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ÙÎÁ ÓÑ² ÇÄÎÐÎÂÈÌÈ ÁÓËÈ É Â²Ä
ÌÈÊÎËÀß ÏÎÄÀÐÓÍÎ×ÊÈ ÇÍÀÉØËÈ
Разом із світлим святом – днем Святого Миколая – ми чекаємо й чуда, яке Чудотворець
обов’язково зробить для нас, якщо заслужили. А ще в нього треба щиро, по-дитячому вірити.
Власне, ця віра зароджується в ранньому дитинстві, коли малеча з величезним трепетом
просить подарунки, здоров’ячка для себе та своїх рідних. І тут надзвичайно важливо, щоб ці
світлі наміри були почутими і стали для малечі тою вірою і надією, яка дає стимул для
гарної поведінки – аж до приходу Святого Миколая в наступному році.
Зрозуміло, для того щоб
великий Чудотворець був з
повними торбинками подарунків, він мусить мати помічників – добрих людей, які
завжди готові спорядити
його в далеку дорогу. Уже не
перший рік серед таких –
благодійний фонд депутата
Верховної Ради України Андрія Лопушанського. Напередодні свята працює «Фабрика Святого Миколая» фонду, яка, власне, й виконує всі
замовлення малечі, складаючи в торбинки подарунки.
Як і раніше, першочергово
вони дісталися дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям
чорнобильців та тим, що потрапили у складні сімейні обставини. Почесну місію передачі подарунків на Турківщині виконала помічник Андрія Ярославовича Ірина Кіра, яка побажала
малечі від депутата здоров’я, добрих успіхів у навчанні і, звичайно, бути чемними і слухняними, рости
на радість батькам.
Активно включився цьогоріч до підтримки подарункової подорожі Святого Миколая й депутат
Львівської обласної ради Юрій Доскіч. Він особисто, та його помічники, передали для малечі Турківщини майже тисячу святкових подарунків. Юрій Юрійович побував у багатьох дитячих колективах.
Особливо теплою була зустріч в Будинку дитячої та юнацької творчості. Хлопчики та дівчатка підготували цікавий концерт, за що отримали з рук депутата солодощі. Дісталися гостинці й дітям учасників
АТО, дітям із багатодітних та кризових сімей – в обох об’єднаних територіальних громадах Турківщини.
Й цьогоріч не
зрадив давнішній
традиції – допомагати подарунками
для малечі в день
Святого Миколая –
і його колега Михайло Дзюдзь. Він
також доправив на
Турківщину для
дітей пільгових категорій святкові пакунки.
Щороку обдаровує дітей подарунками нещодавно
обраний головою
Турківської міської
ради Ярослав Паращич. Раніше він
це робив як депутат районної ради,
а сьогодні – як керівник громади. Від
Ярослава Ярославовича подарунки отримали всі сільські школи, що територіально відносяться до Турківської ОТГ. А
це 1300 пакунків.
Звичайно, що серед тих, хто допомагає Святому Миколаю, є й інші меценати, яких згадаємо в
наступному номері нашої газети.
Сумує малеча Турківщини та ще довго пам’ятатиме великого і щирого мецената, який щороку, в
переддень дня Святого Миколая, приїздив на Турківщину і особисто обдаровував діток не лише солодощами, а й великими пакунками з одягом, іграшками – Іллю Сирка, уродженця села Боберка. На
жаль, важка хвороба кілька місцяів тому, раптово, ще у молодому віці, вирвала його із життєвого виру,
проте, знаючи його добре серце, віримо, що він своїми молитвами у небесних палатах просить заступництва не лише для своїх земляків – жителів Турківщини, а й для всієї України.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Від щирого серця і від усієї душі вітаємо з ювілейним днем
народження дорогу, чуйну, добру і щиру сестричку – Галину
Михайлівну Рапій.
У цей святковий день бажаємо ювілярці благополуччя і миру,
душевного тепла і сердечної відради, чарівності зовні і краси
всередині, достатку в домі і удачі на життєвому шляху, щасливих буднів і чудесних свят.
Днів погожих, світлої долі,
Радості стільки, як квітів у
полі.
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя – без зла і обману.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
А Господь здоров’я й сили посилає.
Хай завжди ведеться з легкої
руки
На добро і довгі безхмарні роки!
З любов’ю та повагою – сестри
Віра та Наталія з сім’ями.

Колектив Турківського територіального центру соціального
обслуговування щиросердечно вітає із ювілейним днем народження колегу по роботі – Мирославу Петрівну Калинич.
Шановна імениннице! Нехай на Вашому життєвому полі
сіється і родить тільки добро, множиться щастя, здоров’я,
достаток і благополуччя. Хай роки залишають лише світлі спогади, а майбутнє готує ще багато літ, сповнених радістю, добром і надією. Господньої ласки і благословення Вам – на многії
і благії літа!
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають
квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо
йти
І дням майбутнім від душі радіти.
Щоб серце щодня зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я – без
ліку
І довгого-довгого щедрого віку!

ПУНКТ ПРОПУСКУ
ЛОПУШАНКА-МІХНОВЕЦЬ
СТАЄ БЛИЖЧИМ
Раніше ми вже публікували
інформацію щодо вжитих заходів депутатом Верховної
Ради України Андрієм Лопушанським в питанні наближення будівництва пункту
пропуску Лопушанка-Міхновець.
А буквально днями стало
відомо: Міністерство закордонних справ України позитивно
відреагувало на звернення депутата щодо прохання нотифікувати
польську сторону про намір України відкрити цей міжнародний
пункт пропуску.
– Цей позитивний крок дасть можливість дійти офіційної згоди
між Україною та Польщею й просуватися далі в питаннях розбудови прикордонної інфраструктури, – каже Андрій Ярославович.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÄÎÐÎÃÀ ÒÓÐÊÀ-ËÎÏÓØÀÍÊÀ:
ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÆÅ ÐÎÇÏÎ×ÀÒÈÑß ÓÆÅ ÍÀÂÅÑÍ²
З-поміж усіх автомобільних шляхів Турківщини, дорога від м. Турка і аж до кордону – с. Лопушанка, є
однією з найгірших. Хоча в різні роки тут проводили
незначні ремонтні роботи, але якість шляхового покриття від цього кращою не ставала, а навпаки –
усе гіршою. І лише цьогоріч з’явилася надія, що тут
проведуть якісний ремонт, зреалізувавши два проекти. Перший, який охоплює ділянку з асфальтним
покриттям, уже на завершенні, і до кінця лютого
2021 року він пройде експертизу. Щодо другого, а це
«гравійка» – від с. Вовче і до кордону, то в даний час
тут працюють геодезисти. Свою роботу мають
намір завершити наступного тижня, а сама проектно-кошторисна документація, пройшовши всі етапи
виготовлення, може бути готова до 1 квітня наступного року. Вартість другої ПКД – 2 млн. 200 тис.
грн. Кошти виділив Департамент дорожного господарства ЛОДА.
Коли проекти будуть готові, оголосять тендер, і в наступному році тут можуть освоїти, як мінімум, 100 млн.
грн. із суми майже 500 млн. грн., що була виділена на
ремонт доріг Львівщини за сприяння депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушанського в 2020 році. Кошти
перехідні. До того ж є велика ймовірність, що в наступному році цю суму буде дофінансовано. За словами проектантів, на ремонт одного кілометра дороги, враховуючи
різні природно-рельєфні умови, буде витрачено від 13 до
15 млн. грн., а загальна кошторисна вартість складатиме майже 400 млн. гривень.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÅÐÕÎÂÍÀ ÐÀÄÀ ÓÕÂÀËÈËÀ ÇÀÊÎÍ, ßÊÈÌ ÇÍ²ÌÀªÒÜÑß Â²ÊÎÂÅ
ÎÁÌÅÆÅÍÍß Â 65 ÐÎÊ²Â ÄËß ÐÎÁÎÒÈ ÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍ²É ÑËÓÆÁ²
Зокрема із Закону «Про державну службу» виключено норму про те, що на держслужбі не може працювати людина, яка досягла 65-річного віку.
Як зазначається, у зв’язку з потребами служби, державний службовець, за рішенням суб’єкта призначення,
може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.
Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення
щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.
Закон поширюватиметься і на службовців місцевого самоврядування.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ
ÑÂ²ÒÎÂÎÃÎ ÊÎÍÃÐÅÑÓ ÁÎÉÊ²Â

18 ãðóäíÿ 2020 ðîêó

Педагогічний колектив Завадівського НВК щиро
вітає вчителя початкових класів Ганну Іванівну
Ілинич із ювілейним днем народження. І бажає
шановній ювілярці міцного здоров’я, безмежного людського щастя, Божої опіки. Нехай кожен
день Вашого життя буде світлим і сонячним,
дарує радість і приємні несподіванки. Хай Боже
благословення завжди буде з Вами та дарує
непохитну віру, надію й любов.
Вітаєм Вас із ювілеєм пречудовим,
Хай буде день цей винятковим.
Хай подарує купу щастя
І радісний, веселий настрій.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і
біда.
Хай множиться добро і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії і благії літа!

19 грудня святкує свій день народження дуже
добра, щира, працьовита, чуйна, дорога нам людина – Галина Валентинівна Михайлик, жителька с. Вовче.
Вітаючи люблячу іменинницю з цим прекрасним життєвим святом, бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла, мирного неба над головою,
здійснення усіх життєвих планів, любові, добра,
душевного тепла і довголіття.
Про кожного з нас у Вас біль і тривога,
За кожного – радість та світлі думки,
Здоров’я, рідненька, Вам, щастя й достатку
На довгі-предовгі роки.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Багато світлих днів та
щастя
Бажаєм Вам на многії
літа!
З повагою – чоловік Богдан, сини Сергій, Віталій
та Ярослав; невістки Галина, Іванна та Оксана; любимі бабусині онуки Оля,
Таня, Микола та Денис.

ÏÐÎ ÖÅ ÉØËÎÑß ÍÀ ÇÓÑÒÐ²×ÀÕ Ç ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀÌÈ ÃÐÎÌÀÄ ÒÀ ÑÀÌÁ²ÐÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ
Правління Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків» повідомляє громадськість
про те, що у зв’язку з пандемією ковід-19, як відомо, ми змушені були перенести з 2020 –го року на нову
дату проведення Четвертого Світового Конгресу Бойків – від 6 до 8 серпня 2021 року в Турківській та
Боринській ОТГ – уже Самбірського та сусідніх до нього районах Львівської області, під гаслом «Світовий Конгрес Бойків – у розбудові Української держави»
Звичайно, коли тепер уже відбувається в нашій державі реформа децентралізації, іде створення ОТГ, ми
повинні працювати по-новому. Нашою основною метою повинно бути обов’язкове відродження народних
звичаїв та обрядів не тільки етнографічної спільноти українців-бойків, як уже й всієї України , так і діаспори.
Це залучення до участі в Конгресі не тільки районів та ОТГ областей з кучним
проживанням українців-бойків, але й широкої громадськості України та із-за кордону. Надіємося, що пандемія скоро минеться і ми повернемося до звичного ритму
життя. За цей час ми з вами уже провели, починаючи з 1992 року й до сьогодні, шість
Всесвітніх бойківських фестин та три Світових Конгреси Бойків. У нас побувало понад
1 млн. гостей, в тому числі й з-за кордону.
Виходячи з нових реалій, я як голова МГО «Світовий Конгрес Бойків», мав зустріч із
новообраним головою Турківської ОТГ Ярославом Паращичом з приводу підготовки
та проведення Четвертого Світового Конгресу Бойків. Від нашого правління голові
було вручено програму та положення Конгресу. Безперечно, що для виконання певних завдань Конгресу потрібні кошти. Віримо і маємо велику надію на п. Паращича і
депутатів ОТГ, а також на голову Боринської ОТГ п. Михайла Шкітака і депутатів цієї
громади, що ми зможемо повноцінно провести на наших теренах Четвертий Світовий
Конгрес Бойків.
Минулої п’ятниці, 11 грудня, я мав можливість зустрітися в м. Самбір із заступником
голови Самбірської районної ради Андрієм Гичкою та головою Самбірської РДА Іваном Ільчишиним. Їм також вручив нашу програму з підготовки та проведення Конгресу.
Ми обговорили ряд питань, які необхідно вирішити на теренах укрупненого району. Так, при обговоренні, я навів
приклади проведення заходів на Старосамбірщині, Сколівщині та Дрогобиччині. Зокрема це вшануванню князя
Лева – у Лаврові, Михайла Зубрицького – у Мшанці, Олександра Бережницького – у Черхаві, Петра Сагайдачного – у Кульчицях, Івана Франка – у Нагуєвичах, Петра Яцика – на Сколівщині та інші.
Я звернувся й до депутатів Самбірської районної ради про допомогу Координаційному центру Конгресу коштами та меценатством. Хочеться вірити в наступні успішні зустрічі і з керівниками Львівщини – головою
Львівської обласної ради Іриною Гримак та головою ЛОДА Максимом Козицьким, депутатами різних рівнів, а
також надіємося на допомогу народного депутата України Андрія Лопушанського. Будемо ще звертатися по
допомогу й до керівництва держави.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова Світового Конгресу Бойків і Координаційного центру Конгресу, нагороджений Почесною грамотою
Верховної Ради України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений працівник культури України,
директор Турківського Народного дому.

ÃÐÎÌÀÄÀÌ ÏÅÐÅÄÀËÈ ÇÅÌËÞ
На початку тижня Головне управління Держгеокадастру у Львівській області передало в розпорядження Турківській міській та Боринській селищній радам
землі державної власності сільськогосподарського
призначення поза межами населених пунктів. Так, Турківська громада отримала 239 ділянок, загальною
площею 1923 га. Відповідно, Боринська – 674 ділянки, загальною площею 4042 га.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÍÎÂÈÉ ÊÓÐÑ «ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÈ»
² ÞË²¯ ÒÈÌÎØÅÍÊÎ –
ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÄËß ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Вибори закінчились, країна повертається до свого повсякденного життя.
Але цього року новорічні свята будуть не надто радісними. Проблема не лише
в пандемії, яка дедалі розкручується на тлі непрофесійних дій влади, нездатної навіть виконати покроковий план боротьби, запропонований і проголосований Верховною Радою за ініціативою Юлії Тимошенко. Всі бюджетні виплати переведені в ручний режим – як і минулого року – але із майже вдвічі більшою
дірою у фінансах держави. Тож під загрозою навіть захищені статті – пенсії
та зарплати бюджетникам. Ціни на комуналку збираються улетіти в космос, хоча сам Прем’єр-міністр перед виборами обіцяв найнижчі тарифи за останні 5 років. Влада повністю відірвалась від реальності – вона не має чим
звітувати і не може відповісти людям на просте запитання: як вижити?

Економічна та енергетична кризи в
Україні уже були рівно двадцять років
тому. Наразі немає віялових відключень,
але не менш смертельними є хаотичні

локдауни та «килимові бомбардування» по малому бізнесу. А
якщо і надалі
п р о д о в ж ув ат и меться свавілля
НАК «Нафтогаз»,
якому «офіційно» дозволено
не платити податки, снігова куля
боргів потягне за
собою і відключення цілих міст.
Двадцять років
тому Юлія Тимошенко врятувала Україну від енергетичної кризи і так швидко перезапустила
економіку, що вона зросла одразу на 8%.
І пандемії для неї не в новинку – «свиня-

чий» грип зуміла приборкати і подолати
так, що не знадобився жоден локдаун. І
кризи їй знайомі – крізь буревій світової
кризи 2008 року країну вона провела з
мінімальними втратами. А бюджет і
зовсім не є проблемою. Ніхто, крім неї,
більше не має досвіду збільшення доходів на 70% за неповний рік, разом із
наведенням порядку на митниці, яка за
нинішньої влади стала «чорною дірою».
Хоча нині ситуація складніша. Непрофесійні дії влади розвалили управління
державою, і ніхто не знає реальної картини нашої економіки. Політичний експерт Андрій Золотарьов зазначив: на цих
місцевих виборах Юлія Тимошенко зробила ставку на місцеві громади. Не лише
через їх суттєве зміцнення, а й тому, що
опора на ОТГ дозволить не тільки фахово поставити питання до центральної
влади, а й дати свою конструктивну
відповідь. На це звертає увагу інший експерт, Костянтин Матвієнко, роблячи висновок про системність «Батьківщини» як
політичної сили.
Вибори показали – люди теж це зрозуміли. Не просто дали 80% голосів проти курсу, який проводить влада, а вивели «Батьківщину» на друге місце після
«Слуги народу» за кількістю обраних
депутатів. Це значить, що люди бачать
не лише системність, а й здатність партії

3 стор.
Юлії Тимошенко бути дієвою альтернативою чинній владі, вести політику в інтересах кожного українця.
В цьому солідарні по всій Україні – як
зауважив політичний експерт Дмитро
Корнійчук, саме у партії «Батьківщина»
підтримка рівно розподілена у всіх областях. А отже, політичні та економічні
ініціативи Юлії Тимошенко відбивають
очікування українців всюди. І це найнаочніша реальна соціологія.
Ще під час президентських перегонів
Юлія Тимошенко озвучила засади Нового курсу розвитку країни – глобального
документа зі стратегією розвитку України. Це захист національних інтересів,
реструктуризація міжнародних боргів,
підтримка національного виробництва й
розвиток науки та освіти. І найважливіше – опір розпродажу української землі.
Адже Юлія Тимошенко глибоко розуміє
всі глобальні та локальні виклики перед
країною.
Щоб подолати їх, треба знати, що
відбувається в країні. Тож поки інші політичні сили ділять портфелі, Юлія Тимошенко сформувала завдання своїм депутатам. Вони мають негайно вивчити
стан лікарень і лабораторій, стан малого і середнього бізнесу, що коїться із
місцевою освітою і вивчити стан екологічного оточення.
Це дозволить «Батьківщині» дати конкретні рецепти порятунку країни.
І навіть більше – Юлія Тимошенко
ініціює об’єднання всіх відповідальних,
дійсно патріотичних політичних сил країни. Адже її партія не просто стала першою серед усіх опозиційних сил.
Місцеві вибори показали: в очах українців саме «Батьківщина» Юлії Тимошенко та її Новий курс є альтернативою
хаосу, свавіллю і руйнації країни.
Микола КАРПАТСЬКИЙ.

ÏÎÑÏ²Ø²ÒÜ! ÑÏÈÑÊÈ ÔÎÐÌÓªÌÎ
ÄÎ Ê²ÍÖß ÃÐÓÄÍß
2021 ÁÅÐÅÇÅÍÜ îô³ö³éíà ðîáîòà çà
êîðäîíîì íà ôåðìó
â ÀÂÑÒÐ²¯ – äëÿ
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè
Оголошуємо набір кандидатів на легальне працевлаштування на ферму в
Австрії - вирощування та збір полуниці, ожини, малини, спаржі.
Робота офіційна! Робота на сезонній австрійській візі.

Для реєстрації
телефонуйте, або пишіть на
Viber: +38(067)671-05-96.

Íàì ïîòð³áí³ â³äïîâ³äàëüí³ ëþäè,
ÿê³ ãîòîâ³ ¿õàòè ³ ïðàöþâàòè 6 - 9
ì³ñÿö³â. Ðîáîòà ïåðåäáà÷àº ô³çè÷íå
íàâàíòàæåííÿ, òîìó íåîáõ³äíî ìàòè
ì³öíå çäîðîâ’ÿ
На вакансію претендують:
1. Жінки, віком від 18 до 40 років;
2. Сімейні пари, а також молоді пари.
Ми надаємо:
1. Офіційне працевлаштування та легалізація.
2. Оформлення всіх документів для початку роботи.
3. Дозвіл імміграційної служби Австрії і AMS.
Умови роботи:
1. Заробітна плата - від 7 евро/год.
2. Графік роботи - 9-10 годин в день.
3. Понаднормові години компенсовуються.
4. Отримання соціального страхування (Еcard).
5. Проживання безкоштовне, але оплата за комунальні – 60 євро/місяць.
6. Вакансія платна - не дорого.
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Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ Ï²ÄÏÐÈªÌÖ²Â
Ï²Ä ×ÀÑ ÊÀÐÀÍÒÈÍÓ
Шановні виборці! Верховна Рада України ухвалила Закон України про соціальну підтримку
застрахованих осіб та суб‘єктів господарювання на період дії карантину! Це дає можливість
деяким категоріям громадян, що опинились у складному становищі через пандемію, отримати матеріальну допомогу від держави, а саме:
- Ф ІЗИЧНИМ ОСОБАМ- ПІДПРИЄМЦЯМ – які станом на
10.12.2020 зареєстровані 3 місяці і більше, у 2020 р. сплатили
ЄСВ за себе не менш ніж за 3 місяці та не є одночасно і найманим працівником і ФОПом – мають змогу отримати ОДНОРАЗОВУ
КОМПЕНСАЦІЮ – В РОЗМІРІ 8 000,00 грн.
- НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКАМ – які станом на 10.12.2020 ПРАЦЮЮТЬ за основним місцем роботи у роботодавця, діяльність
якого була тимчасово призупинена внаслідок обмежувальних протиепідемічних заходів, середня зарплата котрих за ІІІ квартал
2020р. не перевищує 30 000,0 грн. – мають змогу отримати ОДНОРАЗОВУ КОМПЕНСАЦІЮ – В РОЗМІРІ 8 000,00 грн.
- ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ – які подали заяву на компенсацію
ЄСВ до 21.12.2020 року, мають змогу отримати одноразову компенсацію з розрахунку СЕРЕДНЬОЇ СУМИ ВІД СПЛАЧЕНОГО ЄСВ
ЗА 10 МІСЯЦІВ!
- СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ – які вимушено скоротили або
можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу працівників, в тому числі через простій, після запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, для виплати найманим працівникам на підставі заяви про надання одноразової матеріальної допомоги – мають змогу отримати ОДНОРАЗОВУ КОМПЕНСАЦІЮ У СУМІ ВТРАЧЕНОГО ЗАРОБІТКУ, але не
більше 8 000,0 грн.
Заяви необхідно подати ДО 21 ГРУДНЯ 2020 р.
Отже, треба поквапитися.
Детальніше – на сайтах Міністерства соціальної політики України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного центру зайнятості,
а також у мобільному додатку «Дія».
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

ÏÎË²Ö²ß ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÏÅÐÅÂ²ÐßÒÈÌÅ
ÒÅÕÍ²×ÍÈÉ ÑÒÀÍ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â
Голова Держагентства інфраструктурних проектів (Укрінфрапроект) Кирило Хомяков оголосив про передачу Нацполіції України перших 30 мобільних станцій техогляду автомобілів на основі моделі Renault Master.
Передані Нацполіції автомобілі зможуть перевіряти
технічний стан транспортних
засобів на українських дорогах за будь-яких погодних
умов.
Спеціалізовані Renault
Master обладнані повноцінним робочим місцем зі столом, стільцем, захищеним сучасним ноутбуком і принтером.
Машини також укомплектовані таким обладнанням:
- приладом для визначення світлопропускання скла
(тонування);
- шумоміром;
- вимірювачем параметрів
світла фар;
- димоміром і газоаналізатором;
- вимірювачем люфту керма;

- комплектом поворотних
пристроїв для фур;
- вимірювачем залишкової висоти малюнка протектора шин.
Особливу увагу обіцяють приділити “королям пекельного

ксенону”.
“Спеціальні автомобілі перевірятимуть технічний стан транспортних засобів на автошляхах
– вимірюватимуть рівень задимлення, повороти фур, параметри фар. Перевірки стосуватимуться
не
тільки вантажівок, а й легкових
авто і маршрутних таксі”, – заявив
міністр
інфраструктури
України Владислав Криклій.
С у м а р н а
вартість першої
партії мобільних
станцій техогляду – 60 млн. грн.
Автомобілі закуплені в рамках Державної
програми підвищення безпеки
дорожнього руху, яка фінансується з Дорожнього фонду, і
будуть розподілені по регіонах
України.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÂÎÃÎÍÜ ÇÍÈÙÈÂ 10 ÒÎÍÍ
Ñ²ÍÀ ÒÀ ÑÅÐÉÎÇÍÎ ÏÎØÊÎÄÈÂ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ
У суботу, 12 грудня, в обідню пору, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в
с. Нижня Яблунька, в дерев’яній господарській будівлі, розміром 10х6 м, критій шифером. Вогнем знищено дах – на площі 60 м2, пошкоджено стіни на площі 40 м2 , а також згоріло 10 т сіна.
Врятувати вдалося 4 сусідні будівлі. На боротьбу зі стихією виїжджали місцева пожежна
команда с. Нижня Яблунька, 58 ДПРП смт. Бориня.
А у вівторок, 15 грудня, о 17.06 год., повідомили про лихо у с. Мохнате. Тут зайнявся дерев’яний
гараж, розміром 14х8 м, критий шифером. Внаслідок пожежі пошкоджено стіну будівлі, а також
моторний відсік та салон автомобіля «Peugeot Expert». До ліквідації займання було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Іван МАРИЧ,
головний інспектор Турківського РС ГУ ДСНС України в Львівській області, капітан служби цивільного захисту.
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Правління Турківської райспоживспілки вітає директора
СП «Торгова база» Миколу Петровича Павлика з ювілейним днем народження та Днем ангела і бажає шановному
ювіляру щастя і здоров’я, родинного затишку і любові рідних,
близьких і друзів. Нехай завжди на Вашому небосхилі сяє сонечко і буде
тепло від усмішок та щирої шани.
В честь ювілейного Вашого
дня
Для Вас – найщиріші наші
слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим і щасливим буде Ваш
вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай Бог помагає Вам у житті!

ÇÁÈÒÊÈ ÍÀ ÀÍÄÐ²ß
ÏÅÐÅÐÎÑËÈ Ó ÕÓË²ÃÀÍÑÒÂÎ
Ніч на Андрія багато людей, особливо ті, хто мешкає попри дорогу, справді чекають з острахом – щоби не залишитися без хвіртки чи, не дай Бог, після свята латати або
ремонтувати паркан, або ліквідовувати ще якусь не передбачену для домогосподарства шкоду.
День Андрія Первозванного –
свято в пам’ять про першого
учня Сина Божого, який приніс
християнську віру на землі Русі
і передбачив виникнення великого граду та багато церков
на київських горах. Цей християнський празник пов’язаний
із цікавими народними традиціями. У передвечір свята Андрія колись незаміжні дівчата ворожили на судженого, а молодь влаштовувала вечорниці.
Нині ці добрі андріївські традиції переросли у зовсім не жартівливі та веселі забави, а в
справжнє хуліганство. Лише на
вулиці Середня, де живу, мої
недалекі сусіди на Андрія залишилися без великої металевої хвіртки – частина її лежала
відірваною неподалік з протилежного боку дороги. І це при
тому, що шкоду колись парубки
робили там, де мешкали дівчата, а в даному випадку браму
знесли людям старшого віку,
пенсіонерам. Тим більше, що
поруч стоїть капличка – святе
місце, де потрібно помолитися, перехреститися, вклонитися, подякувати Богу, святому
апостолу Андрію, а не задумувати якийсь недобрий намір.
Та й браму не так вже легко
зняти з петель, проте примудрилися. А трохи далі по вулиці
хулігани знову зробили шкоду –
втопили в криниці відро, і зранку наступного дня , аби набрати
води, господарям треба було
доставати із колодязя відро
або ж чіпляти нове. Понищені

паркани, відірвані штахети, перевернуті сміттєві ящики – така
картина на ранок Андрія, коли
люди поспішають на Службу
Божу у свої храми, спостерігається у місті. І це не якісь там
невеличкі збитки – у більшості
випадків це справжнє хуліганство. Кожен господар вкладає
у благоустрій власної території
свою працю і кошти. І в ніч на
Андрія усе це можуть знищити.
Не дивлячись на те – громадське чи особисте майно.
Щороку від мешканців міста
чи сіл чути нарікання: «А де ж
поліція? Куди дивляться поліцейські?» Але ж коло кожної
хвіртки чи сміттєвого ящика не
поставиш поліцейського. Хоча,
звичайно, раз-два в ніч на Андрія машина служби «102» могла б проїхати містом чи окремими населеними пунктами
хоча би для того, щоб ті, хто замислив зробити якусь шкоду,
побачивши
поліцейських,
відмовилися від свого наміру. Та
й чи не найголовніша відповідальність лежить на батьках.
Вони мають знати, де у пізню
пору доби перебувають їхні діти
та чим займаються. До речі, тепер до компанії бешкетників
дуже часто приєднуються й
дівчата.
Тож для чого перетворювати
народні обрядові традиції у хуліганство, нівелювати таке величне християнське свято та псувати гарний настрій людям.
Ольга ТАРАСЕНКО.

У ДТП ЗАГИНУВ 60-РІЧНИЙ
ЖИТЕЛЬ ЯВОРОВА
Минулими вихідними, в суботу, на трасі Львів-Ужгород трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій під колесами
автівки загинув житель с. Яворів. Водій автомобіля “Пежо407”, житель с. Верхнє, рухаючись у напрямку Турки, через
те що було темно, та ще й сильний туман, не побачив пішохода і вчинив наїзд. Правоохоронці кажуть, що кермувальник
був у тверезому стані.
Можливо, якби на одежі пішохода були світлоповертаючі елементи, цього могло б і не трапитися. Подібні ситуації є непоодинокими на шляхах України, а тому уже з 1 січня пішоходи, що рухатимуться автошляхами, де немає тротуарів, будуть зобов’язані в темну
пору доби носити одяг з світлоповертаючими елементами. За ігнорування цієї вимоги – платитимуть штраф.
Наш кор.

18 ãðóäíÿ 2020 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ç ÍÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ – ÍÎÂ²
ÑÀÍ²ÒÀÐÍ² ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß
ØÊ²Ë. ÙÎ ÇÌ²ÍÈÒÜÑß?
З 1 січня 2021 року набирає чинності новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Над документом Міністерство охорони здоров’я України працювало
впродовж трьох років. Про це йшлося нещодавно під час онлайн – наради з керівниками обласних державних адміністрацій, яка пройшла під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. У документі зазначено, що учні, які проживають на відстані більше ніж 2 кілометри до закладу освіти, повинні бути забезпечені транспортом для підвезення
до шкіл. Працівники шкіл мають проходити щорічні планові
профілактичні медичні огляди, а в разі порушення термінів
проходження оглядів, працівників до роботи допускати не
будуть. Буде заборонена оренда шкільних приміщень не під
освітні потреби.
Туалети мають бути у приміщенні, а не на вулиці. До речі,
на Турківщині, за даними відділу
освіти, ще чотири навчальні
заклади, станом на сьогодні,
не мають внутрішніх вбиралень.
Вуличні туалети наражають
дітей на проблеми зі здоров’ям.
Тому керівники навчальних закладів та органи місцевого самоврядування мають вирішити
питання з
облаштування
внутрішніх теплих туалетів у школах. Визначені правила й щодо
встановлення комп’ютерів. На
Турківщині всі загальноосвітні
навчальні заклади, за словами
начальника відділу освіти Оксани Манюх, мають доступ до
Інтернету. Отож,
згідно нових норм,
у школах буде дозволено дротове і
бездротове підключення до Інтернету.
Роутери (маршрутизатори) мають
бути встановлені на
висоті не менше 2
м від підлоги та
виключатися в позанавчальний час.
Якщо це персональні комп’ютери,
то екран має бути
не
менше
15
дюймів (1 дюйм =2,54 см), а
якщо це ноутбук, дозволяється,
щоб він був 14-дюймовим, але
мишка та клавіатура мають бути
окремо.
Йшлося на онлайн-нараді й
про розміщення учнів у класі.
Щоб у дітей не було сколіозу, потрібно підбирати шкільні парти
за ростом, а також запропоновано не менше двох разів на рік
пересаджувати учнів в інші ряди.
Це необхідно для профілактики порушення постави та профілактики зору. Учнів, які часто
хворіють на простудні захворювання. рекомендують розміщувати у третьому ряді від вікна,
ближче до внутрішньої стіни.
З 1 січня зміниться у шкільних
їдальнях й основне меню. Його
розробник, автор і керівник
проекту Євген Клопотенко, разом зі своєю командою впродовж трьох років займався питаннями шкільного харчування.
Меню для шкіл полегшить роботу кухарів та вирішить проблему
безграмотно скомбінованої одноманітної їжі в харчуванні школярів.
– У школах дійсно потрібно
щось змінити, аби обіди для
дітей стали смачними і корис-

ними, – каже мати другокласниці однієї зі шкіл м.Турка п.
Анастасія. – Бувають дні, коли
донька смачно попоїсть в
їдальні, а буває, що залишає
їжу, бо їй вона не до смаку. Особливо не смакують котлети, очевидно, вони зготовлені із неякісного фаршу. Боїться їсти смажену рибу, де є багато кісточок.
Та й сосиски, як сама каже, –
часто наче паперові, тому залишає їх. Тож доводиться давати в портфель із дому дитині невеличкий мандрик, аби, в разі,
як добре не пообідає в шкільній
їдальні, перекусила на перерві,
коли уроки тривають довго.

Багато батьків незадоволені
харчуванням дітей у школах, нарікають на те, що їжу часто подають школярам холодною, що
шкільні харчоблоки в незадовільному стані.
Згідно нових санітарних правил, введені деякі вимоги, які
раніше не були в нормативноправових актах, зокрема дозволено забезпечувати кейтеринг
(виїзне харчування для дітей) в
школах, але продукція повинна
бути безпечною для учнів. У документі заклали підходи до забезпечення основних принципів здорового харчування, –
вони пов’язані з оновленими
рекомендаціями ВООЗ. У ньому чітко прописали нормативи
щодо вмісту солі, цукру, жиру у
стравах, що готуватимуть, або
які реалізовуватимуть для
дітей. Вперше в Україні затвердили перелік продуктів харчування, які заборонено продавати в шкільних буфетах та автоматах. Часто там продають
продукти, що негативно впливають на стан здоров’я дітей. Це
снеки, чіпси, сухарики, попкорн,
м’ясні та рибні продукти, солодощі, які будуть заборонені.
Окрім того, буде заборона на

продаж певних продуктів кулінарного виробництва, зокрема
ковбас, сосисок, копченої та
соленої риби.
– У щоденному раціоні учнів
повинні бути злакові, овочі,
фрукти, ягоди і молочні продукти, – зазначає заступник
Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний
лікар України Віктор Ляшко.
Вперше у нормативно-правових актах Міністерства охорони
здоров’я проаналізували харчування дітей з особливими
дієтичними потребами.
Якщо в учня є такі особливі
дієтичні потреби, підтверджені
довідкою сімейного лікаря або
педіатра, то власник закладу
повинен організувати цій дитині
окреме харчування, з урахуванням рекомендацій медика,
щодо виключення або заміни
певних харчових продуктів чи
страв з них.
– Якщо аналізувати чинні
норми, затверджені у 2004 році
постановою Кабінету Міністрів
України, то ми бачимо, що
кількість солі майже вдвічі перевищує рекомендовану норму.
Так само і з нормою цукру: вона
перевищена втричі. Тому з
метою комплексного врегулювання підходів до
організації харчування,
розроблений проект передбачає ключові речі, які
мають набути чинності з 1
вересня 2021 року, щоб
ОТГ і власники закладів
мали змогу підготуватись
до нового навчального
року і запустити весь процес організації харчування уже за новими нормами, – додав, виступаючи
на нараді, Віктор Ляшко.
Дитяче харчування –
справді дуже важлива тема, і
ми запрошуємо до її обговорення батьків. Свої думки ви
можете надсилати на адресу
редакції. Ми маємо бути зацікавлені в тому, щоби наші діти
виростали здоровими, з корисними харчовими звичками.
Окрім того, як повідомляють
у департаменті освіти і науки
облдержадміністрації, харчоблоки понад сотні шкіл Львівщини відремонтують та обладнають новим устаткуванням. В області триває освоєння освітньої
субвенції за напрямом «Ремонт
та придбання обладнання для
їдалень (харчоблоків) закладів
загальної середньої освіти». На
реалізацію проектів скерували
понад 27 млн. грн. Загалом в
Україні відремонтують та закуплять обладнання для 1809 шкіл.
Слід зазначити, що ремонт їдалень відбувається на умовах
співфінансування: міста обласного значення дофінансовують
коштів не менше 30%, райони
та ОТГ – не менше 10%, села
(селища), що мають статус
гірських, – не менше 5%.
Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Від щирого серця і з великою любов’ю із 75-річним ювілеєм, який святкувала 16 грудня, дорогу і люблячу Ольгу
Іванівну Дуркот вітають чоловік Микола, син Микола, невістка Анна, внучка Вікторія з чоловіком Олегом та правнучка Анастасія; син Ігор і невістка Леся, внучка Анжела з
чоловіком Назаром, внучка Ольга з чоловіком Ігорем та
правнук Ігор, внук Володимир; дочка Софія із чоловіком
Валерієм та внучка Ілона; син Іван і невістка Наталя та
внук Іван і бажають ювілярці міцного-міцного здоров’я,
родинного тепла, Господнього благословення.
Шумлять літа, мов на вітрах
тополі,
А в тих літах і сонце, і дощі,
Ми Вам бажаєм, щоб було доволі
І щастя й радості в душі.
Нехай здоров’я завжди гарним
буде,
Хай у роботі ладиться усе.
За добрі справи хай шанують
люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.
Щоб Мати Божа берегла Вас
всюди,
А земля хай подарує цвіт.
В здоров’ї й радості прожити
Ми Вам бажаєм много літ!

Педагогічний колектив Сянківської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає
з 75-річчям від дня народження свою колегу Ольгу Іванівну Дуркот – добру, чуйну, порядну, доброзичливу людину.
Бажаємо шановній ювілярці міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, щастя безмежного, родинного тепла,
Божого благословення на життєвій дорозі.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Нехай вона повік не відцвітає,
Нехай добро до Вас щоденно
прибуває,
Хай дороги стеляться
крилато,
Будуть чисті, рівні як
струна,
А добро не обминає хату,
Як не обминає світ весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються до ніг, як вишні цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує много літ!

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України
щиросердечно вітає з ювілейним днем
народження, який святкував 17 грудня, працівника автошколи Володимира Івановича Драча і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я і благополуччя, світлої радості в житті і
людської поваги, родинного тепла і
Господнього благословення.
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І дням майбутнім від душі радіти!

17 грудня свій 50-річний ювілейний день народження
відсвяткував щирий друг, добропорядна і справедлива
людина – Микола Петрович Павлик, житель м. Турка.
З нагоди золотого ювілею та Дня ангела шлемо ювіляру
найщиріші побажання добра, радості,
міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, сімейного благополуччя,
Божого благословення.
Дозвольте Вас сердечно привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в
житті!
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!
З повагою друзі – Зіновій Зубрицький, Юліан Саварин,
Йосип Саварин.
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ÐÓÉÍ²ÂÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÒÂÀ
(закінчення останнього розділу)
Мало є народів у світі, які пов’язані з природою духовно так
близько, як народ український – від матеріальних виявів (вишивки, квіти навколо хати і в хаті тощо) до духовних (мораль, пісні, релігія). У світі музичні знавці підкреслюють величезну силу творчого генія українського народу, що виявляється в українській пісні і мові, що засвідчують надзвичайно високі етичні ідеали українського народу, глибоке мистецтво
звуку й слова. Німецький перекладач українських народних
пісень писав: “Створити такі всебічно досконалі пісні міг лише
народ надзвичайно високої культури”. Інший перекладач пише:
“Я перекладаю українські пісні вже багато років, проте, коли
бачу новий збірник їх, то вони знову надихають мою душу.
Українська народна пісня перевершує пісні інших народів своїм
поетичним, етичним багатством і глибиною почуття. На українському культурно багатющому грунті виростає й українська література. Той грунт дає їй власні соки і такі живлющі,
що створилася така багата, така самобутня, самостійна література, якою московська ніколи не була і не є досі... українські
народні пісні показують: яка то величезна поетична сила є в
українській народній душі. Українська література також має
ту силу, що вона корениться в українській народній пісні, стоїть
на ній, зберігаючи її силу та глибину і додаючи ще чари великої
особистості”.
Це українське багатство стало джерелом культурних, музичних скарбів людства. Німецькі композитори світової слави Бах, Вебер, Шуберт, Ліст, Моцарт, Бетховен використовували мелодії українських пісень у своїх творах. Бетховен
приятелював у Відні із знавцем української народної пісні графом О.Розумовським і від нього записав чимало українських
пісень. Знавець польської поезії ставить українську пісню вище
за польську, бо, каже він, в українській пісні нема нещирості,
штучності, що їх досить часто чути в піснях польських. І хоча
поляки – великі шовіністи, навіть і вони визнають цей факт.
Польський літературознавець М.Якубець пише: “Українські
народні пісні правили за зразки деяким польським поетам
XVIII ст.” Польський критик М.Грабовські казав, що українська
пісня – це одне з найбагатших джерел поезії всього світу.
Адам Міцкевич, викладаючи в паризькому університеті слов’янську літературу, говорив, що Україна є невичерпним джерелом ліричної поезії, і українські пісні поширюються по всій
слов’янщині. Німецький літературознавець і поет ставить
українську пісенну поезію на найвищу не лише серед слов’ян,
а й у світі. Чеський мовознавець Ян Благослав писав ще в
XVI ст. у своїй граматиці чеської мови, що українська мова є
надзвичайно багатюща, милозвучна, гнучка. Німецький критик сто років тому стверджував: “Українська мова має гармонійність і м’якість найвищу серед слов’янських мов і тому
з них усіх найліпше надається до співу й музики. Українська
народна поезія – найбагатша в Європі, вона має величезні,
невичерпні скарби; має найвищий поетичний розмах та яскравість вислову; має в собі щось дуже високе, чому немає
назви в людській мові”. Німець А.Мавриціус переклав і видав
1841 року збірку українських пісень. Француз А. Рембо дуже
захоплювався українською піснею і поширював її у Франції в
XIX ст. в перекладі на французьку мову.
Українська пісня “їхав козак за Дунай” під назвою “L’adieu
des fiances” (Прощання з нареченою) поширена у Франції і
ввійшла до збірки французьких народних пісень. Цю пісню залюбки співають німецькою мовою (змінивши деякі слова)
німецькі селяни і військо. Звичайно, не знаючи її походження,
мають за німецьку пісню. У Франції та в Німеччині співають
також “Ой не ходи, Грицю”, “Реве та стогне Дніпр широкий” та
інші. Датський міністр освіти Ю.Бомгольт відвідав 1956 року
Київ і повідомляв, що в Данії співають чимало українських
пісень датською мовою, не знаючи, що вони українські. В Данії
є хор, що складається з самих датчан і співає українських
пісень по всій Європі.
Державна капела диригента Олександра Кошиця в 1920 р.
співала в Німеччині, Швейцарії, Чехії, Франції, Голландії, Бельгії,
Англії, США, Канаді лише українські народні пісні, але там не
вірили, що то народні, а не створені великими композиторами. Поїздка капели стала тріумфом української культури. Музичні критики, а серед них і політично неприхильні до України,
змагалися в похвальних словах. “Багатющу українську пісню
зродила багатюща на героїв та на події історія України. Тому
українські пісні є нерозривною частиною всього життя українців. Українська пісня живе в народі і з народом. І український народ живе своєю піснею. Українська пісня народилася в
боях за волю, і тим-то в українській пісні так багато великих,
високих поривань до волі”. “Всю незрівнянну, магічну красу
української пісні міг створити лише великий, дуже старої і
глибокої культури народ і то довгими століттями. В тому і є
непереможна, всевладна сила, божественна музичність української пісні і мови. Оскільки українська пісня і мова є витвором дуже давнього і дуже культурного народу, в них звучить велич високих ідей і тисячолітня глибина людського почуття. А це не може не захопити навіть і неукраїнську душу”.
Чеський композитор В.Балтазар переконаний: “Господь охоронив Україну від облудної новітньої музики. Вислухати новітню європейську музику, а після неї українську народну пісню
– це однаково, що вийти з затруєної пахощами міської світлиці
на свіже, чисте лісове повітря. Композитори всього світу
можуть знайти багатющі музичні перлини в українській народній пісні. Українські народні пісні – це невичерпна криниця
музичних перлин, що їх вистачить композиторам усього
світу”. Недарма москвини не раз подавали європейцям українські пісні під назвою “русский”.
Чехи є москволюбами і тому не люблять українців за протистояння Московщині. Проте чеський науковець науковобезсторонньо писав, що український фольклор, а надто пісні,
вражають своєю моральною чистотою, високим ідеалізмом,
глибиною думки, духовною красою, що створити їх міг лише
народ дуже високої, старої культури, глибокого християнського світогляду. Навіть україножер М.Горький зізнавався: “Я
перейшов пішки всю нашу землю від чорноморського степу

до біломорської північної тундри, отже знаю її добре... Душа
українця росте і купається в яскравих, гарячих променях
південного сонця, а москвин все своє життя живе в сутінках
та холоді північних лісів. Отже, природно, душа москвина є не
лише іншою за українську, а й цілковито протилежною. Українська багатюща природа, ласкаве, погідне небо, яскраве гаряче сонце, сповнений піснями степ, тепле, прекрасне море
– надали українській душі більше струн, більше барв, більше
інших душевних багатств, ніж бідна, сумна, гола природа Московщини дала душі москвина. Отже, природно, що багатюща
українська душа створила багатющу українську культуру, переповнену красою, світлом, теплом, радістю, вільнолюбністю, згармонізованою різноманітністю. Велика українська душа
дала високий злет творчій думці та широчину погляду на
всесвіт. Безперечно, культура українського народу значно
перевищує культуру московського народу. Москвин і українець, маючи цілковито інакші (навіть протилежні) психіки,
цілковито інші світогляди, природно, не можуть мати однакового громадського ладу. Це доведуть вам науково: народознавець, мовознавець, культурознавець, психолог, господарник, політик і дослідник релігії”.
Так вихваляв він українців лише тоді, коли 1917-19 pp. Українська Самостійна Держава мала на московсько-українському кордоні гармати, спрямовані на Московщину, а безсила,
голодна-холодна Московщина благала Україну продати пшениці та вугілля. А коли Московщина загарбала Україну, грабувала її і розстрілювала українців, тоді М. Горький заспівав
інакшої.
Українське село не вдалося змосковщити до 1917 року, і
воно стало основою і джерелом протимосковських сил. Щоби
знищити його, Московщина взялася після 1917 року московщити наше село якомога швидше і більше. Тепер у сільських
школах навчають московської мови, московських пісень. З
пісень, що їх подає радіо – 75% московські. Коли сільські книгозбірні (клуби) замовляють україномовні (навіть з московським змістом) книжки, журнали, часописи, то одержують москвомовні. Про це пишуть навіть часописи УРСР. А ще ж 1920
року етнограф Гнат Танцюра збирав пісні по селах, де знайшов: українських – 2157, московських – 135, польських – 20,
“радянських” – 103.
Сто років тому московський націоналіст М.Катков писав:
“Польська революція є дрібницею порівняно з українським
національним рухом. Польська революція може відірвати від
імперії лише один край (Польщу), а втрата України – це кінець
московської імперії”. А німецький політик і міністр твердив:
“Хто має Київ, той переможе московську імперію”. Вся величезна пропагандивна московська машина вдень і вночі роками не вгаває: всі держави світу не переможуть СРСР, якщо
буде єдність і дружба його народів. І та ж московська пропаганда від Переяслава 1654 року по сьогодні закликає (навіть
і українців) вигублювати “изменников, сепаратистов, мазепинцев, петлюровцев, бандеровцев”. Жодний москвин не назвав наш визвольний рух “українським”, а завжди чіпляє йому
вищенаведені приклади. Іншими словами – Московщина боїться патріотизму поневолених нею народів, на чолі з найбільшим – українським. Українські комуністи відразу переконалися, що московські комуністи тримаються старої монархічної
засади: “Не было, нет и быть не может никакой Украины”.
Нарком “радянської” української респуліки Василь Шахрай на
власному досвіді побачив, що він не є ніяким міністром, а
лише – московським попихачем. Проте найбільше, на що він
спромігся – написав книжку (“Революція на Україні”), якою
намагався переконати північного хижака, що його здоров’ячку пошкодить їсти південних овець. Не переконавши, він –
разом з С.Мазлаком – написали другу (“До хвилі”), в якій закидали московським комуністам шовінізм та загарбництво і
доводили право України мати свою самостійну радянську
республіку та свою незалежну від Москви комуністичну
партію.
Саме тоді точилася кривава війна за державну незалежність України. Заходила небезпека, що підпора Московщини в Україні – українські комуністи та соціалісти прозріють і
відмовлять у послуху Ленінові, а приєднаються до УНР. Московщина змушена була відновити “Уряд Української Радянської Республіки”, а за першої ж нагоди вигубила Ю.Лапчинського, В.Шахрая, С.Мазлака та їхніх однодумців. Так само лицемірно Московщина мусила дозволити “українізацію України”.
Провідні члени КПУ О.Шумський, М.Волобуїв, М.Яворський,
М.Хвильовий та інші наважилися виступити проти шовінізму
московської “демократії”. Сільський спротив “радянській”
владі став загрозливим. Використовуючи це ослаблення московської влади в Україні, недобиті українські патріоти гарячково кинулися до національної творчої праці. За жахливих
матеріальних обставин, голодні-холодні, вони виконали за
неповні 10 років величезну національно-культурну працю, на
яку інші народи витратили десятки років за сприятливих обставин. Українська Академія Наук, заснована 14 листопада
1918 р. гетьманським урядом, а не радянським, розгорнула
величезну діяльність: склала і видала 35 українських технічно-наукових словників, розпочала наукові дослідження з усіх
царин життя українського народу. Написали і видали українські
шкільні книжки. Виходило десятки наукових, технічних, літературних журналів українською мовою. Твердо ставили на
ноги українські часописи, видавництва, український театр,
українське шкільництво. Розбудовували українські музеї, упорядковували українські архіви. З’явилися десятки молодих
українських науковців, письменників, митців. Скинувши московські духовні кайдани, традиційна українська національна
культура почала знову розквітати. Наслідком цього мала стати з’ява нових Шевченків, Бортнянських, Боровиковських,
Могил, Хмелів, Мазеп, Святославів, Володимирів. Примара
відродження Києво-Руської держави перелякала Московщину, і вона почала нищити весь цвіт нашого національного
відродження, доки він ще не дав плодів. Вигубила 1933 року
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тисячі українських академіків, професорів, науковців, письменників, митців, учителів, священиків, кооператорів і всіх
інших творців української культури. Кинулася нищити саму
основу української нації — наше селянство. Лише одного 1933
року вигубила голодомором 8 мільйонів українців. Але... Вісім
років пізніше (30 червня 1941 р.) вся Україна почула радіо зі
Львова, яке повідомляло, що відновлено Українську Самостійну Державу, що створено український, незалежний ні від
кого уряд на чолі з Ярославом Стецьком і створено Українську Національну Раду. В жовтні 1942 року воскрес Запорізький
Лицарський Орден — Українська Повстанська Армія (УПА) на
чолі з Романом Чупринкою-Шухевичем. Світова історія записала багато прикладів героїчної боротьби осіб і народів, і серед них, безперечно, одне з найпочесніших місць посідає величезний подвиг українського народу на чолі з ОУН та УПА.
Цей український героїзм є чимось унікальним. У вир смертельної, без надії на перемогу, боротьби кинулася вся нація.
Навіть діти. Маленькі 10-12-річні дівчатка та хлопчики вмирали в руках московських катів, але не зізнавалися, кому і куди
вони несли вістку, зброю чи їжу. Тисячі українських матерів
самі посилали і благословляли своїх єдиних синів та дочок на
смертельну боротьбу за волю України. Десятки тисяч юнаків
та дівчат кидали все найдорожче: родину, школу, наречену,
добре знаючи, що живими не повернуться. УПА здобувала
собі зброю від ворога в бою. Ніхто в світі не поворухнув
пальцем, щоб допомогти їй. Сам український народ її годував
і допомагав усім, чим міг. УПА піднесла свій меч на дві найбільші
світові потуги водночас і перемогла їх. Так, перемогла. Ось
чому знекровленої, закованої в кайдани України Московщина
боїться більше, ніж американської атомної зброї і подесятерила останніми роками вигубу української молоді національно
(московщенням) і фізично на сибірських будовах. Вона примушує своїх пахолків в Україні нищити український націоналізм,
але на місце знищених тисяч українських націоналістів з’являються мільйони нових. Ідею визволення і свободи несила
вбити військам усього світу.
Війна 1941-45 pp. розбила міф усемогутності СРСР. Лише за
перші 7 місяців війни здалося до німецького полону 3600 тисяч вояків СРСР. Такої катастрофічної поразки не знає вся
попередня військова історія. Щоправда, 80% полонених були
немосквини. За рік німецьке військо стояло на Волзі. Московщина пробувала знову обдурити немосковські народи всілякими обіцянками. Немосковським письменникам та науковцям дозволено було писати трохи вільніше, відважніше.
Водночас кремлівські можновладці побачили, що навіть і москвини не будуть битися за III Інтернаціонал, і вони сховали
його до архіву, витягали звідти III Рим. І москвини кинулися до
бою. Величезна (II мільярдів доларів військового спорядження) американська допомога врятувала III Рим від смерті. Московщина опам’яталася і поспішила підтягнути віжки на немосковських народах СРСР. Насамперед на найнебезпечнішому для неї — українському.
Московської влади не було в Україні більше року (1941-42
р.). За той час українські патріоти встигли дати українській
молоді, народженій по 1917 році, чимало знань, що їх Московщина приховувала. Та молодь на власні очі переконалася, що
українські націоналісти — це борці за права українського народу. І Московщина по війні зазвичай переклала боротьбу з
українським націоналізмом на яничарів, звісно, керуючи ними
і не спускаючи пильного ока навіть з них.
Один з тих яничарів подав таку картину: “Журнал “Вітчизна” пропагує козаччину, Запорізьку Січ і т.п. націоналістичні
ідеї. Надрукував націоналістичні оповідання, наприклад, В.Чередниченка “Я — щаслива Валентина”, що прославляє мертву старовину гетьманщини та пригадує, що гетьмана Д.Многогрішного заслав московський уряд до Сибіру з усіма його
родичами. Яка мета цього нагадування? Стаття І.Пільгука
“Кирило-Мефодіївське Братство” пропагує реакційні, націоналістичні погляди Панька Куліша. Стаття Г.Лазаревського “Київська Могилянська Академія” захоплено прославляє життя
України XVII-XVIII ст., Т.Масенко у віршах з Відня прославляє
європейську культуру і навіть емігранта О.Олеся (Кандибу).
Л.Коваленко у статті: “Поет, новатор, патріот” вважає “Енеїду” І.Котляревського виявом національної ідеї української народу. Д.Косарик вихваляє реакційні, націоналістичні повісті
А.Кащенка. Редакція “Вітчизни” (гол. ред. К.Яновський) не скритикувала “Нарисів історії української літератури”. “Нариси
історії української літератури” заперечують вплив російської
літератури на українську. М.Гоголя та В.Короленка показують
як зрадників України. Українській радянській літературі дали
лише кількадесят сторінок. Не вказано впливів В.Бєлінського, М.Чернишевського, М.Добролюбова. Не показана боротьба комуністичної партії проти троцькістів, шумськістів. Не показано розвитку марксизму в Росії, ролі комуністичної партії.
Перебільшено вплив європейської літератури і нехтують впливами російської. Відривали українську літературу від російської. Вихваляли буржуазних письменників: П.Куліша, В.Винниченка, Б.Грінченка, І.Стешенка, О.Олеся. Київську Русь уважали лише за українську, заперечуючи всі права Росії на неї.
Взагалі автори писали не так, як вимагав ЦК КПРС... Бюро
Спілки письменників не допильнувало, не засудило вищенаведених націоналістичних збочень. Загальні збори Спілки письменників не засудили найбільшого злочину – виявів націоналізму в “Нарисах”. Самої критики замало. Треба викорінити,
винищити націоналізм і націоналістів”. “Бачимо лише тополі,
гаї, козацькі могили непереможних предків. А де ж Дніпробуд,
трактори на полях, могутня соціалістична промисловість...
Занадто багато тих націоналістичних фетишів, тої вузької
національної обмеженості, тої ідеалізації давно вже мертвої
минувшини”. “Журнал “Радянський Львів” надрукував націоналістичні твори, напр. “Сім’я Басарів” Ржепецької, “Сліди ведуть до лісу” Мигаля, “Про І.Франка” П.Карманського та інші”.
Проф.Є.Кирилюк назвав П.Куліша “великим сином України”.
Проф.О.Дорошкевич поставив “Чорну Раду” П.Куліша вище
за “Війну і мир” Л.Толстого. Л.Смілянський у повісті “Софія”
вважає зрадою українського народу розмовляти російською
мовою. О.Кундзіч в оповіданні “Українська хата” прославляє
українське історичне минуле. М.Супруненко, критикуючи “Короткий курс історії ВКП (б)”, підкреслює, що там не згадано
шовінізму комуністів-росіян”.
ЦК КПУ наказав 24 серпня 1946 р. Інститутові літератури
АН УРСР посилити контроль над літературою, боротьбу з українським націоналізмом, провести чистку у видавництвах.
“Профес ори Одес ького університету: А.Незвідський,
М.Степняк, Н.Дашенко навчали студентів націоналістичного
світогляду. Наприклад, А.Незвідський звеличував Панька
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Куліша. Н.Дашенко вчив, що Київська Русь належить лише
Україні, а Росія не має жодних прав на неї. М.Степняк учив, що
“Наталці Полтавці” І.Котля-ревського не дорівнює жодний
російський твір, бо російський фольклор не дає матеріалу на
такий шедевр. Студентка Євтухова у своїй дисертації доводить, що російська література є цілковито чужа Україні, а писання українцями російською мовою називає “неволею”. Студент П.Горох у своїй дисертації доводить, що російська література анітрохи не вплинула на українську, натомість європейська дуже вплинула. З 16 дисертацій філологічного факультету лише одна була на тему сучасної радянської літератури”. “Автори “Історії України” (видання АН УРСР) писали за
М.Грушевським. Вони не показали войовничого духу, вирішальної ролі комуністичної партії. Вони цілковито не згадали
про класову боротьбу в Україні, висунувши на перше місце
боротьбу національну. Вони заперечили, що Київська Русь є
спільною власністю росіян, українців і білорусів, приписуючи
її лише Україні. Вони не показали, що український народ боровся за своє визволення завжди спільно з народом російським.
Не показали, що російський народ багато допоміг українському визволитися з національної і соціальної неволі. Інститут
суспільних наук АН УРСР припустився злочину, дозволивши
видати таку явно ворожу працю. Цей Інститут взагалі не виходить за рамки національної обмеженості, занедбавши цілковито працю над історією російського народу. І добре зробив
ЦК КПУ, що наказав грунтовно очистити Інститут від націоналістичних запроданців”.
“Українські письменники та композитори надто захоплюються старою історичною тематикою, а не творять на сучасні радянські теми. Найкращі українські композитори: Б.Лятошинський, П.Козицький, М.Вериківський, Л.Ревуцький, А.Штогаренко не творять опер на сучасні соціалістичні теми.
Конкурс на такі теми не приніс жодних наслідків, хоч нагороди були дуже великі. З 40 опер та балетів на сучасні радянські теми виставлено лише одну оперу та три балети...
Українські композитори виправдовуються теорією про неможливість писати опери на сучасні теми. Дві третини їхніх творів
відстають від сучасного життя на 2-3 століття. В них панує
перебільшена ідеалізація давнього побуту України. Вони й сучасних радянських партизанів одягають у запорізькі кунтуші,
чіпляють їм чуби та пхають люльку в зуби. Не розуміють, що
за нашої прогресивної соціалістичної доби треба по-новому
співати навіть козацьку пісню. А сучасні українські композитори наслідують давно забутий спів XVII-XVIII століть. Навіть
М.Вериківський, який створив чимало радянських пісень про
соціалістичне будівництво, навіть і він у своїх операх “Наймичка”, “Пан Каневський” захопився мертвим етнографізмом
та застарілими формами”.
Повість О.Копиленка “Чому не гаснуть зорі” (на тему зруйнування запорожцями 1635 року Кодацької фортеці) просякнута козацькою реакційною романтикою та ідеалізацією мертвої минувшини. О.Копиленко пропагує безкласове українське суспільство XVII ст. і саме ним пояснює непереможність,
героїчність українського народу, мовляв, він був тоді об’єднаний однією вищою національною ідеєю. Отже, бачимо справжню буржуазно-націоналістичну пропаганду. Тож не дивно,
що гуртки художньої самодіяльності ставлять театральні
твори, написані в дусі національної української обмеженості.
Замилування історичним минулим, національну обмеженість
треба негайно припинити, доки ця зараза не поширилася”.
“Наші театри засмічені мотлохом, що ідеалізує мертве минуле і нехтує живою сучасністю. Український театр виконає
свій обов’язок лише тоді, коли пропагуватиме політику партії”.
Фільм “Українські мелодії” безконечно милується мертвою
давниною, ідеалізуючи її. Жодної сучасної пісні там немає.
Зображено боротьбу українського народу з німецькими окупантами, а в ній нема нічого про радянську владу. Автори
фільму захоплюються мертвою історичною давниною так,
що показують, ніби радянську армію 1941-45 років надихає не
любов до СРСР, а старі козацькі традиції, що про них співає
радянським воякам старий кобзар. Ті традиції показано у фільмі,
як непереможне військо гетьмана Б.Хмельницького. Показують глибоку пошану молоді до того старого кобзаря, пропагуючи цим реакційний погляд, мовляв, старі люди є мудріші за
радянських молодих”.
“Втечу від сучасного життя, надмірне замилування безповоротним минулим бачимо і в українському живописі. Наприклад, у творах І.Шульги “Пісня запорожців”, “Кобзар”,
Г.Світлицького “Рідний край”, С.Шишка “Зустріч” та “Селянське подвір’я”, В.Мироненка “Моя Україна” і т.п. У них не бачимо
нічого сучасного. Прославляти давнє минуле України – це
національна обмеженість, реакційність, вкрай шкідливе і небезпечне сучасній радянській Україні, бо створює грунт для
відродження буржуазно-націоналістичних впливів”.
Чи справді аж такий запеклий, відвертий український націоналізм заполонив журнали та книжки в УРСР? Ні. Такого не
могло бути хоча б тому, що в кожній редакції сиділо не одне
“око и ухо государево”. З мирної малоросійської мухи навмисне робили бойового націоналістичного українського слона.
Згадав український літературознавець, що Леся Українка знала
кілька європейських мов і читала не в перекладах європейські
твори, і яничар б’є на сполох, що так перебільшується вплив
європейської літератури на українську і замовчується вплив
московської. Пише літературознавець про українську літературу XVIII-XIX ст., а яничар доповідає, що автор мовчить про
“радянську”. Г.Лазаревський згадав знаний і москвинам історичний факт, що Київська Могилянська Академія давала високу освіту (у ній навчали мов: української, польської, латинської, грецької, німецької, французької. Викладали: історію,
географію, математику, астрономію, риторику, філософію,
логіку, фізику, метафізику, етику, психологію, природознавство), і яничар кричить, що вчений прославляє життя вже
давно забутої України. Професор літератури згадує між іншими імена П.Куліша, В.Винниченка, і яничар страхався, що він
їх вихваляє. О.Копиленко нагадав усьому світові відомий
факт, що запорожці боронили Україну від татар, і яничар кричить, що письменник пропагує український буржуазний націо-

налізм і т.п. і т.д.
Чому Московщина робила і робить з мухи слона? Бо знає,
що імперію збудували немосквини, що тільки-но немосквини
відмовляться тягнути московського воза – впаде імперія.
Відкрито заборонити українську мову – небезпечно. Отже,
погрозами слід залякати усіх діячів української культури. У
всіх московських атаках на українську літературу, мистецтво, музику аж пашить пекуча московська ненависть до українського культурного і політичного багатс тва минулих
століть. Московщина тисячократно вбиває в українську голову ідею, що все минуле України (а не Московщини) ніколи
не повернеться, бо воно давно мертве. Московське – не
мертве. Отже, не трать, хохле, сили, спускайся на дно історичного забуття. Ставай безбатченком, або просися у прийми. І то твоє щастя і честь, що Ванька приймає тебе за молодшого брата. У подяку мусив його слухати і йому вірно
служити, бо ж то честь тобі. А ті божевільні українці бачать у
Києві пам’ятник Б.Хмельницькому, а не добачають М.Ватутінові. Малюють “Рідний край”, а не “Рідна Москва”. Шанують
кобзаря, а не московського гармоніста. Навіть свою Святу
Софію ставлять вище за московський “самовар”. Чи ж не
буржуазний націоналізм? Навіть насмілилися казати “моя
Україна”. Яка це “моя”, коли вона є московська? Чи ж не “мазепинский сепаратизм”? То злочин проти України (України, а
не Московщини!) написати оперу “Богдан Хмельницький”. Україна потребує опери “Жизнь за царя”. Україна потребує московських університетів. Взагалі українська мова нікому не
потрібна, бо всюди панує “общепонятная”, московська, а українська вже на наших очах стає мертвою минувшиною. Козацька романтика – це реакційність, згубна Україні. Козацькі
пісні “треба по-новому співати”, мабуть, як “Ухарь-купец”.
Все це треба розпеченим залізом випікати у впертих хохлів,
і Московщина вигубила третину (десять мільйонів) українського народу – кожного, у кого відчула хоча б натяк звичайної
любові до України, до української культури, хоча б дрібку українського патріотизму. Залишала живими національно несвідомих та переляканих духовних рабів, які боялися навіть
вареники їсти, щоб московські кати не “пришили” їм українського націоналізму. 85% людності України народилося після 1917
року, і саме їх помосковщено, а решта 15% вимре за 10-15
років, і всі 100% українців забудуть, хто вони і звідки. Будуть
змосковщені не лише мовно, а й культурно, навіть духовно.
Московський план змосковщити всю Україну десь до 1980
року має тверду основу. Факти промовляють за це.
Московська влада не дозволяє оприлюднювати нічого, що
шкодить імперії. Часописи СРСР не пишуть навіть про великі
катастрофи. Але в останній війні Московщина вивезла до
Сибіру багато тисяч іноземців, полонених німців і японців.
Потім змушена була відпустити додому частину свого “ясиру”. Вони й понесли до вільного світу відомості про визвольну боротьбу немосковських народів СРСР. Відсилаючи читача до спогадів, що їх вони написали, тут перелічимо лише
кілька фактів. Від 1946 року й досі не вщухають на московських землях СРСР заколоти, страйки і навіть повстання українців. Лише від січня 1948 року до червня 1949 року в десяти областях України було 1736 збройних виступів Української
Повстанської Армії. Безборонні, без зброї, відокремлені від
усього світу українці-каторжани вже майже півсторіччя борються проти десятків тисяч енкаведистів, озброєних автоматами, гарматами, танками. Образ, гідний пензля і пера найгеніальніших художників і поетів.
А що малюють і про що пишуть українські малярі, письменники у вільному світі? Історія колись поставить на них печатку ганьби. Українські політв’язні страйкували, повставали:
1946 р. в Колимі.
1947 р. в Колимі, Караганді, Уст-Вімі.
1948 р. у Воркуті (повстало 80 тисяч).
1950 р. біля Воркути, в Тайшеті.
1951 р. біля Колими, біля Караганди.
1952 р. біля Красноярська, в Караганді, на Уралі.
1953 р. в Норильську (1500 убитих), у Воркуті (500 убитих),
Караганді, Кінгірі, Колимі. В Норильську страйк тривав 100
днів. У Воркуті – 60 днів.
1954 р. в Кінгірі (600 убитих, серед них 500 Безсмертних
Українок 26 червня 1954), в Кірові, Тайшеті, на Уралі, Сахаліні,
Караганді, Колимі, Красноярську, Казахстані. Страйкувало 60
тисяч на обширі 600 кілометрів.
1955 р. в Тайшеті, Воркуті, Магадані, Потьмі, Пермі.
1956 р. в Іркутську, Красноярську, Томську, Свердловську.
1957 р. в Хабаровському краї, Челябінській, Свердловській
областях.
1959 р. в Темір-Тау.
1960 р. заколоти в Казахстані, в Донбасі.
1961 р. в Одесі, Кривому Розі, Севастополі, Єлисаветграді
(Кіровограді), Краматорську, Бахмуті (Артемівську), Новочеркаську.
1962 р. в Новочеркаську, Донбасі, Одесі.
1963 р. в Кривому Розі.
1961 року біля Рівного спалено 98 тисяч тонн пшениці, призначеної для вивозу в Московщину.
Французький москволюб пише: “Духовні настрої в СРСР, що
їх москвини називають “контрреволюцією”, є справді той самісінький революційний дух, що повалив царську владу”.
Заманивши в пастку “українізації”, Московщина знищила
90% борців за вільну Україну. На їхнє місце прийшли нові. І
тепер читаємо в україномовних журналах УРСР, хоч і прикриті личиною комуністичної балаканини, заклики молодої української інтелігенції порвати духовні кайдани. Глибоко християнський і український, побожний Григорій Сковорода (17221794) був замовчуваний в УРСР. А тепер молодий український письменник і критик Іван Дзюба підносить його до рівня
найбільших філософів людства і підкреслює, що саме тепер
Г.Сковорода і «потрібний насущно, як хліб щоденний, кожному
мислячому юнакові і дівчині, щоб живити їхню думку і сумління, щоб допомагав розібратися у складних питаннях сучасності, в її моральній атмосфері, щоб промовляв до нас, як
промовляв до Т.Шевченка, який перший збагнув велич Г.Сковороди...”. “А тому найбільше внутрішньо споріднений з Г.Сковородою є Т.Шевченко, їх поєднує суто українське розуміння
правди і сумління як непохитних людських основ так, як ті
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основи виявляються в українській народній філософії та фольклорі. А це – протест проти наруги над людиною, зневага до
марноти, до позолоти і тяжка боротьба душі, що прагне справжнього, таємничого... Сковорода як український філософ ще
не вивчений. Його не можна зрозуміти поза тією історичнонаціональною лавою, що в ній стоять: Іван Вишенський, полемісти XVII ст., Значко-Яворський, козацькі літописці, гайдамаки, борці проти єлісавето-катерининсько-петровської політики нищення української “розні”. А хіба ж ця українська “рознь”
не виявилася з величезною силою у Г.Сковороді? Хіба ж його
вперте відкидання урядових благ не є стихійна впертість
українського народу проти насильного ощасливлення, проти
соціальної і національної “розні”? Хіба ж поза цією українською
народною філософією можна збагнути Г. Сковороду? Хіба ж
можна збагнути іншого Сковороду поза історичними аналогіями того, як людська думка та сумління противилися натискові фальшивої доби? У наших школах та вузах мало відкривають нам справжній зміст та красу, багатство української
літературної спадщини”. Таке пише теперішня передова молодь України.
Не могла й цього разу Московщина вигадати нічого нового
і всоте вдалася до погроз, а потім і до переслідувань. КПРС
наказала 10 січня 1960 р. своїм слугам в Україні винищувати
український націоналізм, релігійні “забобони”, націоналістичну
ідеологію. Секретар ЦК КПУ А.Скаба закликав на засіданні ЦК
КПУ: “Треба давати рішучу відсіч спробам використати критику культу особи з метою, далекою від інтересів компартії.
Треба давати відсіч найменшим спробам завдати удару марксистсько-ленінській теорії і під цей гамір вибілювати націоналістичні ухили”.
У липні 1965 року Московщина ув’язнила понад 75 українських молодих науковців, письменників, студентів, а 1 квітня
1966 р. засудила їх за нелегальне розповсюдження протимосковської літератури на кількарічну каторгу. Московщина
почала судити їх відкритим судом. Тоді будинки суду і вулиці
біля суду були переповнені людьми, які захоплено вітали засуджених квітами. Московщина наказала т.зв. “урядові УРСР”
карати новітніх українських революціонерів потай, без суду.
Тоді посипалися до того “уряду” протести й обурення. Рукописні копії протестів розповсюджувалися по всій Україні, а
деякі й поза Україною (напр., “Лихо з розуму” В.Чорновола
українці в Європі передрукували 1967 р. Перекладена на інші
мови). Прізвищ всіх покараних ми не знаємо, бо Московщина
заборонила оприлюднювати їх. Проте знаємо кілька їх, як,
наприклад, Ярослав Геврич, Іван Гель, Богдан Горинь, Михайло Горинь, Микола Горинь, Ігор Герета, Іван Дзюба, Мирослава
Зваричевська, Дмитро Іващенко, Святослав Караванський,
Михайло Косів, Мирослав Маринович, Михайло Масютко, Ярослава Менкуш, Валентин Мороз, Михайло Озерний, Михайло
Осадчий, Іван Русин, Іван Світличний, Вячеслав Чорновіл,
Методій Чубатий, Панас Заливаха та інші.
Року 1954-го 500 Безсмертних Українок в Кінгірі не боронилися, але самі наступали, нападали на Московщину. І вони
перемогли, їхні духовні нащадки, оті незлічені Cвітличні, Горині, Караванські, Чорноволи, Морози, виконуючи заповіт 500
Безсмертних Українок, також не боронилися, але наступали,
нападали на Московщину. Вони не просили, але вимагали,
погрожували Московщині, добре знаючи, що тим копають собі
особисто могилу. Отже, бачимо не покірних жертв, а нескорених, свідомих свого завдання і мети революціонерів, борців,
національних героїв.
Україна не скорилася. Україна бореться. Бореться пограбована, спалена, кайданами скована, холодна-голодна, під
залякуванням і доглядом зайдів-москвинів, осамітнена, зневажена світовою громадськістю. Цю запеклу, на життя чи
смерть боротьбу не видно назовні; грому й блискавки не чути,
небо ніби погідне, але повітря заряджене електрикою, як це
завжди буває перед великою громовицею. Неухильно наближається новий 1917 рік.
Україна мала, має і завжди матиме борців, працівників на
національному полі, ідеалістів, що жертовно працювали, працюють і працюватимуть задля України, її культури, її матеріальної і духовної величі та державної незалежності. І тепер у
т.зв. УРСР вони за пекельно тяжких умов, у щогодинній, щохвилинній, напруженій, прихованій боротьбі з найпідлішим у
світі ворогом мають снагу і відвагу творити своє українське
життя. Та не лише еліта народу, а й весь український народ
дедалі швидше і більше мужніє, міцніє духовно, морально,
національно. В Україні зростає, набирає сил величезна духовна сила.
Хто ж сильніший? Сильніший – духом. Наголошуємо: духом, бо дух животворить. Дух творить усе життя. І саме
духом український народ чи не найсильніший за всі інші народи. Історія його – найтрагічніша і водночас найгероїчніша за
історії інших народів. Український народ тисячоліттями проливав свою кров за християнські ідеї та ідеали. Дикі орди зі
сходу і заходу, з півдня й півночі плюндрували, палили до
чорної землі Україну століттями. Кілька разів в історії половина України ставала диким полем. Україна всі ті орди перемогла. Від першого дня заснування Москви і по сьогодні точиться
в формах невпинна, вперта, запекла війна між Києвом і Москвою. І ніщо, ніяка сила не може тієї війни зупинити, хоч би
того й хотіли обидва вороги. Не може, бо ця війна не є звичайною війною, суперечкою двох сусідів. Це – щось значно
більше. Це – війна двох протилежних світів. Світів, що взаємно заперечують засади самих основ, на яких ті світи стоять. Це війна ідей. Ідей і законів Сотворителя Всесвіту з ідеями та законами Руїнника Всесвіту. Війна сил світла з силами
темряви. Війна правди з брехнею. Війна сил Бога з силами
сатани. Війна непримиренна, що й знали наші прадіди великі, а
забули правнуки. “Дві стіни зударяться. Одна впаде, друга
зостанеться”, – пророкував великий Богдан.
Москвини краще за будь-кого бачать глиняні ноги своєї
імперії – її немосковські народи, а насамперед найбільший –
український. Приховати свою невдачу в їх змосковщенні Московщина не може і намагається залякати народи СРСР “капіталістичним рабством”. Московщина ліпше за будь-кого знає,
що ніколи в історії не було навіть і тіні єдності та “дружби
народів”, а навпаки була і є ненависть між москвинами і немосквинами в московській імперії, білій і червоній.
Ніколи не було, нема і бути не може союзу України з Московщиною. Не може бути, хоч би й хотіла Україна. Не може, бо
український і московський народи – це дві протилежності, які
самі себе взаємно заперечують в усіх, без винятку, царинах
життя. А над усе в найголовнішій – в царині духовній.
Ніхто і ніщо не зможе привести до союзу України з Московщиною, як ніхто і ніщо не зможе призвести до союзу Христа з
антихристом, християнство з сатанинством, релігію з безбожництвом, добро зі злом, правди з брехнею, любов з ненавистю, жорстокість з лагідністю.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÒÓÐÊÀ – ×ÅÌÏ²ÎÍ, ÁÎÐÈÍß –
ÂÎËÎÄÀÐ ÊÓÁÊÀ, ÇÀÂÀÄ²ÂÊÀ –
ÏÅÐÅÌÎÆÅÖÜ “ÊÓÁÊÀ ÍÀÄ²¯”.
Майже півтора місяці тривав чемпіонат Турківщини з мініфутболу на штучних майданчиках. Поєдинки відбувалися на
двох полях: у Турці та Завадівці. Участь у змаганнях взяли 12
команд: з Турки, Борині, Явори, Завадівки, Сянок, Нижнього
Висоцького, Вовчого, Прислопа, Нижньої Яблуньки, Верхнього
Висоцького, Верхньої Яблуньки. В одноколовому турнірі команди визначали переможця та призерів чемпіонату. Інтрига
змагань тривала до останнього ігрового дня та до останнього поєдинку. Випередивши лише на одне очко свого найближчого суперника, перемогу здобули «Карпати» (Турка). Срібним
призером стала команда Борині. Бронза – у юнаків турківських «Карпат».
Згідно з Регламентом змагань, команди, що посіли місця
з першого по четверте, розіграли кубок району. Команди, що
посіли місця з п’ятого по
восьме, – взяли участь у втішному турнірі – «Кубок НАДІЇ».
Кубкові поєдинки неділі, 13
грудня.
Кубок району.
У першому півфіналі Бориня
обіграла турківських юнаків –
10:1. Другий півфінал, у поєдинку з Яворою, виграли турківські
«Карпати» – 6:3, а у фіналі турківчан перемогла Бориня – 5:1.

«Кубок НАДІЇ».
У першому півфіналі Вовче
перемогло Нижнє Висоцьке –
4:2, а у другому Сянки поступилися Завадівці – 2:3. У фіналі
«Кубка надії» сильнішими виявилися футболісти із Завадівки,
які перемогли вовчан з рахунком 5:2.
Нагородження команд-учасниць чемпіонату, кубка району
та «Кубка НАДІЇ» провели Турківський міський голова Ярослав
Паращич, начальник відділу
спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської РДА

Василь Поточний, начальник
відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА Лілія
Яворська та голова федерації
футболу Турківщини Сергій Рик.
Завдяки підтримці спонсорів
змагань – піцерії «ЦЕЗАРЕ»,
тренажерного залу «Формула
здоров’я» та Михайла Сокирка,
було відзначено кращих гравців
у номінаціях:
- «Кращий гравець» – Олег
Бабич («КАРПАТИ» Турка);
- «Кращий молодий гравець»
–Віталій Гутник («ДНІСТЕР»
Вовче);
- «Кращий воротар» –Іван
Занкович («ЗАВАДІВКА»);
- «Кращий бомбардир» –Микола Матляк («БОРИНЯ»).
Кожна команда-учасник змагань отримала винагороду за
свої старання та волю до перемоги – м’яч для міні-футболу ТМ
«Select», а переможці та призери чемпіонату, володарі та
фіналісти кубка району, «Кубка
НАДІЇ» - здобули медалі та кубки переможців.
Ще ніколи футбольний сезон
на Турківщині не закінчувався
так пізно. І ще приємніше, що започатковано нові традиції.
Азарт, бажання до змагання,
суперництво на полі та дружба
за його межами гуртували та
збирали щонеділі на майданчиках футбольну молодь (і не
тільки) Турківщини, не дивлячись на погодні умови та зважаючи на карантинні обмеження.
Перший крок зроблено. Чи стане ця добра справа традицією
– залежить від нас усіх.
Сергій РИК,
голова федерації
футболу Турківщини.

ТУРНІР ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
У суботу, 12 грудня, у приміщенні дитячо-юнацької
спортивної школи «Юність»
пройшов шаховий турнір з
нагоди дня Святого Миколая. Цьогоріч спортивний
захід зібрав 11 учасників.
За підсумками зіграних
партій, перемогу серед хлопців
здобув вихованець тренерів
Володимира Комарницького та
Петра Рогача, наймолодший
учасник змагань – Андрій Комарницький. Срібним призером став Юрій Дністрянський,
якого тренує Петро Рогач, а
замкнув трійку кращих вихованець Василя Ціка – Володимир
Куприч.
Серед дівчат першою стала
Оксана Рогач, друге місце – в
Тетяни Пазюк, а бронзу виборола Андріана Лях.
Всі учасники турніру були нагородженні подарунками, а призери – ще й грамотами.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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У с. Мельничне продається житловий будинок. Доглянутий,
добрий заїзд, є внутрішній туалет, душова кімната, пластикові вікна.
Біля хати – 30 сотиків городу, усі господарські споруди.
Ціна – договірна. Тел.: 0952435447. Володя.
Втрачений військовий квиток
НК №4446089, виданий Турківським районним військовим
комісаріатом на ім’я Михайла
Миколайовича Когута, вважати
недійсним.

Замовляю документи для перетину кордону (страхування,
візи, запрошення).
Тел.: 0988356134. Віталій.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив КНП «Турківський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» висловлює щире співчуття медичній сестрі
Оксані Михайлівні Козловській з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.
Колектив Вовченської сільської ради, працівники Народного
дому та амбулаторії висловлюють щире співчуття завідувачу бібліотеки Наталії Василівні Цебак та колишньому завідувачу ФАПу Стефанії Степанівні Вовчанській з приводу тяжкої втрати – смерті
брата і сина – Романа Васильовича Вовчанського.
Колектив працівників та учні Боберківського НВК висловлюють
щире співчуття вчителю початкових класів Миколі Романовичу Бутрию з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
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