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З давніх-давен хоробрі українські воїни вкрили себе невмирущою славою, захищаючи українські
інтереси. Можна згадувати героїчну історію козацтва, Січових Стрільців, героїв Крут, незламних упівців, а сьогодні ще й новітніх героїв російсько-української війни.
Природно, що людина, яку ми називаємо захисником, заслуговує найвищої поваги й пошани. Хоча. як не
прикро, останнім часом вшанування таких людей стає менш значущим, шаблонним, протокольним. Але попри
це їхня роль в історії Української держави не маліє, і, хочеться вірити, що в недалекій перспективі буде належно
оцінена. Досить часто ми кланяємося чиновнику-хабарнику, возвеличуючи його, і надто мало уваги, пошанування віддаємо тим, хто за покликом совісті і сумління пішов захищати Україну і став героєм.
У переддень Дня захисників і захисниць України, Дня Українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці
відбулися урочистості (хоч й небагатолюдні) в м. Турка. До них
долучилися керівники міської
ради, учасники АТО та представники деяких організацій. Спочатку відбулося покладання квітів до
пам’ятного знака, що споруджений на честь загиблих в російсько-українській війні, пам’ятника
Степану Бандері, меморіалу Героїв Небесної Сотні та меморіальних таблиць Роману Сенику, Юрію
Міську та Олександру Ільницькому. А в актовій залі міської ради
перший заступник міського голови Олег Гришканич, керуючий
справами виконавчого комітету
Юрій Лило, помічник депутата
Верховної Ради України Андрія
Лопушанського Ірина Кіра привітали учасників АТО та нагородили грамотами. Відбувся й невеличкий концерт патріотичної пісні за участю
солістки Іванни Ільків та троїстих музик міського Народного дому. Після урочистої частини за чашкою кави
представники влади та учасники АТО мали добру нагоду поспілкуватися й обговорити ті питання, які сьогодні
є найактуальнішими й потребують негайного вирішення. А їх, як свідчить сьогодення, є чимало.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Кохану, турботливу дружину, дорогу матусю, люблячу бабусю Марію Омелянівну Малісевич із
Верхнього Висоцького, яка 16 жовтня святкує свій 70-річний ювілей, щиросердечно вітають
чоловік Роман, сини Ростислав і Василь, дочки Тетяна, Наталія, Галина, Ольга, невістки Алла і
Світлана, зяті Микола, Дмитро, Тарас, Богдан, онуки – Діана з чоловіком Василем, Василь, Тарас, Денис, Роман, Марія, Юрій, Володимир, Єлизавета,
Владислав, Яна, Дмитрик, Володимир і маленька Варварка. Рідні бажають дорогій ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого- довгого, в щасті, Божій опіці і благословенню, віку.
Наша любляча, рідна, найкраща у світі,
Із Вами нам завжди затишно й світло.
Ви гарна господиня й матуся, бабуся чудова,
Даруєте турботу й море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати і словом, і ділом.
Із Вами у домі надійно та щиро,
Живіть нам на радість у щасті і мирі!

Дорогого швагра, доброго, щирого, шанованого вуйка – Івана Ігнатовича Комарницького,
жителя с. Буковинка, з ювілеєм, який він
відсвяткував 14 жовтня, щиро вітають свість
Антоніна, племінники Віталій, Людмила та
Руслан з сім’ями і бажають ювіляру міцного здоров’я, великого
людського щастя, поваги від людей та Божого благословення
на многії і благії літа.
Хай Бог береже Вас ще
років багато
На щастя усім нам і
радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці
вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії
літа!
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Колектив Турківської філії Львівського обласного центру зайнятості щиро вітає з ювілеєм колишнього директора центру зайнятості Богдана Миколайовича Голича і бажає
шановному ювіляру
міцного здоров’я, життєвої енергії, мирного
неба над головою, родинного тепла, рясних
Божих благословінь.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

У народі кажуть, що священика не вибирають, а його сам
Господь посилає. Ми щиро вдячні Господу Богу, що послав нам
такого священика: працьовитого, доброго,
щирого, ввічливого, доброзичливого і правдивого – отця Романа Роля.
Шановний о. Романе, ми щиросердечно
вітаємо Вас з днем народження, який Ви
святкуєте 16 жовтня. Бажаємо міцного здоров’я, сімейного щастя, добра. Щоб життя
було чудовим і світлим, ну і, звичайно, любові від Бога, від парафіян, дружини, дітей.
Хай Мати Божа Вас охороняє на всіх дорогах Вашого життя. Живіть довго і щасливо.
Нехай Господь благословляє Вас,
Зелене світло буде на путі.
Живіть в здоров’ї, радості, любові.
Хай Мати Божа береже в житті.
Церковний комітет та парафіяни с. Ропавське.

Парафіяни храму Св. Духа с. Нижнє Висоцьке щиросердечно
вітають з днем народження настоятеля
храму о. Романа Роля і бажають шановному
імениннику успіхів на пастирській ниві та
прожити довгий вік у доброму здоров’ї,
радості, достатку, мирі, під Божим і
людським благословенням.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і
сила,
А більшого щастя на світі нема.
Хай любов’ю повниться дім,
Щастям, спокоєм, усіма благами.
Щоб жили сто літ Ви у нім,
Щоб Всевишній завжди був із Вами.

18 жовтня святкуватиме свій золотий ювілей Катерина Гаврилівна Вархол. Дорогу і люблячу дружину і матусю, добру,
найкращу у світі бабусю, чуйну, щиру сестру з нагоди ювілейного свята сердечно вітають чоловік Юрій, дочки Марія та Віра,
зять Сергій, онук Назар, брат Микола, сестри Юлія, Галина,
Оксана – з сім’ями.
У цей святковий день хочемо Вам побажати міцного здоров’я, мирного неба над головою, родинного достатку, життєвих
сил. Рідненька наша, життя хай Ваше буде чисте, уквітчане
щастям і добром, любов’ю, ніжністю, теплом. Господнього Вам
благословення на многії і благії літа!.
В цей радісний день, в ювілейне це свято,
Хай доля намітить Вам років багато.
Відпустить здоров’я, щастя й добра
І ласкою повниться рідная хата,
Багато в ній стане людського тепла.
Нехай тільки радість приносять
роки,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Хай Матінка Божа Вас береже,
Сили й здоров’я Вам додає.

Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електроніки
та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір на посаду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: безкоштовні транспортування, харчування, медичне страхування та проживання для
іногородніх.
Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.
Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).
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Як і було заплановано, згідно указу Президента України, 1 жовтня
лісівники Турківщини активно включилися в реалізацію проекту «Зелена планета», провівши акції «Створимо ліс разом». Так, працівники
ДП «Турківське лісове господарство» спільно з міською радою провели посадку лісових культур в угіддях Розлуцького лісництва на площі
0,9 га. Посаджено 1,8 тисячі штук саджанців ялиці білої та 1,1 тисячі
штук саджанців модрини європейської із закритою кореневою системою. А до закінчення акції, 30 листопада, вони мають намір посадити
ще 21 тисячу штук саджанців на площі 6 га.
Не відстають від своїх колег й боринські лісівники. ДП «Боринське лісове
господарство» спільно з НПП «Бойківщина» уже посадили майже 10 тисяч
штук саджанців; 4 тисячі ялиці білої, бука, клена-явора в Яблунському та
Боринському лісництвах. А минулого вівторка спільно з працівниками селищної ради висадили лісозахисну смугу неподалік с. Верхній Турів. Це 5,5
тисячі штук сосни і смереки.
У рамках акції працюють й лісівники ДЛГП «Галсільліс». Вони вже провели доповнення лісових культур саджанцями модрини на площі 5,5 га у Верховинському, Лімнянському та Бітлянському лісництвах. А це 2250 саджанців. До завершення акції заплановано посадити ще 1400 саджанців
ялиці на площі 2 га в угіддях Прикарпатського та Надсянського лісництв.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДОТАЦІЯ ПАСІЧНИКАМ –
БІЛЬШЕ ПІВМІЛЬЙОНА
1 жовтня закінчився термін подачі документів на дотацію пасічникам, що утримують 10
і більше бджолосімей. Загалом документи подали 65 бджолярів. Сорок із них – по Турківській міській
раді, а 25 – по Боринській селищній.
Відповідно, й дотацію отримають,
перші – на 1233 бджолосім’ї, другі –
1374. У грошовому вимірі – це
521400 гривень.
Варто наголосити, що на Турківщині
живе чимало пасічників, які утримують менше 10 бджолосімей, а відтак їх не включено у перелік
тих, хто отримуватиме дотацію. Цілком ймовірно, що в наступному році їхні пасіки розширяться і за дотацією звернеться ще
більше наших земляків.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÐÈ ÒÎÉÎÒÈ ÄËß ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
У середу, 13 жовтня, Львівський Обласний Центр Екстреної
Медичної Допомоги та Медицини Катастроф передав десять
повнопривідних машин швидкої
допомоги на базі Toyota Land
Cruiser Prado пунктам, що базуються у гірській місцевості.
Три автомобілі отримала і Турківщина. Зокрема пункти ЕМД м.Турка, смт. Бориня та с.В.Висоцьке.
Автомобілі закуплені за кошти Національної служби здоров’я України. Вартість однієї «швидкої» –1,6
млн. грн.
Маючи такі машини, медики тепер зможуть доїхати на виклик у найважкодоступнішу місцевість. Досі, щоб надати невідкладну медичну
допомогу хворому, іноді їм доводилося іти пішки, або їхати підводою
чи дигою по 2 або й 3 кілометри через те, що автомобілі “Renault” та
“Citroen” туди заїхати не змогли.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні жителі Турківщини!
14 жовтня об’єднує величні свята – день Українського козацтва,
свято Покрови Пресвятої Богородиці, державне свято – День захисників і захисниць України.
Найцінніше, що є в нашому житті – це мир, спокій і стабільність.
Саме під захистом українських військових, завдяки самовідданості
наших бійців, спокійно живемо у своїх домівках, трудимося на своїй
землі. Кожної миті ми повинні пам’ятати про це, усвідомлювати,
що саме наші воїни виборюють для свого народу мирне майбутнє.
Схиляю голову перед подвигом захисників, дякую волонтерам
та громадськості за небайдужість та активну позицію.
У цей день всі ми підносимо щиру молитву Пресвятій Богородиці, щоб взяла під своє покровительство усіх наших бійців, аби
кожен воїн повернувся живим до своєї родини.
Бажаю нашим героям міцного здоров’я, добра і щастя, сили і
незламної віри у перемогу. І щоб у нашій Україні запанував довгоочікуваний мир!
З повагою – Юрій ДОСКІЧ, депутат Львівської обласної ради.
Дорогі наші захисники!
Прийміть найщиріші привітання з нагоди потрійного свята: Дня
захисників і захисниць України, Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. В Україні завжди шанували тих, хто
мужньо і героїчно боронив рідну землю від злостивих посягань.
Особливо гостро відчуваємо ми вдячність до воїнів-захисників і
зараз – під час російської агресії. У важкий для країни час українці
вкотре довели, що в їхніх жилах тече кров вільних і мужніх козаків.
Тисячі людей живим щитом стали між ворожою силою на Сході та
мирною Україною. Багато з них, на жаль, віддали за нашу свободу
своє життя.
У цей день хочеться побажати усім воїнам-захисникам міцного
здоров’я, сили духу і мужності, щоб вистояти до кінця. А Україні –
перемоги та мирного неба. Нехай Покрова Пресвятої Богородиці
береже мир та спокій у нашій державі.
З повагою – Михайло ШКІТАК, Боринський селищний голова.

Шановні жителі Турківщини!
14 жовтня відзначаємо три славетних свята – День захисників і
захисниць України, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.
Це свята гідних нащадків великих прадідів, у чиїх жилах тече
гаряча козацька кров, перш за все тих, хто пройшов справжню
війну, і тих, хто стоїть на сторожі Батьківщини. Тих, хто відслужив в
армії, і тих, хто тільки готовий її поповнити. Це свято – пам’ять
синів і дочок, які віддали своє життя за свободу Батьківщини, за
вашу з нами свободу і незалежність. Але 14 жовтня – це не тільки
свято для людей в погонах, але й захисників у щоденному житті,
тих, хто підтримає у важку хвилину та захистить від життєвих негараздів.
Прийміть мої щирі вітання з цими величними святами! Сьогодні
ми звертаємося до Матері Божої з проханням про мир, добро,
благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє українців. Щоб на людей зійшла благодать, а душі наповнилися любов’ю, щирістю і всепрощенням. Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра і натхнення на успішні починання на користь України. Нехай єднає нас
невгасиме світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці, а в нашому домі – Україні – оселяться мир,
злагода і благополуччя.
З повагою, Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,
депутат Верховної Ради України.

Дорога Турківська громадо!
Прийміть щирі вітання з Днем захисників і захисниць України та
Покрови Пресвятої Богородиці! Ці знаменні дати нерозривно пов’язані між собою та символізують зв’язок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо пошановані українцями.
Пресвята Богородиця завжди була покровителькою і заступницею славного війська козацького та всього українського люду. І
сьогодні ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир,
добро, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу.
День захисника України пройшов крізь віки та уособлює в собі
військову доблесть, героїзм, мужність наших захисників, які і сьогодні стоять на сторожі нашого спокою.
Шана пам’яті загиблих героїв. Вони завжди залишатимуться прикладом жертовності та любові до України. Висловлюю щирі співчуття
родинам полеглих воїнів та вірю, що їх подвиг недаремний та закарбований у пам’яті нащадків!
Щиро бажаю вам миру, щастя, радості, добра та наснаги на
успішні починання на користь Вітчизни.
З повагою – Ярослав ПАРАЩИЧ,
Турківський міський голова.

Дорогу, люблячу матусю,
бабусю, прабабусю і прапрабабусю, жительку с. Шандровець Анастасію Ігнатівну Малець з 96-річчям від дня наро дже ння,
яке
св ят кувала 12 жовтня, сердечно вітають сини
Тарас та
Ігор, дочки
Ганна, Галина, Оксана, Наталія, невістки Мирослава та
Галина, зять Михайло, 25
онуків, 38 правнуків та 9 праправнуків і бажають дорогій
людині доброго здоров’я, родинного тепла, життєвих сил,
радості, Божої ласки і опіки
на многії літа!
Низький уклін Вам, рідна,
до самої землі –
За руки працьовиті, невтомні, золоті!
За серце неспокійне, що
за
дітей
болить.
За душу щиру й добру,
що всіх благословить.
А ми в молитвах наших
проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна та
найдорожча наша мамо!

Коханого чоловіка, дорогого тата, люблячого дідуся
Івана Ігнатовича Комарницького із с. Буковинка з
ювілейним днем народження, яке святкував 14 жовтня, щиросердечно
вітают ь
дружина Мар і я ,
син Ігор,
н ев іс т к а
Марія та онуки
Вероніка,
Андрій і Андріяна і бажають
ювіляру прожити довгий і
щасливий вік у доброму здоров’ї, достатку, радості, добрі
і Господній опіці.
Є ювілеї й свята різні,
Та є одна з найкращих
дат,
Коли вітають друзі й
рідні,
І Вам минає 60!
Бо 60 – це сила й
мудрість
Та й досвід, кажуть, не
малий.
Повага вдома, серед
друзів,
Любов і шана від дітей.
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає Вас журба.
Хай кожен день несе
віднині
Для Вас міх щастя і добра!

Потрібні охоронники (чоловіки,жінки).
Тел.: 050-341-4557, 067-54162-24.
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ÕÎÐÎÁÐÈÉ ÎÔ²ÖÅÐ
ÌÈÕÀÉËÎ ÄÇÅÐÈÍ
(Закінчення. Початок у минулому номері)
Якось я отримав наказ виїхати на переправу за бійцями
3-го полку. Двома нашими бехами ми поїхали разом з двома
БТРами 79-ої бригади. Все це відбувалося в Кожевні Донецької області. Ми вели колону 2-го батальйону, який був
сформований повністю з мобілізованих. Першою ішла беха,
за нею “Урал”. І він підірвався на керованій міні. Купа диму...
Колона вся розвернулася в поле і з усіх стволів давай бити
по посадці. Обстріляли посадку, відійшли. Лише один “Урал”
залишився в полі. Спецназ почав шукати нову дорогу. Під’їхали ми під самий російський терикон. Батальйон зайняв кругову оборону, розклалися. Перед нами була Т-видна посадка. Вирішили пройтися, подивитися, де спостережний пункт
ставити. А вздовж посадки ішла пряма дорога на Росію. Від
нас до жіночої колонії, що там розташовувалася, було два
кілометри. Вирішили доїхати до перехрестя. Доїхали до перехрестя, і звідти по нас почали лупашити – стрілкотня,
ВОГи полетіли, але серйозних пошкоджень нам не завдали.
Я був на броні. Знімаю з себе підсумок з ВОГами, кидаю їх з
машини одному бійцю. Дивлюся, в десанті БМП боєць заряджає магазини - кидаю йому з башти свої, щоб він час не
втрачав. Ми не могли з БМП працювати, бо перед нами БТР
стояв. Як тільки він змістився на пів корпуса, ми зразу включилися в роботу. БТР з другого боку стріляв. Вогневе ураження ми завдали нормальне. Така війна навкруги. А механік сидів у машині, закритий, нічого не бачив. І тут як закричить по внутрішньому зв’язку: “Ура! Зарплата прийшла”.
Це була наша перша АТОшна зарплатня...
- Ви ж довго залишалися на луганському кордоні…
- “Наступного дня 2-ий батальйон поїхав далі, на Ізварине.
Одна моя машина також поїхала на Ізварине зі спецназом, а
я залишився з батальйоном. Доби три ми пробули в посадці
нікому не потрібні. Я все переживав, де знайти радіатор,
щоб замінити пробитий на БМП. І мені його таки привезли.
Правда, поки його везли, він притерся до борту, утворилася
дірка... А через тиждень нас почали накривати артилерією,
підбили нашу іншу машину.
Тоді всі очкували, не відповідали, щоб не розв’язати третю світову війну. Тому ніхто не стріляв – ми б били по території сусідньої країни...
Перші втрати в нашій бригаді сталися саме там. Двоє
загинули і двоє зазнали поранення від ПТУРа.
Мені все не давала спокою моя БМП. Але я знайшов таки,
з чого зняти радіатор, поремонтував нашу беху. І ми вже
були на коні.
- Коли ти зрозумів, що ви в оточенні?
- Коли до нас перестали доходити колони. Майже кожного
дня ми штурмували ту жіночу колонію, але у нас ні фіга не
виходило. Мінометами нас просто відсікали. На третій чи
четвертий раз ми все ж взяли її. Сепари спетляли. Місцеві
приходили туди, вже коли ми зайняли приміщення: я хочу
записаться в ополчение. Закривали таких у камери, яких
вистачало. Сиділи вони там поки ми там знаходилися.
Ми вже добре були закопані. Різали посадку, щоб перекритися. На кожній машині була пилка “Дружба-2”. Але на них
такий шар фарби накопичився, що зубів не було видно, але
то дрібниці. З нами була інженерна машина (ІМЕР), тому БМП
обкопали добре. Але все одно - першу беху спалили ПТУром, тому що вона стояла, хоч і зарита, серед поля. І з терикону по ній попадали. Другу спалили прямим влучанням. Це
унікальний випадок. Дядько стояв ніч на посту, після зміни
ліг в десантний відсік поспати, надів навушники. І в цей час
ПТУРом поцілили в радіатор. Ті, хто знаходилися зліва від
нас, були впевнені, що черговий загинув. Його дістають, а
він кричить: я тільки змінився, не чіпайте мене. Він навіть не
почув, що ПТУР в машину прилетів!
Коли ми зрозуміли, що знаходимося в оточенні, довгий
час трималися тому, що по нас лупашили, а у нас жодної
втрати. Ніхто і не боявся. Артилерія наша тоді працювала
прекрасно. Тому ми себе впевнено почували.
Потім розбили наш 3-ій батальйон за Зеленопіллям… Вони
пройшли через нас, відходячи. Під Ізвариним почали щемити
2-ий батальйон. Він прибився до нас. Прилетів літак, він скинув боєприпаси і 90 сухпаїв на 400 з чимось чоловік. Як це
поділити? От тоді потроху почалася паніка. Але мені їжу з
шахти Довжанська головний інженер в сумці привозив.
Якось звідти вночі спробували вивезти вугілля. Командир
роти зверху дивився в той бік в старий прилад нічного бачення. “Циклоп” називається. Він побачив, що якийсь ліхтар
рухається, дав команду: “Лупаш туди”. Ми той потяг ганяли
до ранку. Три дні так було. Через управління бригади вийшли
на нас: не потрібно стріляти по ньому. Крім того, були порвані дроти, які підходили до шахти. Керівництво шахти попросило їх полагодити. Я найближче до них знаходився, тому
пішов на перемовини. Головний інженер прикульгав до мене
з паличкою, а ще продукти передав. Сказав, що у них ще
насоси перестали працювати. Якщо все не поремонтувати,
шахта стане, а це чотири тисячі людей… Я зв’язався з своїми, все пояснив. “Сьогодні точно нічого робити вони не зможуть, - мені сказали. - А завтра – можливо. Візьми номер
телефону і хай дасть всю інформацію: скільки приїде машин,
номери... А ми їх проведемо, щоб по мінних полях не пішли”.
Наступного дня покійний сапер дядя Ваня провів ремонтників, вони до обіду все зробили. Але після обіду знову всі
дроти пошкодило – артилерія ж працювала. Але з того часу
сумки з їжею нам носили кожного дня. Я ділився з усіма.
У день, коли ми пішли звідти, нас крили постійно. Я пішов
до своєї БМП. Поряд “Гради” лягли, уламки влучили в мій
рюкзак – в ньому хороший бушлат лежав, ще з бурси… От
він і згорів. А пінка для бриття вибухнула. Деякі речі я все ж
врятував. Увечері нам дали наказ виходити, бо вже було
багато знищеної техніки і бліндажів. В танках палива майже
не було, як і у мене в БМП. Нам дали команду іти до жіночої
колонії. А вона стоїть безпосередньо на кордоні, біля пропускного пункту. Ми не знали, що там буде. На кордоні нас

чекали: стояли чоловіки і жінки, всіх шмонали. В будці, де
чергують прикордонники, сканували наші документи. У когось ніж забрали, у когось радіостанцію. У мене залишалася
одна – одну в озеро скинув, другу спалив, коли були в тюрмі.
Що ще лежало в рюкзаку? Радіостанція, американський сухпай, розгрузка і два біноклі. Це все забирали. А мені шкода. І
біноклі хороші, та й що - радіостанції мудакам дістануться.
Краще б скинув - думав. Телефони ще забирали. Я сказав,
що мій згорів. А мій кнопковий через порваний карман впав
в штанину, яка була заправлена в берці. Після перевірки
документів зробив вигляд, що мене вже обшмонали. Та й
пішов. Далі феесбешники ставили питання. Я дав пояснення, хто я, звідки. Питали, скільки воюю. “О, - зраділи, дізнав-

шись моє звання. - Цілий лейтенант! Що закінчував? Яка
техніка у вас була?” Про все розпитували.
Людей збирали в колони чоловік по 30 і відправляли наче
відпочивати. Я став у найближчу таку групу. “Ні, - кажуть
мені, - іди сюди”. Відвели в бік, ще когось до мене привели. І
нас, чотирьох, кудись повели. Я тоді подумав: спалили, що
я рюкзак на огляд не дав. Привели в автобус, впритул до
нього стояв “шишар” - ГАЗ-66. Ті, хто вже у нас брали пояснення, були в цивільному, а тут вже питання ставили люди
в чорній формі і балаклавах, в рукавичках з обрізаними пальцями. Давай питати про спецназ, чого вчили, де ці герої. Що
б я не казав, не вірили:”І давай мене місити. Ноги та руки так
повикручували, що я їх перестав відчувати. Коли мене з
“шишаря” викинули, я не міг піднятися, бо ноги не реагували,
просто випав звідти. А мій рюкзак, до речі, залишився біля
машини, я його забрав, коли зміг піднятися. Мене впихнули в
автобус. Там уже парочка людей сиділи. У мене обличчя не
чіпали, а у них в крові все, в одного руки скотчем примотані
до стойки. Це був Діма Домарев – я його знав. Привели до
нас ще одного хлопчину. Нас охороняв якийсь вузькоокий, у
нього на шкірі був кажан набитий. Він весь час кричав нам
опустити голови, не дивитися. Приходили до нас їхні
військові, вели розмови: куда вы ввязались, мы на порядок
выше. Були дивні якісь моменти. Між нами та табором
біженців – ми бачили, що там такий добудовують - несподівано прилетіла пара ВОГів. “Вы видите, это с вашей стороны прилетело”… А дядько наш відповів: “Кому ви вуха крутите?” І питає солдатика, який шуганувся вибухів: “А ну
розкажи технічні характеристики АГСу”. Той мовчить. Дядько тоді сам пояснив: “Ми знаходимося як мінімум в трьох
кілометрах від українського кордону. Максимальна дальність
ВОГу – 1730 метрів”. Звідки стріляли?”
Ефесбешники поводили себе, як в кіно. Одні були “хорошими”, інші – “поганими”. Одні нас били, інші розпитували. “Хороші” пропонували залишитися в Росії. О четвертій ранку
випала нагода, що ми залишилися самі. Хтось каже: треба
дзвонити своїм. А у мене ж телефон є, але я його дістати не
міг, бо спалився б. Тут повз нас провели колону і черговий
наглядач сказав: “Ці точно потраплять додому, а ви – навряд”. Це підштовхнуло мене вивернутися і таки дістати
телефон, коли знову випала можжливість. Я набрав заступника комбата: “Василіч, ми в автобусі, нам кінець”. А він
кричить: “Я тебе не чую”. Тільки на третій раз почув. Вже не
знаю, чи через ОБСЄ, чи через однокашників своїх, з якими
вчився в Росії, він домовлявся. Але нас все ж вивезли через прикордонний пункт біля Маріуполя. Три години везли по
території Росії. В три етапи віддавали українських військових. Нас же було понад 400 чоловік.
-Як було під Іловайськом?
- Нам поставили завдання прикрити два мости - це була
дорога з Іловайська. По ній мали виходити колони. Ми заходили туди ввечері, але заблукали. Одне село двічі об’їхали.
Начштабу прийняв рішення ночувати на околиці. Зранку нас
мінометами крили, поки ми ішли колоною. І ми натикнулися
на сепарський блокпост. А на жодній нашій машині, чомусь
так вийшло, не було ні прапора, ні позначки нашої. Сепари
машуть, ми їм. І влітаємо в Старобешеве. Зайняли мости,
розсередили техніку, давай організовувати все. Я пішов з
іншими бійцями перевірити вулиці, які залишалися у нас в
тилу. Бачимо, стоїть біле “Шевроле”, а між сідушками – автомат. Дістали з салону два автомати, пакет з радіостанціями, зарядками, ящик з гранатами. І тут підходить якесь
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“тіло”, дістає гранату і лягає на неї з криками: “Я всех подорву!” “Дай сюди”, - дістали ми ту гранату. - Це не так робиться. Показали, як потрібно. Ну, щоб знав… Завдяки знайденим радіостанціям, ми накришили там ворогів достатньо, бо
ж чули, що вони говорять. І тут з боку противника, звідки по
нас стріляли, іде дядько з білим прапором. Він просив забрати поранених. До нього пішов начальник штабу. Приїхав ще
майор росіянин. Півтори години щось говорили. Знову почалися розмови: здавайте зброю… Коли я це почув, підготував все, аби замінувати всю нашу техніку... Нічого б не
віддав. Довго домовлялися, але вирішили, що на БМП нас
випустять. Ми вийшли зі зброєю. На околиці Старобешева
ми пропустили колону. Це був жах. Ішли автобуси, КамАЗи,
ГАЗони... А за ними кров’яка тече.
Нам показали, як виїжджати. Кілометр їхали, як нам показали, а потім - полями пішли, бо знали, що артилерія наведеться і нас розстріляють… Вийшли звідти в район Старогнатівки, перед Новою Ласпою сказали ставити блокпости.
На наступний день - нове завдання: займати оборону в селі
Стила. Але ми встигли дійти до Петрівського, як нам повідомили, що в Стилі – противник. Якби ми тоді пройшли вперед,
опинилися б в оточенні знову.
-Мені поставили завдання виставити бойову охорону на
околицях Петрівського, - продовжує Михайло. - Я став перед висотою, аби зупинити ворога, якщо буде іти вперед. 12
вересня почався обстріл. Приїхав мінометник, став прямо
біля нас – він не знав, де ми - розклав два міномети, кинув
три міни. Миттєво прилетіла відповідь і пішли сепарські танки. Почувши звук, подумав: чого це мій танк завівся, я ж не
давав команду. І тут по соняшниках промчав танк. Тільки
башту його було видно, бо соняхи вже високі були. З другого
боку дороги мчав другий. Розумію, що у мене ж двох танків
немає, що це точно не мої. З сусідньої посадки приїхала БМП,
прибіг механік: “Всі втекли. Почули танки і по соняшнику втекли”. Пізніше вияснилося, що ще один танк на Петрівське пішов.
Богдан Гарнага, позивний Бахмат, командир взводу, виходить на мене по рації і питає: “Як по батькові твого батька, хто нас тактиці в академії вчив? Відповідай”. Він думав,
що нас вже пов’язали, що наші радіостанції у ворога.
Я іду до свого танка, а там дійсно нікого немає. І радіостанція на пеньку стоїть. Що мені робити? Залажу в танк.
Давай розбиратися. А у мене телефон був з ліхтариком –
лейтенантський.Телефон в зуби, включив ліхтарик. Але як
що включається? Згадав, що обмінявся телефоном з командиром танкової роти. Набираю його: “Вася, де в танку
маса включається?”. Він мені все пояснив і я таки запустив
цього танка, передачу включив, а як зняти “горний тормоз” –
не знаю. Випадково натиснув потрібну педаль. І боюся – бо
далеко ж чутно, що танк завівся. При цьому чую ефір - всі
відходять. Запустив передачу – і танк поїхав. Він тільки на
третій міг їхати, як черепаха. Бехи, до яких я доїжджав, дали
драпака швидше. І я повзу на цьому танку по полю. Переїхав
одну посадку, другу. Пилюку побачив – бехи туди пішли. Я за
ними. Виїхав вже на асфальтну дорогу, розкрутив танк до
п’ятої передачі. В якийсь момент задивився, і злетів з асфальту, не вписався в поворот. А там високовольтна лінія,
стовпи. Дивом не врізався, здав назад. І побачив під посадкою дві бехи. Це якраз Бахмат був.
Ми разом доїхали до Богданівки. А далі у нас карта… закінчилася. У мене лише шмат був. Написано на обрізі – три чи
чотири кілометри по прямій до Новогнатівки. Але ж польова
дорога уходила вліво. І наче ж це наша територія. Поїхали по
накатаній дорозі. Вискочили на асфальт. Оп – колона стоїть.
Виявилися наші. Ми повернулися до тої посадки, де нікого не
було. В тій посадці з 12 вересня 2014 року я простояв більше,
ніж півтора року.
- У бою під Білокам’янкою ти також брав участь?
- Моя рота знаходилася на лівому фланзі. Коли готувалися іти на штурм, на мої позиції став танковий батальйон.
Наш батальйон був дуже потужним. У мене на всіх БМП всі
нічники працювали. Зараз такого немає... Ми пізніше всіх
вийшли з того бою. Під час руху несподівано заклинило двигун БМП. Вчепили машину, розвернули. В ефірі кіпіш – кидайте все. Як це кинути? Я нічого ніколи не кидав. Беха максимум на другій передачі тягне. А крили конкретно по всіх.
Роман Дармограй, позивний Стриж, (він зараз комбат 3-го
батальйону нашої бригади) перечепив беху до танку. Всі навкруги виходять, а мої - ще копають. Бігом лопати загрузили. Воду, мабуть, лише залишили. Розриви були вже близенько від нас – метрах в п’ятдесяти. Я їх бачив добре. Як
жоден уламок не зачепив – не розумію. У мене ж голова над
люком стирчала… Таке можна лише в кіно побачити, що я
бачив на власні очі.
Вийшли на курячу фабрику в селі Ближнє, спали там на
курячих ящиках – з двох робили одне ліжко. Ввечері була
нарада. Штурм хотіли повторити. Але все ж відмовилися
від цієї думки.
Якраз після того бою я пішов у відпустку, а Рома Дармограй заводив роту на ті позиції, звідки ми пішли на штурм.
Там постійно було гаряче. Але ми добре там працювали.
Звідти ми вийшли спочатку на полігони, після чого зайшли в
Авдіївку.
Туди я вже заходив замкомбата 3-го батальйону. Я постійно був у русі – то з бронегрупою живу, то на позиціях
- Зараз ти знову в цих місцях неподалік від окупованої Ясинуватої. Але тепер ти вже комбат.
- Так, це моя перша ротація на цій посаді. Але для мене
нічого нового. Два рази по пів року я вже виконував обов’язки командира батальйону, заводив батальйон на Світлодарську дугу.
- Ти по суті своїй військовий?
- У мене не було навіть ідей іти після ліцею кудись в інше
місце, а не в сухопутну академію. Коли у 2018 році контракт
закінчувався, дружина мене вмовляла – не подовжуй. А я
ще при знайомстві їй сказав: з армією я був раніше одружений, ніж з тобою. Напередодні закінчення контракту спитав
дружину: “Так що далі робити? Контракт закінчується”. Вона
сама зрозуміла, що іншого шляху немає. Підписав ще на п’ять
років.
- Скільки вже вашому сину?
- Три з половиною роки.
- У військовий ліцей його віддаси?
- Не знаю… - Мишко задумався. І додав: - Головне, щоб
коли він виросте, вже не треба було воювати за свою країну.
Віолетта КІРТОКА.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊÓÁÎÊ ÃÐÎÌÀÄÈ
ÇÄÎÁÓËÈ ÒÓÐÊ²Â×ÀÍÈ
У неділю, 10 жовтня, на Турківському міському стадіоні
«Карпати», за чудової сонячної погоди та багатьох шанувальників футболу, пройшов завершальний етап відкритого кубка з футболу Турківської міської об’єднаної територіальної
громади на призи міського голови Ярослава Паращича.
Розпочався цей футбольний
день матчем за третє місце, у
якому зустрілися команди з Борині та Верхньої Яблуньки. Гра
видалася досить видовищною
та багатою на забиті м’ячі, щоп-

по-справжньому заслужив статусу “фінальний”. Футболісти
тримали інтригу до самісінького завершення. Попри багаточисельні атаки в обидві сторони та безліч небезпечних мо-

равда усі – в одні ворота. Багаторазовий чемпіон Турківського району та володар різних
кубків – команда Борині нічого
не змогла зробити з потужними атаками не менш досвідчених та титулованих верхньояблунців, які, забивши чотири сухі
м’ячі у ворота суперника, стали
бронзовими призерами кубка
Турківської ОТГ.
Перед початком фінального
поєдинку відбулося урочисте
відкриття футбольного свята,
яке провів директор ФСК «Карпати» Олег Мельник. Він привітав учасників турніру та вболівальників, побажав командам
плідної гри та запросив капітанів команд-фіналістів підняти
Державний прапор України.
Після цього залунало «Ще не
вмерла Україна…», а над стадіоном замайорів синьо-жовтий
стяг.
Далі на поле вийшли фіналісти – команди Явори та Турки.
Матч був напрочуд чудовим та

ментів, основний час поєдинку
закінчився з нічийним рахунком
– 0:0. Буквально кількох
міліметрів не вистачило явірчанам, щоб стати володарями кубка: на останніх секундах поєдинку, після чудового виконання
штрафного удару, м’яч влучив у
хрестовину воріт. Голкіпер тут був
безсилий. Розпочався додатковий час. І тільки в першому овертаймі турківчанам вдалося
відкрити рахунок у матчі. Ще за
кілька хвилин на табло стадіону
уже було 2:0. Проте сильна духом команда Явори руки не опустила, не здалася передчасно,
а навпаки, ще з більшою
спортивною злістю понеслася
на ворота суперника, що й дало
неймовірний результат. Під час
однієї з атак турківчани зфолили біля свого штрафного майданчика, а явірський футболіст
бездоганно виконав стандарт,
скоротивши відставання до одного м’яча. А вже за кілька хвилин арбітр призначив у ворота
команди з Турки пенальті. Явір-

чани свого шансу не втратили і
тут – 2:2. На цьому додатковий
час і закінчився.
Після кількахвилинного перепочинку розпочалася серія
післяматчевих пенальті. Перші
5 ударів обидві команди виконали бездоганно. Турківчани
забили і вшосте, а от футболістам з Явори пощастило менше: сильний та точний удар у чудовому стрибку парирував голкіпер містян, чим поставив жирну крапку у питанні володаря
кубка Турківської громади.
Під час церемонії нагородження, яка розпочалась одразу після матчу, спортсменів та
вболівальників привітав ініціатор проведення спортивного
дійства, Турківський міський голова Ярослав Паращич. Він подякував усім гравцям за участь,
а також за цікаву самовіддану
гру, вболівальникам – за шалену підтримку. Також наголосив,
що на цьому зупинятися не збирається, а й надалі активно
підтримуватиме спортивні заходи у Турківській громаді. Разом
з Олегом Мельником та головою федерації футболу Турківської громади Петром Дудинцем Ярослав Ярославович вручив призерам та переможцям
медалі, відповідні грамоти та
кубки, а також подарував переможцям футбольний м’яч.
Відзначили організатори також і кращих гравців у номінаціях. Зокрема кращим воротарем
став турківчанин Андрій Павлик,
який витягнув вирішальний пенальті, кращим бомбардиром –
Михайло Співак з Явори, а кращим гравцем визнано гравця
Турківської команди Андрія Пуравця. Відзначили також і центрального арбітра півфінальник
та фінальних поєдинків Івана
Чурка, який бездоганно справився зі своїми обов’язками. Під
оплески футболістів усіх команд
та вболівальників міський голова вручив йому подяку. У свою
чергу, Ярослав Паращич також
отримав подяку від федерації
футболу.
На завершення, звертаючись
до присутніх, він подякував працівникам стадіону та ДЮСШ
«Юність» за чудово підготовлене футбольне поле.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

З 16 ЖОВТНЯ ВІДКРИТО СЕЗОН ПОЛЮВАННЯ
13 жовтня відбулося засідання ради Турківського ТМіРу, на якому були присутні члени ради,
голови первинних мисливських колективів та єгерська служба.
Присутнім доведено наказ про встановлення термінів та порядку проведення полювання на сезон 20212022 р.р. на території мисливських угідь Турківського ТМіРу. Згідно наказу, колективне полювання на козулю
розпочнеться з 16 жовтня по 31 грудня 2021року. Дні полювання – субота і неділя.
На зайця –русака полювання розпочнеться з 21 листопада й триватиме по 2 січня 2022 року. На лисицю і
вовка полювання буде тривати по 28 лютого 2022 року. День полювання на хутрових звірів, зокрема на зайця
–неділя. Лисицю і вовка можна буде відстрілювати при наявності спеціальної відстрільної картки або документа на видобування інших мисливських тварин.
На засіданні ради обговорено ряд інших питань, зокрема про виконання завдань із заготівлі кормів для
підгодівлі диких тварин, влаштування біотехспоруд, дотримання техніки безпеки під час полювання та ряд
інших.
Недавно у народному часописі «Бойківщина», від 10.09. 2021 р., була поміщена стаття головного природознавця Національного природного парку «Бойківщина» Василя Ковальчина, в якій було вказано, що полювати
у парку «Бойківщина» заборонено. Мисливцям, що проживають на прилеглій території до парку «Бойківщина»,
це давно відомо. Адміністрації парку потрібно потурбуватися та встановити розмежувальні знаки з визначенням у натурі території, яка належить до парку, і тоді не буде непорозумінь.
Богдан МИХАЙЛИК.

Загублене посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни – серія Б – 539390, видане 13.06.2001р. Турківським управлінням соціального захисту населення на ім’я Ігоря Ігнатовича Ковальчина, вважати недійсним.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
БОРИНСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
12.10.2021 р.

смт. Бориня

№74-о

Про початок опалювального сезону на 2021-2022 роки
Керуючись п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до п. 4 розділу Х Правил
підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та
енергетики України, Міністерства житлово-комунального
господарства України від 10 грудня 2008 року, № 620/378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008
року за № 1310/16001, Державних санітарних правил № 323185, 5.5.2.008-01 щодо забезпечення оптимального температурного режиму в дитячих, підліткових та загальноосвітніх
закладах, п. 2.04.05-91 «Опалення, вентиляція і кондиціювання» Будівельних норм і правил, у зв’язку із різким зниженням
середньодобової температури зовнішнього повітря та тенденції до її подальшого зниження, зобов’язую:
1. Керівникам закладів, організацій та установ селищної ради та
населених пунктів Боринської територіальної громади, у зв’язку із
зниженням температури зовнішнього повітря, розпочати опалювальний сезон 2021-2022 років в закладах, організаціях та установах Боринської селищної ради, у тому числі споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними опалювальними приладами, з 18 жовтня 2021 року.
2. Керівникам закладів, організацій та установ селищної ради та
населених пунктів Боринської територіальної громади забезпечити своєчасний початок опалювального сезону.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
керівників організацій, бюджетних установ та закладів Боринської
територіальної громади.
Селищний голова Михайло ШКІТАК.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про початок опалювального сезону 2021/22 років
Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630 (зі змінами), на виконання пункту 4 розділу 10 Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених
наказом Міністерства палива та енергетики України та
Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року, № 620/378 (зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 31.12.2008 року, №1310/16001),
та у зв’язку із зниженням середньодобової температури повітря протягом трьох діб нижче +8°С,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Встановити початок опалювального сезону 2021/22 років для
бюджетних установ Турківської міської ради, населення та інших
категорій споживачів з 18 жовтня 2021 року.
2. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики міської ради (Юдицький П.Л.) довести до
відома керівників установ про початок опалювального сезону 2021/
22 років.
3. Зміст розпорядження оприлюднити в газеті «Бойківщина», на
місцевому радіомовленні «Карпатський гомін» та на офіційному
веб-сайті Турківської міської ради.
4. Контроль за виконанням розпорядження, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, покласти на заступників міського
голови.
Міський голова Ярослав ПАРАЩИЧ.
Продається земельна ділянка, площею 0,2445 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, за адресою – с. Завадівка, вул. Військове Містечко (у районі лікарні).
Ціна – договірна.
Тел. : 0955945724. Віктор

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний та учнівський колективи Нижньовисоцької гімназії
висловлюють щире співчуття багаторічному директору навчального закладу Миколі Михайловичу Федьку з приводу тяжкої втрати –
смерті сестри – Марини.
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