я хотів би сказати про організацію усього процесу.
Ви знаєте, що немає жодної
лікарні, що спеціалізується на
коронавірусній інфекції, у тому
числі приватної, де б не відчувалося браку персоналу? Навіть у
столичній Олександрівській
лікарні (головна коронавірусна
лікарня Києва, – «Главком»).Ви
знаєте, чому зараз помітне зниження захворюваності серед
медиків? Бо вони вже всі перехворіли.

ÉÎÃÎ ÏÎÅÇ²ß –
ÖÅ ÁÅÑÊÈÄÄß
Ã²Ð ² ÌÎÃÓÒÒß
ÊÀÐÏÀÒ
27 серпня 1856 року народився Великий син українського народу – поет, філософ,
драматург, критик, публіцист, політичний та громадський діяч – Іван Франко.
Цього року виповнилося 164
роки від дня його народження.
– Саме з цієї нагоди читальний зал Турківської районний
бібліотеки організував для жителів міста, своїх відвідувачів
цікаву книжкову виставку, під назвою «Каменяр: молот – його
символ, зміст – праця», – каже
завідувач читального залу Любов
Гурін. – Ми маємо що показати
своїм відвідувачам. Іван Франко
- видатна людина, його поезія –
це бескиддя гір, скал, ущелин,
уламків, могуття Карпат із дикою
і вічною красою, це плин потоків,
що місцями ревучими водоспадами зриваються з висот і круч.
І справді, на стелажах знаходиться повне зібрання творів Каменяра, усіх 55 томів. Є тут різні
книги, такі як «Народні твори з
батьківщини Івана Франка»,
«Невідомий Іван Франко», «Бажав я для скованих долі» та багато інших. Серед них і прекрасна річ, лірична драма «Зів’яле листя» – так назвав сорокалітній Франко збірку поезій, які
оповиті смутком, жалем за навіки втраченим коханням. Іван
Франко казав: «Щасливий не той,
кого люблять, а той, хто любить».
Тож варто кожному з нас взяти ці
рядки із собою в життя. Щоб розквітали вони добром і любов’ю,
щоб проросли вони в наших серцях.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÌ²ß ÂÊÓÑÈËÀ
ÄÈÒÈÍÓ
Про укус змії надзвичайникам повідомили медики Турківської центральної районної
лікарні, куди у суботу, 5 вересня, о 15.15 год., звернулися батьки маленької постраждалої. Дівчинку одразу ж
госпіталізували у реанімаційне відділення.
Після надання першої медичної допомоги, дівчинку скеровано для подальшого лікування в
один із медзакладів Львова.
Цьогоріч це вже третій випадок,
коли від укусу змії страждає дитина.
Потерпіла мешканка с. Красне, 2013 року народження. Змія
вкусила її у праве стегно.
Наш кор.
Продаються 2 металеві контейнери, дошка – тридцятка-сороківка і дріт (шістка).
Ціна – за домовленістю.
Тел.: 0984525953.
Продається електродвигун –
10 кВт, рейки залізничні (4 штуки, довжиною 3 метри).
Ціна – за домовленістю.
Звертатися за телефоном:
0968718526.
Дві сім’ї придбають будинки з
городами у Турківському районі.
Бажано - суміжні.
Тел.: +380672962770, Олег.
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ÏÎ×ÈÍÀÒÈ
ÏÎÒÐ²ÁÍÎ Ç ÑÅÁÅ
«Коли впаде останнє дерево і помре остання тварина,
ви зрозумієте, що у Всевишнього для вас вже немає іншої Землі».
Б.Д. Орлі.
Чи є ми господарями у своєму домі? Чи є господарями у місті, селі, краї, в якому живемо? Відповісти на
це запитання можна, поглянувши хоча б навкруги: чи чисто там, де живемо, працюємо, проводимо вільний
час, чи затишно, чи не занедбано? Якщо прибрано, заметено, охайно, не розкидано, не поламано, дбайливо
збережено – значить усе тут по-хазяйськи, по-господарськи. Ми, жителі Турки, на відміну від наших
сусідів – закарпатців, або ж навіть старосамбірчан, своїм людяним відношенням до довкілля похвалитися, на жаль, не можемо. Ще не навчилися не смітити, не навчилися справно платити за вивезення
сміття, не навчилися берегти громадське майно. А може то неправда, що не вміємо, а просто не хочемо,
не горимо бажанням залишити своїм нащадкам чисте навколишнє середовище – річки, парки, ставки;
гарне, затишне містечко, столицю Бойківщини, у мальовничих Карпатах? Благоустрій Турки – питання, яке має стосуватися кожного її мешканця. Чекати, що хтось прибере замість мене, замість нас,
неприпустимо. Ось як сказав про власну відповідальність світлої пам’яті блаженніший Любомир Гузар:
«Не питає себе народ, не питає себе кожен, навіть ті, хто стояв на Майдані, а що я зроблю, а що я зробив,
щоб Україна була краща? Якби ми взялися до роботи і взялися не поодиноко, але разом, то ото була б
сила».
У перший день вересня, під керівництвом голови
Турківської райдержадміністрації Віталія Бабяка, було
проведено нараду щодо належного вивезення твердих
побутових відходів з території міста, в якій взяли участь
представники департаменту розвитку та експлуатації
житлово-комунального господарства Львівської ОДА та
Державної екологічної інспекції у Львівській області,
Турківський міський голова Геннадій Когут, його заступник Ростислав Набоков, т.в.о. начальника КП
«Турківське ЖКУ» Ігор Солопатич.
На нараді саме і йшлося про переповнені
сміттєві баки у місті, обговорили проблемні питання, пов’язані з укладанням угод з населенням. Так
майже з 7 тис. населення міста, лише близько 3540% населення уклали договір з КП «Турківське
житлово-комунальне управління» на вивезення
твердих побутових відходів, що є недостатнім для
повноцінного функціонування житлово-комунального підприємства та вчасного вивезення сміття.
На нараді керівництву міста рекомендовано
звернути увагу на дотримання жителями затверджених правил благоустрою та посприяти у якнайшвидшому укладанню договорів населення з комунальним підприємством на вивезення твердих
побутових відходів, для якомога швидшого вирішення екологічної проблеми міста.
– Насправді проблема з вивезенням сміття у
нашому місті є велика. Воно дуже швидко накопичується у баках, і комунальники просто не встигають його забирати. А все через те, що велика частина твердих побутових відходів, можна сказати,
мало не зі всього району, осідає в міських контейнерах . Жителі довколишніх сіл, приїжджаючи у
справах до Турки власним автотранспортом, беруть з
собою кульки зі сміттям, а в основному – це мішки,
щоби
викинути
непотріб у перший-ліпший
сміттєзбірник, який трапиться їм по дорозі в місті, –
розповідає міський голова Геннадій Когут. – І так щоденно. То й виходить, що наступного дня, уже після
того, як сміттєзбиральна машина почистила сміттєвий
бак, він знову вщент переповнений, ще й мішками
обкладений з усіх боків. Багато хто з таких умисних
порушників, коли зробити йому зауваження, ще й поводить себе нахабно. Розумію, що сміття продукує кожна
сім’я і кудись вона його діває. Спалює, виносить на
обочину дороги чи берег річки, або й до лісу, наносячи
тим шкоду довкіллю. Але все-таки в основному зібране
сміття несуть у сміттєвий ящик, хоча платить за це
далеко не кожен, а правових механізмів, за допомогою яких реально можна було б покарати порушника
великим штрафом, не маємо. А тому в Ігоря Солопатича як виконувача обов’язків керівника КП «Турківське
житлово-комунальне управління» є один спосіб часткового розв’язання проблеми – укладення договорів
на вивіз ТПВ з підприємцями та жителями приватного
сектору м. Турка. І це є та фінансова база, на основі якої
комунальне підприємство може функціонувати і вчасно, за графіком, вивозити сміття. На жаль, з укладанням договорів є проблема. Але повторюся: якщо б у
сміттєві баки скидали сміття тільки містяни, то коштів
на його вивіз вистачало б повністю, бо вивозилися б
відходи рідше, а отже й пального витрачалося б менше, і все було б зовсім по-іншому.
Проблема із вивезенням сміття загострилася ще навесні – з початком карантину, введеним в Україні, у зв’яз-

ку з Covid-19. По-перше, люди, що повернулися із заробітків, чи ті, хто залишався вдома на час карантину,
почали наводити порядок на своїх обійстях, у будинках,
квартирах. Господарі стали позбуватися зайвого мотлоху і сміття, щодень переповнюючи баки. Крім того, на
той час, у зв’язку з карантином,
діяла відстрочка зі
сплати за комунальні послуги. Не діяли штрафні санкції.
Тож виникла ситуація, що сума поступлених коштів за

вивезення твердих побутових відходів суттєво зменшилася, а сміття збільшилося у рази. У зв’язку з цим,
міська рада звернулася до голови райдержадміністрації і голови районної ради оголосити тендер на вивезення сміття з району, це би вирішило проблему. Ми готові були підготувати всю тендерну документацію, але
районна державна адміністрація відхилила нашу пропозицію. На той час у КП «Житлово-комунальне управління» виникли фінансові проблеми. Міська рада виділилила певні кошти комунальникам, аби можна було
закрити борги по зарплаті. З розумінням поставився до
ситуації голова Турківської районної ради Володимир
Лозюк. Райрада виділила на потреби житлово-комунальному управлінню 150 тисяч гривень – також для
погашення заборгованості, на придбання запасних частин для транспорту. Але кардинально і це не вирішує
проблему.
Проте сказати, що сміття не вивозять, було б неправдою. Його вивозять кожного дня, але місто і комунальне управління не можуть дати раду. Завжди потрібна
допомога. На рівні області уже навіть кажуть про нібито сміттєвий колапс у нашому місті. Нами зацікавилася
обласна екологічна служба, але насправді ніякого колапсу немає, а є просто проблема з вивезенням ТПВ.
Чому у вас несанкціоновані місця для збирання сміття?
– запитували нас екологи. Ми пояснили, що це не так,
адже затверджена схема санітарної очистки міста, і
контейнери стоять саме там, де й мають бути, тільки
проблема в тому, що вони переповнені. А вирішити її
можна буде лише тоді, коли відбудеться тендер, в результаті якого появиться фірма, що забиратиме сміття
з території усього нашого району. Потенційні фірми, які
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мають бажання сюди зайти, не хочуть укладати договір
з одним лише містом, а з жителями усіх населених
пунктів району. Але це вже, надіюся, станеться після
того, як будуть створені територіальні громади. В обговорюваному контексті варто пам’ятати і про моральний бік проблеми. Якщо ми самі не захочемо, аби в
місті було чисто, то чисто й не буде. Думка, що побутує
ще з радянських часів, що все за нас має зробити держава, неправильна. Має бути особиста відповідальність
кожного прибрати біля свого житла і обов’язково заплатити за сміття, яке викинули у смітник. Є у баках побутове сміття, яке у звичайному пакетику винесли, але ж
є у смітниках чи поблизу них – старі меблі, рештки від
розібраних господарських будівель, кахель, вапно,
пластик, скло, цегла... Для цього, щоби усе це вивезти
на смітттєзвалище, потрібна окрема машина. Якщо вже
людина хоче позбутися такого сміття, слід зателефонувати у житлово-комунальне управління, заплатити певну додаткову суму за окремий вивіз сміття, і так буде
правильно. Ну, колись же мусить змінитися наша психологія: щоби моє місто, його вулиці були чистими та
привабливими, я також маю докласти до цього певних
зусиль. Методами адміністрування домогтися порядку
вкрай важко.
Звичайно, екологи видали припис через переповнені сміттєві баки. Наразі сміття вивозять і будуть вивозити й далі, І я вважаю, що це ніякий не бойкот, ні
чиясь там халатність чи безвідповідальність, про що
пишуть в Інтернеті, це просто проблема, яку і міська
рада, і КП «Житлово-комунальне управління» стараються вирішувати, хоча самотужки це зробити вкрай
складно, – розповідає Геннадій Йосипович.
За даними КП «Житлово-комунальне управління»,
на початок вересня поточного року з населенням міста
укладено приблизно 750 договорів на вивіз ТПВ, а плата , за договорами, становить лише 25 відсотків. Це
надто мало. Прийнято в штат комунального управління особу – спеціаліста, який безпосередньо займається укладанням договорів. І за два останніх місяці їх укладено 240. Щоправда, є випадки відмов.
Тоді таку особу скеровують на розгляд
адмінкомісії при міській раді, яка притягає її до адміністративної відповідальності. Є й навпаки – договір укладено, а власник домогосподарства
вперто не платить за послугу, хоча
сміття
регулярно
викидає у
сміттєзбірник.
Чи порушують закон громадяни, що
ухиляються від укладання договорів на
вивіз твердих побутових відходів?
Відповідно до ч. 2 ст. 35-1 Закону України «Про відходи», власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі,
джерел утворення побутових відходів
укладають договори з виконавцем послуг з вивезення твердих побутових
відходів, здійснюють плату послуг з поводження з побутовими відходами. До
джерел утворення побутових відходів
стаття 1 цього ж закону відносить
об’єкти, на яких утворюються побутові відходи (житлові
будинки, підприємства, установи, організації та земельні
ділянки). Згідно з ч. 1 ст. 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживачі зобов’язані укласти
договір при поводженні з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку. У даному випадку з житлово-комунальним управлінням.
Тому адміністрація КП «Турківське житлово-комунальне управління» просить мешканців міста якнайшвидше укласти договір із комунальним підприємством
на вивіз ТПВ. У разі ухиляння, до порушників будуть застосовуватись заходи адміністративного характеру, передбачені законодавством України.
Сьогодні у світі дуже гостро стоїть проблема бережливого відношення людини до навколишнього середовища. Нас закликають поступово відмовлятися від пластику, який шкодить здоров’ю, від поліетиленових пакетів. Достатньо мати власні торбинки з тканини для
багаторазового використання і брати їх з собою, йдучи
за покупками в магазин. Закликають не викидати будьде відпрацьовані батарейки. Позбутися відпрацьованих батарейок також можна розумно, віднісши їх у Турківську міську раду, де на першому поверсі стоять спеціальні контейнери для їх збору. Та й вже час вчитися
нам сортувати сміття і вчити цього своїх дітей. І чим
більше ми будемо робити ці добрі, корисні маленькі
кроки, тим більшою стане можливість створити такі
умови, за яких справді можна буде милуватися і насолоджуватися життям – безцінним дарунком Господнім.
Усе це – у наших руках, у наших силах, у нашому бажанні і розумі.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№ 1-5, 7-11, 22-33.

ÌÎÑÊÂÈÍÈ ÏÐÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÒÂÎ
Московский народ,
Игом рабства клейменный,
Безбожной лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полный.
А.Хомяков
Московщина – це потвора, що нею навіть пекло гидилося і виригнуло на землю.
В.Розанов
Якщо б Московщина крізь землю провалилася б, то у світі нічогісінько б не захиталося.
І.Тургєнєв
Ми вже згадували про покруча, на ім’я «московський інтелігент». Згадували, що домішка європейської крові, породивши боротьбу протилежних духовних первнів у його душі, викликала в ньому душевний розлад, він борсається з
одної крайності до іншої: то бундючно кричить про свою місію керувати всім
світом, то колінкує в своїй зневірі в самого себе і сам себе опльовує. Та домішка європейської крові часом відкриває очі навіть і цілком змосковщеному покручеві, і він та змосковщені немосквини іноді бачили справжню Московщину,
справжнього москвина. З їхніх думок про Московщину і москвинів можна скласти кілька великих книжок.
Ф.Достоєвський у романі «Бєси» змалював в образі Кармазінова письменника Івана
Тургенева. Вустами Кармазінова-Тургєнєва
стверджує, що основою московського соціалізму є аморальність, заперечення честі і
чесності. Московська ж безбожність не з
соціалізму виросла, а навпаки – московський соціалізм виріс із московської безбожності. Коли нема Бога, розперезується аморальність.
В особі Шігальова Ф.Достоєвський вивів
майбутнього «твердого більшовика». Шігальов пропонував поділити людство на дві
нерівні частини. Одна десята повинна мати
необмежене нічим право наказувати і карати решту дев’ять десятих. Більшість повинна бути лише слухняною отарою механічних
роботів. Але й та меншість мусить сліпо виконувати накази вождя-деспота. Без деспотії
ж не існувала і не існуватиме однаковість,
«рівність». В.Ленін був лише плагіатором
Шігальова.
У тих же «Бєсах» Петро Верховенський
пропонує кожні тридцать років «пускати
кров» пануючій меншості, щоб не зледащіла і
не забувала, заради чого панує. Отже, і «чистки» КПРС не Ленін винайшов. У соціалістичному раї на землі не було особистої відповідальності. Безвідповідальне ж суспільство –
це безлад, смерть. Щоб її уникнути, покликається до влади сильна людина, що автоматично стає і господарем суспільної душі –
диктатором, деспотом, знищивши рештки
особистих бажань, перетворює суспільство
на отару овець. «Починаючи з безмежної волі,
я закінчую безмежною деспотією. І додам, що
крім цього мого розв’язання справи суспільного ладу, не може бути жодного іншого», –
каже Шігальов. Соціалістові Шігальову підтакує і монархіст: «У нашому московському
псевдохристиянському суспільстві з’явився
новий іслам, лише не стосовно до Бога, а до
держави. Ми, москвини, віримо в державу,
як у надлюдську силу, супроти якої людина
безсила. Запеклий магометанин уважає
всіляку розмову про єство Бога злочином,
гідним кари. Так і ми, москвини, вважаємо
великим, неспокутним злочином сумніватися
у праві держави робити з нами все, що вона
забажає».
О.Герцен писав: «Якщо наші московські
соціалісти матимуть колись державну владу у своїх руках, то вони своїм катівством
значно перевищать охранку (царське НКВД
– П.Ш.). Інший відомий письменник уточнює:
«Природна річ: ескімоси їдять сире м’ясо, а
москвини катують людей... Лежачого ніде не
б’ють. Але у нас у Московщині б’ють, і то з
подвійною насолодою».
Ліберальний професор М.Костомаров писав письменникові І.Аксакову: «Ви хочете
сполучити несполучне. Хочете неподільності
імперії і свободи її громадянам. Якщо не хочете розпаду імперії, то мусите визнати конечну потребу цензури, охранки, в’язниць, закр-

іпачення особистої думки та урядової сваволі. Якщо хочете свободи, то будьте готові
на розпад імперії, бо ж вона неможлива без
самодержавства, а самодержавство неможливо там, де є свобода думки і слова». Знав
це і Олександр II: «Я охоче дав би конституцію, якби не боявся, що наступного дня розпадеться наша імперія».
«Люблячи свою Московщину, я часто думаю, що всі наші московські гидоти породжують потребу деспотії, бо наш народ стоїть
морально значно нижче за європейські народи». А ось слова одного московського пророка: «Історія і сучасність доводять, що деспотія в Московщині мала і має свої корені в
самій духовності москвина. Тому немає і не
може бути в Московщині жодної власної сили,
яка могла б ту деспотію захитати. Мабуть,
доведеться тієї сили шукати в Європі». І він
же: «У Московщині і у Москвина взагалі нема
ніякого синтезу азіатського з європейським.
Та цей синтез взагалі ледве чи можливий».
Москвини в СРСР і в еміграції порівнюють
Сталіна з Іваном IV: «Якби Іван IV не вигубив
бояр винних і невинних, то Московщина розпалася б на уділи, і московської держави не
існувало б. Іван IV знищив сепаратизм новгородців, заливши їх їхньою ж кров’ю, і хоч
вигубив силу – силенну своїх же москвинів у
війні з Казанським ханством та з Литвою,
одначе тим заклав тверді підвалини під московську державу. Московська інтелігенція
вважала його скаженою звірюкою, але московський народ його зрозумів і тепер не шкодує пролитої ним крові... Петро І вигубив багато власного народу у війнах та на будовах,
але й заклав міцні основи під московську
імперію. Подібно до Івана IV і Петра І діяв і
Сталін. Коли б він був не винищив хахлацьких куркулів на будовах, не було б ні колгоспів, ні індустріалізації СРСР. Якби він жалів
солдатів, не виграв би війни, отже не існувала б тепер московська імперія СРСР, і не мала
би Московщина колоній. А без колоній Московщина впала б до рівня теперішніх татар
чи казахів у СРСР. Так Сталін вигубив мільйони своїх же людей, але СРСР тепер наймогутніша держава у світі. США не наважуються
зробити жодного кроку в Лаосі чи Конго, не
спитавши згоди Московщини».
В’язень сибірського табору москвин М.Рогінський каже: «Петро І вигубив багато людей,
будуючи Петербург на болоті. А хто тепер
журиться тими жертвами? А вся нація пишається тепер тримільйонною столицею
імперії. Тепер будують залізницю від Уралу до
Камчатки. Розбудовують величезну промисловість у сибірській тайзі, у вічно мерзлій
тундрі. Кілька мільйонів людей терплять великі муки на тих будовах і помруть там. Але
колись мільйони людей добре житимуть у
Сибіру, і тоді хто журитиметься померлими
піонерами? Влада СРСР не є короткозорою і
боязкою, і добре вона робить, що ціною мук і

передчасної смерті мільйонів теперішнього
покоління будує щастя мільйонів майбутніх
поколінь». Так уважає один з тих, хто своїми
муками і передчасною смертю хоче розбудовувати могутність Московщини. Державницька свідомість, що варта заздрості.
Інший москвин дивиться ширше і глибше:
«Є дві Русі. Перша – Київська має свої коріння у світовій, а щонайменше в європейській
культурі. Ідеї добра, честі, свободи, справедливості розуміла ця Русь так, як розумів їх
увесь західний світ. А є ще друга Русь –
Московська. Це – Русь Тайги, монгольська,
дика, звіряча. Ця Русь зробила своїм національним ідеалом криваву деспотію і дику запеклість. Ця московська Русь з давніх давен
була, є і буде цілковитим запереченням всього європейського і запеклим ворогом Європи».
Яка ж з них будувала московську імперію?
Вся історія Московщини – це суцільне закликання «варягів». Сплячу будівничу силу московського народу збуджувала і запліднювала завжди сила, що прийшла з-поза Московщини. Основні початки державної дисципліни
і соціальної ієрархії та субординації і разом з
тим творчі імпульси ми, москвини, завжди
одержували ззовні. Без тих – чужих московській духовності – сил Московщина ніколи не виросла би на імперію. І вся московська історія – це боротьба тих чужих творчих
первнів: ідей, установ, культури з московськими національними, руйнівними, дикими первнями. Почалася та боротьба варязькими
впливами і продовжувалася київсько-візантійськими, а від XVIII ст. ще й німецькими та
французькими».
Чи не першим про це саме сказав П.Чаадаєв: «Де наші московські мудреці, мислителі? В усьому світі лише ми, москвини, не
дали культурному світові нічогісінько вартісного, нічого доброго його не навчили. Ми, москвини, не дали жодної творчої ідеї до скарбниці світової культури, нічим не допомогли
поступові людської культури. Жодна понад
середню вартість ідея не зродилася у нас у
Московщині, в московський голові. Щогірше
– все, що ми одержували від культурного
світу, ми спотворювали, переймали лише
зовнішні форми, відкидаючи, або спотворюючи до невпізнання сам зміст».
Голос ще одного авторитета, запеклого
московського націоналіста: «Коли європейці
питають нас, москвинів: які духовні, культурні вартості дали ми, москвини, світовій
культурі, яким добром обдарували ми, москвини, людство, то ми або мовчимо, або
виголошуємо порожню, без жодного доказу
балаканину». Подібне говорили і Ф.Достоєвський, О.Герцен, Д.Мережковський, О.Салтиков. Хоч вони не були чистокровними москвинами, зате щирими московськими патріотами. «Ми, москвини, споїли киргизів, черемисів, бурятів та інших, пограбували Вірменію та Грузію,заборонили навіть Богослужбу
грузинською мовою, ожебрачили багатющу
Україну. Європі ж ми дали анархістів: П.Кропоткіна, М.Бакуніна, апостолів руїни і катівства С.Нєчаєва, В.Леніна і т.п. моральний
бруд».
«А зізнаймося щиро: 1) ми, москвини, є
народ небезпечний, бо маючи азійську кров,
ми жорстокі від природи; 2) виховані на великих обширах і надзвичайно витривалі, ми,
москвини, є кочовиками, загарбниками і га-

лапасами на тілі наших сусідів; 3) ми, москвини – є пихаті, заздрі, хитрі, напівцивілізовані, але зарозумілі, хворі на манію своєї нібито вищості. Ми, москвини, всіх ненавидимо і
нічого не шануємо. В історії вічним нагадуванням цього залишиться наша рідна ЧЕКА».
В.Ленін писав перед 1917 роком: «Такої
дикої, такої темної країни, як наша Московщина, вже давно немає в Європі». Варварами
були не лише мужики, а й аристократи та й
славні письменники, як, наприклад, Л.Толстой. Заперечуючи вартість науки, Л.Толстой
мавпував азбуку лише найпримітивніших
течій філософії раціоналістичного еволюціонізму: від квітучої складності, через спрощений нуль до трупного гниття. Все вчення
Л.Толстого і є властиво той нуль, що через
нього має пройти вся культура, щоб розпастися на від’ємну народницьку спрощеність і
складний соціалістичний хаос. Л.Толстому
завошивіла людина миліша за фізично чисту.
Він казав, що навіть християнство мусить
бути духовно завошивіле. Так трактують його
самі москвини, зокрема П.Сазанович.
Московський народознавець І.Родінов поназбирував (до 1917 р.) по московських селах багато фактів звірячого дикунства,
жорстокості, аморальності, безбожництва,
що московські критики його книжки оголосили його божевільним, а уряд посадив до божевільні. Інший пише: «Якщо би ми оцінювали
моральні ідеали нашого народу за піснями,
що їх він створив, то ... жах! Прочитайте велику збірку «Великорусских народных песен».
Це стосується не лише фольклору. Московський письменник Бальмонт пише: «Ф.Достоєвський пише нібито романи. Ні, це не романи,
а жахливий, пророчий, чаклунський літопис. І
сам Ф.Достоєвський називає свій роман
«Бєси» майже історичним нарисом. Вустами героя того роману – Верховенського-батька Ф.Достоєвський визнав, що ті «бєси», тобто моральна гнилизна, моральний бруд накопичувалися в Московщині століттями». Інший
дослідник підтверджує: «Ф.Достоєвський
оповідає, що заможний московський селянин
убив ножем у спину свого приятеля, щоб забрати в нього годинника. А вбиваючи, молився: «Благослови Боже і прости». Інші змагалися з Богом тим, що прилаштовували причастя в рушницю і вистрілювали ним. І Ф.Достоєвський підкреслює, що подібні дії були не
випадковими, не окремими лише вибриками
божевільних. Він говорить, що ці дії досконало віддзеркалюють духовність усієї
московської нації».
«Релігія – опіум». Кривавого нищення того
опіуму вимагали народники С.Нєчаєв, М.Бакунін,
М.Чернишевський,
ліберал
В.Бєлінський, декабристи О.Бестужев, В.Давидов та інші несоціалісти. Народник М.Корецький, В.Ленін стали безбожниками на 14му році життя. Безбожниками були царі Іван
IV, Олександр І і протицарські ворохобники
С.Разін, Є.Пугачов. М.Бакунін учив, що
релігійність є найнебезпечнішим ворогом соціалізму. По – своєму цю рису москвинів
підкреслює М.Бердяев: «Московська секта
«хлистовцев» – це не лише релігійна секта.
Вона є жахливо диким, запеклим, несамовитим бузувірством, що просякнуло наскрізь
усю московську культуру».
Та без хоч б якоїсь віри не може жити людина. М.Бакунін мав Сатану (з великої літери) за свого бога. Нарком освіти СРСР А.Луначарський зробив богом Людство. М.Горький зробив богом Народ. М.Чернишевський
проповідував «человекобожество», тобто
робив богом людину. Московські хлистовці
мають багато богів-христів та богородиць.
Про пошуки москвинами безбожницької віри
читаємо в «Бєсах» Ф.Достоєвського. Нарешті москвини зробили своїм богом соціалізм, що стоїть на бездоказовій догматичній
вірі. Ось що про це писав М.Бердяев: «Релігійний догматизм є надзвичайно глибоким і
сильним у московській душі. Тому політичні
переконання та суспільні ідеї ставали в Московщині релігійними догмами і завжди мали
запеклих фанатиків-ортодоксів, які ненавиділи «єретиків» сектантсько-вузькоглядно і горіли жадобою їх нищити. Після 1917 року ця
жадоба не мала стриму, і «єретиків» гублено
мільйонами. І навіть саме московське безбожництво є нічим іншим, лише вірою, релігією, у якому місце Бога зайняв ідол науки,
техніки, машини. Фактично ж навіть і не науки, а лише зпримітизованої догми про неіснування Бога... Фактично московське безбожництво, з’єднане з соціалізмом, народилося з аскетизму московського православ’я
і могло вирости лише в душі, ним вихованій.
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(продовження. початок на 6 стор.)
Ортодоксальний погляд московської церкви
на гріховність багатства, і не лише матеріального, а й багатства думки, творчості, краси – перебрала повністю і московська інтелігенція, а особливо соціалістична. Родоначальник більшовицької партії С.Нєчаєв у
своєму «Катехізисі революціонера» вимагав
від членів соціалістичного товариства стовідсоткового аскетизму не тільки матеріального, а й культурного. І перші московські
революціонери справді були аскетами».
«В історії Московщини ніколи не було особистої вільної праці, вільного особистого почину. Особа завжди була обплутана, обмежена до краю, рабськи упокорена примхами не
лише влади, а й суспільства. В історії Московщини ми бачимо лише мовчазний народ,
що не рахує своїх жертв (навіть і не думає
про них), що копає собі могилу, щоб Московщина могла йти до своєї мети. Художник В.Верещагін зобразив це надзвичайно влучно. Він
намалював яму, заповнену живими і мертвими солдатами, що лежать і стоять у ній, а
по них коні перевозять гармати. Це й є національний образ Московщини, московського
народу, його духовності, його світогляду, культури і релігії».
Несоціалістичний депутат говорив у Державній Думі: «У всіх народів, навіть у поган
татарів, є закон і справедлівість. їх немає
лише у нас у Московщині. В усьому світі є
державна охорона громадян від злодіїв і напасників. Лише у нас у Московщині є свобода
злодіям і напасникам». Так говорив 340 років
тому московський митрополит Філіп. Чи ж
тепер інакше? Ні, мої панове! Нічогосінько не
змінилося ні на волосинку. Та самісінька сваволя урядовців, те самісіньке гноблення, як
у попередні століття». Цей чесний москвин
сказав правду урядові, і йому волосина з голови не впала за те. А в «демократичному»
СРСР не лише не чути жодної критики уряду, а
навпаки – тільки прославляння уряду.
«Московські історики дивляться на нашу
московську революцію крізь призму французької революції. Дуже помилковий погляд,
бо засади і мета нашої революції не лише інші,
а й протилежні французькій революції. Це надто добре видно у ставленні обох революцій
до ідеї приватної власності. Ця ідея є наріжним
каменем французької революції, головною її
силою. І наслідком французької революції було
зміцнення ідеї приватної власності. Московська ж революція навпаки – простує до повного знищення всілякої приватної власності. Так
само вся творча сила французької «Декларації прав» полягає в її засаді політичної та
громадянської свободи. Засада рівноправності французької революції була лише засобом до знищення історичних перешкод на
шляху вільного розвитку людини та її особистої діяльності. Метою ж була воля. Цілковито
інакше склалася ідеологія та психологія революції московської і взагалі всього московського лібералізму. Метою московської
революції була насамперед і понад усе –
рівність. Повна і загальна рівність! Хоч би
рівність голодної смерті, аби рівність. А воля
була лише засобом московської революції,
щоб досягнути тієї рівності. Воля ніколи не
була метою московських поступовців». Висловився на цю тему і М.Бердяев: «Європейські впливи не могли за одну сотню років
змінити духовність московської нації, що творилася тисячу років, духовність азійську за
походженням і змістом. Московська духовність навіть європейськи освіченої московської інтелігенції не має нічого спільного
з духовностю європейців. Наприклад, європейська ідея власності цілковито чужа і незрозуміла не лише московському мужикові,
а й інтелігентові. Тому і монархіст К.Леонтьєв, і соціаліст О.Герцен обидва ненавиділи європейську дрібну буржуазію. Князь
П.Кропоткін, граф Л.Толстой, аристократ М.Бакунін були великі землевласники і запеклі
вороги ідеї приватної власності». І в іншому
творі: «Московський народ був і є фізично і
духовно народом кочовим, а кочове життя
силою фактів учить не визнавати власності

на землю. І московський народ виховався на
загарбника не лише фізичного, а й загарбника
духовного», що повторює П.Чаадаєва: «Настав час, коли незнання Московщини загрожує європейській безпеці. Європейці мусять
зрештою зрозуміти основну причину, що спонукає цю величезну імперію виходити за свої
межі і нападати на інші народи. Московщина –
це окремий, ворожий європейським ідеям
світ. Світ азійських кочовиків, які не знають
іншого шляху, крім загарбання і поневолення
народів». Це ж саме, лише з протилежною
оцінкою, твердив Ф.Тютчев (1803 – 1873 pp.),
повчаючи: «Московщина не може мати жодного союзу з Європою, ні заради інтересів, ні
зараді принципів. Не існує в Європі жодного
інтересу чи принципу, що не спрямовані проти московських інтересів та принципів. Тому
єдина природна політика Московщини щодо
Європи – це не союз з тією чи іншою європейською державою, а навпаки – роз’єднання європейських держав, ослаблення кожної. Роз’єднані і ослаблені, вони не матимуть
сили виступити проти Московщини. Ми, москвини, мусимо повсякчас пам’ятати, що принципи, на яких стоять Московщина і Європа, є
такою мірою протилежні, такою мірою заперечують себе взаємно, що життя однієї можливе лише ціною смерті другої».
Можливо шовіністами були лише крайні:
праві і ліві? Адже були й помірковані москвини, прихильники європейської культури, «западники». На це відповідає М.Бердяев: «У
«западнічестві» московської інтелігенції завжди було багато чужого Заходові, багато було
не лише суто московського, а й багато цілковито азійського. Європейська думка до невпізнання спотворювалася у московській
свідомості. Західна наука ставала в Московщині якимось божком, невідомим критичному Заходові, і обернулася в московський
беззаперечний катехизм релігійного сектанства». Це стосується і марксизму. Московські
соціалісти зробили з кожного слова
соціалістичного Талмуду непорушні догми
своєї віри-релігії. Але водночас вони надавали цим догмам суто московського національного змісту й духу. їхній діяч пише: «Під тиском життя і під тиском московського народу
мінялися погляди наших більшовицьких
вождів. І ми побачили, що радянська влада
не лише відновила неподільність імперії та
захистила життєві потреби Московщини, а й
узагалі є владою національною, московською.
Владою, що її створив московський народ для
своїх потреб і за своєю подобою». Це писано
1930 року, коли Московщина виступала ще в
інтернаціональній личині.
Проте С.Дмітрієвський вільно чи невільно
помиляється: вожді змінювали не погляди, а
тактику, форми, а не зміст. Ба, навіть і форм
не міняли, а лише назви тих форм. Зміст
(навіть і багатьох форм) не могли змінити,
хоч би й хотіли. Не могли, бо зміст культури і
багатство форм творять покоління й покоління. Силу московських національних традицій
починають уже розуміть і молоді письменники
в СРСР: «Ми хотіли зруйнувати всі в’язниці, а
побудували тисячі нових. Ми хотіли знищити
кордони між народами, а оточили себе китайським муром. Ми хотіли зробити працю
приємною розвагою, а запровадили пекельну каторгу. Ми не хотіли проливати ні краплини людської крові, а вбивали, вбивали і вбивали мільйони людей. Ми хотіли збудувати
безкласове суспільство, а збудували кастове. Ми хотіли скасувати державу, а розбудували і зміцнили її тисячократно більше, ніж
вона була. Ми хотіли повалити царат, а на
спорожнілий трон посадили нового царя. Ми
зривали з офіцерських мундирів царські погони, а потім запровадили їх знову. Ми ганьбили царське катівство, а запровадили своє
тисячократно жорстокіше за царське і т.д. і
т.п.». Такого не надрукуєш в СРСР, а тому
автор переслав таємно рукопис за кордон,
під псевдонімом А.Терц.
У 1917-27 pp. московська «демократія»
прославляла і ставила пам’ятники Є.Пугачову. Його розгромив О.Суворов. Сказати щось
доброго про О.Суворова вважалося контрреволюцією, влада за це карала. А далі та
сама влада прославляє О.Суворова, засну-

вала орден його імені. До 1917 р. московська
«демократія» хвалила українців за їхню боротьбу з царським урядом. А після революції
та сама «демократія» лає українців за їхнє
«мазепинство», хоч І.Мазепа боровся не з
радянською, а з царською владою. «Нас, москвинів, хоч у десятьох водах пери, але московського нашого єства не випереш», – зізнавався І.Тургенєв. Досить показово, що про
теперішній московський «соціалізм» мріяли
ще в минулому столітті не лише соціалісти, а
й московські монархісти. Один з монархічних філософів пише: «Іноді я думаю (не кажу
«мрію», а об’єктивно передбачаю), що якийсь
московський цар – може в недалекому майбутньому – стане на чолі соціалістичного руху
і організує його так, як організував християнство римський цезар Костянтин. І я думаю,
що Московщина має стати ца чолі нової східної
держави; має дати світові нову, слов’янсько-східну культуру, якою замінить занепадаючу культуру романо-германської Європи.
Світ невдовзі мусить облишити буржуазну
культуру. І новий ідеал людства вийде, безперечно, з Московщини, бо ж московський
народ не має буржуазних забобонів». Отож
мільйонер С.Морозов і утримував своїм коштом аж до 1917 року на острові Капрі школу
соціалістичних проповідників.
Близький приятель Леніна писав про нього: «У В.Леніна немає нічогісінько інтернаціонального. Навпаки, він є постаттю суто національною, московською, дитиною московського духовного життя. А воно, як відомо, було і є запереченням усь ого
європейського. І В.Ленін повів свою партію
московським національним історичним шляхом. І не К.Маркс, а М.Чернишевський,
С.Нєчаєв, М.Бакунін були його вчителями.
В.Ленін, прочитавши Г.Гегеля, нічого не зрозумів. Свою ж діалектику він змавпував зі
спростаченої Чернишевським діалектики Г.Гегеля. Так само В.Ленін не знав і І.Канта, а
дізнався дещо про його філософію з жалюгідно спартачених уривків у переказі М.Чернишевського». З ним у згоді і Г.Плеханов:
«В.Ленін – горлопан до мозку кісток. Його тактика – це тактика М.Бакуніна та С.Нєчаєва.
Ідею професійних революціонерів він позичив
у М.Бакуніна. Своє доктринерське чаклунство
позичив у К.Маркса. А опертя своєї сили знайшов у півінтелігентів. Те, що у Бакуніна та
Нечаева було лише зародком, достигло і дало
великий урожай у Леніна. Цей урожай передбачав Ф.Достоєвський у своєму романі
«Бєси» і тоді назвав його «шігальовщиною»,
від імені героя Шігальова, духовної дитини
М.Бакуніна, С.Нєчаєва». Здійснені після 1917
року ідеї соціалізації землі, одержавлення
підприємств, відібрання майна у буржуазії,
централізована та на військовий лад здисциплінована партія, чека, НКВД і подібні ідеї
проголосили московські революціонери ще
1862 року у своїй книжці «Молодая Россия».
Московський ліберал, переляканий несподіваним поворотом революції в жовтні 1917
року, попереджав Європу; «Московська революція, чи пак хаос, небезпечні не лише Московщині, але й Європі. Те, що коїться на нашій
землі, є значно жахливіше, ніж ви, європейці,
думаєте. У нас величезна пожежа. А чому
ви, європейці, вірите, що вона не перекинется і на вашу хату? Адже московська революція – світова. А світова, за своєю природою, є агресивна, і вона не зупиниться на
кордонах московської імперії. Не зупиниться,
бо не може зупинитися. Не може, бо московська революція – це та самісінька престара Московщина з її споконвічним хаосом і
агресивністю. І тим-то справжній зміст, мета
московської революції – це знищити свого
найнебезпечнішого ворога – європейський
лад, доки він не знищив московський хаос.
Як же Московщина може відмовитися від цієї
своєї найпалкішої мрії?.. Європейські державні
мужі можуть вірити у всілякі Ліги Націй та
вічний світовий мир, але якщо не хочуть загибелі своїх держав, не сміють ні на хвилину
забувати про війну, що її несе світова московська революція. В тій бо війні йдеться не
про мільйони людських жертв чи на мільярди
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знищеного майна. В тій війні стане руба питання: бути чи не бути європейській культурі. Щоб це бачити тепер, не треба бути таким пророком, як, наприклад, Д.Мережковський, який ще 1907 року віщував події 1917 і
подальших років. Щоб побачити те, про що я
тут кажу, треба бути лише зрячим. А надходить одне з двох: або московський історичний Хаос рушить на Європу (власне вже вирушив) і змете з землі європейську культуру,
або Європа, щоб не загинути сама, рушить
на Московщину і загасить пожежу, доки не
запізно. Третього шляху немає, бо з Хаосом
неможливе примирення, неможлива жодна
угода». О.Салтиков ще в 1922 р. закликав
Європу знищити радянську владу. Може не
бачив, що вона питомо московська, національна імперська? Ні, бачив. Але зрозумів,
що всі ці «перемоги» скінчаться розвалом
СРСР, поверненням Московщини до стану XVI
ст. Цей московський патріот хотів рятувати
імперію європейськими руками. З такою ж
метою інші московські патріоти попереджали, що світогляд москвина надто примітивний, простіше кажучи – дикунський. Москвин
не вміє думати, він лише вірить у свої догми,
на яких засноване все його життя. Мораль,
етика, естетика москвина протилежні християнським, європейським. Москвин – жорстокий, нещадний до переможених, до слабших за себе. «Москва слезам не верит». Москвин ототожнює свободу з безкарністю, розпустою, безладом. Він уявляє її як право безкарно вбивати, грабувати, а тому й обожнює
деспотичну владу: колись царя, тепер диктатора. Всі розрухи в Московщині завжди
супроводжувалися вбивствами, грабунком
і дуже часто кінчалися тим, що ворохобники
простягали руки владі: «Вяжите меня». Розбишака – ідеал московської волі, а Іван IV –
ідеал московської влади. Москвин не тужить
за свободою, а вільне друковане і мовлене
слово в Європі, висловлення протилежних
думок прикро вражає москвина, він ставиться до них ворожо, як і до права робітників
страйкувати. Москвини, які їздили у XVII-XIX
століттях до Європи, вважали європейську
волю божевіллям і непохитно вірили, що європейські держави ось-ось розваляться. В XX
ст. московський інженер в СРСР (робітничого
походження), здивований правом європейських робітників страйкувати, казав: «Ми перегнали мільйони робітників через в’язниці та
сибірську каторгу, щоби навчити їх працювати».
«Як до 1917 року, так і після нього, московська інтелігенція не визнавала принципово особистої ініціативи, а до виявленої немосквином ставилася не лише підозріло, а й
ворожо. Москвин визнає і розуміє лише примус, загрозу кари. Так це в СРСР не тому, що
більшовики винищили стару ліберальну інтелігенцію, а тому, що нова, радянська, (як і стара, царська) інтелігенція насамперед щиро
московська, породжена московським історичним грунтом. Марксистська ж балаканина московської інтелігенції в СРСР – це лише
тимчасова данина моді; лише зовнішня тоненька плівка червоної фарби на дуже грубому історичному шарі московської національної духовності». До цього висновку прийшов
і М.Бердяєв: «Вся історія московської інтелігенції – це власне приготування до комуністичного ладу. Відомі ознаки комунізму: спрага за суспільною справедливістю, визнання
робітничого класу за альфу і омегу людства,
ненависть до капіталістичного ладу і буржуазії, вороже ставлення до культурної еліти,
заперечення духу і духовної творчості, сектантська нетерпимість, містичне,релігійне
сприймання матеріалістичних догм і т.п. Всі
ці комуністичні ознаки завжди мала московська радикальна інтелігенція... Ідеї московських народників виявилися в житті ілюзіями. Ідея особистих прав, ідея постійних реформ, ідея еволюційного прогресу суспільства, ідея парламентарського шляху до поліпшення долі робітництва – всі ці суто європейські ідеї не сприйнялися в Московщині.
Перемогли в Московщині ідеї комуністичні, що
їх ми щойно навели. Перемогли, бо ж вони
були традиційними ідеями і московської інтелігенції і московського народу. Божок московської демократичної інтелігенції
В.Бєлінський проповідував деспотію і примусовість. Він говорив, що народ такий нерозумний, що його треба силоміць тягнути до
його ж щастя. Він зізнається, що якби був
царем, то був би деспотом заради справедливості...

(закінчення розділу
у наступному номері)

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ßêèì áè íå áóâ ñèëüíèì
â³ðóñ – ôóòáîë ñèëüí³øèé!
У кожної нації є часи звитяг і болючих втрат. Так і ми зараз
мусимо боротися і терпіти втрати нашого цвіту, кращих людей , котрі захищають наше майбутнє. Але, як кажуть, людина живе доти, доки про неї пам’ятають. На жаль, з нашого
села, 6 років тому, пішов у кращі світи Михайло Романович,
Герой, учасник АТО.
Футбольна спільнота с. Явора та
ВО «Свобода» кожного року організовують в його честь футбольний
турнір. Так склалось , що у наших
краях футбол – це спорт масовий,

ки , з командою з Ластівки, котра
добряче укомплектувалась іменитими футболістами з кращих районних команд. Гра була дуже видовищна і результативна. Доросла і

а особливо в такий час – річ дуже
потрібна. Вже традиційно, й цьогоріч, на центральному стадіоні
села Явора відбувся турнір пам’яті
Михайла Романовича. Було дуже
приємно бачити команди гостей із
сіл Бітля, Ластівка та Сянки, склади
яких доповнювали хороші футболісти з інших команд району.
У першому матчі жереб звів команду «Прикордонник» із села Сян-

досвідчена команда з села Ластівка не змогла подолати опір молодих, енергійних та талановитих,
футболістів «Прикордонника». Як
кажуть, молодість подолала клас.
Матч закінчився перемогою хлопців
із
Сянок
–
3:2.
Другий півфінал звів господарів,
команду Явори, з сильним суперником – хлопцями з Бітлі. Тут численні вболівальники змогли побачи-

ти інший футбол: захисний, прагматичний і продуманий до деталей. В
підсумку команди не змогли вразити ворота суперника і матч закінчився сухою, про те напруженою
нічиєю. В післяматчевій лотереї
кращими були футболісти команди
с. Явора – 2:1.
А далі визначались переможці
малого та великого фіналу.
У матчі за третє місце більше сил
залишилось в футболістів з села
Бітля, котрі не залишили шансів ластівчанам і розгромили їх з рахунком 4:1.
У фіналі турніру зійшлись команда з Явори та футболісти з Сянок.
Гра була напруженою, але явірчани
виглядали на порядок сильнішими.
Тож в підсумку – заслужена перемога – 2:0.
Підсумовуючи турнір, хотілось
підкреслити, що в, першу чергу, переміг футбол – гра, яка дала змогу
вивільнити емоції, відлучитись від
буденних проблем і просто прийти
на стадіон. Вже в добрих традиціях
команди були нагороджені футбольними м’ячами, кубками, особистими нагородами та цінними призами.
Кращим воротарем
турніру заслужено став
Петро Дурдинець (ФК
«Явора»). Найбільшою
кількістю голів зміг похвалитись Василь Пасічник (ФК «Бітля»). А
найпочеснішу нагороду –
«Кращий гравець» – заслужено здобув Денис
Мельник (ФК «Прикордонник»).
Уся
футбольна
спільнота села Явора
щиро вдячна начальнику відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської
РДА Василю Поточному,
голові федерації футболу Турківщини Сергію Рику та виконкому Явірської сільської ради за те,
що кожного року долучаються до
турніру пам’яті, фінансово підтримують та беруть активну участь у
ньому і не забувають про наших
полеглих Героїв України . «Є футбол, процвітає нація, живе Україна».
Слава Україні! Слава Героям!
Микола ДУСИН.

ТУРКІВСЬКІ КОЗАКИ ЗДОБУЛИ ТРЕТЄ МІСЦЕ
У неділю, 6 вересня, в м.Старий Самбір, відбулися 30-ті ювілейні обласні змагання «Козацькі
забави», присвячені 70-й річниці ВФСТ «Колос».
Наша команда здобула другі місця в перетягуванні линви, переміщенні воза «Чумаки» та бойківській
естафеті. Третє місце їй присуджено за козацький стрій (костюми від Миколи Куруса). А в загальному
підсумку команда Турківщини, за
яку виступали Михайло Вовчанський, Микола Любоємський, Олег
Васьків – з Турки, Андрій Яцола –
учасник московсько-української
війни – з Сянок, Михайло Себій з
Шум’яча, Роман Пунейко з Лімни,
Ярослав Джебженяк з Жукотина,
посіла третє місце. Надихав на виступ капітан-отаман, тренер-викладач ДЮСШ «Юність» – Іван
Марканич (с.Сянки). Представникам команди – Олегу Мельнику та
автору цих рядків, упродовж багатьох років вдавалося організовувати спортсменів, які завжди були
в фаворитах на «Козацьких забавах».
Велика подяка спортсменам за продемонстровану вправність та силу, а також кухарям нашого
куріня – Ігорю Репецькому та Володимиру Кулаєву. Саме вони зготували смачнющий бограч та плов.
Засмучує лише те, що більше не будемо виступати за Турківський район...
Василь ПОТОЧНИЙ,
начальник відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської РДА.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРЕСУ
Функціональні обов’язки:
- виготовлення бетонних та керамзитних блоків, поребриків, незнімної опалубки;
- відповідальність за ефективну та безпечну роботу на лінії виробництва;
Вимоги до кандидата:
- самостійність і відповідальність;
- дотримання встановлених правил техніки безпеки на робочому
місці;
- готовність працювати позмінно та за гнучким графіком;
- хороший фізичний стан;
- бажання заробляти;
- бажання навчатися.
Роботодавець пропонує:
- офіційне працевлаштування;
- 8-годинний робочий день, неділя – вихідний (графік узгоджується);
- оплата від виробітку (в середньому – 15000-20000 грн. в місяць).
За деталями звертатись за телефоном: 0673515899 (Ірина).
Адреса: м. Турка, вул. Івана Франка, 33М (територія колишнього світлотехнічного заводу).
Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації
Львівської області оголошує повторний конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади педагогічного працівника: вчителя-реабілітолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області.
Підстава проведення конкурсу – рішення Турківської районної ради Львівської області від 09.11.2018 року № 517 XXV сесії
VII скликання «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської
районної ради Львівської області».
Повне найменування:
– комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області.
Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру:
– вулиця В. Стуса,4, м. Турка, Львівська область, 82500.
Педагогічні працівники призначаються на посади директором
Центру на конкурсній основі.
Умови оплати праці – посадовий оклад.
Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників ІРЦ:
- вища освіта за спеціальністю «Фізична реабілітація», стаж роботи не менше три роки за фахом.
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме
у довільній формі;
– копію трудової книжки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право
додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
Документи приймаються з 11.09.2020р. по 05.10.2020р. за адресою: 82500, Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. С.Стрілців,
23, відділ освіти Турківської РДА, телефон для довідок: 3-14-54, turosvita@ukr.net.
Конкурс відбудеться: 09.10.2020 року, о 10.00 год., за адресою:
Львівська область, м. Турка, вул. С.Стрільців, 23. Відділ освіти Турківської РДА.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Присліпського НВК глибоко сумує з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті колишнього вчителя фізкультури та музики Тараса Миколайовича Паленичка і висловлює щире
співчуття родині.
Учнівський колектив Присліпського НВК глибоко сумує з приводу
смерті колишнього вчителя фізкультури та музики Тараса Миколайовича Паленичка.
Профспілкова організація і колектив Боринського професійного
ліцею народних промислів і ремесел глибоко сумують з приводу
трагічної загибелі майстра виробничого навчання Павла Івановича
Дудурича і висловлюють щире співчуття дружині – заступнику директора з навчально-виховної роботи – Любові Станіславівні Дудурич, родині й близьким покійного.

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

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

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

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

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

