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Дорогого брата, вуйка, стрика, жителя селища Бориня Ро-
мана Федоровича Сипливого з ювілейним днем народжен-
ня, який відзначатиме 1 травня, від щирого серця вітають сес-
три Марія, Софія, племінник Віктор з сім’єю з м. Сколе, плем-
інник Ігор із сім’єю з м. Сколе, племінник Роман з сім’єю з смт.
Бориня і бажають ювіляру міцного здоров’я, життєвого оптим-

ізму, поваги і й  любові рідних, вірної
підтримки друзів, благополуччя і удачі, Ан-
гела-охоронця та рясних Божих благо-
словінь.

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати  Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на мир і добро.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України
щиросердечно вітає з ювілейним днем народження праців-
ника автошколи Володимира Михайловича Копитчака і бажає
шановному ювіляру неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я без ліку і довгого-
довгого щасливого віку.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Життя приносить радість і любов.
Мир і здоров’я, злагоду і щастя,
Многая літа знову й знов!

ÁÓÒÈ ÊÎÐÈÑÍÈÌ
ÄËß ²ÍØÈÕ –

найбільша і найважливіша місія волонтера

У нас на Турківщині волон-
терський рух не є чимось новим,
а вже має добру і славну істо-
рію. Пам’ятаємо його   плідну
діяльність в часі Революції
Гідності, що в рази зросла сьо-
годні. До волонтерської
спільноти приєднуються люди
різного віку, професій, уподо-
бань , суспільного статусу. Там
немає поділу, а є завдання, яке
треба виконати.

Похвально,
що і велика
армія туркі-
вських волон-
терів стала
надійним ти-
лом для на-
ших Збройних
Сил, важли-
вою підмогою
для   внутріш-
ньо пере-
міщених осіб
з районів
бойових дій.
За це – вели-
ка шана і
вдячність.

Днями на
Т у р к і в щ и н і
в і д б у л а с я
знакова подія
з вшанування
людей, що по-
ставили собі за завдання твори-
ти добро, допомагати армії аж
до перемоги. Група волонтерів
Турківщини зустрілася з пред-
ставниками ГО «Спілка учас-
ників та волонтерів АТО». До нас
навідалися Ірина Гаврилів,  Ок-
сана Гаврилів та Ірина Супрун.

Гуманітарну допомогу з Туркі-
вщини у вигляді продуктів хар-
чування, медикаментів, засобів
гігієни, ліків, одягу часто направ-
ляють на склади   цієї органі-
зації, а вже звідти   розподіля-
ють потребуючим. Дівчата роз-
повіли, якою популярністю у
воїнів користуються турківські
вареники, пиріжки, піци, сосис-

Без перебільшення, слова мудреця «Багатий – це не той,
хто має багато грошей, а той, хто може чимось поділити-
ся» є життєвим кредо для тих людей,  що поряд з основою
роботою присвятили себе благодійній місії волонтерства.
Волонтер – це людина, яка за власним бажанням готова вит-
ратити свої сили, час, талант на користь суспільства або
окремої людини, не чекаючи при цьому винагороди. Сьогодні,
в час війни, волонтерська діяльність знаходить все більше
прихильників. І як результат – велика армія людей, об’єднана
благими намірами допомогти потребуючим.

ки в тісті та інші смаколики. А це
– десятки тонн вантажу, сотні
відер з варениками та не мен-
ше коробок з випічкою. А скуш-
тувати їх мали можливість у
близько 20 підрозділах Зброй-
них Сил України. Щиро дякува-
ли за вареники та різну випічку
численні переселенці, якими
опікувалася громадська орган-
ізація на Львівському залізнич-
ному вокзалі. Кажуть, що варе-

ники йшли на «ура». Були дні,
що ними годували близько 70
тисяч осіб.

Йшла мова на зустрічі й про
багато інших добрих справ
нашої волонтерської спільноти.
Власне за чітку громадянську
позицію, патріотизм та соціаль-
ну згуртованість, всебічну допо-
могу воїнам Збройних Сил Ук-
раїни і цивільним, які постраж-
дали від російської агресії, за те,
що в час, коли наші захисники
відстоюють територіальну
цілісність України та її неза-
лежність, українці змогли швид-
ко й ефективно консолідувати
власні сили для роботи в тилу

задля відсічі ворога, представ-
ниці громадської організації
відзначили подяками  та пода-
рунками найактивніших волон-
терів: Оксану Куриляк, Олега
Павлика,  Михайла Павлика,
Володимира Гайгеля, Івана Ко-
вальчука,  Богдана Ільницького,
Віктора Куцика, Андрія Паля-
ничка, Ольгу Кольганович, Тетя-
ну Ілиняк,  Анну Налисник, Лілію
Костьович, Наталію Бойчук,
Світлану Лило, Тетяну Комар-
ницьку, Олександру Цолиган,
Христину Сливар, Тетяну Шулик,
Мар’яну Крайняковець, Галину
Мельник,  Любомиру Паньків,
Олександру Кубан,  Іванну Цап-
’як, Тамілу Куриляк, Миколу Бон-
чука, Миколу Хомика,  Володи-
мира Кітраля, Артака Ордухань-
яна,  Олександра Гвоздінсько-

го, Ярослава Паращича, Мико-
лу Кольгановича, Жанну Крав-
ченко. Звісно, що це далеко не
повний перелік жертовних  лю-
дей добрих намірів та вчинків.
Сьогодні волонтером є замож-
ний підприємець, простий роб-
ітник, учень та пенсіонер, який
зі свого невеликого доходу дає
сотню чи дві на потреби армії.
Про всіх їх знає Бог.

Маючи таке волонтерське
піднесення, Україна стоїть
міцним щитом. І обов’язково
переможе, бо знає ціну неза-
лежності.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогеньку матусю, любу бабусю, сестру і сваху, жительку с.
Нижнє Висоцьке Софію Іванівну Іжик щиро вітають з ювілеєм
дочки Галина та Олена з сім’ями, внуки Андрій та Назар, брат
Михайло з сім’єю та сваха Любов і  просять у Господа, аби
дарував  ювілярці міцне здоров’я, достаток і радість, Свою

ласку і благословення – на довгі, щасливі і мирні
роки життя.

Хай щастя не відходить від порога,
А Матір Божа Вас до серця пригорта.
І доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!

Хай поруч Ангел Ваш летить,
Оберігає завжди і усюди.

Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди.

Цьогоріч минуло 36 років з часу трагедії на Чорнобильській
АЕС. Ця техногенна катастрофа стала найбільшою  бідою  ХХ
століття не лише для України, а й для всього  світу. Керівництво
Турківської міської ради поклало квіти до пам’ятного знака за-
гиблим чорнобильцям, а  настоятель храму Різдва Христового
о. Микола відслужив панахиду.
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ВСЕ –  ДЛЯ ФРОНТУ,
ВСЕ –  ДЛЯ ПЕРЕМОГИ
У минулому номері нашої газети ми опублікували

інформацію про прихід коштів (пожертви) від  людей-фізичних
осіб, підприємців, установ та організацій до Турківської міської
ради, які використовують для допомоги Збройним Силам
України. Сьогодні друкуємо видатки, станом на 20 квітня.

Так, 620 грн. – придбання військової амуніції Когуту Г. Й.,  4000
грн.  – Павлику М., який доставляв гуманітарну допомогу в Миколаїв,
700 грн. – Яворському Є., (доставка гуманітарної допомоги зі
Смільниці), 350 грн. – закупівля скотча для пакування ящиків,   20
тис. грн. – Мись В. М. , для придбання тепловізора Збройним Силам
України,  10 тис. грн. –  Тюрдьо В.С.  – перевезення гуманітарної
допомоги в  м. Київ (Васильків),  1500 грн. – Тюрдьо В.С.
(перевезення продуктів харчування до Львова), 7 тис. 850 грн. –
Павлик О. (придбання 8 комплектів форми), 8 тис. грн. – Яворський
В. (староста) – для придбання металошукача солдату,  800 грн. –
придбання бандажу для солдата., 1 тис. 350 грн. – придбання
набору ключів для солдата (м. Попасна), 800 грн. – Янінович М.О.
(перевезення гуманітарної допомоги з Смільниці), 2 тис. 250 грн.
– придбання  маскувальної сітки прикордонникам с. Лопушанка,
500 грн. – придбання лампочок, 3 тис. грн. – закупівля посуду для
переселенців (Турківська гімназія),  7 тис. 600 грн. –  Середич М. Г.
(закупівля арматури для виготовлення «їжаків» на передову),  2
тис. 300 грн. – видатки  на тероборону, 830 грн. –  на підключення
духової шафи для приготування їжі для солдатів, 2 тис. 400 грн. –
Тюрдьо В. (для перевезення гуманітарної допомоги з Польщі
(Вроцлав),  10 тис. грн. – придбання матеріалу для плетення
маскувальної сітки,  3 тис. грн. – Середич М.Г. – на виготовлення
«їжаків»,  3 тис. 500 грн. – Тюрдьо В. (для перевезення гуманітарної
допомоги з Польщі (Вроцлав),  1 тис. 300 грн. – Янінович М.О,
(перевезення гуманітарної допомоги Польща –Львів), 5 тис. грн. –
Гвоздінський О. Я. – перевезення гуманітарної допомоги з Польщі
(гміна Чарна), 10 тис. грн. – на придбання автомобіля для ЗСУ,
500 грн. – придбання сокир для воїнів в Авдіївку, 10 тис. грн. –
закупівля тепловізора,  4 тис. грн. – Малендевич І. М, – перевезення
гуманітарної допомоги в Авдіївку, 2 тис. грн. – Павлик М.І. –
перевезення гуманітарної допомоги в Миколаїв,  400 грн. –
Дубравський А. (закупівля тканини для пошиття прапорів), 1 тис.
грн. – Дудурич М.М. – перевезення гуманітарної допомоги  з Польщі
(Жешув),  1тис. 600 грн. – Ференц М. (перевезення гуманітарної
допомоги Шегині, Яворів – Львів), 7 тис. 900 грн. – поминки за
загиблим воїном Красновим В.,  400 грн. – відправка посилки
«Новою поштою», 3 тис. грн. – придбання військової форми,  10
тис. грн. – закупівля тепловізора, 2 тис. грн. – Куриляк О. (доставка
гуманітарної допомоги в Бахмут),  100 дол. –  Павлик М.І.
(перевезення гуманітарної допомоги в м. Апостол).

Інформацію редакції надала Турківська міська рада.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колектив ветеринарної медицини Турківщини щиросер-
дечно вітає з ювілейним днем народження – 55-річчям,
яке святкує 28 квітня, завідувача епізоотичного відділу,  ліка-
ря ветеринарної медицини Ігоря Мар’яновича Бончука і
бажає шановному ювіляру  міцного здоров’я,  родинного
тепла, благополуччя, миру, рясних Божих благословінь.

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

ÍÅÕÀÉ ÊÎÆÍÀ ÌÀÒÈ
ÄÎ×ÅÊÀªÒÜÑß ÑÈÍÀ,

дружина – чоловіка, син чи дочка – батька
Останніми днями в с.Боберка панувала особлива патріотична атмосфера. Поряд з тим, що

місцеві жителі регулярно відправляють гуманітарну допомогу для наших нескорених воїнів в
район бойових дій,  вони урочисто зустрічали своїх односельців, які, після поранення та ліку-
вання, приїхали до рідних домівок на реабілітацію  чи короткий відпочинок. Важливо відзначи-
ти, що з цього села багато чоловіків зразу ж  після повномасштабної російської агресії пішли
служити  до війська. Хтось по мобілізації, хтось – добровольцем.

Сільський староста Анатолій Періг намагається підтримувати (звичайно, наскільки це можливо)
тісний зв’язок з  Героями – захисниками України, вивчати  потреби війська й з вдячністю  допомагати.

Можна багато і в деталях розповідати про кожного Героя-захисника з Боберки, хоча про себе
хлопці обпалені війною не розпо-
відають, а якщо вже заходить бес-
іда, то більше – про бойових по-
братимів і про майбутню, хочеть-
ся вірити, недалеку перемогу та
післявоєнні перспективи України.
Так, спілкуючись з Анатолієм Воз-
няком, який першим, після пора-
нення, приїхав в рідне село, я ба-
гато дізнався, як його підрозділ
надійно тримає оборону поблизу
м. Попасна. Який патріотичний дух
панує серед захисників – взаємо-
виручка та підтримка. Анатолій
твердо переконаний, що українсь-
ке військо не здолати і наша пе-
ремога є неминучою. Як і в тому,
що після завершення війни нам
треба буде перезапустити суспіль-
ну модель в державі. Раз і назав-
жди позбутися корупціонерів, ха-

барників, тих, хто, прикриваючись патріотичними лозунгами, деребанить бюджет, хто наживається
на війні. До влади мають прийти чесні, відповідальні, професійні патріоти, для яких Україна – понад
усе. А ще у спілкуванні переважна більшість поранених,  що пройшли лікування, готові і повертаються
на фронт. Хлопці просто заряджені на перемогу. І вона неодмінно буде.

Справді, боберчани достойно зустріли своїх Героїв. Багаточисельна громада разом із священнос-
лужителями і під спів Гімну України кланялася і дякувала їм. Звичайно, були обійми, сльози радості
і велика гордість за рідне село, що виховало Героїв. Окрім Анатолія Возняка, на відпочинок та реаб-
ілітацію прибули Мар’ян Копанишин та Дмитро Славич. Усі вони  – досвідчені воїни, загартовані
боями. Два останніх на війні не вперше.  Ще до повномасштабного наступу московії вони брали участь
в бойових діях на Донеччині та Луганщині.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

«Засилаємо сердечні привітан-
ня нашим дорогим землякам з на-
годи великого християнського свя-
та – Христового Воскресіння, яке
дає  віру в перемогу і надію, що  в
недалекій перспективі заживемо
мирно і щасливо, без фальші і
брехні, без облудів і притворів, а
чесно і справедливо.

Віримо в силу українського духу,
своїх побратимів, які героїчно за-
хищають кожен клаптик, омитої
кров’ю, нашої землі, у волонтерсь-
ку відданість. Саме завдяки  сукуп-
ним чинникам маємо успіхи на
фронті. Ми цінуємо молитовні чу-
вання наших братів та сестер, дру-
жин та матерів. Вони допомагають
нам, укріплюють дух, віру, що ми –
під потужним Господнім захистом
та щоденною опікою. Тому маємо
чітке переконання – вистоїмо і пе-
реможемо. Та, більше того, – зміни-
мо Україну. Не допустимо, щоб благі
наміри змінити нашу Україну зако-

лисали аферисти від влади, як це
було після Помаранчевої революції,
2004 року, та Революції Гідності,
2014 року. Ми, об’єднані військовим
братством, раз і назавжди припи-
нимо мародерство чиновників усіх
рівнів. Ті, хто вчиняв протизаконні
дії, будуть покарані суворим народ-
ним судом. За дерибан бюджету у
вигляді преференцій для наближе-
них людей, необґрунтовані премії,
за бездіяльність, за відкати та зло-
вживання службовим станови-
щем. Коли на фронті не вистачає
автівок для виконання бойових
завдань, наші «законно обрані» ке-
рівники роз’їжджають у власних по-
требах не лише на своїх службо-
вих автомобілях, але й тих, що при-
значені служити народу. І це лише
на низовому рівні. А що робиться у
найвищих ешелонах влади?  Я та
мої  бойові побратими особливо
обурені спробами влади, поки ми
на фронті, розбазарити землю, го-

туючи її до аукціонів. Всі знаємо, як
їх часто проводять. Тривожні сиг-
нали вже були з конкурсами на
оренду приміщень.

Чому, власне, болить тема
землі? Все дуже просто. Впродовж
років учасникам АТО її не надають.
Кажуть, немає вільних ділянок. То
інвентаризацію проводять, назива-
ють ще якісь дивні обставини. А
для спекулятивного бізнесу – на
тобі, будь ласка, готуємо докумен-
ти. Поки ми на фронті, просимо і
вимагаємо утриматися від будь-
яких рішень щодо розбазарювання
землі. Якщо нас не почують, після
війни спитаємо з кожного. Тоді не
вдасться нікому замилити очі,
відбрехатися. За все доведеться
відповідати. Можливо, й за закона-
ми військового часу. Тоді у владі
більше не буде філій «передпенсій-
ного чи пенсійного фондів», а пра-
цюватимуть молоді, незаплямо-
вані, креативні люди. Ті, хто вибо-
ров для України волю і справжню,
а не ілюзорну, заточену під власну
вигоду, незалежність. Свідомо не
називаю в цьому дописі прізвищ.
Нехай кожен з чиновників побачить
себе поміж рядками і  проаналізує
свої дії чи бездіяльність.

Христос Воскрес! Воістину Вос-
крес!

Слава Україні! Героям Слава!
 Разом – до перемоги!”

Микола КОНОВАЛЕНКО,
заступник голови ГО «Учасни-

ки АТО Турківщини».

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀ ÄÅÐÆÀÂÀ ÄËß ÂÑ²Õ ² ÄËß ÊÎÆÍÎÃÎ
 У силу різних обставин нерідко нам доводиться спілкува-

тися із вихідцями з Турківщини, які сьогодні стоять в обороні
Української держави, забезпечуючи нам  та нашим нащадкам
мир та світле майбутнє. Нам телефонують з різних військо-
вих підрозділів. Хтось просить замовити привітання для
рідних, інші – опублікувати подяку волонтерам чи просто под-
ілитися своїми міркуваннями про сьогодення та майбутнє
України. Напередодні Великодніх свят ми отримали тексто-
ве повідомлення від знаного на Турківщині учасника АТО, ак-
тивіста Миколи Коноваленка. Він з перших днів війни добро-
вольцем знову пішов на фронт. У дописі наголошено, що це не
лише його думка, а й багатьох друзів-земляків, з якими разом
воює:

Кохану дружину, дорогу матусю, люблячу бабусю Дарію
Адамівну Комарницьку щиро вітають із 60-річчям, яке
відзначатиме 3 травня,  чоловік Володимир, діти – Мар’я-
на, Василь, Наталія, Іван, Наталія, Віталій, онуки – Христи-
на, Володимир, Ілона, Олена, Володимир, Микола, Денис,
Дарина  і бажають дорогій ювілярці:

Не сумуйте, рідненька, що роки, як птиці,
І що  спокій Вам, невсипущій, лише сниться.
Ми із Вами завжди нерозлучні довіку.
Ви, як сонечко, ніжністю грієте домівку,
Тож спасибі за ласку безмежну, як море,
Хай Вас обминають і біда, і горе,
Щоб здоров’я було, щоб жили-не ту-

жили,
Ви найбільшого щастя в житті зас-

лужили.
Нехай для Вас не згасає сонце,
Не віють в душу холоди.
Хай жито на столі і Бог на небі
Вас завжди рятують від біди.
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У п’яти ЗЗСО, а саме – Бітлянському ЗЗСО, Боберківському
ЗЗСО, Комарницькій гімназії, Нижньотурівському ЗЗСО та Сигло-
ватському ЗЗСО, які не увійшли у список, безпосередньо у самих
закладах освіти не проводився збір коштів, а працівники шкіл, учні
та їхні батьки здавали кошти старостам сіл, (дані про суми зібра-
них коштів старостами сіл було опубліковано у попередніх номе-
рах газети) .

Зібрані кошти використали для придбання обмундирування та
військового спорядження, медикаментів, засобів гігієни та про-
дуктів харчування для потреб Збройних Сил України.

Слід також зазначити, що інформація не є повною, тому що у ній
наведено тільки дані щодо коштів, які готівкою передавали у гума-
нітарний штаб Боринської селищної ради чи сільським старостам,
але було і багато ЗЗСО, які на зібрані кошти закуповували військо-
ву амуніцію, засоби гігієни та продукти харчування і передавали у
гуманітарний штаб та військові частини.

Крім цього, Нижньотурівським ЗЗСО спільно з жителями сіл
Н.Турів та В.Турів виготовлено 8 протитанкових “їжаків” та 4 їжаки
на ланцюгах проти колісної ворожої техніки.

     Дякуємо усім небайдужим за активну участь у наданні допо-
моги, з вашою підтримкою Україна обов’язково переможе.

Михайло ШКІТАК,
Боринський селищний голова.

№з/п Назва ЗЗСО 

Передано 
сільському 

старості 
(грн.) 

Передано у 
гуманітарний 

штаб 
Боринської 
селищної 

ради (грн.) 

Перераховано 
на рахунки 
Збройних 

Сил України 
(грн.)  

Всього 
(грн.) 

1.  БОРИНСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІІ ст. - 
ЗДО  1 500 7 000 8500 

2.  БУКОВИНСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІ ст.  5 900  5 900 

3.  ВЕХНЬОВИСОЦЬКИЙ ЗЗСО І-
ІІІ ст. - ЗДО   14 000 14 000 

4.  ВЕРХНЬОГУСНЕНСЬКИЙ 
ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО   32 560 32 560 

5.  ВЕРХНЬОЯБЛУНСЬКИЙ ЗЗСО 
І-ІІІ ст. - ЗДО  15 110  15 110 

6.  ВЕРХНЕНСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІІ ст. 
- ЗДО    22 200 22 200 

7.  КАРПАТСЬКА ГІМНАЗІЯ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ІВАНИЧКА   12 000 10 000 22 000 

8.  КРИВКІВСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІ ст.   14 500 14 500 

9.  ЛИБОХОРСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІІ ст. 
- ЗДО 7 800  6 000 

28 200 
(14400 грн в 

залишку) 
10.  ЛИБОХОРСЬКА ГІМНАЗІЯ  7 200  12 700 19 900 

11.  НИЖНЬОВИСОЦЬКА 
ГІМНАЗІЯ   15 000  15 000 

12.  НИЖНЬОЯБЛУНСЬКИЙ 
ОЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО 13 000   13 000 

13.  НИЖНЕНСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІ ст.   35 700 35 700 
14.  РИКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ  8 300  11 900 20 200 
15.  СЯНКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ  3 800  6 900 10 700 
16.  ШАНДРОВЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ БОРУТИ  500  16 700 17 200 

17.  ЯБЛУНІВСЬКА ПОЧАТКОВА 
ШКОЛА  5000 8 000 13 000 

18.  ЯВОРІВСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІ ст.   5 700 5700 

19.  ФІЛІЯ  
НИЖНЬОЯБЛУНСЬКОГО  
ОЗЗСО  І -ІІІ ст. - ЗДО 

2000   2000 

 Відділ освіти, культури, 
туризму, молоді та спорту 
Боринської с/р 

 13 150 2 900 16 050 

Всього: 331420 

На всій території Боринської громади, з першого дня оголо-
шення воєнного стану в Україні, активно долучились до збо-
ру коштів для потреб армії і заклади загальної середньої осв-
іти та відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту
Боринської селищної ради, а саме:

ПЕДАГОГІЧНА
СПІЛЬНОТА

ДОПОМАГАЄ ВІЙСЬКУ

–У ці квітневі дні з невимов-
ною скорботою прийшла
звістка, що війна забрала жит-
тя відважного захисника Украї-
ни Володимира Боберського,

уродженця карпатського села
Лопушанка, який донедавна
проживав у селі Дарахів, – каже
староста Дарахова Оксана
Мельник. –Для кожної громади
загиблий - це Герой, який ціною
власного життя дав можливість
нам жити під мирним небом.
Щиро співчуваємо родині. Цар-
ство небесне і вічная пам’ять
Володі...

Народився Володимир 24
липня 1981 року. Останні роки
проживав у Дарахові, прийшов
сюди за зятя. 

– Наш Володя – великий пат-
ріот України, був на Майдані і на
війні у 2014-році, служив на До-
неччині, –розповіла Ольга
Яринська, рідна сестра дружи-
ни загиблого Галини. –За тиж-
день до початку війни Володя
поїхав у Польщу на роботу. Десь

«ß âîñòàííº äçâîíþ, òóò ïåêëî.
² ìè á³ëüøå íå ïîáà÷èìîñü»

У Дарахові на Тернопільщині попрощалися з Володимиром
Боберським. Осиротів маленький синочок Дем’янчик, якому
немає ще й трьох рочків, втратила сина 80-річна мама Кате-
рина та брати, які проживають за кордоном. Овдовіла й дру-
жина Галина, з якою побрались лишень у липні 2019-го… Дру-
жина овдовіла вже вдруге. Після смерті першого чоловіка Га-
лина познайомилась з Володимиром. Коли пара зустрічалась,
їхньому щастю не було меж, бо дізнались, що чекають на пер-
вістка.

26 лютого подзвонив, що повер-
тається. Сказав лише: «Я їду на
війну захищати Україну. Я не
можу тут сидіти, коли в нас така
біда». 

Коли Володя повернувся в
Україну, до Дарахова не встиг
заїхати. Поїхав до мами, бо часу
на збори було дуже мало. Тоді
його літня мати востаннє поба-
чилась із сином. Невдовзі він
був зі своїми побратимами на
сході України. За словами рідних
– під Волновахою.

– Спочатку він дзвонив тричі
в день, казав, що у Волновасі
пекло, –пригадує пані Ольга. –
Потім все рідше і рідше. Дзво-
нив з Мар’янівки. Попередив,
що не зможе вийти на зв’язок
найближчим часом. Що там
дуже гаряче, і що багато побра-
тимів вже немає серед живих.
Тоді ж сказав, де служить, у
складі якої бригади та надав
потрібні контакти. А ще дуже пе-
реживав, щоб встигнути Галі
гроші перекинути – це ще та

зроблена зарплата, яку надси-
лали йому.

Коли подзвонив востаннє до
дружини, та ледь впізнала го-
лос свого Володі. Той лишень
сказав, що шансів мало, і не
знає, чи виживе, і чи вони ще зу-
стрінуться. На прощання додав:
«Певно, я останній раз дзво-
ню», – відтоді зв’язок з Володею
обірвався. Це було 27 березня.

– Десь через два тижні ми
подзвонили до Львова, за тими
номерами, які дав Володя, пи-
тали про нього, –пригадує пані
Ольга. –Але нас запевнили, що
його немає ні серед тих, що про-
пали безвісти, ні серед загиб-
лих. Тоді ми через пошукові гру-
пи Червоного Хреста шукали.

15 квітня родині повідомили,
що тіло Володі знайшли десь під
лісом. І що загинув він ще 1
квітня.

Дружина вирішила, що Воло-
димира поховають там, де живе
його син – у Дарахові. Малий,
кажуть усі навколо, – точна ко-
пія батька.

Синочок Дем’янчик, якому ще
й трьох рочків немає, щовечора
цілував образок і просив здоро-
в’я та захисту для татка, бо він
його дуже любить. Малюк досі,
щойно побачить фото батька,
просить у тітки: «Олю, дай по-
цілую. Я так люблю татка». Де-
м’янчик ще не розуміє всього та
лишень дивується, чого мама
так гірко плаче. 

– Володя був дуже доброю
людиною, вони з Галею були
такі щасливі, коли одружились,
як чекали на появу малого, а
коли він народився, тато натіши-
тись не міг, – каже Ольга
Яринська. –І Галя біля нього
ніби віджила. Тепер знову таке
в нас горе. Біда. Не можу вам
сказати, наскільки боляче. Спо-
чивай з Богом, наш рідний.

Проводжали в останню доро-
гу Героя і земляки з Турківщи-
ни. Скорботну делегацію очо-
лив міський голова Ярослав
Паращич.

За матеріалом Інтернет-ви-
дання «20 хвилин», Тернопіль-
щина.

ГЕРОЯ ПАМ’ЯТАЮТЬ У ЗАКІПЦЯХ
Наша згорьована, але нескорена, Україна ось уже два місяці оплакує своїх Героїв, що віддали життя за її

незалежність, за нас з вами, за те, щоб ми жили у вільній, справедливій, заможній державі. Вдячні українці
щодень моляться за швидку перемогу над ворогом та просять у Всевишнього, щоб визначив гідне місце
у  Своїх Небесних Палатах для Героїв-патріотів, що полягли, а тим, що воюють, зберіг життя. Ну, й
звичайно, щоб ми назавжди позбулися одвічного ворога – московії.

Нещодавно героїчною смертю загинув на полі бою Семен Шикоряк, 1999 року народження, житель с. Мар’ївка
Магдалинівського району Дніпропетровської області. Його дідусь, також Семен, народився в с. Закіпці в 1950 році.
Життя розпорядилося так, що він, після закінчення  професійного училища, поїхав працювати на Дніпропетровщи-
ну. Там  одружився. У с. Закіпці добре пам’ятають  Семена Михайловича і його сина Михайла, ну й, звичайно, онука
– нашого Героя. У дитинстві він бував у тих краях, де народився дідусь. Любив Карпати, мав тут друзів. Після
закінчення Мар’ївської школи, вступив до Дніпропетровського університету митної справи та фінансів, де здобув
спеціальність правника та економіста з міжнародних відносин. Згодом працював у Головному управлінні ДПС у
Дніпропетровській області, на посаді головного державного інспектора відділу супроводження  в судах податкових
спорів. Був чуйною, розумною, комунікабельною, доброзичливою людиною. На початку війни  разом з батьком
Михайлом добровольцями пішли на фронт, щоб захищати рідну землю від московських окупантів.  Семен служив
у розвідці, а коли загинув, в його підрозділ для подальшої служби перевівся батько. З тим, щоб продовжити
непросту службу сина-Героя.

У жалобі  від непоправної втрати – родина Шикоряків з м. Турка та с. Закіпці та  всі ті, хто запам’ятає жвавого та
ерудованого хлопчика та юнака.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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– 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

Дифтерія в Тернопільській області
У зв’язку з реєстрацією захворювання на дифтерію в Тернопільській області та з метою

недопущення ускладнення епідемічної ситуації,  Турківський центр ПМСД запрошує на вакци-
націю дітей та ревакцинацію дорослих від дифтерії. Запрошуємо всіх, хто проживає на тери-
торії Турківської та Боринської громад.

Для того, щоб захистити себе та своїх близьких від даного захворювання, потрібно своєчасно отри-
мати вакцину, адже дифтерія - це інфекційне захворювання, яке важко протікає та часто усклад-
нюється ураженням серця (міокардит), нирок (гостра ниркова недостатність), паралічем м’язів гор-
тані,  глотки, кінцівок (пара- і тетрапарези). Найважчим ускладненням є інфекційно – токсичний шок
та  синдром внутрішньо-судинного згортання крові, які найчастіше мають летальний кінець.

Основний механізм передачі  збудника дифтерії - повітряно – крапельний, рідше контактний.
При спалахах дифтерії первинними носіями можуть бути до 10% людей, які виглядають зовні абсо-
лютно  здоровими.

Вакцинація – це ваш захист від даного захворювання. Для того, щоб отримати щеплення, потрібно
звернутися до сімейного лікаря, педіатра чи терапевта. У випадку,  якщо ви є внутрішньо переміще-
ною особою і маєте бажання провакцинуватися, – вам потрібно звернутися в Турківський центр
ПМСД, по вулиці Січових Стрільців, 108 в м.Турка .

На даний час в нашому центрі наявна безкоштовна вакцина від дифтерії, як для дорослих так і для
дітей. Ревакцинація дорослих повторюється кожних 10 років. Також не забуваймо про планову вак-
цинацію дітей згідно календаря щеплень та вакцинацію від Сovid-19.

Тетяна КОЗЛЯТНІКОВА,
заступник головного лікаря КНП «Турківський ЦПМСД» з охорони материнства і дитинства та

профілактики інфекційних захворювань.

Горизонтально: 7. Міномет ук-
раїнського виробництва. 8. Зброя,
що вражає ціль струменем вогня-
ної суміші. 10. «Виряжала мати …»
– пісня пам’яті Героїв Крут. 11. Смт.
в Бучанському районі Київської
області, «Місто-герой України». 14.
У військовій сфері – стройова підго-
товка. 17. Обласний центр на Ук-
раїні, «Місто-герой України». 18.
Український безпілотний авіаційний
комплекс розвідки та коригування
вогню артилерії. 19. Сучасний ук-
раїнський танк. 21 «… -КБ» – перс-
пективна українська РЛС контрба-
тарейка. 24. Йосиф … – українсь-
кий церковний діяч (1892–1984),
предстоятель УГКЦ. 25. Багатоці-
льовий тактичний безпілотний
ударно-транспортний апарат украї-
нського виробництва. 28. Ігор … –
український військовик, Герой Ук-
раїни. Знищив численні бронема-
шини ворога. 29. Місто Київської об-
ласті, однойменний центр міської
громади, «Місто-герой України». 31.
БЛА військового чи цивільного
призначення. 32. «Після всіх … має
сонце зійти, має благо прийти за
небесним законом» – із пісні «В тебе
віримо ми, Україно», на слова В.
Крищенка, музика І.Бобула.

Вертикально: 1. “… Герой Украї-
ни” – українська недержавна наго-
рода, запроваджена 2015 року за
ініціативою колекціонера антиква-
ріату та волонтера А. Боєчка та
ювеліра Д.Щербакова. 2. “А ти ду-
мав, сучий сине, чадо чорної
пітьми, що … з хлібом і сіллю буде-
мо зустрічати ми?” – із вірша
Ю.Рибчинського. 3. Межа території
держави. 4. Юрій … – український
військовик, Герой України, генерал-
лейтенант. У боях за Волноваху
вивів людей з-під удару ворога та
організував успішний контрнаступ,
за що й отримав нагороду. 5. ТУ-
143 … –  розвідувальний БЛА з 
турбореактивним двигуном ще ра-

ÊÐÎÑÂÎÐÄ «ÁÎÆÅ,
ÓÊÐÀ¯ÍÓ ÇÁÅÐÅÆÈ!»

дянського виробництва. У Зброй-
них Силах України використову-
ються, як мішені під час навчань
повітряних сил. 6. «Місто-герой
України», центр однойменної об-
ласті. 9. Український бронеавто-
мобіль. 12. Іван … – український
спортсмен-борець (1871-1949).
Шестиразовий чемпіон світу з бо-
ротьби. 13. Роман … – український
військовик, Герой України. Коман-
дир 3-го батальйону 72-ої бригади.
Отримав високу нагороду за зни-
щення ворожої танкової колони біля
Броварів. 15. Український музич-
ний гурт, лідером якого до кінця
свого життя був Герой України
Андрій Кузьменко (1968-2015). 16.
Олена … – українська лікарка, пра-
возахисниця (1937-1986), друга
дружина В. Чорновола. 20. Кора-
бель управління ВМС України, ве-
ликий розвідувальний корабель.

Захоплений російськими військами
у 2020 році. 22. У літака – трималь-
на поверхня, яка, завдяки набігаю-
чому потоку повітря, створює
аеродинамічну підіймальну силу.
23. Олександр … – український 
військовик, Герой України. Під Ва-
сильковом збив російський Іл-76, а
також два гелікоптери Мі-24, чим
не допустив висадку десанту з оз-
броєнням. 26. “Чути крик ворожих
зграй, котиться злоба …, не віддай-
мо рідний край, ми під ноги супос-
тата! ” – з вірша В.Крищенка. 27.
“Тарас …” – відомий твір М.Гоголя.
30. Окремий загін спеціального при-
значення МВС України. 31. Украї-
нський комплекс наземної розвід-
ки і РЕБ.

Склав Анатолій ЛОЗОВИЙ.

Правильні відповіді читайте у
наступному номері.

Колективи редакції газети «Бойківщина» та студії  радіомовлен-
ня «Карпатський гомін» глибоко сумують з приводу смерті колиш-
ньої працівниці редакції Розалії Миколаївни Канарєєвої і вислов-
люють щире співчуття  чоловіку – Олегу Вікторовичу, колишньому
працівнику редакції газети, дітям та онукам.  Царство Небесне.
Світла і вічна пам’ять.

Колектив Боринської селищної ради висловлює щире співчуття
завідувачці сектору правової роботи  та персоналу  селищної ради
Галині Олегівні Зубрицькій  з приводу тяжкої втрати – смерті ма-
тері – Розалії Миколаївни.

Педколектив Нижненського ЗЗСО І-ІІ ст. глибоко сумує з приводу
смерті колишньої вчительки Ольги Матвіївни Оначишич і вислов-
лює щире співчуття рідним і близьким покійної. Вічна їй пам’ять.

Працівники КЗ “Публічна бібліотека Турківської міської ради” су-
мують з приводу великої втрати керівника гуртка “Вишиванковий
рай” Розалії Миколаївни Канарєєвої.

Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго сер-
ця. Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним
крилом торкнувся не лише сім’ї,  а й інших людей, які знали Розу
Миколаївну... Нехай Господь дасть сили рідним перенести біль
втрати... Вічна пам’ять. Царство Небесне, земля пухом.

Бібліотечна родина висловлює щире співчуття бібліотекарю
юнацької кафедри КЗ “Публічна бібліотека Турківської міської ради”
Людмилі Михайлівні Кузьмак з приводу тяжкої втрати – смерті бать-
ка. Нехай світла пам’ять про Михайла Валер’яновича назавжди
залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому
вічне життя та спокій. Вічна пам’ять.

Колектив Вовченського ЗЗСО висловлює щире співчуття вчительці
хімії та біології Оксані Миколаївні Дубіль з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті брата.

Педагогічний колектив та технічний персонал Боберківського
ЗЗСО І-ІІІ ст. сумують з приводу смерті колишнього вчителя Миколи
Олексійовича Шимківа і висловлюють щире співчуття рідним і
близьким покійного.

Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст №1 висловлює щире співчуття
бібліотекарю Любі Степанівні Кузан з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.

Найпростіший спосіб
позбутися слимаків

Пропонуємо до вашої уваги одну хитрість, яка допоможе
вам досить швидко і без особливих фінансових вкладень вир-
ішити проблему присутності на вашій ділянці слимаків.

Купуємо кукурудзяне борошно, так так, звичайне кукурудзяне
борошно. Приносимо його на ділянку і розсипаємо в тих місцях, де
переважно зустрічаються слимаки. Сипте, не шкодуйте. Для сли-
маків кукурудзяне борошно
свого роду делікатес, з’їда-
ють вони його багато, та ось
переварити не можуть.

У цьому і весь секрет. С-
лимаки наїдаються цього
борошна і просто гинуть.

Кілька вечорів поспіль
розсипайте борошно на
грядки або між грядок, де,
ймовірно, повинні з’явити-
ся слимаки. Основну шкоду
слимаки наносять саме по ночах, ось і приготуйте їм частування.

Спосіб досить дивний, але він працює, все перевірено на прак-
тиці.

Наш кор.

Освітяни Турківщини та об’єднана профспілка працівників осві-
ти і науки глибоко сумують з приводу смерті колишнього бухгалте-
ра централізованої бухгалтерії відділу освіти Стефи Антонівни Даш-
кевич і висловлюють щире співчуття родині покійної.


