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У перший день весни святкувала свій ювілей дорога і люб-
ляча, щира і турботлива дружина  і матуся Надія Миронівна
Ільницька-Яворська. З нагоди ювілею вітають  ювілярку коха-
ний чоловік Михайло, люблячі син Олег з дружиною Іриною та
син Сергій, а також вся велика та дорога родина.  Усі  бажають
іменинниці міцного здоров’я,  світлої радості в житті, родинно-
го тепла,  сімейного благополуччя,  мирного неба над голо-
вою,  поваги від людей, любові від рідних, рясних Божих благо-
словінь.

Сьогодні ювілейну стоптано стежину
Та спокою нема для Ваших ніг,

Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і

сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно нестаріюча душа.
Смійтеся більше та менше сумуй-

те,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай руки ніколи спочину не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях.
Живіть до ста років на поміч всім людям!
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа!

Відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради та
об’єднана територіальна організація профспілки працівників
освіти, науки  щиросердечно вітають із ювілеєм керівника
відділу зарплати централізованої бухгалтерії відділу освіти,
культури і туризму Турківської міської ради Надію Миронівну
Яворську.

Хай щастя не відходить від Вашого по-
рогу і Мати Божа до серця пригорта; хай
доля, подарована від Бога, цвіте    здоро-
в’ям, щастям, миром –  на многії і благії
літа!

Усі найкращі побажання
Сьогодні – в Вашу честь.
Натхнення, успіхів, любові,
Чудових перехресть.
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодень родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!

ÇÀÃÈÍÓÂ,
ÇÀÕÈÙÀÞ×È ÓÊÐÀ¯ÍÓ
Турківщина – в  скорботі: 27 лютого у боях за м. Васильків Київської області героїчно

загинув наш земляк, 49-річний житель м. Турка, рядовий  Микола Жданянчин. У 2019 році він
підписав контракт із 128-ю гірсько-піхотною бригадою. Відтоді пройшов дві ротації в зоні
проведення ООС, а третя відбулася вже в час, коли московія віроломно напала на нашу дер-
жаву. І він, вірний присязі, як і тисячі інших   українських військовиків, став в обороні рідної
землі й віддав за це своє життя, відійшовши до Небесного Легіону Героїв.

Вчора чисельна турківська громада зустріла  домовину з тілом безстрашного захисника в с. Розлуч
й супроводжувала до церкви Петра і Павла  м. Турка. Тут   всі могли попрощатися із земляком.

У жалю і смутку новітній Герой Микола Жданянчин залишив матір Ірину Миронівну та батька Івана
Миколайовича, дружину Марію, двох синів – Петра і Павла, сестер Марію та Іванну, племінників та
велику родину.

Турківська міська рада та вся турківська громада висловлюють щире співчуття рідним, стверд-
жуючи «Герої не вмирають!».  Вони житимуть в наших серцях вічно.

У Боринській громаді уже зібрано більше півмільйо-
на гривень та 1200 доларів. Крім того, громада само-
організувалася і плете захисні сітки. У населених пунк-
тах готують вареники, які разом з іншим гуманітарним
вантажем їдуть на фронт. Боринська громада уже
відправила вісім мікроавтобусів гуманітарної допомо-
ги.  Активно працює в цьому плані Боринський профес-
ійний ліцей народних промислів і ремесел. Їхні колеги
з Турківського професійного ліцею виготовляють мета-
леві   «їжаки» для зупинки техніки агресора.

Наразі ми свідомо не називаємо людей, установи та
організації, які активно долучаються до підтримки
армії. Це зможемо зробити невдовзі після перемоги,
яка обов’язково буде. Просимо всіх небайдужих, хто
чим може, допомагати й далі. Зараз велику вагу має
навіть сотня гривень  чи плиточка шоколаду. Коли нас
багато, тоді грошова сума  і допомога буде великою і
відчутною. У штабах кажуть, що в даний час   воїнам
Збройних Сил потрібні спальні мішки, білизна, шкар-

петки, каремати, берци, розкладні ножі, вологі сервет-
ки, розгрузочні військові жилети, рюкзаки, бушлати,
бронежилети, сірники, запальнички, батарейки, ліхта-
рики, павербанки для зарядки телефонів  від автомоб-
ільного прикурювача, генератори, рукавиці, медика-
менти та засоби гігієни. Словом, усе, що може знадо-
битися на фронті.

Для тих, хто хоче перерахувати кошти, повідомляє-
мо спеціальні рахунки, відкриті Турківською та Бо-
ринською громадами:

UA408999980314161931000013919 МФО 899998.
Код одержувача: ЄДРПОУ 38008294. Отримувач: Каз-
начейська служба України (Турківська ТГ). Призначен-
ня: Благодійний внесок на підтримку України.

Телефони штабу територіальної оборони при
Турківській міській раді – +380326931492 або
+380937024348.

Боринська селищна рада:
р/р: UA738201720314251022301043159, УДКСУ у

Львівській області, МФО 820172, ЄДРПОУ 05290787.
Контактна особа – Юліан. Тел.: 0500552192.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÀÇÎÌ ÌÈ ÏÅÐÅÌÎÆÅÌÎ! Ç ÍÀÌÈ  – ÏÐÀÂÄÀ, ÑÈËÀ ² ÂÎËß!
З першого дня оголошення воєнного стану в Україні на території Турківської та Боринської громад

запрацювали штаби територіальної оборони, які допомагають Збройним Силам України та внутріш-
ньо переміщеним особам. Небайдужі громадяни, підприємці  приносять сюди їжу, засоби гігієни, одяг,
ліки,  все те, що може знадобитися українським Збройним Силам, що сьогодні героїчно захищають
кожен клаптик української землі. Жителі Турківщини активно долучилися до збору коштів для потреб
армії. Так,  до Турківської міської ради принесли майже 160 тисяч гривень та 300 доларів, які використо-
вують на закупівлю пального для відправки гуманітарної допомоги. Окрім того, старостинські округи,
церковні громади перерахували для потреб армії  майже 500 тисяч гривень. Також  на фронт відправле-
но 5 тонн гуманітарної допомоги. Громадянин, який не назвав свого прізвища, пожертвував 100 тисяч
гривень.

Цей номер газети “Бойківщина” у відділенні поштового зв’язку м.Турка розповсюджуватимуть
безкоштовно. Сподіваємося, що рекомендації та настанови, розміщені на її сторінках, нам не зго-
дяться, але, як кажуть, береженого Бог береже.
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ЯК ПОВОДИТИСЬ
ПІД ЧАС ОБСТРІЛІВ

Дякувати Богу і нашим Збройним Силам, що мужньо борються за кожен клаптик
української землі, у Західному регіоні України не лунають постріли та вибухи. Але
не виключено, що бойові дії можуть бути і на нашій території. Власне тому варто
знати прості правила, як поводитись під час обстрілів

Сім’я Ярослава Дем’яновського із с. Верхнє Висоцьке щиросердечно
вітає з днем народження доброго товариша, хорошу, щиру людину –
Богдана Олексійовича Михайлика.

З нагоди  дня народження бажаємо дорогому імениннику міцного
здоров’я, щастя і мирного неба над головою, добробуту і
здобутків у всіх справах. Хай поруч завжди будуть
надійні, щирі друзі, близькі люди.

Нехай Господь завжди допомагає,
А Мати Божа береже від зла.
Радості земної Вам бажаєм,
А від людей – поваги і тепла.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу енергії, сили доволі.
На довгій стежині Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

ÓÂÀÃÀ! ²ÍÔÎÐÌÓÂÀÒÈ ÏÐÎ ÏÎÂ²ÒÐßÍÓ
ÒÐÈÂÎÃÓ ÁÓÄÅ ËÈØÅ ÎÔ²Ö²ÉÍÈÉ

ÒÅËÅÃÐÀÌ-ÊÀÍÀË «ÎÏÎÂ²ÙÅÍÍß ÖÇ»
У середу, 2 березня, ми стали свідками ситуації, коли багато інформацій-

них ресурсів дезінформували населення щодо початку та завершення повітря-
ної тривоги. Керівництво Львівської обласної військової адміністрації прий-
няло рішення обмежити такі повідомлення на підставі воєнного стану в країні.
Відтепер усі сповіщення будуть лише і виключно у телеграм-каналі «Опові-
щення ЦЗ».

Звертаємося до голів громад, блогерів,
адміністраторів сторінок і спільнот у соц-
іальних мережах - перестаньте само-
вільно писати про початок чи завершен-
ня повітряних тривог. Ваші необережні і
необдумані дії наража-
ють мирне населення
Львова та області на
смертельну небезпеку.
Дозволено тільки поши-
рювати інформацію із
каналу Оповіщення ЦЗ,
котрий належить депар-
таменту цивільного захи-
сту Львівської обласної
військової адміністрації.

Додаток «Тривога!»
наразі лише вдосконалюється і не зав-
жди працює коректно, тому рекомендує-
мо використовувати його як додатковий,
а не головний канал отримання інфор-
мації про повітряні тривоги.

Нагадуємо, що після сигналу тривоги
вам необхідно увімкнути телеканал Пер-
ший Західний, телеканал Правда ТУТ
Львів, телеканал НТА, телеканал
UA:Львів, радіо Перше, радіо Львівська
хвиля, радіо Люкс, радіо Вголос або ра-
діо Незалежність та діяти відповідно до
інструкцій!

У будь-якому випадку сигнал «Повітря-
на тривога» означає, що маємо викона-
ти такі дії:

Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ,
візьміть документи, необхідні ліки, тро-
хи харчів та води і перейдіть у найближ-
че укриття.

Повідомте також сусідів та осіб з інва-
лідністю. Допоможіть їм перейти в укрит-
тя.

Залишайтеся в укритті до наступного
сигналу сирени, яка означає відбій по-
вітряної тривоги! Не виходьте, доки не
буде дана команда «Відбій повітряної
тривоги!»

Про це також повідомить лише теле-
грам-канал Оповіщення цивільного
захисту https://t.me/dczloda

Сподіваємось на розуміння і просимо
про максимальне поширення цього до-
пису усіма медіа Львова та Львівщини.

Послідовність надання
першої медичної допомоги

1. Усунути дію на організм шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю та життю
потерпілого (звільнення від дії електричного струму, винесення з отруєної атмосфе-
ри, загашення одягу, що палає, витягання з води тощо).

2. Оцінити стан потерпілого, визначити
характер та важкість травми, найбільшу
загрозу для життя потерпілого та по-
слідовність дій щодо його порятунку.

3. Виконати необхідні для рятування
потерпілого дії в порядку терміновості, зу-
пинити кровотечу,  відновити прохідність
дихальних шляхів, зробити штучне дихан-
ня, зовнішній масаж серця, іммобілізувати
ушкоджені частини тіла, накласти пов’язку тощо.

4. Підтримувати основні життєві функції потерп-
ілого до прибуття медичного працівника.

5. Викликати швидку медичну допомогу або лікаря
або ж організувати транспортування потерпілого до найближчого лікувального зак-
ладу.

 ПРИ ПОРАНЕННІ терміново зупинити кровотечу. Захистити рану від забруднення
та інфекції — накласти асептичну пов’язку, за наявності дезінфікуючих засобів (пе-
рекис водню, розчин фурациліну, спиртовий розчин йоду тощо) протерти шкіру дов-
кола рани, видалити невеличкі чужорідні тіла тільки з поверхні та довкола рани;
якнайшвидше доставити пораненого в лікувальний заклад, суворо дотримуючись
правил транспортування для конкретного типу поранення. Не можна промивати
рану водою, засипати ліками, змазувати мазями, накладати вату!
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Згідно з наказам начальника
Львівської обласної військової адміні-
страції №2/22 від 28.02.2022 року, гро-
мадянам України чоловічої статі,
віком від 18 до 60 років, які прибули на
Львівщину, в період воєнного стану,
у зв’язку з евакуацією із зони бойових
дій та інших населених пунктів, не
пізніше 24 годин після прибуття, не-
обхідно з’явитися у територіальні
центри комплектування та соціаль-
ної підтримки у Львівській області
для взяття на військовий облік.

Керівники підприємств, установ, орган-
ізацій, незалежно від форм власності,
інші суб’єкти, що здійснюють розміщен-
ня внутрішньо переміщених осіб, повинні
забезпечити виконання вказаних вимог,
про що невідкладно інформувати тери-
торіальні центри та районні військові ад-
міністрації.

Перше, почалася війна. Вона стала
шоком для нас усіх. Але для тих, які зна-
ють історію, це не було несподіванкою.
Війна зріла не від сьогодні, це тривало
роками. Ця війна назрівала ще з того
часу, коли  московські князі захопили 
Київ, впала Київська держава. І опісля
Україна постійно перебувала на узбіччі,
як той жебрак, шукаючи своє місце у ро-
дині народів світу.

Сьогодні ця війна – це є не тільки війна
зброї, це війна між добром і злом. У якій
добро, безумовно, завжди перемагає.
Чому? Тому що джерелом добра є Бог. А
відповідно Господь Бог завжди знищить
зло у найменших чи найб-
ільших його проявах. Зви-
чайно, ми би хотіли, щоби
Господь Бог утрутився од-
разу, так як ми хочемо.
Але у тому є якийсь Божий
план. План і місія нашого
народу, яку він повинен
виконати. Я до кінця сам
його не розумію. Але
слідуючи думкам правед-
ного Митрополита Андрея
скажу, що, правдоподібно,
наш народ має місію у
тому, щоби навернути Ро-
сію, яка абсолютно не є
християнською, маю на
увазі Московське право-
славіє. І говорю про це
відкритим текстом. Треба
собі усвідомити, що війна
не була сотворена Госпо-
дом Богом.

Війну сотворив диявол.
Одним сумнівом, який виник у Єви у раю,
коли їй диявол запропонував яблуко. І
тим самим, поклав війну між людиною і
Богом, а опісля між людиною і людиною.
Каїн і Авель створили першу  війну. Каїн
вбив Авеля через заздрість. І  оця мала
війна має своє продовження у великих
війнах, коли доступні величезні запаси
озброєння. Очевидно, війна – це є найг-
ірше, що могло винайти людство у своїй
історії. Але вона є реальністю. Не ми її
вигадали, але ми її продовжуємо. Не
нам і обирати ті часи, у яких ми народи-
лися. Але ми можемо їх змінити. І це най-
головніша наша місія.

Папа Франциск повторив слова, ска-
зані свого часу його попередником про
те, що з миром ми нічого не втратимо, з
війною втратимо все. Такими словами
він закликав до миру тих, від яких очіку-
вав розуміння. Маю на увазі представ-
ників російської еліти, думаючи, що вони
мислять розумом. Як виглядає, вони
мислять ненавистю. Нещодавня промо-
ва Президента Росії, який є злочинцем,
ґрунтувалася на тому, що він хоче зни-
щити нас як народ. Іншими словами, він
публічно проголосив про те, що хоче зро-
бити геноцид українського народу.  І це
треба собі чітко усвідомити. І нам не за-
лишалося нічого іншого, як стати на за-
хист своєї Вітчизни. І тут ми стали силь-
ними, бо ми маємо свою державу, яка
має свої структури і військо, яке є дуже
потужним і ви можете це бачити. Спра-
ведлива оборона, на якій ми стоїмо, є

героїчною. Бо немає нічого більшого,
аніж обороняти свою землю і захищати
своїх ближніх. Ми є на рідній землі. І ця
земля є тією, яку дав нам Господь Бог. І
ми повинні її захищати.

Подивляю нашу молодь. Старших, мо-
лодших. Організованість народу, який
став на захист своєї Батьківщини . Поруч
з тим, існує потужний молитовний фронт.
Бачу, як багато у соцмережах створило-
ся молитовних груп, які цілодобово мо-
ляться за перемогу над супостатом. І не
сумнівайтеся! Вона прийде! Сьогодні ми
побачили обличчя зла.  Спочатку зло,
коли приходить,  то має вигляд блажен-

ного ангела. Але опісля, коли починаєш
із ним діалогувати, воно показує своє
правдиве обличчя, яке є страшним. І це
є обличчя диявола.

Сьогодні вже немає сумніву в тому, що
християнство у РФ  є хворе. Чому? Бо хво-
рим є його провід. Вони не провадять
до Бога, але дорогами ідеології Путіна.
Я переконаний, що дуже багато священ-
ників, єпископів це побачили. І сьогодні
вже запустили  публічні декларації, що
відмовляються поминати Патріарха Ки-
рила, який благословив війну з Україною.
Це не єрарх Церкви. Єрарх, який благо-
словляє на війну, не може бути послідов-
ником Христа.

Це є вовк в овечій шкурі. Він відповість
за це перед Богом.

Що робити нам?
Перш за все, ніколи не сумніватися у 

тому,що Бог є Господом історії. Він істо-
рію провадить і хто є з Богом, той завж-
ди  перемагає. На серцях наших воїнів,
на деяких їхніх шевронах написано “З
нами Бог”.  І так воно є! Бо вони на своїй
землі, обороняють свою землю. Тому
закликаю весь духовний фронт єднати-
ся і молитися за те, щоби навернулися 
серця тих, хто цю війну затіяв. Хоча ми у
це не дуже віримо. Але хоча б щоб відкри-
лися очі  тим, які можуть щось зробити.
Йдеться про жителів Росії: чиї сини і доч-
ки загинули, нападаючи на Україну. Аг-
ресор Росія напала на Україну. Відпові-
дно ми, коли маємо родичів, знайомих у
Росії: дзвонімо, пишімо їм, щоби вони не
посилали дітей на бійню. Чи до них це

дійде? Не знаю. Але спроби робити тре-
ба.

Треба молитися. Треба молитися та-
кож за навернення тих, які на нас напа-
дають. Колись Матір Божа Фатімська
звернулася до цілого християнського
світу, щоби люди молилися за навернен-
ня Росії. Я ніколи того не міг зрозуміти.
Чому молитися за навернення саме
Росії?  А Матір Божа попереджала – бо
Росія принесе багато лиха. Так і стало-
ся.  Починаючи від жовтневої Революції,
далі ленінізмом-сталінізмом, радянщи-
ною і тепер русизмом. Це є новий термін,
який подібний до терміну фашизм і 
рівняється з ним у значенні.

Тому не переставаймо молитися! Мо-
литва – це найбільша зброя християн,
яка перемагала вже не одні війни! І у цій
війні також – переможемо!  

Ми є християни. Повинні також діяти.
Бо молитва супроводжується дією. Дія
наша зараз у тому, щоби допомогти ближ-
ньому – який знаходиться на передовій
і захищає наш народ. Так само і тим, які
є біженцями, немічними, дітьми. Діти –
найбільш вразлива категорія. яка страж-
дає від війни, не кажучи вже про літніх
людей.

Очевидно, ворог сатаніє. Наш Патріарх
сповістив також про те, що у  Росії є пла-
ни бомбардувати наш головний духовний
центр – Софію Кмївську. Це показує нам
обличчя Росії. Воно не є християнське, а
ординське. Абсолютно.

Хочу ствердити, щоб ми розвінчали у
собі міф, що ми є братами і сестрами.
Брати і сестри – це ті, які мають душу і
тіло, а брати і сестри у Христі – це ті, які
люблять одне одного. Якщо брат у Христі
приходить і тебе вбиває, він не є бра-
том, а є ворогом. Він є супостатом. І за
перемогу над супостатами є окремі мо-
литви. Колись Андрей Шептицький, коли
радянський режим запанував, пропону-
вав зробити суцільне екзорцизмування
Росії, щоби диявол, який опанував по-суті
націю, відступив від неї. А як диявол опа-
новує націю? Він затьмарює ум. Людина
не бачить правди, а лише свою правду.
Сьогодні з нами об’єднався світ. І подив-
іться – перші плоди позитивні. Як зміню-
ються люди. Бачу сам по собі –як зміню-
юся я. Першочергові речі вийшли на го-
ловні позиції, а другорядні відійшли у
минуле. Сьогодні мені нічого більше не
хочеться, як те, щоб ми стали повноцін-
ною, вільною, Незалежною державою,
щоб в Україні не гинули люди!  

Важливо нам зрозуміти – не прогно-
зуймо що буде і як буде. Думаймо за те-
перішній день і що ми можемо зробити
тут і тепер для нашої країни, для нашого
війська. Бережім сили, енергію, пам’я-
таймо про молитву, допомагаймо одне
одному, волонтерським організаціям.
Розмовляйте, будь ласка, з дітьми.
Зверніть увагу на підлітків, а також на
малюків. Війна закіниться рано чи пізно,
а нам треба будувати країну.

Сьогодні сталися величезні зміни, на
які я ніколи не сподівався. Окрім того,
що священники Московського Патріар-
хату почали відрікатися від Патріарха
Кирила, крім того багато навернень
стається, багато людей молиться. Сьо-
годні весь світ об’єднався з нами! Про
це ми не могли подумати ще 2 тижні
тому! Сьогодні Україна стає повноправ-
ним членом Європейської родини на-
родів, оскільки Європарламент схвалив
нашу заявку на кандидування на вступ
до ЄС. 

Єрм. Юстин (Бойко):

“ÌÎËÈÒÂÀ – ÖÅ ÍÀÉÁ²ËÜØÀ
ÇÁÐÎß ÕÐÈÑÒÈßÍ.

² ÌÈ ÏÅÐÅÌÎÆÅÌÎ!”
Слава Ісусу Христу! Перш за все, хочу сказати вам, щоб ви ніколи не сумн-

івалися, що з нами Бог і Бог нас провадить навіть у такий нелегкий час – час
війни. У своєму житті я ще ніколи не бачив війни аж такого розміру і не можу
мати певний досвід у цьому. Вона мене також заскочила. Після кількох днів
війни хотів би поговорити з вами про цю ситуацію, але у світлі віри. Чому? Бо
ми є християни і ми повинні розуміти певні речі.

ÁÓÄÜÒÅ ÏÈËÜÍÈÌÈ,
ÏÐÈÕÈÙÀÞ×È
ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖ²Â

Звертаємось до власників готелів,
баз, приватних будинків! Ведіть реє-
страційну книгу, де вказуйте номер
паспорта та місце реєстрації кожно-
го гостя, родича чи знайомого. Всі
паспорти перевіряйте.

Якщо ваші гості приїхали машиною,
обов’язково додайте до загальної інфор-
мації номер авто та на кого зареєстро-
вана автівка.

Будьте пильні та за необхідності по-
відомляйте відповідні служби (тел.102).

Штаб територіальної оборони при
Турківській міській раді.

ГОТУЄМО
«КОКТЕЙЛІ МОЛОТОВА»

І хоч в теперішній російсько-ук-
раїнській війні наша армія застосовує
сучасне озброєння, відбиваючи мос-
ковську навалу, у всіх регіонах, де ве-
дуться бойові дії, люди активно ви-
користовують «коктейлі Молото-
ва» для нищення військової техніки
ворога.

Генеральний штаб Збройних Сил Ук-
раїни нагадав громадянам рецепт цьо-
го “коктейлю”.

“2/3 бензину +1/3 мастила (машинно-
го). Наповнити пляшку на 2/3 об’єму. Гніт:
50 см бавовни промаслити, щільно ут-
рамбувати у горлечко. Підпалити перед
кидком.

Кидати “коктейль” слід у вентиляційну
решітку двигуна згори позаду, щоб зупи-
нити двигун або в оптичні прилади попе-
реду, щоб засліпити ворога”, - пояснили
військові.

“Бий російських воєнних злочинців!
Вони стріляють в мирних жителів! Захист
країни – в руках кожного!! Максималь-
ний репост!”, - закликали у Генштабі ЗСУ.

Поки росіяни бояться дубинок, ук-
раїнці не бояться танків. “Наш народ не
здолати!”.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

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

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

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

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2023   Індекс 68486
Висловлені авторами думки можуть не співпадати

з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

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

4  стор.                      «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»              4 áåðåçíÿ 2022 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Не витримало серце батька, син якого загинув в Афганістані, –
Луки Петровича Лимара, жителя с. Присліп.

Турківська організація Української Спілки ветеранів Афганіста-
ну глибоко сумує з приводу смерті Луки Петровича і висловлює
щире співчуття родині покійного. Вічна йому пам’ять.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад:

 - провідного спеціаліста відділу бухгалтерського
обліку та господарської діяльності

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступе-
ня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички робо-
ти на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.

- головного спеціаліста відділу містобудування,
житлово-комунального господарства, охорони

праці та цивільного захисту

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступе-
ня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички робо-
ти на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.

Перелік документів, які слід подавати на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначити про

ознайомлення заявника із встановленими законодавством обме-
женнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцево-
го самоврядування та проходженням служби;

 2) заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки, розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоє-

ння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5) інформація про заповнення декларації про майно, доходи,

витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, як
кандидата на посаду за формою, передбаченою Законом України
«Про запобігання корупції»;

6) копія документу, який посвідчує особу;
7) копія військового квитка (для військовослужбовців або військо-

возобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календарних днів від дня

публікації оголошення в газеті за адресою: смт. Бориня, вул. І.Фран-
ка, 4.

Телефон для довідок: (03269)3-41-18.

ÇÎÐ²ªÍÒÓÉÒÅÑß!
ÇÂ²ÄÊÈ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ?

Втікаючи від війни, на Захід України прибуває багато автомобілів з різних областей.
Інколи їх власники поводяться зухвало і навіть дозволяють собі провокативні вислов-
лювання щодо України.  Серед них можуть бути і диверсанти.

Шановні жителі Турківської та Боринської громад, якщо ви бачите підозрілих людей
чи транспортні засоби - НЕГАЙНО дзвоніть до чергової частини поліції 102! По селах
також контактуйте із СТАРОСТАМИ.

Щоб якомога більше громадян могли орієнтуватися, з якого регіону авто, і, в разі
потреби, повідомити правоохоронні органи, друкуємо карту серій державних автомоб-
ільних знаків.

УВАГА! ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
ТУРКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

Штаб територіальної оборо-
ни при Турківській міській раді
просить з повагою ставити-
ся до працівників поліції, спец-
служб та хлопців з самооборо-
ни, що спільно патрулюють
на автомобільних пунктах
пропуску по місту та населе-
них пунктах громади, забезпе-
чуючи мир та спокій для нас.

КПП – не місце для прогулянок
та спостерігань, відпочинку та забави.

Якщо бажаєте допомогти – телефонуйте: +380326931492, або
+380937024348.

Зберігаймо спокій! Віримо нашим хлопцям! Все буде Україна!

Увага! Не беріть слухавку
від невідомих вам контактів
Центр протидії дезінформації при Раді націо-

нальної безпеки і оборони України повідомляє: оку-
панти почали інформаційну атаку на мешканців
України, здебільшого на людей похилого віку, ви-
користовуючи при цьому телефонні дзвінки для
поширення панічних настроїв.

Просимо не брати слухавку від невідомих вам кон-
тактів, особливо, якщо вони часто повторюються та
відображаються з різних географічних точок.

Закликаємо всіх ігнорувати такий інформаційний те-
роризм та пояснювати близьким, що погрози та дез-
інформація не несуть загрози вашому життю, а при-
значені винятково для розхитування психологічного
стану.

Зберігайте спокій, не ведіться на провокації воро-
га.

Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості висловлює щире
співчуття Надії Євстахівні Прик та її сім’ї з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.

Ось такі “подарункові знач-
ки” від “наших братів” валя-
ються на вулицях фронтових
регіонів України. На вигляд
значок, а насправді – міна.
Ймовірно з літаків їх скида-
ють. Не виключено, що такі,
або інші пастки диверсанти
можуть закинути і в наш регі-
он. Будьте обережні!!

Брате, сестро, не журись,
Все в руках є Божих,
Ми московськую орду
Разом переможем.
         х      х     х
Ми не боїмося ні  «буку»,

ні «граду».
Наше військо дає відсіч
Московському гаду.

З народної творчості.


