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12 квітня  відсвяткувала свій  60-річний ювілей наша дорога
братова, жителька с. Верхнє Висоцьке Дарія Іванівна Висо-
чанська.

Любляча наша ювілярко! Нехай на Вашому життєвому полі
сіється і родить тільки добро, множиться щастя, здоров’я,
достаток і благополуччя. Хай роки залишають лише світлі спо-
гади, а майбутнє готує ще багато літ, сповнених радістю, доб-
ром і надією. Господньої ласки і благословення Вам – на многії
і благії літа!

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам бажаєм твердо по життю  іти
 І дням майбутнім від душі радіти.
Щоб серце щодня зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.

Краси і наснаги, здоров’я – без ліку
І довгого, спокійного,  мирного віку!

З любов’ю –  Ліда з родиною, Іван з родиною та
Іванна з родиною.

 Нашій дорогій матусі, найкращій у
світі бабусі Марії Михайлівні  Демчи-
шак  – 65 років! Бажаємо міцного
здоров’я, мирного неба над голо-
вою, родинного тепла, Господньої
ласки і благословення – на мирні,
щасливі, довгі, даровані Богом літа!
Дякуємо Вам, мамо, за щиру любов
та допомогу, за розуміння та
підтримку, яку Ви даруєте нам щоден-
но.

   Дозвольте, Матусю, нам Вас
привітати,

І найтепліші слова Вам сказа-
ти,

Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем,

Доти краса, доти поміч, розрада.
Живіть нам, Матусю, сто років

на радість.
Спасибі Вам, рідна, за Ваше теп-

ло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили, за хліб на

столі.
Спасибі Вам, Мамо, уклін до землі!

Вітаємо із 65 річчям Вас, дорогень-
ка

Мамо та любляча і турботлива бабусенько.
Зі щирістю і любов’ю –  сини Іван та Роман, невістки Оксана

та Анна, внуки Михайло та Дарина, Роман та Марк, брат Іван,
сестра Галина та сестра Оксана.

БІЛЬШЕ СТА ДІЛЯНОК ГОТУЮТЬ НА АУКЦІОН
На початку березня сесія Турківської міської ради  визначила перелік земельних ділянок з

підготовки лотів для продажу  права оренди земельних ділянок у формі аукціону та надання
дозволів на виготовлення відповідної документації.

Це ділянки практично в усіх населених пунктах, що належать до Турківської міської ради. Наразі їх
цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. А, згідно зако-
нодавства України, одному орендареві можна виділяти  ділянку, не більше 20 га.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

²ÃÎÐ ÕÎÌÈÊ – ÊÎÌÀÍÄÈÐ
ÄÎÁÐÎÂ²ËÜÍÎÃÎ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
По всій Україні тривають мобілізаційні заходи з формуван-

ня підрозділів територіальної оборони та добровільних дру-
жин, які можуть бути задіяні для захисту територіальної
цілісності нашої держави й кожного регіону зокрема.

Для того, щоб тримати ситуацію під контролем в межах Турківсь-
кої міської ради, сесія нещодавно погодила кандидата на посаду
командира добровільного формування міської ради Ігоря Хоми-
ка, у минулому – кадрового військового. Також затверджено поло-
ження про добровільне формування, яке визначає завдання і
функції підрозділу. Усі, хто виявить бажання вступити до нього, прой-
дуть медичну комісію й укладуть контракт з командиром.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

¯Õ ÏÀÌ’ßÒÀÒÈÌÓÒÜ Â²×ÍÎ.
ÃÅÐÎ¯ ÍÅ ÂÌÈÐÀÞÒÜ!

Турківщину знову оповили смуток і біль. В останню свою земну дорогу в рідні Карпати
прибули Герої-захисники, що віддали найдорожче – життя, захищаючи Україну. За те, щоб
ми більше ніколи не відчули московського гніту, щоби раз і назавжди звільнити квітучі
українські землі від давнішнього російського ворога.

Як і годиться, Героїв зустрічали і проводжали до лав Небесного воїнства з усіма почестями, з
почуттям вдячності за подвиг і вірою, що їхня жертва не буде марною.

ВАСИЛЬ ЛЕМКО – уродженець с. Верхнє Гусне. Загинув  внасл-
ідок бойового зіткнення з ворогом та масового артилерійського
обстрілу, не доживши два місяці до свого 38-річчя. В рідному селі
Василя пам’ятають і пам’ятатимуть вічно як щирого, доброго
односельчанина, який завжди вірив  в Україну, в її світле май-
бутнє і тому без вагань став на її захист.

У 2001 році закінчив Верхньогусненську середню школу. Затим
служив у війську  – в одному з підрозділів Автономної Республіки
Крим. У 2014 році, коли  московська воєнщина захопила частину
Донецької та Луганської областей, Василь пішов в АТО, а в 2016
році уклав контракт із Збройними Силами на один рік. Коли по-
чалася повномасштабна агресія, в цей же день, 24 лютого, пішов
на війну, де виконував обов’язки гранатометника. Одружитися
так і не встиг.  Похоронили його в рідному селі 14 квітня.

ВОЛОДИМИР КРАСНОВ – уродженець м. Турка. Героїчно заги-
нув на Луганщині, неподалік населеного пункту Новозванівка, 7
квітня, не доживши до 53-річчя всього місяць. Його однокласни-
ки пригадують, що Володимир був добрим учнем, надійним і
вірним товаришем. Після закінчення школи поступив на навчан-
ня до Львівського політехнічного інституту, де здобув спеціальність
інженера-геодезиста. В 1987-89 рр. проходив строкову військову
службу. На війні був командиром бойової машини у званні стар-
шого сержанта.

Останні роки проживав на Хмельниччині і лише, коли важко
захворіла мати, переїхав до нашого міста. Похоронили Героя 13
квітня  на міському кладовищі,  поряд з могилою матері, яка
відійшла у засвіти півроку тому.

ОЛЕГ ЗУБКОВИЧ – уродженець і житель с. Красне, яке ще до-
недавна належало до Турківського району, а зараз до Козівської
територіальної громади Стрийського району. Народився в 1974
році. У 2015 році Олег був мобілізований до Збройних Сил Украї-
ни, де пройшов найгарячіші точки АТО. Військова спеціальність –
водій зенітно-ракетного взводу, звання – молодший сержант.
Загинув 5 квітня поблизу с. Новозванівка. Неодружений. Одно-
сельчани пам’ятають його як світлу людину, з великим серцем,
справжнім патріотом, надзвичайно добрим, щирим сусідом. Був
люблячим сином, турботливим братом, добрим, щирим стриком
та вуйком. Чин  похорону відбувся 14 квітня.

Бойківська земля навічно забрала Героїв у свої обійми. Зем-
ляки з вдячністю пам’ятатимуть їх, адже Герої – не вмирають!
Тепер вони захищатимуть нас з небес. Боринська селищна та
Турківська міська ради висловлюють щирі співчуття батькам та
всім рідним Героїв.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Виявилось, що його дід, кот-
рий «пройшов до Берліна», роз-
жився і грамофоном, і австр-
ійським сервізом, і старовин-
ним настінним годинником з
курантами. Це натурально були
сімейні реліквії – «память про
войну». Усі домашні пишались
тим, як сміливий і відважний
дідусь «експропрііровал всьо
ето добро у фріцев».

Потім я почав звертати увагу,
що «трофейне, німецьке», було
у багатьох домах, де «діди вою-
вали». Радянська, а потім і ро-
сійська пропаганда, пояснюва-
ли походження «трофеїв». Ось,
як пише про це «комсомольс-
кая правда»:

«…стоит четко понимать, от-
куда солдаты брали их. Нет, это
не был грабеж. Бывали, конеч-
но, случаи мародерства, и рас-
стрелы за них в РККА тоже
были. Но основные доехавшие
до СССР трофеи банально по-
купались на толкучках или вы-
давались солдатам и офице-
рам на специальных трофей-
ных складах в качестве поощ-
рений…»

Ну ви зрозуміли, так? «Стоіт
чьотко панімать…»

Але «трофеями» вважались
не лише такі дрібниці, як гра-
мофон, сервіз і годинник. Були
і більші «трофеї». Їхнє поход-
ження російська пропаганда
пояснювала так:

«…Крупногабаритные тро-
феи, такие как мебель, маши-
ны, музыкальные инструменты,
ковры, картины вывозились
централизованно эшелонами
на специальные склады в цен-
тральные города СССР. Уже
оттуда они распределялись по
высшим армейским и партий-
ным чинам.»

У 1990-ті роки російські дос-
лідники Михайло Семиряга та
Борис Книшевський оприлюд-
нили дані Головного трофейно-
го управління СРСР (так, маро-
дерство було поставлено на
промислові рейки), згідно яких,
з радянської зони окупації
Німеччини офіційно вивезли:

ÇÂÈ×ÍÈÉ ÊÎÄÅÊÑ
ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎÃÎ ÎÔ²ÖÅÐÀ –

мародерство, зґвалтування і
вбивство мирного населення

Я вам одну історію розповім. Якось у дитинстві, років два-
надцять мені було, потрапив я на день народження до при-
ятеля, Сергія Т. Жили вони заможньо, чеська стінка, у ній пор-
целяновий ажурний сервіз, старовинний настінний годинник
з курантами і грамофон Electrola.  — Німецький! — не прихову-
ючи гордості, сказав Сергій, — Трофейний!

60000 роялів, 190000 килимів,
460000 радіоприймачів,
265000 настінних і настільних
годинників, 940000 елементів
меблів, а також 1,2 мільйона
чоловічих і жіночих пальто, 1
мільйон головних уборів, 186
вагонів спиртного.

І це я ще не пишу про цілі за-
води, станки і техніку. Пам‘ятаю
свій візит наприкінці дев’янос-
тих у гарнізон ВКС РФ «Звед-
ный» під Улан-Уде, коли на-
чальник гарнізона (уродженець
Дніпра, до речі), підполковник
Валентин Головко, показував

нам центр збору телеметрії
космічних бортів, «Молнія-1».

Головко нам тоді розповідав,
що половина апаратури з цієї
будівлі (та інших теж) – трофей-
на, німецька. З німецькими тав-
рами та табличками. Так-так,
трофейна, з часів Другої світо-
вої. Це були апарати стеження
за балістичними ракетами
«Фау-2».

Але велика частина таких «су-
венірів» з війни, була банально
спіжжєна. І підтверджують чис-
ленні розповіді тих, в кого у
сім’ях були ці «трофеї». Ті ж
батьки Сергія Т., з гордістю роз-
повідали, що годинник їхній дід
«віджав» у якогось «старого
фріца», а грамофон «експроп-

рііровал» в якійсь хаті у малень-
кому містечку під Берліном, де
квартирувала радянська армія.

І ви можете собі уявити, що
радянські солдати витворяли у
таких маленьких німецьких
містечках з жінками і дівчата-
ми… Про сексуальні злочини
проти жінок і дітей, на території
України, Польші, Чехії, Німеччи-
ни й інших країн, написані тон-
ни матеріалів.

Колись на мене справила
враження автобіографія Габрі-
ели Кьопп, котру у віці 15-ти
років протягом двох тижнів ґвал-
тували радянські солдати.
Книжка називалась «Навіщо я
народилась дівчинкою?»
(W arum war ich bloЯ ein
Mдdchen?) І це була не лише
Німеччина, але й інші країни, де
побувала червона армія: Чехія,
Словаччина, Польща. Про ма-
сові зґвалтування польських

жінок радянськими солдатами
і офіцерами розповідають Джо-
анна Островська і Марцін За-
ремба у книзі «Kobieca
gehenna». Таке відбувалось
всюди, де з‘являлась російсь-
ка армія. Європа – під час Дру-
гої світової, Афганістан, Сирія,
Чечня. Зараз – Україна.

Зґвалтування. Мародерство.
Вбивства мирного населення.
«Баби ещьо нарожают».  Все це
було вже. І роблять це не якісь
спеціально виховані нелюди. Це
роблять ті, кого виховували на
«вєлікой русской музике» і
«вєлікой русской літєратурє»

Михайло ІВАНИЦЬКИЙ.
На фото: асвабадітєлі асва-

баділі німецьке авто і пхають
його у літак.

У СЕЛІ ВЕРХНЯ ЯБЛУНЬКА
ГОРІЛА ЦЕРКВА

Вночі, 11 квітня, о 02:36 год., виникла пожежа в с. Верхня
Яблунька Боринської ОТГ, в дерев’яній церкві, розміром 7х14 м,
висотою 7 м, критій бляхою.

До місця
події виїхали
рятувальники
28-ої держав-
ної пожежно-
р я т ув а л ь н о ї
частини м.Тур-
ка, 58-го дер-
жавного по-
ж е ж н о - р ят у-
вального поста
смт. Бориня, а
також місцевої
пожежної ко-
манди с. Ниж-
ня Яблунька.

О 03:30 год.
пожежу було
локалізовано та о 04:03 год. – ліквідовано в складі 3-х ланок газо-
димозахисної служби.

Вогнем знищено покриття на площі 90 кв.м, стіни – на площі 35
кв.м, церковний інвентар, пошкоджено стіни на площі 45 кв.м.
Врятовано частину стін.

До ліквідації пожежі залучали 20 чоловік особового складу та 5
одиниць спецтехніки. Причину виникнення займання встановлю-
ють правоохоронні органи. Внаслідок займання ніхто не постраж-
дав.

Допоки правоохоронці проводять розслідування, місцеві жителі
висувають свої версії пожежі. Найбільше говорять про дві: коротке
замикання в електромережі та умисний підпал. Хоча в переважній
більшості схиляються до останньої. І якщо її буде підтверджено, то
правоохоронні органи відкриють кримінальне провадження і вста-
новлюватимуть винуватця. Знову ж таки, за інформацією місцевих
жителів,  підпал могли вчинити вірні Української Православної Цер-
кви, кому і належав храм, з тим, щоби він не дістався Православній
Церкві України. Або ж хтось з іншої конфесії, як помсту за підтрим-
ку російської православної церкви. Але це – лише здогадки...

Як відомо, напередодні біля храму відбулося велике зібрання
жителів села Верхня Яблунька та довколишніх сіл. Було рекомен-
довано вірянам та священнослужителю добровільно перейти в
лоно Православної Церкви України. Подібне зібрання відбулося і
в селі Шандровець, однак в обох випадках парафії Української
Православної Церкви відмовилися змінювати конфесійність.

Нагадаємо, що нещодавно московського впливу зрікся Свято-
Онуфріївський монастир у селі Міжгір’я.

Наш кор.

ЯКЩО НЕ ПОВЕРНУВСЯ З-ЗА КОРДОНУ
Законом встановлено штрафні санкції для перевізника та водія, у випадку не повернення

водія з-за кордону, який броньований у Системі «ШЛЯХ» або через МІУ.  Отже, відповідно до
частин першої статті 409 Кримінального кодексу України, ухилення військовослужбовця від
несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби,
підроблення документів чи іншого обману – карається триманням у дисциплінарному ба-
тальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

Відповідно до частини четвертої статті 409 Кримінального кодексу України діяння, передбачені
частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронні органи України здійснюють моніторинг фактів неповернення водіїв та вживають
відповідних заходів реагування. Про це повідомили нам у Турківський міській раді з посиланням на
обласну військово-цивільну адміністрацію.

Наш кор.

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
БОРИНСЬКОГО  СЕЛИЩНОГО  ГОЛОВИ

ЄДРПОУ 05290787
    14.04.2022  р.      смт. Бориня     №46-о

Про завершення опалювального
сезону 2021-2022 років

Керуючись п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», відповідно до п. 4 розділу Х Правил підго-
товки теплових господарств до опалювального періоду, затверд-
жених спільним наказом Міністерства палива та енергетики Ук-
раїни, 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 № 3231-85, 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, з метою  збережен-
ня та раціонального використання енергоресурсів:

1. Завершити опалювальний сезон 2021-2022 років в закладах,
організаціях та установах Боринської селищної ради, у тому числі
споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними опа-
лювальними приладами, з 18 квітня 2022 року.

2. В разі зниження середньодобової температури повітря ниж-
че +80С протягом трьох діб, під особисту відповідальність керів-
ників закладів, організацій та установ селищної ради та населених
пунктів Боринської територіальної громади для підтримки належ-
ного температурного режиму в межах затверджених лімітів, доз-
волити підігрів приміщень в дошкільних закладах, установах осві-
ти, культури та медицини.

3. Керівникам закладів, організацій та установ селищної ради та
населених пунктів Боринської територіальної громади забезпе-
чити своєчасне завершення опалювального сезону.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
керівників організацій, бюджетних установ та закладів Боринської
селищної ради.

Селищний голова Михайло ШКІТАК.
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Поїдьмо, друже мій, під Бро-
ди –

В поля зелені, на луги, –
Там нас не зможуть побо-

роти
Ні вороння, ні вороги.

Там лан жертовності і жер-
тви,

Небес геройських чисте
дно.

Там нас нарешті кине жер-
ти

І сум, і сумнів заодно.

Вагу ворожої зневаги
Відкинем порухом плеча.
Підважить чорні саркофа-

ги
Зазубрена іржа меча.

І розкує уста скорботи
Гіркий потрійний Отче

наш…
Поїдьмо, друже мій, під Бро-

ди –
Там наша кров, там попіл

наш.

Ану ж – понад усі граніти
На заздрість різьбярам

усім–
Бог нам велить закамені-

ти
І стати пам’ятником їм.

Такі слова могли зродитися
тільки в серці поета, котрий з
праотчих криниць черпає сили
творити. Він – кров і плоть свого
народу, що ми відчуваємо у його
поезії, у піснях, написаних на
його вірші. Спасибі справжньо-
му майстрові високого українсь-
кого слова, великому галичани-
нові Богданові Стельмаху, що
перший поетичним словом за-
говорив про героїчну історію Ук-
раїни та її славних синів, бо, як і
в Ліни Костенко, «з такою болю
і з такої муки душа не створить
бутафорський плід». Його біль
– доля України, з якої ті, що на-
звали себе «старшим братом»
(курям на сміх!) вижирали пам-
’ять минулого.

Такою стражденною сто-
рінкою нашої історії є дивізія
«Галичина», яку так спотвори-
ли кремлівські «знавці історії»,
щоб знищити правду про герої-
чне українське юнацтво. Ми так
мало знаємо про них.

У часі корінного перелому в
бойні двох скажених дияволів –

Гітлера та Сталіна, коли
гітлерівці почали відкочуватись
на захід, і все ближчим ставав
кінець «третього рейху»,
німецьке керівництво дало зго-
ду на створення військових фор-
мувань з місцевого населення,
щоб далі разом вести війну на
східному фронті супроти
більшовицької Росії.

Так було сформовано украї-
нську дивізію «Галичина», що
нагадувала часи Першої світо-
вої  війни, коли було створено
Січове Стрілецтво, котре вою-
вало у складі військ Австро-
Угорської імперії, а потім, після
її розпаду, стали ядром регуляр-
ної армії Західноукраїнської
Народної Республіки (ЗУНР).
Відомий письменник Роман Іва-
ничук у своїх спогадах писав: «То
були чесні і запальні хлопці. Я
мешкав у Сіднеї, у колишнього
дивізійника Левка Яськовича,
він так і сказав: «Ми були пере-
конані, що повториться австр-
ійський варіант – у складі
німецької армії буде створений
корпус Січових Стрільців (так ми
розшифровували абревіатуру
СС), який, після поразки німців
у війні, започаткує українську ре-
гулярну армію».

Для української патріотичної
молоді це була добра нагода
пройти вишкіл, одержати зброю
для подальшої боротьби із чер-
воними завойовниками, бо ши-
рилися чутки, що після розгро-
му гітлерівців, союзники повер-
нуть зброю проти Москви. Віри-
ли у відновлення Української
держави. Отож разом з німця-
ми вони погодились іти супроти
червоного окупанта, котрого
боялися більше, ніж німців.

Примусу не було. Хлопці про-
ходили ретельний медичний
огляд. Цікаво, що в дивізію бра-
ли юнаків середнього зросту –
160 см і вище. Кожен, хто зголо-
шувався до дивізії, мав на думці
лише боротися за Україну і
зовсім не збирався допомага-
ти німцям. Присягу Гітлеру вони
не складали і не були «СС». Такі
знаки носили лише німці. Диві-
зія «Галичина» була створена з
патріотів і воювали вони за ук-
раїнську ідею, за нашу само-
стійну державу.

Степан Бандера не підтриму-
вав створення цього формуван-
ня та коли це стало реальним,

ОУН таємно направила туди
своїх членів з метою при нагоді
прилучити навчених юнаків до
УПА разом з озброєнням.

Перед відправкою на ра-
дянсько-німецький фронт, у
дивізії налічувалось 16 тисяч
чоловік. Під час боїв під Брода-
ми 17-22 липня 1944 року, див-
ізія була оточена військами 1
Українського фронту під коман-
дуванням І.Конєва і розбита. В
цій кривавій бойні – Бродівсь-
кому котлі –  полягли сини Ук-
раїни, що так жадали волі рідній
землі. Чотири  тисячі дивізій-
ників перейшли до УПА. Деяким
частинам вдалося прорвати
оточення і відступити.

Один з тих, хто вижив у тому
смертельному бою – Микола
Костик з Ясінки, син роботящо-
го селянина Олекси Костика. В
селі добре пам’ятають його,
небагатослівного, скромного,
ввічливого. Пригадую, вітався
завжди першим, знімаючи шап-
ку і киваючи головою, якось так
легко, красиво, по-інтелігентно-
му.

У роки московської окупації,
коли процвітало кадебістське
дітище – брехливе донощиство,
сексотство, цей чоловік довірив-
ся мені і власноруч описав свій
нелегкий шлях дорогами бага-
тьох держав. Захоплення викли-
кає рівний чіткий почерк люди-
ни, що мала всього чотири кла-
си польської школи. Красиво
виведену букву Г, за тодішньою
каліграфією – k (к), Я (я).

«В дивізію «Галичина» я всту-
пив 1943 року. Комісію ми про-
ходили в Стрілках. Оглядали нас
дуже доскіпливо. Збір був у
Львові,  звідки нас відправили
на Адлярегорс (Гдиня), потім в
Дорогуськ (Холмщина). Тут ми
перебували цілий час в бунке-
рах, хоч було далеко від фронту.
Далі – на Кіржбам (Німеччина),
потім – Нойгамер. Звідси наш
шлях проліг до Бабіна (Словач-
чина), а тоді до Белярії і Риміні
(Італія). В Локербі ми пробули
до 1947 року. Нас звільнили і
вивезли до Англії. Тут ми працю-
вати у господарствах, на земель-
них роботах до 1958 року. Того
ж року я повернувся до рідного
дому. Привіз із собою тільки
єдине знаряддя праці – джиган.
Нещирі люди сміялися з мене,
а я не жичив би їм пройти то, що

пройшов я. були такі, що прихо-
дили до мене, щоб винюхати
щось, витягнути з мене якусь
розповідь, а потім йшли в каге-
бе з доносом.

Дехто питав показати як виг-
лядают документи з дивізії.
Були такі, що казали
«есесівські» документи. А в
мене жодних документів не
було. Навіть,  якби треба було,
то я би не міг підтвердити свою
службу в дивізії «Галичина».
Нічого не зберіг, бо нас ще в
Англії застерегли, що Україна
під більшовиками. Казали, хто
хоче, може зостатися. Та я по-
ривався додому.

Після частих навідувань ота-
ких «добрих» людей я відчув
небезпеку. Про свої страхи роз-
повів свому однолітку (кілька
місяців різниці) Михайлу Тори-
щаку, Симйонової Марисі сину.
Він тоді був головою колгоспу. Я
йому довіряв, бо коли я приїхав,
він, чи не єдиний, хто з повагою
віднісся до мене. Він порадив
мені приставляти з себе такого
собі дивака-дурника, говорити
таку-сяку несусвітність. Я так і
робив. Уже хто з сексотів при-
ходив, то я говорив усяку плута-
нину». В цьому відвертому
зізнанні я дозволила собі роз-
ставити лише деякі розділові
знаки. Прочитавши, я запитала
пана Миколу, чому він не згадав
про Броди. Чоловік низько опу-
стив голову, по хвилі підвів її, а в
очах сльози. Я попросила виба-
чення,  а він каже: «Все добре.
Головне, щоби люди знали, що
ми не стояли за німців. Ми бо-
ролися за Україну».

Працював на різних загаль-
них роботах в колгоспі, потім в
радгоспі, технічним працівни-
ком у школі. В старому корпусі
школи навчалися молодші шко-
лярі. В коридорі були парти. На
перерві школярики любили сіда-
ти біля вуйка Миколая і слухати
його. Він ніколи не сварив їх за
бешкетування. А ще діти дуже
тішилися, коли він розмовляв з
ними англійською або німець-
кою мовами.

Одружився з вдовицею Анною
Бряник, що походила із Вовків
Долішніх. Працелюбну дівчину
дуже шанували в родині ясінсь-
кого лісничого пана Яворсько-
го, де вона допомагала лісни-
човій по господарству і догляда-
ти їхню донечку Ліду.  З прихо-
дом «визволителів» Яворський
виїхав до Америки. Їхня по-
мічниця Анна згодом вийшла
заміж за Василя Бряника з роду
Бряників Хабалінцьових. Та не
довго була щасливою молоди-
ця. Зжерла її Василя ота війна
– пропав безвісти.

Микола Костик збудував хату,

куди господинею увійшла Анна.
Зійшлися двоє згорьованих тяж-
кою долею людей. Народили
чудового сина-красеня – Олек-
сія.

По-дитинному тішився, коли
проголосили його рідну Україну
незалежною. «Я щасливий, що
дожив тих днів і стрічаю волю
України на своїй рідній земли»,
– казав він.

Відійшов у вічність з вірою про
те, що Україна знатиме правду
про них, її синів, що так жадали
звільнити її від червоного оку-
панта.

Маємо тридцять літ Незалеж-
ності. Та, як і в часи радянщини,
надалі, тепер уже путінські пся-
віри сміють відкривати свій на-
родожерливий писок, гавкаючи
викривлено-брехливою ра-
дянською історією. Як їх тільки
не обзивають, яких тільки епі-
тетів не шкодують стосовно
дивізії «Галичина». Це і «наци-
оналистические банды», і «за-
вербованные обманутые крес-
тьяне», і «грабители», і «гитле-
ровцы» і «нацысты», і «фашис-
тские пособники», і «предате-
ли»…

Та чомусь вони не бачать своє
під носом. Журіться своєю істо-
рією. Чому мовчите, що 69 гене-
ралів перейшли на бік німців?
Двадцятип’ятитисячна армія
генерала Власова, армія росі-
ян, котрі склали присягу «своє-
му Отечеству», також наплюва-
ли на «Отечество» і стали на бік
Гітлера, гасаючи по Україні та
Молдавії, грабуючи та вбиваю-
чи мирних жителів. А дружба
Гітлера і Сталіна? Гучний парад
у Бресті. Грандіозний нацистсь-
ко-радянський парад у Москві
1 травня 1941 року. Чому в
Кремлі так не хочуть згадувати
1939-1941 р.р. Щоби прикрити
своє гниле шовіністичне нутро,
вчепилися в Україну, її історію, її
Героїв, паплюжачи та спотворю-
ючи правду. Клятий ворог спо-
нукає до використання згрубілої
лексики. Пробач, читачу, але з
окупантом, котрий не тільки глу-
миться над нашою історією, але
й сьогодні вбиває наших дітей
на нашій же землі, треба роз-
мовляти тільки мовою нена-
висті.

Десятиліттями затуляли
правді рот, то ж настав час
піднести нашу історію на гідну
височінь. Сказати світові прав-
ду про мужнє українське юнац-
тво і не дати чужинцям знуща-
тися над пам’яттю дивізійників.
Вони – борці за волю України.
Нащадки схиляють голови пе-
ред їх світлою пам’яттю і тим
шматочком зраненої українсь-
кої землі під Бродами, бо там
«наша кров, там попіл наш».

Стефанія МИСЬ,
с.Ясінка.

ÃÅÐÎ¯×ÍÅ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÞÍÀÖÒÂÎ

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ РОДИНИ
 Активні бойові дії в південно-східних та центральних регіонах України змусили тисячі людей  покину-

ти  теплі, рідні домівки і рятувати  своє життя. Багато сімей – особливо матерів з дітьми – опинилися
й  на Турківщині. З однією із них я зустрілася. Ось що мені розповіли:

«Після двотижневих підйомів під звуки обстрілів, ми
з чоловіком вирішили –  я з дітьми маємо виїхати з
Києва. До столиці з’їжджалися евакуаційні потяги з Лу-
ганщини, Донеччини та Харківщини. Влізти в натовп
було майже нереально. Перший, другий, третій потяги
– людей на пероні, здавалося, тільки більшало. Вирі-
шили їхати  машиною.  Попри те, що зазвичай дитині
ставало погано в дорозі  вже після 30 хвилин їзди.  А
нам треба було проїхати понад 600 км, та й  хтозна,
скільки часу  ще  витратити на  блокпости.  Але думка,
що діти знову будуть плакати всю ніч від звуків вибухів,
змусила ризикувати.

Проїхавши чимало блокпостів  і згодом  побачивши
синьо-жовтий прапор, ми раділи, що там нарешті наші.

І взагалі, коли  бачили український стяг,  заспокоюва-
лися – російська армія не пройде, наші хлопці не про-
пустять.

Після першого десятка блокпостів діяла машиналь-
но – давала документи на себе та дітей, пояснювала,
куди їдемо.  Психологічний  стан (постійно на стресі)
вибив морально.

Спочатку ми зупинились у Львові. Тоді вперше ско-
ристалася  послугою – “Допомога волонтерів в різних
містах. Адреси всіх прихистків”.  Побачила, що тут раді-
ли  кожному, хто прибув до Львова,  тому  й робили  все,
щоб ця ніч була максимально комфортною для нас.

Прийняли дуже гостинно. Ми зайшли в їдальню, де
були ще кілька родин, такі ж втомлені з дороги, як і ми.

. Майже вся малеча відмовлялася їсти перше, натомість
задовольняла себе солодощами. А мами мовчки їли
борщ – було  дуже смачно.

Зранку діти грались, стрибали, а я здригалась  від
кожного гучного звуку. Здається,  через війну забула,
що є ще якісь інші звуки, крім обстрілів.

Наступного дня, зранку, нас нагодували, обійняли,
побажали легкої дороги тим, хто вже запланував свій
маршрут далі,  та запросили наших  діточок знову при-
їхати в гості до Львова  у мирний час.  Я  зловила себе
на думці, що треба обов’язково в мирний час проїхати-
ся цим маршрутом і подякувати всім, хто  нас  підтри-
мав.

Коли ми прибули на місце,  у Турку, нам усі дуже люб-
‘язно допомагали: несли речі, посуд, ковдри, матраци,
консервацію  і смаколики. Люди  усім ділилися з тими,
кого не знали. А якщо пробувала за щось заплатити, то
зразу видавали: “Ви що образити нас  вирішили?”  Тож
найбільше: вражала людяність, якої ми не очікували».

Вероніка ШЕВЧУК,
 студентка факультету журналістики  НУ «Львівська

політехніка».
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Потрібні охоронники(чоловіки,жінки). Тел: 050-341-455, 067-541-62-24.

Педагогічний колектив Яворівського ЗЗСО І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчительці Галині Миколаївні Місяйло, директору школи
Михайлу Мироновичу Місяйлу, вчителю Сергію Михайловичу Місяй-
лу з приводу тяжкої втрати – смерті  батька, тестя, дідуся.

Колектив працівників пологово-гінекологічного відділу КНП «Тур-
ківська ЦМЛ» глибоко сумує з приводу смерті колишньої акушерки
відділу Марти Василівни Рівняк і висловлює щире співчуття  рідним
і близьким покійної.

Зарин — це створений люди-
ною бойовий хімічний агент,
який класифікується як нерво-
во-паралітична речовина.

«Фахівці з InformNapalm по-
відомляють про можливе вико-
ристання зарину (у воєнних
цілях його застосовують як бой-
ову отруйну речовину нервово-
паралітичної дії) у тих містах, де
окупанти не можуть прорвати
оборону», – повідомили у ЦПД.
Нагадаємо, раніше у бри-
танській розвідці говорили, що
Росія може планувати застосу-
вання хімічної чи біологічної
зброї в Україні під чужим пра-
пором. Побоювання щодо тако-
го сценарію висловлював також
прем’єр Великої Британії Борис
Джонсон.

ЩО ТАКЕ ЗАРИН?
З розпізнаванням хімічної

атаки є велика проблема, тому
що сучасні хімічні атаки відрізня-
ються від тих, які були під час
Першої світової, коли люди на-
ступали, а там клуби газу. Зараз
такого немає. Зарин — це не-
рвово-паралітична речовина, це
не газ, а речовина без кольору,
без запаху, яка є леткою (леткі
органічні речовини – органічні
речовини, які мають досить ви-
сокий тиск пари за нормальних
умов, щоб у значних концентра-
ціях потрапляти у довкілля (при-
міщення, атмосферу). Вона
може вражати людину як при
потраплянні безпосередньо на
шкіру, так і при вдиханні випарів.
Ця речовина є смертельною —
навіть потрапляння однієї ма-
ленької краплини на шкіру
може бути достатньо для того,
щоб людина померла.

СИГНАЛ ХІМІЧНОЇ АТАКИ —
ОДИН ГУДОК КОРОТКИЙ, А ДРУ-
ГИЙ ДОВГИЙ

Є декілька методів, факторів,
за якими ви можете дізнатись
про те, що почалась хімічна ата-
ка. По-перше, це сигнал
хімічної атаки. Він такий, як і си-
рена повітряної тривоги, тільки
– один гудок короткий, а другий
довгий. По друге, треба розумі-
ти, що сигнал хімічної тривоги
подадуть тоді, коли вже буде

виявлена хімічна атака. Коли
підрозділи ДСНС або військові
виявлять цю загрозу за допомо-
гою газохімічних індексаторів.
Доставляється хімічна зброя за
допомогою ракет (крилаті або
балістичні), снарядів артилер-
ійських, але вони відрізняють-
ся від звичайних. Звичайні ви-
бухають сильно, руйнують буді-
влю і вбивають людей за раху-
нок вибуху. Хімічні ракети вибу-

хають слабше. Звук вибуху слаб-
кий, тому що вони створені не
для руйнування, а для того, щоб
розбризкати зарин у вигляді
аерозолю. Тому характер ви-
бухів теж може свідчити про те,
що щось тут не так.

МАСОВА ЗАГИБЕЛЬ МАЛИХ
ТВАРИН, ПТАХІВ І КОМАХ —
ОЗНАКА ХІМІЧНОЇ АТАКИ

Третій важливий фактор - ма-
сова загибель малих тварин,
птахів і комах, тому що ці твари-
ни мають малу масу тіла і бу-
дуть гинути першими, ще до того,
поки люди почнуть мати симп-
томи. Останній фактор – масо-
вий прояв ознак отруєння не-
рвово-паралітичними речови-
нами у людей. Перша ознака,
яка майже завжди виявляєть-
ся – це міоз, звуження зіниць.
Це відбувається, коли людина
вдихає випари зарину. Друге –
сіпання м’язів на тих ділянках
тіла, куди потрапили
найдрібніші частки зарину.
Третє – загальна слабкість,
млявість. Важливий фактор ще
– сльозотеча, слиновиділення,

течі з носа. Якщо це важке от-
руєння, то: втрата свідомості,
піна з рота, зупинка дихання і
смерть. У першу чергу це ефек-
тивна зброя для знищення мир-
ного населення, бо щільність
військових не така, як була у
попередні війни, немає як такої
лінії фронту і таке інше.

ЯК ЗАХИСТИТИСЬ?
Якщо людина без захисту опи-

ниться в епіцентрі ураження
бойової хімічної речовини, то
шансів вижити немає. Менш ніж
за хвилину вона втратить
свідомість, почнуться конвульсії
і смерть. Але якщо не потрапи-
ти в центр ураження, то вижити
досить великі шанси. Головне —
не опинитися на відкритій
місцевості. Ідеальний варіант –

бомбосховище, штатне бомбос-
ховище з системою фільтрації
повітря, або метрополітен. Але
навіть квартира може стати до-
сить гарним прихистком під час
хімічної атаки. Особливо якщо
вона оснащена металопласти-
ковими вікнами, які щільно зак-
риваються. Під час хімічної ата-
ки найкраще ізолювати себе від
навколишнього середовища,
щоб не дати можливості аеро-
золю і випарам зарину потра-
пити всередину. Тому у квартирі
щільно закриваємо вікна, двері,
герметизуємо всі щілини, закри-
ваємо вентиляційні отвори й не
користуємося кондиціонером.
Зарин важчий за повітря, тому
ідеальний варіант, якщо ваша
квартира на високих поверхах.
Туди випари зарину потрапля-
ють тільки в невеликій кількості.

Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу

спорту, молоді, оборонної, мо-
білізаційної роботи, цивільно-
го  захисту та взаємодії з пра-
воохоронними органами Турк-
івської міської ради.

ßÊ ÐÎÇÏ²ÇÍÀÒÈ Õ²Ì²×ÍÓ ÀÒÀÊÓ:
що таке зарин і в чому його небезпека?

Уже більше 50 діб триває героїчна боротьба Збройних Сил
України супроти московської агресії. Наші воїни дають гідну
відсіч окупантам, демонструючи небачений героїзм та вит-
римку. Щоб зломити опір наших героїв, ворог застосовує най-
підступніші методи. Зафіксовано навіть випадки хімічних
атак. За попередньою версією, ворог міг застосувати зарин.
Міністерство оборони України не виключає, що ворог може й
надалі  використовувати цю небезпечну зброю.

ВИКРАВ КОШТИ
ТА ЗОЛОТІ ВИРОБИ

Турківським відділом Самбірської окружної прокуратури
Львівської області забезпечено підтримання публічного об-
винувачення в суді та доведено вину неодноразово раніше су-
димого 27-річного жителя м. Борислав Дрогобицького райо-
ну Львівської області, якого засуджено за вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Останній 03 січня 2022 року, перебуваючи в м. Турка, під при-
водом збирання коштів для допомоги дитині з інвалідністю,
проник в приміщення житлового будинку, звідки викрав гро-
шові кошти та золоті вироби на загальну суму 45 тис. грн.

За результатами судового розгляду, Турківським районним су-
дом Львівської області чоловіка засуджено до покарання у виді
позбавлення волі на строк 5 років.

Іван ГУЧОК,
начальник Турківського відділу Самбірської окружної проку-

ратури.

Колектив Турківської дитячої музичної школи висловлює щире
співчуття викладачу Надії Степанівні Юричко з приводу тяжкої втра-
ти – смерті брата – Степана, колишнього працівника музичної шко-
ли.

Церковний хор «Дзвін» УГКЦ св. апостолів Петра і Павла м. Тур-
ка висловлює щире співчуття хористці Надії Степанівні Юричко з
приводу тяжкої втрати – смерті брата.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14.04.2022              Турка               № 34-ОД

Про завершення опалювального
сезону 2021/22 року

Відповідно до пункту 5 Правил надання послуг з централізо-
ваного опалення, постачання холодної та гарячої води і водо-
відведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21 липня 2005 року №630, та з метою економії споживання
природного газу,

З О Б О В ‘ Я З У Ю:
1. Встановити дату завершення опалювального сезону 2021/

22 року для бюджетних   установ міської ради, населення та інших
категорій споживачів з 18  квітня 2022 року.

2. Керівникам бюджетних установ міської ради:
     2.1.Провести консервацію котельного обладнання та тепло-

систем;
     2.2.Проаналізувати діяльність установ під час опалювально-

го сезону 2020/21 року.
3. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального

господарства та енергетики міської ради подати інформацію щодо
завершення опалювального сезону 2021/22 року в департамент
паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житло-
во-комунального господарства Львівської обласної військової ад-
міністрації.

4. Редактору газети «Бойківщина» Васильківу В.В., директору
студії місцевого радіомовлення «Карпатський гомін» Васильків
О.І. оприлюднити розпорядження в місцевих засобах масової
інформації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступ-
ників голови міської ради, відповідно до розподілу функціональ-
них обов’язків.

Міський голова Ярослав Паращич


