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ÂÅËÈÊÅ ÑÏÀÑÈÁ²  Ñ²ÌÅÉÍÎÌÓ Ë²ÊÀÐÞ
Хочу висловити щиру подяку моєму сімейному лікарю  –

Галині Михайлівні Ступницькій, яка, завдяки вмілому профес-
ійному підході до лікування, врятувала мене від важкої неду-
ги, що  залишала мінімальні шанси на життя.

Нехай Господь береже Вас і Вашу сім’ю.
 Стефанія,

88 років, жителька м. Турка.

 Ó ªÄÍÀÍÍ² Ç
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÞ

ÖÅÐÊÂÎÞ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Хочеться вірити, що на Турківщині розпочалася друга хвиля прощання з  УПЦ Московського

патріархату. Декілька років тому три храми м. Турка, що прославляли московію, перейшли
до  тодішньої Української Православної Церкви Київського патріархату. Однак, в селах ще
залишилося цілий ряд храмів (та й навіть монаших згромаджень), які з любов’ю дивляться в
бік Росії.

У часі лютневого нападу Росії на Україну в нашій
державі розпочався другий етап переходу парафій
Московського патріархату в лоно Православної
Церкви України. І дуже добре, що він відбувається
й на теренах Турківщини. Про це свідчить Указ  Мит-
рополита Київського і  всієї України ПЦУ Епіфа-
нія. Зокрема в ньому зазначено: «На підставі по-
даного прохання, керуючись Томосом про авто-
кефалію Православної Церкви України, постано-
вою Священного Синоду №25 від 21 березня 2022
року та законодавством України:

1. Прийняти Свято-Онуфріївський чоловічий мо-
настир с. Міжгір’я Самбірського району Львівської
області до складу релігійного об’єднання Право-
славної Церкви України як ставропігійську реліг-
ійну організацію в безпосередньому підпорядку-
ванні Предстоятеля Православної Церкви Украї-
ни.

2. Визначити, що   архімандрит Севастіан (у миру
Стефан Іванович Деркач) є намісником ставропі-
гійського Свято-Онуфріївського чоловічого мона-
стиря Православної Церкви України с. Міжгір’я
Самбірського району Львівської області».

Є надія, що цей логічний і моральний приклад
на наших теренах матиме продовження. І вже не-
вдовзі в лоно ПЦУ перейде монастир в с. Радич
та всі парафії Московського патріархату, що сьо-
годні зареєстровані як в Турківській, так і в Бо-
ринській територіальних громадах. А їхні прихо-
жани, серед яких є й освічені люди, більше ніко-
ли не будуть прославляти  Кирила й виправдову-
вати  хижацький напад Росії на Україну.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ –
ПІД ЗАБОРОНОЮ

На останній сесії Турківської міської ради депутати прийняли рішення про заборону діяльності
УПЦ МП на території нашої громади. У рішенні, зокрема, сказано: «Враховуючи свідому та відкри-
ту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російського окупанта, зокрема, що
стосується  діяльності  на території України  УПЦ, яка підпорядкована московському патріарху
Кирилу, штучно створеного протистояння окремих груп українського народу, розкол українсько-
го суспільства на релігійній основі, діяльність УПЦ МП , яка носить відвертий антидержавниць-
кий та антиукраїнський характер, з метою консолідації українського народу та беручи до уваги
позицію депутатів міської ради, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного
стану» та Закону України «Про місцеве самоврядування», сесія вирішила заборонити на тери-
торії Турківської міської ради діяльність Української Православної Церкви (Московський  патріар-
хат) як такої, що несе загрозу національній безпеці України». Контроль за виконанням   рішення
покладено  на заступника  міського голови Богдана Макаришина.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

АКТИВНО
ДОПОМАГАЮТЬ АРМІЇ

Уже минув місяць з часу вторгнення  російських загарбників в
Україну. Наш народ демонструє консолідовану позицію в пи-
танні допомоги армії. Фактично він став надійним і відпові-
дальним тилом для неї. У громадах зорганізовують збір про-
дуктів харчування, речей першої необхідності, словом всього,
що потрібно Збройним Силам, й відправляють на передову. Зок-
рема, збирають і чималі суми коштів. Про це ми вже неоднора-
зово писали на сторінках газети. Буквально днями нам повідо-
мили про збір коштів жителями с. Заріччя, що територіально
належить до Нижньовисоцького старостинського округу. На
рахунок Збройних Сил місцеві жителі перерахували 11тис.  135
грн.  А церковна громада с. Хащів  – 22 тис. грн.

Зрозуміло, що потреба в коштах є велика, а тому хочемо підтримати і
озвучити пропозицію одного з небайдужих жителів м. Турка, який отри-
мує пенсію близько 3 тис. грн.. Він каже, що державні службовці, праців-
ники органів місцевого самоврядування, які отримують  немалі зарплати
з державного бюджету (часто і премії), залишали собі на прожиток 15 тис.
грн.., а решту суми перераховували б на армію.

Зрозуміло, щоб це зробити, потрібно мати  моральне сумління і відпо-
відальність перед Українською державою.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ÄÅ ÃÎÐ²ËÊÀ, ÁÎÃÀ ÒÀÌ ÍÅÌÀ»
Як на мене, ці рядки з пісні «Не пиймо, браття», у виконанні

тріо священників «Новий час», показують відношення  кожного
християнина до алкоголю та до алкоголізму як явища. Згубний
процес споювання української нації розпочався не сьогодні і
навіть  не вчора. Але, зважуючи на його катастрофічні масш-
таби, кожен небайдужий громадянин має  заявити свою принци-
пову позицію: досить одурманювати алкоголем українську на-
цію.   І якщо уже зараз з цим великим лихом  не боротися реально
й принципово, то наш добрий, щирий український народ чека-
ють невтішні перспективи.

З огляду на це, дещо дивним є рішення Львівської  обласної військово-
цивільної адміністрації дозволити торгувати алкогольними та слабоалко-
гольними напоями з 10.00 год. до 21.00 год. Відтак, заборона стосується
лише нічної пори доби. Відповідно, область дозволила керівництву місце-
вих громад приймати свої рішення, що стосуються повної заборони про-
дажу алкоголю, або підтримати часткову заборону.  Турківська міська
рада погодилася з рішенням обласної військово-цивільної адміністрації, а
Боринська вирішила не змінювати попереднє рішення й заборона на про-
даж алкоголю тут діє цілодобово. Деякі громади залишили заборону з
визначенням термінів, зокрема на час Великого Посту. Звичайно, про-
даж алкоголю – це наповнення місцевого бюджету, що надходить від
акцизного збору. І тут важко давати якісь коментарі чи поради. Неприпу-
стимо, що ми всі надто лояльно ставимося до поширення алкогольних
тенденцій в Україні загалом  і в кожній громаді зокрема, в  тому числі й
серед дітей.

Дивним є й те, що в жодному рішенні немає чіткої позиції щодо діяль-
ності точок самогоноваріння, які зараз вимірюються десятками в кожно-
му селі чи в місті, та продажу оковитої. Неактивну позицію в плані їх
ліквідації займає поліція, а тому, очевидно, громаді слід активізуватися і
в час війни зробити все для того, щоб приватні гуральні закрити назавж-
ди.  Прикладом в цьому плані для Турківської громади може  бути старо-
ста с. Завадівка Олег Павлик , який спільно з правоохоронцями накрив
таке диявольське підприємство в с. Мельничне. Там було виявлено і
вилито 70 пляшок самогону. Тож давайте, владо, піднімемось, а гро-
мадськість допоможе. Особливо ті родини, де ця зміїна отрута зруйнува-
ла сім’ї, вбила і  продовжує вбивати   рідних та близьких.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Хто з чоловіків може
виїхати з України

 На період воєнного стану виїзд з України заборонено для
чоловіків, віком від 18 до 60 років. Але є винятки, при яких

можна виїхати за кордон.
Категорії чоловіків, віком від 18 до 60 років, які можуть виї-

хати за кордон:
- за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спец-

іальний військовий облік;
- за наявності висновку про непридатність до військової служби;
- якщо на утриманні перебувають троє і більше дітей, віком до

18 років;
- якщо самостійно виховують дітей, віком до 18 років;
- якщо на утриманні є дитина з інвалідністю;
- якщо є усиновлювачем, опікуном;
-якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують

його;
- якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час

антитерористичної операції;
- якщо є інвалідність I або II групи;
- якщо є дві дитини до 18 років і вагітна дружина (термін не

менше 35 тижнів).

Народилася Олена в смт.
Баштанка  Миколаївської об-
ласті. Там сьогодні тривають
активні бойові дії.  В 5 років
пішла до Баштанської ЗОШ №2.
Потім дівчині довелось переїха-
ти. Але під час літніх канікул
Олена часто  бувала у бабусі та
дідуся на Миколаївщині.

15 років вона   провела в роз-
’їздах по всій Україні і змінила
досить багато шкіл. Згодом  всту-
пила на навчання  до Турківсь-
кого професійного
ліцею. Також вона
прийшла до Бога і
після цього її життя
кардинально зміни-
лось –  нові знайом-
ства та нові вражен-
ня.

Обрала професію
перукаря - дизайне-
ра, візажиста  тому,
що до цього, як сама
вважає,   має  вели-
кий хист. Базові
предмети в ліцеї такі
ж, як у школі.

 – Є виробничі за-
няття, але хотілося б,
щоб їх було більше, –
наголошує Олена.
Основною про-
фесією у неї буде
перукар-дизайнер, а
якщо ти дизайнер, то
ти й водночас  віза-
жист. Хоча більше
Олені подобається
перукарство, але візаж його до-
повнює.

Як сама зізнається, вона не
любила в школі  брати активну
участь у святкових заходах. Про-
те зараз талановита дівчина
почала проявляти себе: в  ліцеї
немає жодного заходу,  який би
обійшовся без цієї дівчинки.
Тому   планує згодом   піти  ще й
на театральні курси. Жіночність,
впевненість у своїх силах, пост-
ійна праця над собою – ось що
головне для Олени. Це не якісь
стереотипні якості людини, такі
як, наприклад, ніжність або

ÑÊËÀÄÍÎ –  ÍÅ
ÎÇÍÀ×Àª ÍÅÌÎÆËÈÂÎ
 Відомо  багато  історій про людей, які, переживши важке

дитинство. потім стали знаменитими завдяки своїй твор-
чості, таланту, вмінням. В Олени  Грищенко було складне
дитинство, їй довелось  багато де жити  та навчатись. Тому
їй завжди важко згадувати  ці життєві моменти.

слабкість. У першу чергу це
відчуття, що ти сильна осо-
бистість, незалежна від інших.

– Жіночність  має проявляти-
ся в усьому: в думках, поведінці,
переконаннях. Вона відобра-
жається навіть в нашому стилі
одягу, – розмірковує Олена. –
Це і впевненість у своїй індиві-
дуальній красі, у свідомому
жіночому началі. Жінка – апрі-
орі жіночна! Тому їй не треба

розвивати цю рису. Це не про
спідниці та сукні, а про стан та
зв’язок з власним тілом. Щодо
порад дівчатам. Найголовніше
– це доглядати за своїм облич-
чям, волоссям, не їсти багато со-
лодкого, умиватись та не чіпати
лице руками. Внутрішня
жіночність межує з харизмою –
нею жінка неабияк впливає на
оточення. Відвертість та
щирість жінки закохує в себе,
надихає!

Плани Олени на майбутнє, з
настанням війни,  змінилися.
Спочатку вона думала, що за-

вершить навчання в ліцеї і буде
продовжувати  науку  далі – по-
їде  до Києва або до якогось
великого міста, щоби спробува-
ти себе у нових сферах. Зараз
вона у цьому сумнівається.  В
думках є також варіант переїха-
ти за кордон.

Вона  розуміє,  що відчувають
люди, які в зонах обстрілів, як
їм важко і  тому зараз головне –
віра в Бога, що він допоможе.
Дівчина  пробує  себе у    літера-
турній творчості  – пише вірші.
Тож  вирішила поділитись одним
із них.

Нам тяжко зараз на Вкраїні
жити.

Коли навколо страх і пост-
ріли гармат.

Коли лютує ворог – хоче
вбити,

Та забуває він, що в Божих
ми руках.

Війна жорстока –  помира-
ють люди.

Новини йдуть із фронту
лиш страшні.

А люди мають страх: що з
ними буде?

Та чи попросять Божої
руки?

Але Господь чека від  всіх
покори!

І щоб в молитві ми до Ньо-
го йшли.

Бо говорив Він, що війна ця
буде,

Та ми не чули, бо були глухі.
Але коли ми прийдемо до

Бога
І  станем на  коліна у

мольбі.
Та тільки так діждемось

перемоги
І з Богом ми не будемо самі.
Бо лиш Господь  всесильний

та незламний.
І любить Він покірливих лю-

дей.
І Бог припинить війни всіх

народів.
Та Він зупинить більшість

всіх смертей.
І тільки з Богом буде пере-

мога,
Бо не залишить Він своїх

дітей!
 Вероніка ШЕВЧУК,

студентка факультету жур-
налістики  НУ «Львівська пол-
ітехніка».

ÇÀ ×ÀÑ Â²ÉÍÈ ÐÎÁÎÒÎÞ
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÎ ÏÎÍÀÄ 500 ÎÑ²Á

Від початку вторгнення російських військ на територію
України до Львівської обласної служби зайнятості з метою
пошуку роботи звернулося 298 внутрішньо переміщених осіб
з районів активного ведення бойових дій, у тому числі 119
чоловіків. Серед приїжджих переважають жителі Харківщи-
ни, Київської області та столиці України, а також Донеччи-
ни. Понад 60% новоприбулих отримують соціальні послуги у
Львівському міському центрі зайнятості.

Через відсутність прийнятних пропозицій роботи 86 пересе-
ленців отримали статус безробітного, 8 осіб уже вдалося працев-
лаштувати на такі робочі місця та посади як психолог, майстер
пресувальник  виробів з деревини, касир торговельного залу, при-
биральник службових приміщень, двірник, швачка, електрогазоз-
варник.

Усього ж від 24 лютого до 21 березня цього року фахівці облас-
ної служби зайнятості допомогли знайти роботу 535 особам. Із них
за групами професій п’яту частину склали оператори та складаль-
ники устаткування і машин, 17,3% становили робітники сфери
торгівлі та побутових послуг, 12,8% – кваліфіковані робітники з
інструментом, 11,8% – законодавці, вищі державні службовці, кер-
івники, менеджери (управителі), 10,4% – фахівці, 8,9% – професі-
онали, 6,5% – робітники найпростіших професій, 6,7% – особи без
професії, 3,7% – технічні службовці, 1,6% – кваліфіковані робітни-
ки сільського та лісового господарства.

Для спрощення пошуку роботи на профілі Львівської обласної
служби зайнятості у соціальній мережі «Фейсбук» (https://bit.ly/
3pZJ7IC) щодня оприлюднюється перелік вільних робочих місць і
вакантних посад, наявних на підприємствах регіону. Ця інформа-
ція також розміщена у рубриці «Шукаю роботу» на сайті ЛОЦЗ
https://lviv.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy.

Консультації щодо перспектив працевлаштування можна отри-
мати у будь-якому центрі зайнятості чи філії, які клієнтам зручно
відвідувати (контакти за посиланням https://bit.ly/3qpaJHg) у Центрі
підтримки внутрішньо переміщених осіб, що функціонує у Львові
(вул. Кн. Романа, 6 ), а також за допомогою телеграм-каналу ЛОЦЗ
@DCZ_Lviv (https://bit.ly/3tISXjb) та «гарячих ліній» Львівського ОЦЗ:
(032)245 05 45 (у понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, у п‘ятницю – з
9.00 до 16.45), +380966825183 (щоденно з 9.00 до 19.00).

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної
справи Львівського обласного центру зайнятості.

Тел. 233-71-85.
Світлана БАГАН,

головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобіл-
ізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Турківської міської ради.

У такий складний час, в умо-
вах воєнного стану свідомо
нищити свою землю, спалюю-
чи суху траву – це ЗЛОЧИН,
який прирівнюється до ДИ-
ВЕРСІЇ!

Національний природний
парк «Бойківщина» нагадує про
заборону СПАЛЮВАННЯ СУХОЇ
ТРАВИ .

 Нагадуємо, що такі правопо-
рушення тягнуть за собою адм-
іністративну і кримінальну
відповідальність, накладення
штрафу:

- на громадян – від 3060 до
6120 грн.,

- на посадових осіб – від 15300
до 21420 грн.

ДЯКУЄМО ЗА РОЗУМІННЯ

ПЕРЕКИНУВСЯ МОЛОКОВОЗ
У вівторок, 22 березня,  на автодорозі Львів-Ужгород, по-

близу гори Шименка,
перекинувся молоко-
воз ГАЗ-53, який нале-
жить одному з моло-
к о п е р е р о б н и х
п і д п р и є м с т в
Львівщини.

Як повідомили в
поліції,  водій зазнав
незначних ушкоджень і
навіть не був госпіталі-
зований, хоча автівка
добряче понівечена. Першу допомогу йому надали працівники філії
“Турківська ДЕД”.

Наш кор.
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Для того, щоб з’ясувати при-
чину імпер-шовіністичної мос-
ковської загарбницької політи-
ки москалів, потрібно трішечки
заглянути в історію: хто вони і
звідки вони появились.

До X ст. це були темні войов-
ничі племена угро-фінських та
татаро-монгольських народів. У
тім  же часі вже існувала могут-
ня Русь з великими культурни-
ми центрами – Київ, Чернігів,
Новгород, Смоленськ, Псков та
ін. Всередині   І тисячоліття вела
небезуспішну боротьбу з Візан-
тією, яка зазіхала на її терито-
рію. На початку ІІ тисячоліття
Русь поширювала свій вплив на
північно-східні племена, які зна-
ходились в   напівдикому стані у
своєму розвитку, який виражав-
ся у зборі данини, а не окупації.
Для цього київські князі посе-
ляли там своїх синів. Зокрема
Володимир Мономах призна-
чив свого сина від половчанки
Юрія Долгорукого наглядати і
збирати добровільну данину від
цих племен. Сам Юрій Долгору-
кий теж був жонатий з полов-
чанкою, яка народила йому
сина Андрія, прозваного Бого-
любським. Коли він став Ря-
зансько-Суздальським князем,
в його проявились ординські
амбіції на завоювання і розши-
рення свого князівства і він в
1169 році напав на Київ. Він так
його зруйнував і пограбував, що
навіть Батий не залишив такої
руїни в Києві, як Андрій Бого-
любський. З тих часів ці племе-
на були об’єднані навколо Мос-
кви, назву якої філологи виво-
дять від фінського слова моск-
ва, що в перекладі  на слов’-
янську мову означає  «гниле
болото». І це «гниле болото» з
тих часів і по сьогоднішній день
не перестає плюндрувати і гра-
бувати Русь-Україну. До 1721р.
це «гниле болото» називалось
московщиною, а його населен-
ня москвинами, москалями. Не
маючи своєї історії, славної ми-
нувшини  як Велика Русь, Пет-
ро І тоді вирішив перейменува-
ти московщину на Русь, при-
власнивши її історію,  славну ми-
нувшину, культуру і науку та інші
цивілізаційні досягнення. Чого
не мала московщина, народ
якої розбещений, завжди хоче
жити «на халяву», на дурняк, а
не працювати. Все її існування
ґрунтується на насильстві і гра-
бежах, як спадок з часів Чингіз-
Хана і Батия, під чиїм наглядом
формувалась московщина із
мішанини угро-фінських та тата-
ро-монгольських племен.
Лісові малозаселені простори
давали можливість захоплюва-
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Чортівня завила, загуляла,
По Росії – мерхне білий світ, –
Рве, шматує сніжні запинала
Зимний, льодовий Північний Схід.

М. Волошин.

Тоді забуде Україна
Виття хижацьке москаля,
Коли залишиться руїна
Від ординського Кремля.

Ю.Береза.

Господи Боже, Ісусе Христе, Пресвята Діво Маріє, всі  Святі,
дайте добрий розум, міцне здоров’я, щастя усім воїнам украї-
нського війська. Бережіть їх від ворожих куль, ран, полону,
передчасної і наглої смерті, а також від іншої біди і лиха. До-
поможіть їм вигнати ворогів з Української землі і  щасливо
здоровими повернутись з перемогою до своїх родин.

ти окремі поселення і грабува-
ти їх; натхненні безкомпромісн-
істю, появлялось в них бажан-
ня панувати над іншими. Так в
їхній культурі вкоренилась дика
войовничість, деспотизм і гра-
бежі.

Ось як характеризує москалів
А. Масіанов: «А зізнаймось
щиро: 1) Ми, москвини, є народ
небезпечний, бо, маючи азійсь-
ку кров, ми жорстокі від приро-
ди.2) виховані на великих обши-
рах і надзвичайно витривалі, ми,
москвини, є кочовиками, загар-
бниками і галапасами на тілі
наших сусідів; 3) ми, москвини,
є пихаті, заздрі, хитрі, напівцив-
ілізовані, але зарозумілі, хворі
на манію нібито вищості. Ми,
московити, всіх ненавидимо і
нічого не шануємо. Як твердять
і самі москалі, що в характері
москалів в основному є самі
негативи, причиною яких є те,
що вони сформувались не як
народ чи нація з одного пле-
мені, а з мішанини угро-
фінських та монголо-татарських
та інших племен. А всяке змішу-
вання різних рас і племен при-
водить до того, що майбутні їхні
покоління будуть народжува-
тись ідіотами і божевільними.
Про це знали вчені давно. Мос-
ковський антрополог ХІХ ст. А.
П. Богданов твердить: «Народо-
населення, що складається з
метисів (метис – нащадок від
шлюбу між представниками
різних рас) має більшу частку
ідіотів, божевільних,  сліпона-
роджених та інших, порівняно з
місцевостями, де ці дві раси
живуть окремо».  Практично
про це стверджує московський
історик Шмурло: «Московський
народ творився безперервною
мішаниною з племенами азі-
атського походження…, які ке-
рувались торжеством грубого
насилля, жорстокістю само-
любства і безмилосердним
відношенням до інших…, що і
показав переворот 1917 року,
що шлях перед нами ще  дале-
кий, що в націю ми ще не пере-
мінились і до національної са-
мосвідомості ще не доросли».
Ось чому москалі   «не народ, а
худоба,  хам, дика орда душо-
губів і злодіїв» (М. Булгаков).
Властивості, успадковані від
расово неспоріднених батьків,
вироджуються в другому, а то ще
більше –  в третьому і подаль-
ших поколіннях. Діти москвина-
українки чи українця-московки
є типовими покручами. Вони
дають звироднілих нащадків, що
мають протилежні властивості,
а ті, заперечуєчись взаємно,
викликають душевну боротьбу,

душевний безлад, що часто
кінчається трагічно. Така люди-
на не має найвартнішого –  це
здібності відчувати морально
добро і зло, гордості за свій на-
род, його історію, культуру, тра-
диції, звичаї. Їй «все равно». Ось
чому Російська Дума так багата
на лайно, прізвище якої закін-
чується  на «о». Ось чому Шев-
ченко попереджав: «Кохайтеся
чорноброві та не з москалями».
Коли змішувати різнорідних тва-
рин, то те саме буде, що і з людь-
ми, і народжуються, попросту
сказати, виродки. Коли спарува-
ти кобилу з ослом, то від цього
змішання народиться мул. Коли
вовчиця спарується з домашнім
собакою, то їхній нащадок буде
більше злющий, хижий, агресив-
ний за вовка і буде вести себе
як скажена собака. Так само
ведуть себе москалі і про це
твердить Валерій Панюшкін: «Я
русский, но всерьез думаю, що
логика, которой поддается мой
народ, схожа  логике бешеной
собаке. Бешеная собака смер-
тельно больна, ей остается
жить три, максимум семь дней.
Но она об этом не догадывает-
ся. Она бежит, сама не знает
куда. Стекает  отруйною слюною
и накидается на каждого
встречного. При этом очень му-
чится, и мука ее закончится,
когда ее пристрелят».

24 лютого 2022 року став чор-
ним днем для нас, українців,
коли московські ординці в чер-
говий раз розпочали плюндру-
вати міста і села України, роз-
стрілювати дітей, жінок і літніх
людей. У вогні опинилась тре-
тина України, в тому числі славні
своїми подвигами Сумщина і
Чернігівщина. Я впевнений, що
при Божій допомозі наш герої-
чний народ (адже де дух наро-
ду героїть, там ні одна ворожа
сила не устоїть) обламає роги
цьому чортівському чортополо-
ху, що вже біля тисячі років не
дає спокою  вільно жити  і наро-
дам Поволжжя, Півночі, Уралу і
Сибіру, підкоривши їх і загарбав-
ши їхні землі. Позбавляє їх на-
ціональної ідентичності, мови,
культури, звичаїв. Наші воїни-
герої обламають роги цій мос-
ковській орді, цим людоїдам, як
це було вже не один раз, зокре-
ма під Конотопом в 1659 році,
який і сьогодні героїчно бореть-
ся, коли гетьман Виговський з
козаками знищив найкращу ба-
гатотисячну царську кінноту. Та-
кож незабутні Крути, де кілька
сотень студентів майже знищи-
ли московську орду Муравйова.
Ні одна ворожа сила не змогла
знищити наш народ і в те-
перішнім часі не знищить мос-
ковська орда. Бо ми є миро-
любний, але героїчний народ,
завжди жили і живемо з Богом і
Бог є з нами і обороняє нас.
Один наш філософ сказав, що
ми, як бджоли, звикли постійно

і спокійно працювати, а коли
хтось порушить їхній спокій, то
мусить рятуватись втечею.
Відігнавши нападника – знову
до мирної праці. Коли наші
хлопці, дівчата, чоловіки і жінки
героїчно захищають рідну Украї-
ну, перетворюють на металоб-
рухт танки, БТРи, літаки, гелікоп-
тери та іншу техніку, а ми  про-
сто зобов’язані тут, на мирній
території, допомагати нашим
героям, що захищають нас, наш
народ і Україну від московських
людоїдів: фінансово, матері-
ально, харчами, прихистити та
нагодувати  їхні сім’ї, що, рятую-
чись від окупантів, приїхали  в
наш край, на нашу Бойківщину,
в наші Карпати, які захищали не
одне покоління від ворогів.

І самі мешканці Карпат, бой-
ки, героїчно боролись із завой-
овниками, про що свідчить
наша етнографічна назва бой-
ки, що походить від слова «бой-
овий». Адже тисячі вихідців з
Бойківщини, з Карпат поповню-
вали загони козаків, зокрема
під проводом нашого земляка
Петра Сагайдачного. УССи
прийняли бойове хрещення
біля с. Сянки, воїни УПА, що ге-
роїчно боролися тут проти мос-
ковських окупантів без власної
держави і без допомоги, ззовні
спираючись тільки на підтрим-
ку і допомогу місцевого насе-
лення. Про їхню героїчну бо-
ротьбу, особливо на початку 50-
х років ХХ ст., поет-упівець Мар-
ко Боєслав писав:

На боротьбу був неприго-
жий час.

Це правда – час грізний,
жорстокий.

Під ноги кида тисячі колод,
Та знайте: нам не жаль кри-

вавих соків,
Бо ними вічно житиме на-

род.
Хоч москалі пропонували

прощення бандерівцям, як зда-
дуться їм, та таких майже не
було. Більшість, щоб не попас-
ти в руки москалів, останню
кулю залишали для себе. Своїм
прикладом вони показали  нам
ніколи не здаватись ворогам,
що  й роблять воїни Незалеж-
ної України, та й потреби немає
такої, вони ведуть переможну
героїчну боротьбу з московсь-
кими людоїдами. А нам, як ска-
зано вище, підтримувати їх хто
чим може – матеріально, а та-
кож морально, де не треба нія-
ких статків, а тільки добре і
щире слово, а особливо молит-
ва за їх здоров’я і успішну пере-
можну боротьбу. Молімося вдо-
ма і в церкві, в церкві і вдома.
Маємо усвідомити давнє тверд-
ження: «На війні завжди так
буває, хто Бога упросить, воїни
стріляють, а Бог кулі носить».
Молитва, і ще раз молитва, особ-
ливо матерів за своїх дітей, бо
материнська молитва і з дна
моря врятує.

Наш український народ спо-
конвіків був віруючий, ще до на-
родження Ісуса Христа і запро-
вадження християнства. Існує
передання, коли апостол
Андрій Первозванний прийшов
уже в існуючий Київ, то його
мешканці радо зустріли апосто-
ла і раділи від того, що він їм
сповістив про Спасителя Ісуса
Христа. Вони знали від своїх
провидців, що прийде Месія
Спаситель, який врятує світ від
темряви і загибелі. Свідченням
їхньої віри в Бога є те, що як
Андрій Первозванний щасливо
прийшов в Київ і щасливо повер-
нувся, кияни йому не нанесли

якихось збитків. Як кажуть, і во-
лосинка не впала з його голо-
ви. А ось коли він прийшов у
Грецію, то був там розп’ятий.
Тому, що наш народ ще від часів
Трипілля (VІ тис. до н.е.) живе,
оре і засіває свою ниву. За ці ти-
сячоліття зник не один народ з
мапи, загубились його сліди з
історії. Про це із захопленням
пише Атанасій-Григорій Вели-
кий: «Уважаємо, що жодний
народ, який промарнував би
тисячу літ своєї історії, не міг би
втриматися між живими на
нашій планеті: його місце на
просторому історичному кладо-
вищі. А тим часом український
народ, живий, великий, повний
незмінної снаги і волі до життя:
добивається своїх прав серед
живих і дійових народів».

Ще раз послухайте: «… украї-
нський народ, живий, великий,
повний незмінної снаги і волі до
життя…» А це все тому, що ми є
миролюбні і працьовиті і живе-
мо з вірою в Бога, хоч як не ста-
рались московські безбожники
комуністи з нас зробити атеїстів
і відректись від Бога. Сотні років
московські імперіалісти-шовін-
істи нищили і грабували Україну
і не уявляли, і не уявляють існу-
вання  московщини без Украї-
ни. Ще  Петро І сказав: «Відрив
малоросійського народу від
нашої держави може бути по-
чатком всіх наших бід». Мрія
московських людоїдів –  волод-
іти не тільки Україною, але і
всім світом. Тому світ   повинен
усвідомити це в трагічні дні для
України і допомогти їй якнайс-
коріше вигнати цих нелюдів з її
території. Адже московські шо-
віністи наввипередки проголо-
шують себе месіанським наро-
дом. Свою імперію проголошу-
ють Третім Римом. Так К. Ле-
онтьєв заявив: «Нам, русским,
надо совершенно сорватся с
европейских рельсов, и, выбрав
совсем новый путь, – стать, на-
конец, во главе умственной и
социальной жизни всечелове-
чества». Московський імпері-
алізм є печерний, дрімучий, ста-
рий і вічно живий. За всі війни і
злодіяння  відповідальність не-
суть  не тільки влада  москов-
щини, але і весь російський на-
род, вся російська інтелігенція,
які стоять на загарбницьких по-
зиціях. Ми знаємо, що мос-
ковські ЗМІ зомбують народ
брехливою інформацією. Мос-
каль Соловйов правду сказав:
«В нас, росіян, брехня так май-
стерно нагадує правду, що одну
від одної годі відрізнити». Але
тверезомисляча людина, хоч би
і частково повірила цій брехні,
повинна запитати себе: якщо
Україна є ворогом Москви, але
не порушує її кордонів, то чому
москалі віроломно вдерлися в
Україну, вбивають дітей, жінок,
літніх людей, грабують її майно,
руйнують міста і села? Як тільки
не називають московських по-
сіпаків, які вдерлися, без вся-
кої на те причини в Україну: ма-
родерами, терористами і т. д.
Найкращу характеристику  пра-
щурам московитів дав ще Геро-
дот (V ст.. до н. е.). Він написав,
що на північ Скіфії (сучасної Ук-
раїни) живуть андрофаги, що з
грецької мови перекладається
як людоїди. Великий наш поет
Т.Шевченко теж говорить про
них, про їх зверхників Петра І і
Катерину ІІ  –  «кати, кати -лю-
доїди». З твердженням Геродо-
та і Шевченка кожна тверезо-
мисляча людина погодиться.

(Закінчення на 4 стор.)
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ПРЕЙСКУРАНТ
закупівельних цін на ВРХ в грн. за 1 кг
живої ваги для населення ПФ “Білаки”

Роман САВЧАК,
головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі,

сільського господарства, інфраструктури та захисту довкілля
Турківської міської ради.

ВИД ТВАРИН ЗАКУПІВЕЛЬНА 
ЦІНА (грн.)  

Бички, понад 400 кг  49,75 
Бички, до 400 кг 48,30 
Молодняк, вища 48,30 
Молодняк сер. вгод. 41,50 
Молодняк нижче сер. вгод. 35,95 
Молодняк, худа 24,60 
Доросла, вища  45,90 
Доросла середньої вгод. 39,80 
Доросла н/середньої вгод. 33,60 
Доросла, худа 24,40 
Коні І кат. 38,25 
Коні ІІ кат. 34,20 
Свині 23 
Свиноматки 21 
Барани 45 
 

Свідчення – влаштований мос-
калями    геноцид українського
народу, організувавши Голодо-
мори  в 1922-24, 1932-34 і  1946-
47 роках. У теперішній час,  ото-
чуючи міста України, зокрема
Маріуполь, де вже тисячі його
мешканців померли від голоду і
від нестачі води. Хіба це не є лю-
доїдство?!

Наш народ, наша влада без-
перервно благають сильних
світу сього допомогти нам і за-
хистити Україну від московських
людоїдів. Звертаємось до них
словами О. Салтикова, який в
час Жовтневого перевороту в
московщині сказав: «У нас ве-
личезна пожежа. А чому ви,
європейці, вірите, що вона не
перекинеться і на вашу хату».
Московська імперія складаєть-
ся з майже сотні різних народів,
які теж прагнуть до визволен-
ня, до волі, до незалежності і
мають свою державність. Свя-
щенним обов’язком демокра-
тичної, миролюбивої спільноти
світу є допомогти Україні
звільнити свою територію від
московських окупантів, після
чого піде і розвал  імперії. На
сьогоднішній день в РФ існує 4
анклави фінно-угорських на-
родів, які  хочуть жити своїм
власним життям – самостійно.
Це фінно-волзький – Ерзяно-

мостр (Мордовія),  Мокшенє-
мастр (Мордовія Західна), Мещ-
єрія та Марій Ел; фінно- пермсь-
кий (Удмуртія, Бесерманія,
Комі, Комі Перма); фінно-балт-
ійський складається з Карелії,
Іжорії, Вотляндії, Вежляндії, з
якої, за національним поход-
женням, є Путін;  Країни Сето.
Крім цих згаданих поневолених
народів, є ще величезна
кількість в азіатській, тобто в
Сибіру і  на Півночі. Зокрема
ханти, мансі, в яких є значні за-
паси нафти і газу, за які Москва
виручає величезні кошти  за ре-
алізацію їх в Європу.

Світ прогресує, розпадають-
ся імперії. Недалекий той  час,
що і московська імперія розпа-
деться. Вона наблизила цей час
своїм нападом на Україну, який
стане початком її кінця. Як
тільки Україна вижене мос-
ковську орду зі своїх теренів (а в
тому не може бути й сумніву),
тоді поневолені народи  почнуть
боротьбу за своє визволення.
Вже зараз є непоодинокі висту-
пи і протести проти цієї імперії
зла. Розпад московії з великою
вірогідністю почнеться із Сибі-
ру. Одна соха (Якутія), в якій
мешкає 37 відсотків москалів,
до яких вона ставиться вкрай
негативно. Адже вона  має ве-
ликі підземні запаси алмазів і
золота, і може жити заможно і
в достатку. Та врешті-решт будь-

який працьовитий народ може
нормально жити, де би він не
був. Це тільки москалі не можуть
жити спокійно, ще з часів   мос-
ковського князівства. Напавши
на Україну, Путін загнав себе   та
свою імперію в глухий кут, з яко-
го він може вийти «з честю» –
не розганяти антивоєнні мітин-
ги, вдавати з себе демократа.
Коли ці мітинги зростуть до ба-
гатомільйонних – припинити
війну з Україною, вивести
війська з України, ніби на вимо-
гу народу. Такими заходами він
перестане знищувати Україну,
вбивати українців і дасть мож-
ливість народам московської
імперії визволитись з-під неї і
зажити вільним життям. Як би
там не було, але московській
деспотичній, загарбницькій
імперії вже близький кінець – в
теперішньому вигляді вона не
може вже більше існувати. Таку
ж думку висловив мудрий моск-
вин Є.  Волконський: «Деспотія
і рабство, брехня і доноси, зло-
дійство і безбожництво. Мос-
ковщини без цих властивостей
не було в історії, і досі вона не
показала, що може бути іншою.
Отже, як не боляче, мусимо виз-
нати, що і не може бути іншою.
Тому вона і не має права існу-
вати взагалі».

Слава  Україні! Героям Сла-
ва!

Микола МИХАЙЛИК.

 ÏÎ×ÀÒÎÊ Ê²ÍÖß
ÌÎÑÊÎÂÑÜÊÎ-

ÎÐÄÈÍÑÜÊÎ¯ ²ÌÏÅÐ²¯
(Закінчення.

Початок на 3 стор.)

Зараз, у час війни, санкції стали жорстк-
ішими. На Львівщині із 13 березня паліїв
трави прирівнюють до диверсантів, адже
вони наражають на небезпеку не лише
себе, але й відволікають служби! Покаран-
ня буде найжорсткішим. Лісівники вважа-
ють диверсантами і тих, хто в час війни вчи-
няє самовільні рубки.

 «А чим ви відрізняєтесь від окупанта,
коли свідомо нищите рідну землю... На
Львівщині щодоби реєструють десятки по-
жеж сухої трави.  Не будьте ворогом у тилу,
який вдається до варварських методів гос-
подарювання на своїй землі», — зазначено у повідомленні ГУ ДСНС у Львівській області.

Адміністрація ДЛГП “Галсільліс”.

На Львівщині паліїв трави
прирівнюють до диверсантів

І хоч в нашому краї на полях ще лежить сніг і ми не бачимо вогняних косиць, які швидко
поширюються на лісові угіддя, все ж невдовзі це неприпустиме явище – спалювання сухої
трави – може дістатися і Турківщини. Зазвичай паліїв не лякають ані штрафи, ані адмініст-
ративна та кримінальна відповідальність. Запалюючи сірник, вони вважають, що ніхто не
побачить і все минеться. Дивними бувають і пояснення тих, кого, як кажуть, зловили на
гарячому. З їхніх слів, вони це роблять заради цікавості, або щоб в такий спосіб очистити
ділянки від сухої, в минулому році не скошеної, трави.

Родина висловлює щире співчуття Марії Григорівні Височанській та її
дочці Анні з приводу тяжкої втрати –  загибелі на війні зятя та чоловіка.
Вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за Україну.

Відділ освіти Турківської міської ради та об’єднана профспілка праців-
ників освіти  Турківщини глибоко сумують з приводу смерті заступника
директора з навчально-виховної роботи Присліпської гімназії Ярослави
Миколаївни Мухи і висловлюють щире співчуття родині покійної.

Колектив Присліпської гімназії глибоко сумує з приводу передчасної
смерті заступника директора гімназії Ярослави Миколаївни Мухи і вис-
ловлює щире співчуття родині покійної.   Вічна їй пам’ять.

 Загублене посвідчення МСЕК. –  серія ЛВА-1, № 162647, видане
на ім’я Володимира Степановича Гвоздецького, вважати не-
дійсним.

Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості висловлює щире
співчуття керівнику гуртка Аллі Михайлівні Пухир з приводу тяжкої втра-
ти – смерті  матері.

Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості висловлює щире
співчуття керівнику гуртка Ірині Мар’янівні Лоневській з приводу трагіч-
ної смерті брата.

Потрібні охоронники(чолові-
ки,жінки). Тел: 050-341-455, 067-
541-62-24.

Колектив Турківського  ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчуття
лісникові Надсянського лісництва Івану Івановичу Біжику з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері.

У ніч з 26 на 27 берез-
ня українці переходять
на літній час, а це озна-
чає, що о 3 годині ночі
стрілки годинника по-
трібно перевести на го-
дину вперед.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏÅÐÅÕÎÄÈÒÜ ÍÀ Ë²ÒÍ²É ×ÀÑ

Педагогічний колектив Вовченського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчительці української мови і літератури Аллі Михайлівні Пухир
з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті матері.


