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Закінчиться війна. Україна повернеться до мирного життя, стане заможною процвітаючою державою, стане дорослою і Златослава Осипенко. В її біографії назавжди буде записаний пункт, що народилася на Турківщині. Як і тисячі інших сімей, її родину війна змусила
покинути рідну домівку в м. Ніжин, що на Чернігівщині, й знайти прихисток в Карпатах.
Власне її мама Вікторія разом з чоловіком та старшим сином Денисом, якому сім з половиною років, декілька тижнів тому отримали тимчасове житло в с. Мельничне. Розмістилися
в тутешній гімназії. Вікторія була на 38-му тижні вагітності.
– Прийняли нас тут дуже добре. Я щиро вдячна місцевим жителям й особливо директору навчального закладу Галині Іжик-Блажівській, яка робила все можливе, щоб моя родина почувалася комфортно й мала засоби для проживання. Але так сталося, що в школах розпочали дистанційне навчання і нам запропонували переселитися. Пані Галина допомогла знайти помешкання в м. Турка,
– каже Вікторія Осипенко.
А днями в оповитій війною буденності в родину чернігівчан прийшла радість. У пологовому відділенні
КНП «Турківська ЦМЛ» Вікторія
народила красиву і, головне здорову донечку, яку вже назвали Златослава. Як розповіла редакції
завідувачка акушерсько-гінекологічного відділу Галина Веренецька, пологи пройшли успішно, без
ускладнень. Породілля й дитина
почувають себе добре. Всім необхідним мати та новонароджена
забезпечені. В нашому медзакладі це перший випадок, коли
жінка з числа внутрішньо переміщених осіб народжує дитину.
Пані Вікторія розчулена увагою
та турботою до неї. Однак, попри
це, витираючи сльозу, каже, що
найбільше мріє якомога скоріше
повернутися до рідної домівки. І
зажити звичним життям, яке було
до 24 лютого, коли російські окупанти вторглися на територію України.
Окрім численних привітань, адресованих п. Вікторії та маленькій Златі від медперсоналу, два дні
тому вони приймали вітання від Турківського міського голови Ярослава Паращича. Очільник міста
побажав їм здоров’я, життєвого щастя і найголовніше – миру Україні та на знак уваги й турботи
вручив квіти та солодощі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ
ДОРОГИ ВІЙНИ
Практично з перших днів російської агресії житель м. Турка, в недавньому міський голова, директор Турківської ЗОШ,
учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності Геннадій Когут добровольцем пішов на фронт і був скерований в
один з військових підрозділів в Західній Україні.
А днями на своїй сторінці в соціальних мережах Геннадій Йосипович написав:
«Слава Україні! Моя служба в ЗСУ
несподівано перейшла в іншу площину. Важке падіння, перелом шийки
стегна лівої ноги. Сьогодні в Волинській обласній лікарні, куди мене
скерували з військового госпіталю,
зробили операцію по заміні суглоба.
Дуже хороші лікарі. Далі реабілітація...
А там, як Творець вирішить.
Дякую всім за підтримку! Все буде
Україна!!!».
Бажаємо Геннадію Йосиповичу якнайшвидшого одужання і повернення
до активного життя.

8 êâ³òíÿ 2022 ÐÎÊÓ
ÎÐÄÅÍ ÇÀ ÌÓÆÍ²ÑÒÜ
Минуло 40 днів з часу героїчної загибелі в боях під містом
Васильків Київської області нашого земляка, бійця 128
гірсько-піхотної бригади Миколи Жданянчина. З великими почестями Героя проводжала в останню земну дорогу багаточисельна турківська громада.
Віддавши своє
життя за мир і кращу долю України,
він став бійцем невидимого Небесного легіону, в одному
ряді з тисячами українських Героїв.
За
особисту
мужність і самовіддані дії, виявлені
у захисті державного суверенітету та
територіаль ної
цілісності України,
вірність військовій присязі, Указом Президента України Миколу
Жданянчина посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ
ступеня.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗАХОТІЛИ
ПОБРАКОНЬЄРИТИ
Днями працівники Державної прикордонної служби та лісової
охорони НПП «Бойківщина» виявили чотирьох жителів Турківщини, які на території заповідних угідь вирішили побраконьєрити. Їх зі зброєю та мисливськими собаками зафіксували фотопастки. Відчувши небезпеку, горе-мисливці, покидавши зброю,
як кажуть, дали ногам знати. Але це не завадило встановити їхні
особи.
Оформивши відповідні документи, працівники лісової охорони
скерували їх в правоохоронні органи, які проведуть розслідування.
Враховуючи те, що зловмисники затримані в природоохоронних
угіддях, по даному факту відкрито кримінальне провадження.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÅ ÂÈÑÒÀ×Àª ÑË²Â, ÙÎÁ ÏÅÐÅÄÀÒÈ ÑÌÓÒÎÊ ² Á²ËÜ
Початок квітня приніс сумну звістку в наше село. На 68-му році життя
перестало битися серце Василя Йосиповича Комарницького – багаторічного директора Буковинського ЗЗСО, кандидата історичних наук, автора книг «Комарники – село на Руському путі», «Там, де живуть бойки»,
лауреата літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриска, вчителя, який виховав не одне покоління молоді, патріота своєї землі. Ми
вдячні долі, що мали можливість працювати з Василем Йосиповичем, були
його учнями і колегами.
Неабиякий внесок Василь Йосипович зробив для нашого села. Його знав та
поважав кожен мешканець Буковинки та Комарників. Він завжди займав активну життєву позицію, переймався проблемами односельчан. Люди до нього зверталися, прислухалися та довіряли йому. Він ніколи не пасував перед труднощами, згуртовував колектив школи і націлював його на поступ вперед. Був тим
керівником, який ніколи не скупився на добре слово, не шкодував ні сил, ні часу задля досягнення
наміченого.
Наші серця огортає великий сум, адже пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Не вистачає слів, щоб передати смуток і біль, що чорним крилом торкнулися всіх нас.
Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти гіркоту від втрати, коли зупиняється серце такої
доброї, порядної і дорогої людини. Проте світлі спогади про Василя Йосиповича завжди будуть
сильнішими за смерть.
Висловлюємо щирі співчуття родині. Поділяємо її горе, сумуємо разом з нею, підтримуємо у
годину скорботи. Нехай світла пам’ять про Василя Йосиповича Комарницького назавжди залишиться у серцях близьких та знайомих, тих, хто його знав, любив та шанував, а Бог дарує йому вічне
життя та спокій.
Колектив Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ ØÂÈÄÊÎ¯ – Â²Ä
Í²ÌÅÖÜÊÈÕ ÄÐÓÇ²Â
На початку квітня Турківщину відвідав мер м. Деліч Манфред Вільде з Німеччини. Разом зі
своїми однодумцями Ніком Гартугом та Тареком Безухом він привіз для КНП «Турківська
ЦМЛ» автомобіль швидкої допомоги та медикаменти, частину з яких було скеровано для
потреб Боринської міської лікарні. Як розповіли німецькі гості, про проблеми, що переживає
сьогодні Україна та велику кількість біженців, вони дізналися із засобів масової інформації й
вирішили хоч частково стати у пригоді. Німецька держава виділила кошти, за які, власне,
вони купили машину та медикаменти.

Може виникнути запитання: чому для Турківщини? Пан Манфред розповів, що їхнє місто має історичний зв’язок з нашими теренами. Зокрема, в довоєнні часи тут, у м. Турка, в селі Розлуч та смт.
Бориня, жили німецькі колоністи. У період Другої світової війни більше ста сімей виїхали в м. Деліч.
Тут і сьогодні живуть їхні нащадки, у пам’яті яких закарбувалися історії перебування дідусів чи бабусь,
та й навіть батьків, на теренах України. Також п. Манфред наголосив, що більшість німців хочуть
бачити Україну незалежною, демократичною, процвітаючою державою і виступають проти агресії. У
м. Деліч живе невелика українська діаспора, що налічує 24 особи. В даний час місто прийняло 80
біженців. А загалом федеральна земля, до якої належить місто, може прийняти до 7 тисяч таких
осіб.
Передавши гуманітарну допомогу, п. Манфред разом зі своїми колегами оглянули Турківську міську
лікарню, пожежну частину, гімназію ( школу-інтернат), де проживають переселенці. Поспілкувавшись
з директором навчального закладу Оксаною Сушінець, в перспективі вони пообіцяли придбати для
освітньої установи пральні машини, які слугуватимуть як вихованцям гімназії, так і переселенцям.
Перебуваючи на теренах Боринської територіальної громади, вони відвідали місця колишніх поселень німецьких колоністів та побували на кладовищі, де знайшли вічний спочинок деякі їхні земляки.
Цікаву екскурсію для них провів знаний далеко за межами Турківщини підприємець, краєзнавець,
ентузіаст Богдан Комарницький. Приємне враження на гостей справили й відвідини народного музею «Бойківщина», що в м. Турка, та розповіді про обряди та звичаї бойків директора музею Руслани
Юсипович. А в розмові з Турківським міським головою Ярославом Паращичем, який подякував німецьким друзям за допомогу, було обговорено питання подальшої співпраці та взаємовигідної дружби.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ГРОШОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ВПО
1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ
Агентство ООН у справах біженців розпочинає
збір даних для надання своєї допомоги, у тому числі
грошової допомоги, людям, які були змушені покинути свої домівки внаслідок воєнних дій, з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, в тому числі тимчасове житло, їжу та предмети особистої гігієни, аби вони могли оселитися
та відновити життя на новому місці.
Цільова аудиторія: зареєстровані та незареєстровані внутрішньо переміщені особи (ВПО), а також постраждале населення на підкотрольних українському уряду територіях.
Сума допомоги базується на сумі прожиткового
мінімуму прогнозованого на квітень 2022 року, та
становить 2220 грн. на кожного члена родини.
Допомогу надаватимуть протягом трьох місяців
шляхом переказу на відділення Укрпошти.
2. ПРОЦЕС ЗБОРУ ДАНИХ
Збір даних відбуватиметься співробітниками
партнерських організацій УВКБ ООН Міжнародний фонд охорони здоров’я та довкілля «Регіон
Карпат» NEEKA, ГО «Неємія», ГО «Крим СОС» та
БФ «Право на захист» і передбачатиме збір даних про кожного члена родини, які приїхали разом з вами, включаючи родичів (бабусю/дідуся
тощо).
- Біографічні дані.
- ПІБ згідно ідентифікаційного документа.
- Ідентицікаційний код, необхідний для обробки
виплати.

- Свідоцтво про народження дітей.
- Номер карти (для виплати допомоги).
Вся надана інформація є конфіденційною і
буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу деяких даних постачальнику фінансових
послуг з метою отримання фінансової допомоги.
3. СПОСІБ ВИПЛАТИ
УВКБ ООН має контракт з Національним оператором поштового зв’язку України «Укрпошта»,
який буде використовуватися як постачальник
фінансових послуг для обробки виплат. Перелік
відділень Укрпошти буде надано після реєстрації
співробітниками відповідальних за збір даних.
Для отримання допомоги цій людині необхідно
буде прийти до відділення Укрпошти та надати
документ, що посвідчує особу.
Через деякий час виплата допомоги може бути
шляхом переказу на особистий банківський рахунок, номер картки якого треба буде вказати
під час інтерв’ю.
Контактна особа від представництва ООН –
Юрій Кратюк (тел.:0503101767)
м.Львів, вул.Пулюя, 15.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді,
оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.
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ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ ²
ÏÅÐÅÌÎÃÒÈ
Таке завдання визначили для себе
учні та працівники
Турківського професійного ліцею
Цілком очевидно, що без надійної підтримки широких верств
населення Українським Збройним Силам складніше було б громити російських загарбників, які ось уже півтора місяця намагаються знищити нашу державу. Але їм це не виходить і
не вийде.
З розумінням і повною відповідальністю віднеслися до заклику допомогти армії працівники та учні Турківського професійного ліцею. У своєму гуртожитку вони вже прихистили
більше 150 осіб тимчасово переселених з регіонів, де йдуть
бойові дії. Щоправда, не всі тут затримуються надовго: дехто, пробувши ніч, а чи добу, їде за кордон, або ж в Закарпатську область. А тих, що залишилися, намагаються оповити
увагою та турботою. Спершу для них було організовано
триразове гаряче харчування. Але з огляду на те, що не всім
до вподоби така їжа, вирішили харчувати переселенців один
раз. На даний час, як повідомив директор ліцею Ярослав Юричко, харчуються в їдальні навчального закладу лише 10 людей, які не можуть самостійно забезпечувати себе їжею. А
для того, щоб не відчувати проблем із приготуванням їжі,
побутові кімнати на другому і третьому поверхах гуртожитку доукомплектовано електроплитами та холодильниками. На першому, завдячуючи підприємцям Сергію Сіданичу
та Едуарду Комарницькому, встановлено електричний бойлер.
Поселення внутрішньо переміщених осіб працівники ліцею проводять в тісній співпраці з Турківською міською радою. Спершу
прибулі реєструються тут, а вже потім, отримавши допомогу, селяться на проживання. Щодень опікується людьми, яких вигнала
з домівок війна, працівниця ліцею Оксана Кузьо.
Заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи Микола Середич, який є одним із координаторів благодійної допомоги
армії та переселенцям від навчального закладу, розповів, що
спільними зусиллями їм вдалося пошити 650 подушок із синтепону. Допоміг придбати його підприємець Тарас Зубрицький, а вже у
швейній майстерні міста пошили наволочки й наповнили їх. 500
подушок відправили на фронт, а 150 залишили для потреб гуртожитку.
Значну допомогу надає ліцей і для потреб армії. У навчальному
корпусі у двох виробничих майстернях по 80-90 осіб щоденно плели маскувальні сітки, які потім у підвальному приміщенні фарбували і відправляли на фронт. Приходили учні з усіх шкіл міста і з
великим ентузіазмом та відданістю виконували цю роботу. Всього
було сплетено близько 200 м квадратних. Сьогодні, через брак
якісної тканини, цю роботу припинено. Та й ті сітки, що були сплетені, військовики не використовують, бо вони зроблені із синтетичних тканин, а відтак є легкозаймистими. Виготовляли в ліцеї і
«їжаки» для зупинки транспорту ворога. Зроблено 9 штук. На жаль,
цю роботу призупинено через відсутність швелерів, з яких їх виготовляють. Набагато ефективніше йшла робота з виготовлення менших «їжаків» – для проколу колісної техніки. Їх для потреб армії
відправлено більше 3000. На даний час в ліцеї виготовляють скоби для кріплення кутів у військових бліндажах. Для швидкого і
якісного виконання робіт тут підібралася надійна й професійна
команда, яка, в разі потреби, готова працювати день і ніч, лиш би
наблизити перемогу. До неї входять майстри виробничого навчання електрогазозварників Віталій Кропивницький, Роман Комарницький, Ігор Турянський, Микола Лоневський, Василь Любоємський, Руслан Строган. Практично щодня приходить допомагати в
ліцей й житель м. Турка Віктор Копитчак. Координує їхню роботу
старший майстер Микола Сакаль. Максимально долучається до
допомоги фронту й працівник ліцею Володимир Сас та багато інших.
З розумінням завжди допомагають працівникам ліцею
підприємці Микола Кольганович, Едуард Комарницький, Сергій
Сіданич, Любомир Яворський, Василь Хащівський, Андрій Бабій,
Ірина Биїк.
Важливим є й те, що на початку березня працівники ліцею вирішили перерахувати одноденний заробіток для потреб армії. А це
57 тисяч гривень. 30 тисяч гривень було безпосередньо скеровано на рахунок для потреб війська, 15 тисяч гривень – територіальній обороні і на 12 тисяч гривень закуплено матеріали, зокрема метал. Окрім цього, чималі суми коштів перераховують працівники навчального закладу в індивідуальному порядку. Про це
вони не афішують, але Бог знає кожного.
Подібні історії жертовної допомоги можна описувати безконечно – про працівників загальноосвітніх шкіл, установ та організацій
Турківщини, які щоденно живуть величезним бажанням якомога
швидше вигнати з України ненависну московську орду. Власне
тому маємо тверде переконання – ми переможемо!
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ВІЙНІ ТЕЖ БУДЕ КІНЕЦЬ. БОГ
НАКРЕСЛИТЬ ЦЮ МЕЖУ
Пропонуємо думки ієромонаха Студитського
уставу о. Луки Михайловича про найважливіше
для нашого сьогодення
Друзі, хотів поділитися з вами декількома міркуваннями,
які витікають зі спостережень і загальних настроїв серед
українців.
1) Дуже помітно, що у нас добряче підсідають «акумулятори».
Ми виснажилися морально,
психологічно, фізично. Це відбивається на нашому загальному
стані. До серця стукає безнадія.
Це щось, що може бути найгірше. Я усвідомлюю, що сили людини не безрозмірні, але перемагає той, хто витримує до кінця.
2) Щораз частіше помічаю, як
окремі особи кажуть: «Ну ми от
скільки молимось і ніякого ре-

ли Київ і багато важливих міст.
Наші військові демонструють
справжні чудеса звитяги. Місцями у нас є виразні успіхи на
фронті. Навколо нас об’єднався увесь світ. Ви справді вірите,
що все, що ми робимо, не дає
результату? А може ми просто
не до кінця усвідомлюємо, що
могло би бути?
3) Хочу звернутися до тих, що
закрили свої анкети. Не думаю,
що це варто робити. Без образ.

зультату». Я вас у відповідь запитаю: «Ви це серйозно?».
Друзі, зрозумійте, за усіма законами військової справи нас
уже мало б не бути, як країни.
Багатьох важливих людей в Україні просто не мало б бути
фізично. Але ми є. І ми будемо!
Ворог не взяв жодного стратегічно важливого міста. Ми зберег-

Маємо навпаки проявити
мужність і не боятися. Ворог
любить як ми боїмося, як ховаємось, коли нас ніби немає. Це і
є його остаточна ціль, щоб нас
не було.
4) Друзі, зрозуміймо, у всьому є межа. Війні теж буде кінець.
Бог накреслить цю межу. Не
путін, не світові лідери. Згадай-

те початок війни – в Україну ніхто
не вірив. Але ми молилися,
єдналися, трудилися. А найголовніше у нас вірив Бог і ми
самі.
5) Духовна сила є нездоланною. Її неможливо якось довести, прописати в фактичних даних чи офіційних зведеннях дня,
але вона дуже реальна. Ми щоденно наближаємо нашу перемогу. Вона станеться можливо
так, як ніхто не сподівається.
Пригадайте різні складні обставини у вашому житті, коли ви
вважали, що ніби кінець усьому, коли у вас ніхто не вірив, коли
усі полишили, але не Бог. Він
завжди вірний.
6) Будучи сильними, маємо
ще підбадьорювати інших. Зараз
не маємо права скиглити, шукати винних, сваритися через політиків, сіяти зневіру. То все уділ
слабаків. Це все краде у нас
силу. А вона нам потрібна. Не
даймо себе примітивно розводити!
7) Ми сильні не прокльонами,
а силою любові. Любов – це
енергія життя. Ми сильні, коли
любимо, коли знаємо, де є джерело любові. Коли п’ємо з цього джерела. Любити – це не означає не помічати зла або мати
позитивні емоції до бузувірів. Ні!
Божа любов – це свідомий вибір
самим не ставати звірами, вірити до кінця у Божу силу. Сіяти
благословення там, де є прокляття. Ось чим ми є сильні.
Нехай Божа мудрість і
кріпость не відступить від нас
при будь-яких обставинах!
З Богом і Його Пречистою Матір’ю переможемо!

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÍÎ-2022
Здача зовнішнього незалежного оцінювання цього року все ж таки відбудеться, проте у
спрощеній формі. Попередньо планується, що абітурієнти складатимуть єдиний тест, який
включатиме тестові питання з трьох предметів. І такий порядок буде єдиним для вступу
на всі спеціальності. Остаточний порядок найближчим часом визначить і затвердить
Міністерство освіти і науки України. Про це під час брифінгу розповів директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска.
«Міністерство освіти і науки запропонувало непоганий механізм зовнішнього незалежного оцінювання. Це буде тестування з трьох предметів: українська мова (20 питань), історія України (20 питань) і
математика (20 питань). З наступного тижня на завдання департаменту спільно із Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти складуть
перелік шкіл, де проходитиме тестування. Обиратимуть школи з найкращим технічним забезпеченням
і хорошим інтернетом, в обраних закладах буде облаштовано відповідні класи. За нинішніх умов, як
виключення, такий механізм вступу у заклади вищої
освіти є, на нашу думку, добрим», - зазначив Олег
Паска.
За його словами, це попередній механізм. Планують провести тестування у липні. Для участі у
тестуванні буде оголошена реєстрація. Також у тестуванні зможуть взяти участь учні, які раніше зареєструвалися на проходження ЗНО.
Пробне тестування цьогоріч скасовано. Порядок вступу на бюджетну та платну форми навчання у
ВНЗ відрізнятимуться. Тестування необхідно пройти тим, хто хоче навчатися на бюджетній формі
навчання. Для вступу на платну форму достатньо написати мотиваційного листа. Олег Паска також
наголосив, що остаточний порядок проведення ЗНО має затвердити Міністерство освіти і науки України.
Нагадаємо, що раніше освітяни Львівщини зверталися до Міносвіти щодо збереження ЗНО-2022 з
адаптацією його до обставин воєнного часу.
Наталія ГОШІВСЬКА,
методист відділу освіти, культури і туризму Турківської міської ради.

ßÊ Ä²ßÒÈ Ó ÐÀÇ²
Õ²Ì²×ÍÎ¯ ÀÒÀÊÈ Ç
ÁÎÊÓ ÐÎÑ²¯?
Президент США Джо Байден попередив, що загроза застосування росією хімічної зброї в ході агресії проти України «реальна». До того ж, рф вже використовувала хімічну зброю
у Сирії. Тож не виключено, що ворог наважиться застосувати її в Україні або спровокувати аварію на хімпідприємстві.
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що таке хімічна
атака, та як варто діяти в разі її настання.
ЩО РОБИТИ ПРИ ХІМІЧНІЙ АТАЦІ
Є кілька загальних правил, яких потрібно дотримуватися під час
хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві. А саме:
- щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкніть телевізор чи радіо, щоб отримати подальші вказівки;
- попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
вимкніть побутові прилади та газ.
ЩО РОБИТИ В РАЗІ ОТРУЄННЯ ХЛОРОМ
Негайно виведіть постраждалого на свіже повітря, щільно вкрийте й дайте подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину
питної соди протягом 15 хвилин.
Не дозволяйте йому пересуватися самостійно.
Транспортувати постраждалого можна лише у положенні лежачи.
У разі необхідності зробіть штучне дихання способом «рот у рот».
Важливо: основний засіб боротьби з хлором — вода.
ЩО РОБИТИ У РАЗІ ОТРУЄННЯ АМІАКОМ
Негайно винесіть постраждалого на свіже повітря.
Транспортувати його необхідно у положенні лежачи.
Забезпечте постраждалому тепло та спокій, дайте зволожений
кисень.
За можливості змийте осілий забрудник з тіла, змініть одяг.
ЩО РОБИТИ У РАЗІ ОТРУЄННЯ ФОСГЕНОМ
Якомога швидше винесіть постраждалого на свіже повітря.
За необхідності дайте кисень, промийте очі теплою водою.
За людиною, яка потрапила під дію фосгену, слід спостерігати
48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк
легень.
ЩО РОБИТИ У РАЗІ ОТРУЄННЯ ФОСФІНОМ
Винесіть постраждалого на свіже повітря.
Змийте з постраждалого можливе забруднення та поміняйте
одяг.
За необхідності дайте кисень, активоване вугілля з розрахунку 1
грам на кілограм ваги постраждалого.
ЩО РОБИТИ У РАЗІ ОТРУЄННЯ ХЛОРИДОМ ВОДНЮ
Негайно винесіть постраждалого на свіже повітря.
Змивайте з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин та змініть одяг.
За необхідності промивайте очі простою водою чи сольовим
розчином протягом 15 хвилин.
Дайте постраждалому випити якомога більше води.
ЩО РОБИТИ У РАЗІ ОТРУЄННЯ ОКСИДАМИ АЗОТУ
Допоможіть постраждалому вийти на свіже повітря.
Змивайте з нього можливе забруднення щонайменше протягом
15 хвилин та поміняйте одяг.
Промивайте очі постраждалого щонайменше 15 хвилин.
Дайте йому випити якомога більше води.
ХІМІЧНА АТАКА: ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС ЕВАКУАЦІЇ
Якщо через хімічну атаку чи аварію потрібно евакуюватися, не
забудьте взяти з собою аптечку.
Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри,
а також використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки,
змочені водою, або краще 2,5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
Приміщення залишайте, використовуючи сходи.
На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте в калюжі.
Не їжте й не пийте нічого.
У разі аварії з викидом хлору намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.
Загублений військовий квиток – НК №4446984, виданий на ім’я
Ігоря Івановича Сіданича, вважати недійсним.
Потрібні охоронники(чоловіки,жінки). Тел: 050-341-455, 067-54162-24.
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Мало хто знає, що за назвою улюбленого всіма нами безпілотника Байрактар, живе добра східна казка тисячі і однієї
ночі… Справжня турецька казка.
Отже: Сельчук Байрактар- народився 7 жовтня 1979 року. Його
батько — Оздемір Байрактар, засновник і власник компанії «Baykar
Makina», яка займається розробками в авіаційно-космічній галузі, виробляє робототехніку та системи
управління, а також безпілотні
літальні апарати.
Сельчук закінчив Стамбульський
технічний університет в 2002 році і
має ступінь магістра Пенсильванського університету і Массачусетського технологічного інституту. Він також є доктором наук Технологічного інституту Джорджії.
Але широку популярність Сельчук отримав в травні 2016-го,
взявши участь в об’єднаних
військово-тренувальних навчаннях в Ізмірі, де компанія «Baykar
Makina» представила свою нову
розробку: розвідувальний безпілотний літальний апарат «Bayraktar
TB2». За рішенням начальника Головного штабу Збройних сил Туреччини Хулусі Акара, даний БПЛА був
прийнятий на озброєння турецької
армії. Сельчук також має ліцензію
пілота.
І ось цей фантастичний хлопець
присвячує свій винахід своїй коханій дівчині і просить її руки. А ім’я

цієї східної принцеси Сюмейє Ердоган.
31-річна Сюмейє – наймолодша
донька Президента Туреччини Реджепа Ердогана і його улюблениця.
“Батько називає дочку не інакше,
як “моя газель”, – повідомляє кореспондент турецької служби ВВС
Ірем Кокер. – “У Туреччині цим словом називають вродливих і дорогих людей”.
Сюмейє отримала освіту
за спеціальністю “політологія” у США та
Великій Британії і працювала радником
свого батька,
коли той керував “Партією
справ едливості та розвитку” (AKP), і
супроводжувала його у різноманітних дипломатичних поїздках.
У 2015 році з’являлися чутки, що
Сюмейє, можливо, візьме участь
у парламентських виборах, але
цього не сталося.
Зараз Сюмейє обіймає скромну

посаду в організації із захисту прав
турецьких жінок.
Сельчук грає ключову роль в
розробці і виробництві нових безпілотних літальних апаратів своєї
компанії.

×ÈÌ ÎÁÐÎÁÈÒÈ ÖÈÁÓËÞ ÏÅÐÅÄ ÏÎÑÀÄÊÎÞ,
ÙÎÁ ÌÀÒÈ ÃÀÐÍÈÉ ÂÐÎÆÀÉ
До посадки в землю, замочіть цибулю в розчині харчової соди. Вона діє як протигрибковий
та антисептичний засіб. А також допомагає покращити якість посадкового матеріалу:
підвищує стійкість до хвороб та гарну лежкість.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

Тираж 2023 Індекс 68486
Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ

Моя співуча Україно! Чому ти
плачеш у руїнах?
Стікаєш кров’ю з всіх боків?
Чому нещасна твоя доля?
Чому закута твоя воля?
Бо зрадники були прикриті,
Оті нехрещенії діти, оті покидьки-байстрюки,
Яких ти вчила, годувала і своїм
соком напувала,
Та зрадили вони тебе!
У Московщину повтікали, під
крилом злого поховались,
Не хочуть бачити тебе, як ти
страждаєш,
Як дітей невинних й матерів
ховаєш!
Бо їхні душі загорділи, а очі
їхні озвіріли.
Вони не бачать Бога твого,
Відкупителя святого.
А їхні руки кров’ю вмиті –
Вони прокляті на тім світі!
Але в тебе, Україно, є вірні
дочки і сини,
Які тебе захищають, своїм
тілом прикривають,
Від куль ворожих Сатани!

Вони тебе не покинуть і не
стануть на коліна,
Перед ворогом-тираном,
А обчистять твої рани й вилікують від війни.
Тебе весь світ захищає.
Така країна – не вмирає!
Тебе чекає краща доля, бо на
те є Божа Воля!
О Боже, прошу тя, благаю,
Зішли Ти мир для мого Краю!
Для всього світу мир зішли!
Своїм Небесним сильним
військом,
Ти знищи ворога – Антипка,
З лиця Землі його зітри!
Щоб наші діти розвивались,
Щоб сонцю й матері всміхались,
А не в підвалах мордувались
Від спраги, голоду й війни.
Щоб небо гаро провидніло
І сонце ніжно всіх зігріло!
Земля щоб квітами укрилась,
І Правда Божа укріпилась
На всій сплюндрованій Землі!
Ярослава ГВОЗДЕЦЬКА,
пенсіонерка, с. Вовче.

ПЕРЕМОГА – ЗА НАМИ

Маю на продаж шість процентних козликів породи ламанча, на плем’я. Вік козликів на даний момент – до одного місяця. Є рогаті , є безрогі. Замовлення приймаю до 22 квітня. Тримати у себе
козликів можу до 15 червня, під козою, на молоці. Яких козликів до 22.04 не замовлять - каструю і
залишу собі на м’ясо. Вартість козлика -750 грн. Буду вимагати часткову попередню оплату.
Телефонуйте, обирайте: +38 067 296 27 70. Верхнє Висоцьке (Моґушів).

Обробляйте цим способом цибулю навесні та
восени. Але, щоб отримати кращий результат, важливо скористатися простим правилом — сівок потрібно замочити.
Замочуйте тільки в харчовій соді. Вона додатково збагачує мінеральними речовинами, цибуля
стає більш засухостійкою, не утворює стрілок та
добре росте, навіть у бідній землі.
Додатково необхідно прогріти сівок біля системи
опалення при температурі від + 35 до +40 ° С. Далі
замочуйте у розчині соди, максимальна температура якого повинна бути від + 55 ° до + 60 ° С, а
мінімальна не нижче + 45 ° С.
Дотримуйтесь правильної концентрації складу
розчину! Щоб замочити цибулю потрібно:
- Чиста вода 1 л.;
- Харчова сода 1 ч. л.
Тримайте в розчині насіння цибулі півгодини, добре вкривши посудину, щоб довше зберегти температуру розчину.
Ще можете замочити сівок в розчині солі, на 1
літр води 1 ст. л. харчової солі. Витримайте посівний
матеріал в рідині 1,5-2 години.
Перед тим, як занурити цибулю в антисептик, очи-

КРИК ДУШІ

стьте її від лусочок, але повністю не оголяйте, бо вона
може не дати сходів.
Обробити цибулю можна на грядці.
Сода знижує кислотність ґрунту, що добре позначається на рості рослин. В такому ґрунті не розвиваються
патогенні мікроорганізми та
не росте бур’ян.
Потрусіть свої грядки сухим порошком чи пролийте
розчином соди, на 1 літр води
додайте 100 грамів. Далі розпушіть землю та посадіть цибулю.
Щоб запобігти таким
шкідникам як попелиці та борошниста роса, обприскайте її таким розчином, на 2 літри
води 1 ст. л. двовуглекислого натрію. Обробляйте 1 раз
на тиждень. А для профілактичних цілей – 1 раз на два
тижні. Робіть це вранці або ввечері.
Посівний матеріал купуйте якісний. У сівка повинна
бути суха луска, рівномірне забарвлення та однаковий
розмір. Якщо він вологий, то добре його просушіть.
Не купуйте сівок зі слідами підгнивання, цвілі, з плямами, підморожену та із пророслим пір’ям, бо вона згодиться тільки для посадки на зелень.

Світ вражають хоробрість і майстерність Збройних Сил
України, які не дають жодних шансів ворогу добитися запланованих цілей. Ми гордимося нашими відважними захисниками і тому стараємося тут, в тилу, допомагати армії, чим
можна.
До великого списку благодійників, про яких ми щораз повідомляємо, добавилися добродії – Софія Бойко (500 грн.), Зіновій
Зубрицький (500 грн.), Наталія Федорівна Гріщенко (200 грн.), Ніна
Романів (200 грн. ) Семирічна Дануся і дворічний Саша Волошанські поофірували на армію 200 грн., одна добра пані принесла 2 пакети капучіно. Дай Бог вам усім, міцного здоров’я і миру над
нашою Україною.
9000 гривень, внесені до загальної суми допомоги, яку збирає
благодійний фонд «Милосердя» (керівник Мирослава Калинич),
було скеровано на закупівлю тепловізора. Перемога обов’язково
буде за нами.
Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО висловлює
щире співчуття вчителю-пенсіонеру Євгенії Романівні Кропивницькій з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Кропивницького Олексія Петровича. Царство небесне. Вічна і світла пам’ять.
Сім’я Яворських з м. Турка висловлює щире співчуття братовій
Валентині Йосипівні Яворській та її родині з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата – Василя Йосиповича Комарницького.
Педагогічний колектив Нижненського ЗЗСО І-ІІ ст. глибоко сумує
з приводу смерті колишньої вчительки історії Катерини Дмитрівни
Шуптар і висловлює щире співчуття родині покійної.
Освітяни Турківщини та об’єднана профспілка працівників освіти і науки Турківщини глибоко сумують з приводу передчасної смерті
колишнього директора Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст. Василя Йосиповича Комарницького і висловлюють щире співчуття родині покійного. Вічна йому пам’ять.
Освітяни Турківщини та об’єднана профспілка працівників освіти і науки Турківщини висловлюють щире співчуття колишньому
директору Верхньовисоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. Євгенії Романівні Кропивницькій з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Олексія
Петровича, багатолітнього освітянина. Вічна йому пам’ять.
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