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Колектив НПП «Бойківщина» щиросердечно вітає із  золо-
тим ювілеєм столяра підприємства Ростислава Ігоровича Шу-

лика і бажає шановному ювіляру міцного-
міцного здоров’я, оптимізму, мирного неба
над головою, родинного благополуччя, Гос-
поднього благословення.

Хай віра, надія й любов будуть разом
із Вами,

Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче пісня-

ми,
Хай мирним та світлим буде майбут-

тя.
 Від лиха та смутку, від горя й три-

воги
Хай Ангел завжди захищає крильми.

До успіху й щастя ведуть всі дороги,
Вам цього сьогодні бажаємо ми.

Сьогодні день народження нашого керівника – директора
вищого навчального закладу  –  Захід-
но-української філії  університету «Ук-
раїна» Галини Комарницької.

Від усього колективу вітаємо Вас з
днем народження. Ви – людина з ве-
ликої літери, з Вас хочеться брати при-
клад, тому, що Ви є не тільки хорошим
керівником, але і чудовою людиною.
Від усієї душі бажаємо Вам бадьорості
духу, успіхів, благополуччя, стабільності
та всього найкращого в житті.

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу дружину, маму і бабусю
Любов Степанівну Пуравець, жительку м.. Турка, з ювілеєм з
великою любов’ю вітають чоловік Богдан, сини Микола і Бо-
рис, невістки Ольга та Оксана, онуки Каріна, Марія, Марина і
Данилко. Дорогій ювілярці вони бажа-
ють усього-усього найкращого у житті
– мирного неба, міцного здоров’я, до-
статку і злагоди, Ангела-охоронця і Гос-
подньої опіки.

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зрости-

ли.
Що Ви нас любите, усім помагає-

те,
Молитеся за нас, добра нам ба-

жаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є.
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Дорогу сваху Любов Степанівну Пуравець з м. Турка із юві-
леєм  щиросердечно вітають свати Марія і Мирон Дульнявки і

бажають дорогій ювілярці неба безхмар-
ного, настрою гарного, здоров’я без ліку

та щасливого, в Господній опіці, віку.
Всією сім’єю ми Вас вітаємо,

Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро да-

рувала.
Хай Бог милосердний з високого

неба
Дарує усе, чого лише треба,

А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і мирні літа!

Дорогу і люблячу, добру і турботливу матусю і бабусю Ганну
Іванівну Лемець від щирого серця і з великою любов’ю вітають
сини, невістки та онуки.

Наша мила, люба, дорога мамо і бабусю! Вітаємо Вас з юві-
леєм! Дякуємо за турботу, ніжність і увагу. Дуже хочемо, щоб у
Вас все складалося якнайкраще, щоб збувалися мрії, щоб ми
всі  Вас тільки радували, а близькі і друзі вносили у
життя добро, тепло і щирість. Здоров’я міцного,
щастя, радості  і довголіття!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро від душі вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!

Â²ÄÊÐÈÒÒß Ó Ì.ÒÓÐÊÀ
ÞÂÅË²ÐÍÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÓ

"ÇÎËÎÒÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ"
Різномаїніття українських ви-

робників - найкращих творців
ювелірного мистецтва.  Наш ма-
газин - це ваша впевненість у
якості товару та гарантовані чу-
дові емоції, це сучасні   і модні
прикраси,  це підтримка украї-
нського виробника, а з нашого
боку за вашої допомоги -
підтримка наших героїчних ЗСУ
.

Ми відкрились 9 червня за
адресою: м.ТУРКА, ПЛОЩА РИ-
НОК, 19/1

ÊËÀÍßªÌÎÑÜ ÂÀÌ,
ÌÎËÎÄ² ÃÅÐÎ¯

У спекотні червневі дні Турківщину оповили густі
тумани смутку і жалю. З Луганщини надійшла
трагічна звістка про загибель двох наших молодих
Героїв, яким   лише жити, творити, виховувати дітей,
складати плани на майбутнє та їх реалізовувати.
Але все перекреслила страшна війна, принісши
невимовний біль і смуток рідним, близьким, знайомим.

В обідню пору, 26 червня, в результаті артилерійського
обстрілу, поблизу селища Вовчоярівка, що біля
Лисичанська, загинув лейтенант, житель с. Штуковець,
справжній патріот української землі, добрий сім’янин,
вірний чоловік та люблячий батько Ігор Іжик. 2 лютого йому
виповнилося 28 років. Коли почалася війна, він наступного
дня  добровільно зголосився до війська. Спершу служив у
роті охорони на Турківщині, був її командиром.  Згодом,
для проходження подальшої служби, його скерували до
24-ї  механізованої бригади, а після бойового злагодження
підрозділ Ігоря направили на Луганщину. На війні він також
був командиром роти.

Педагоги Боринського ЗЗСО розповідають про Ігоря,
як про відповідального, сумлінного учня. Після  шкільного
навчання поступив до Львівського лісотехнічного
університету, паралельно навчався на військовій кафедрі
Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра
Сагайдачного. З 2017 року працював в КНП «Боринська
районна лікарня» на посаді інженера комп’ютерних
систем. Був одружений. У смутку і болю залишив дружину
Оксану, півторарічну донечку Софійку, матір та сестру з
сім’єю. Так сталося, що наступного  дня,  після загибелі
сина, помер батько  – Микола.

А 25 червня на фронті загинув ще один  наш земляк,
житель с.Бітля Роман Дребот. Також останній бій прийняв
біля Вовчоярівки. Був командиром відділення кулеметного
взводу, також 24-ї механізованої бригади. Народився
Роман  1996 року у багатодітній сім’ї, де, окрім нього, було
ще вісім братів та сестер. Навчався у Боринському ліцеї
народних промислів і ремесел, де здобув професію
слюсаря. Згодом проходив строкову службу в інженерно-
саперному підрозділі. Після демобілізації, жив в рідному
селі, де перебивався тимчасовими заробітками. До
війська був мобілізований 26 квітня 2022 року. Окрім
нього, Україну захищають ще два його рідні брати –
Михайло та Юрій.

 Наразі невідомо, коли загиблих Героїв привезуть до
рідних домівок. Очевидно, про це буде повідомлено
додатково керівництвом Боринської селищної ради.
Селищний голова Михайло Шкітак, депутатський корпус
та весь виконавчий апарат селищної ради висловлюють
щире співчуття сім’ям загиблих і просять Господа Бога дати сили рідним пережити біль непоправної
втрати.

Слава Героям! Слава Україні! Україна переможе!
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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28 червня відсвяткувала свій 70-річний ювілей житель-
ка с.Сигловате Ганна Констянтинівна Ринчак. З нагоди дня
народження дорогу і турботливу матусю, найкращу у світі
бабусю і прабабусю сердечно вітають дочка Марія, сини
Микола і Петро, зять Іван, невістка Катерина, онуки Гали-
на, Ярослав, Юрій і Василь, правнучки Софія і Мар’яна.

Дорогенька наша ювілярко! У цей прекрасний день ми
хочемо привітати Вас з найкращим святом на землі – із
днем Вашого народження! І хочемо сказати Вам, що люби-
мо Вас усією душею і серцем, адже Ви – єдина і неповтор-
на. Ви – наймиліша, найгарніша і найдобріша. Спасибі,
рідна, за піклування, за Ваше тепло, любов, турботу про
нас. Ми всім серцем бажаємо Вам здоров’я, мирного і щас-
ливого неба над головою, Господньої
опіки – на многії літа!

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

ВИНАХІДНИК БРОНЕЖИЛЕТА,
АБО ЛЕГЕНДАРНИЙ

УРОДЖЕНЕЦЬ ЛЬВІВЩИНИ
А ви знали, що перший бронежилет створив уродженець

Львівщини?! Винахідник і хімік Ян Щепаник народився 13 червня
1872 року у селі Рудники, теперішньому передмісті Мостиськ.
Після закінчення початкової школи та гімназії вступив до педа-
гогічного інституту в Кракові. До 1896 року працював учите-
лем у кількох польських містечках, паралельно займаючись ви-
нахідництвом. Перший успіх на цій ниві прийшов до Щепаника у
1897 році, коли у патентному відомстві Великої Британії він
запатентував телектроскоп. «Камера для відтворення зобра-
жень на відстані за допомогою електрики», як описував її вина-
хідник, була певним прообразом сучасного телевізора.

У 1900 році на Всесвітній виставці у Парижі винахідник представив
покращений пристрій для передачі зображення – телефот. Із 1918
року Щепаник захопився системами кольорового кіно, які були висо-
ко оцінені за реалізм передачі кольору. Одночасно розробляв про-
екти озвучування фільмів. Кругозір винахідника був дуже широким.
Майстерні та лабораторії Щепаника, крім Польщі, працювали у Відні,
Берліні та Дрездені.

Однак, напевно, найбільшої слави винахідник здобув, винайшовши
прообраз сучасного бронежилету. «Броник» Щепаника був створе-
ний із шовкової тканини з вплетеними тонки-
ми сталевими листами. Захисний пристрій
цього зразка врятував життя від замаху коро-
лю Іспанії Альфонсу ХІІ. За це монарх удостоїв
винахідника звання кавалера Ордена Ізабел-
ли Католички. За доопрацювання імпера-
торських парадних обладунків до Ордена Свя-
тої Анни Щепаника представив і російський
цар Микола ІІ , але винахідник, як підданий
Австро-Угорщини, з патріотичних міркувань
відмовився від нагороди держави-супротивни-
ка, прийнявши лише в подарунок золотий го-
динник з діамантами.

Загалом Щепаник є автором сотень патентів
і більше 50 винаходів, частину з яких – в ца-
рині кінозйомки, телебачення і фотографії –
використовують і донині. За твердженням су-
часних дослідників, багато робіт Щепаника
скопійовані й використовують під іншими на-
звами до теперішнього часу.

Помер Ян Щепаник від раку печінки 18
квітня 1926 року у польському Тарнуві. Там і
похований.

За багатогранність і плідність діяльності су-
часники називали Щепанека «польським Едісоном» і «Галицьким генієм». Описи винаходів Щепа-
ника, крім фахової літератури, можна знайти й у книгах Марка Твена, з яким винахідник часто спілку-
вався.

Загублений військовий квиток НК 5760182 від 14. 06. 1989р., ви-
даний Турківським райвійськкоматом на ім’я Олексія Степанови-
ча Малетича, вважати недійсним.

СПАСИТЕЛЬ
ЗНОВУ НА ГОРІ ПІКУЙ

Складно пригадати, коли на найвищій вершині Львівської
області г. Пікуй  з ініціативи небайдужих людей було вста-
новлено фігуру нашого Спасителя Ісуса Христа. Простояла
вона там декілька років, була притягальною силою для со-
тень, а то й тисяч, туристів, стоячи в охороні довколишніх
сіл. Але два роки тому (можливо вандали, а може посприяли
цьому складні кліматичні умови, дехто навіть каже, що фігу-
ра була ненадійно закріплена) її не стало. Кажуть, що злеті-
ла в урвище. З цього приводу є різні припущення.

Але, дякувати Богу, наш Спаситель повернувся на вершину сиво-
чолого Пікуя. Місцевий парох о.Іван Гайванович разом з прихожа-
нами с. Гусне  купили нову фігуру Ісуса Христа і днями знову її  вста-
новили  та надійно закріпили. Таке повернення є не лише бого-
угодним, а й символічним.  Спаситель з висоти   1408 м над рівнем
моря оберігатиме наш край від чужинської навали, благословля-
тиме мужніх захисників на перемогу й захищатиме їх від ворожих
куль.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÈÉ ÊÎÌÁÀÒ ÌÈÕÀÉËÎ ÄÇÅÐÈÍ
Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,

уродженець с.Верхнє Висоцьке, Михайло Дзерин з весни 2014-го постійно на війні у складі 72-
ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

У яких лише перипетіях не доводилось йому бути. Неподалік державного кордону у Луганській
області потрапив в оточення, долучався до виведення наших колон з-під Іловайська. Особисто вряту-
вав покинутий українським екіпажем танк під Волнова-
хою…

На фронт Михайло щоразу повертався після нетрива-
лого перепочинку. Півтора року зі своєю ротою протис-
тояв ворогу на двокілометровій лінії розмежування. Ке-
рував лівим флангом у бою під Білокам’янкою. А з січня
2017 року неподалік від окупованої Ясинуватої двічі по
пів року виконував обов’язки командира батальйону, за-
водив підлеглих на Світлодарську дугу.

Нині бойовий офіцер очолює 2-й батальйон у рідній
бригаді.

- Усі необхідні для служби теоретичні знання та навич-
ки я отримав під час навчання в академії. Війна ж мене
сформувала як офіцера. А досвід набув у боях з російсь-
кою нечистю, – говорить майор Михайло Дзерин.

Указом Президента України мужній офіцер нагород-
жений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – за
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності Ук-
раїни, вірність військовій присязі.

Про це повідомило керівництво Львівської Національ-
ної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Са-
гайдачного. Михайло Дзерин є одним з кращих випускників, а зараз – командирів Збройних Сил
України. Детальну розповідь про нашого легендарного земляка можна прочитати у двох номерах
газети «Бойківщина», від 8 та 15 жовтня 2021 року. Знайти їх можна у розділі PDF-архів на сайті
газети «Бойківщина» boykivshchina.info.

Наш кор.

ПОДЯКА ДВОМ
ТУРКIВЧАНАМ

Скромно та в скорботі  28 червня Турківщина  відзначала
чергову річницю з дня прийняття Конституції України. Напе-
редодні на Луганщині віддали життя за Україну двоє наших
молодих мужніх захисників – лейтенант Ігор Іжик з Борині та
старший солдат Роман Дребот із Бітлі. Ця трагічна звістка
наклала сум і біль на величне свято нашої держави.

Втім,  Самбірська військово-цивільна адміністрація не обмину-
ла найактивніших керівників, волонтерів та депутатів. Серед неба-
гатьох, кому вручив подяки за сумлінне виконання посадових обо-
в’язків, високий професіоналізм, компетентність, відповідальність
та з нагоди відзначення Дня Конституції керівник Самбірщини  Іван
Ільчишин, є два наших земляки: Михайло Шкітак – Боринський се-
лищний голова та Юрій Мрочко – уродженець смт. Бориня, а сьо-
годні заступник директора, керівник відокремленого виробничого
підрозділу  «Надлісництво Старий Самбір» ДП «Самбірське лісо-
ве господарство».

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Які компанії можуть броню-
вати працівників?

Як зазначають експерти,
бронювання працівників — це
тимчасова відстрочка від призо-
ву. Однак, законодавство не 
визначає перелік галузей, в 
яких мають працювати компанії,
що можуть забронювати
військовозобов’язаних співроб-
ітників.

3 березня 2022 р. КМУ прий-
няв Постанову, якою визначено,
що бронювати військовозобов-
’язаних можуть підприємства,
які задовольняють потреби
ЗСУ, інші військові формуван-
ня, населення, а також банки,
які продовжують працювати
у період війни. У перші місяці
війни бронювання співробіт-
ників здійснювалося виходячи
з того, чи змогли вони підтвер-
дити відповідність вищевказа-
ному критерію.

Це були підприємства кри-
тичної інфраструктури, воєнно-
оборонного комплексу, ком-
панії, що працюють у сферах
медицини, сільського госпо-
дарства, рітейлу, транспортних
перевезень тощо.

Однак на початку травня
були опубліковані уточнення
Порядку бронювання військо-
возобов’язаних. В них вказа-
но, що норми ст. 25 Закону,
відповідно до якої прийнято По-
станову, визначають, що броню-
ванню підлягають військовозо-
бов’язані, які працюють зокре-
ма на підприємствах, яким вста-
новлено мобілізаційні завдан-
ня, якщо це необхідно для їх ви-
конання.

Відповідно, бронювання має
здійснюватися з урахуванням
вимог цієї статті.

Що таке мобілізаційні зав-
дання для компаній?

Якщо говорити простою мо-
вою, то це поставлені міністер-
ствами, місцевими державними
адміністраціями та іншими дер-
жорганами вимоги щодо вироб-
ництва необхідної для ЗСУ,
інших військових формувань,
населення продукції у певному
обсязі.

Для виконання таких завдань
укладаються відповідні догово-
ри між компаніями та органа-
ми, що ставлять ці завдання.

ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²ß ÒÀ ÁÐÎÍÜ:
як працює та хто має право

Все більше і більше працівників під час воєнного стану ціка-
вить, чи може роботодавець їх забронювати. Також це корис-
на інформація й для роботодавців, щоб дізнатись, чи можуть
вони скористатися таким правом. Які компанії можуть бро-
нювати працівників, яких працівників можна та не можна бро-
нювати — розповіли фахівці.

Отже, для успішного броню-
вання співробітників компанії
потрібно не лише підтвердити 
те, що вона забезпечує задово-
лення потреб ЗСУ, інших
військових формувань або на-
селення, а й те, що вона є вико-
навцем мобілізаційних зав-
дань. Це значно звужує коло
компаній, які можуть скориста-
тися бронюванням.

Коли бронь анулюється?
Відповідно до п. 4 Постанови,

надана у порядку бронювання

відстрочка від призову анульо-
вується у разі, якщо:

- закінчився строк її дії — що
 не може перевищувати шість
місяців;

- завершилося виконання/
скасувалося завдання компанії
щодо задоволення потреб ЗСУ,
інших військових формувань,
населення;

- відбувалася ліквідація ком-
панії;

- військовозобов’язаний
звільнився.

У всіх випадках анулювання
відстрочки від призову, окрім
закінчення строку її дії, Мінеко-
номіки приймає про це рішен-
ня в одноденний строк на під-
ставі відповідного подання орга-
ну держвлади, який подавав
Мінекономіки пропозицію щодо
бронювання особи.

Чи може ФОП подати звер-
нення на бронювання самого
себе?

Бронювання ФОП та його
працівників наразі є неможли-

вим, оскільки ані ст. 25 Закону,
ані Постанова, що регулюють
питання бронювання військо-
возобов’язаних, не визначають
фізичних осіб-підприємців у пе-
реліку тих, хто може бронювати
військовозобов’язаних.

Чи можуть виїхати забро-
ньовані працівники за кордон?

Так, але при цьому для пере-
тину кордону таким військово-
зобов’язаним необхідно мати
декілька документів:

- посвідчення про відстрочку
– «бронь», тобто витяг із нака-
зу Мінекономіки;

- документи про відрядження
– витяг із наказу про відряджен-
ня, або посвідчення про відряд-
ження, або лист-звернення до-
 Державної прикордонної служ-
би України, в якому керівник

компанії зазначає, що відповід-
на посадова особа відряд-
жається для виконання службо-
вих обов’язків за кордоном;

- повідомлення про зараху-
вання на спеціальний військо-
вий облік, на якому якраз пере-
бувають заброньовані військо-
возобов’язані.

Посвідчення про відстрочку
від призову під час мобілізації
та повідомлення про взяття на
 спеціальний військовий облік
можна оформити у територі-
альному центрі комплектуван-
ня та соціальної підтримки піс-
ля отримання так званої
«броні».

Відмовляють у бронюванні у
 тих випадках, коли це стосуєть-
ся дефіцитних військових спец-
іальностей для потреб ЗСУ.
Працівника бронюють термі-
ном на пів року. Через 6 місяців
його можуть забронювати по-
вторно.

НЕ СТАЛО ДАРМОВОЇ ВОДИ
Останніми днями в мережі Інтернет підняли справжній лемент через те, що в м. Турка

перестала надходити вода з  каптажів урочища Гринів. Дописувачі обурюються: чому нема
води, чому не попередили? Загалом у всіх гріхах звинувачують міську владу.

Можливо, дещо із запізненням, але влада таки повідомила, що водопостачання припинено через
погодні умови  – в резервуарах через засуху бракує води. Вода просто відсутня. Але й це не заспокоює
турківчан. Якась пані Іванка і далі, після пояснень, запитує: «Який період часу буде відсутнє водопо-
стачання?» Шановна, подібне запитання слід адресувати не міській владі, а небесній канцелярії і
просити Бога, щоб дав на землю дощик.

Взагалі  дивує та навіть обурює позиція окремих містян, що роками користуються дармовою  во-
дою, а нині  обурюються –  мовляв, нема чим помитися.  Але ж  мовчать ті  господарі, в кого пересохли
колодязі,  для облаштування яких вони витратили не одну тисячу гривень. Видно, що дармова вода
розбещує окремих жителів міста, які швидко привикли до  «халяви». Власне вона їх навчила не
економити воду, а бездумно  використовувати. Краще подумаймо, перед тим, як піднімати лемент,
про те, чи мають наші воїни на сході та півдні України в майже 40-градусну спеку ковток води, щоб
напитися...

Василь ВАСИЛЬКІВ.

УКРАЇНКИ
Цей  вірш про жінок, яких я особисто дуже добре знаю, які

щиро вболівають за долю України, її майбутнє, за воїнів. Це
Галина Блажівська, Єва Затварницька, Любов Дудурич,  Ган-
на Дребот,  Ганна Стефанчук, Надія Матляк,  Марина Коста-
Риштей,  Любов Святківська. Такі жіночки варті уваги, пова-
ги, шани та любові.

Дай їм, Боже, міцного здоров’я і надалі любити і славити
нашу рідну Україну.

Благословенні Богом – украї-
нки.

Шляхетні пані, мудрі берегині.
Не знає світ достойнішої

Жінки,
Ніж та, що народилась в Ук-

раїні.

Вродливі, гонорові, непокірні,
Розсудливі, сміливі і завзяті.
Талановиті, віддані і вірні,
Душею щирі, на добро багаті.

Долонями  готові світ зігріти,

Я пишу торбі, Мамо, зі  Сходу,
Із обіймів страшної війни.
Я борюся тут за свободу,
Як боролись наші діди.

Знаєш, Матусю, тут страшно
буває,

Смерть чатує на наші життя.
Але Ангел мій мене захищає,
Від поранень і кроволиття.

Ти не бійся за мене, Матусю,
І не лий гірких сліз із очей.
Обіцяю –  живим повернуся,
І пригорну тебе до грудей.

Я так скучив без  тебе,
рідненька,

Любові полум’я у серці не зга-
сає.

Де шлях проліг ваш – пророс-
тають квіти,

Сміються діти, сонце в небі
сяє.

Сестра. Кохана. Мама чи Дру-
жина.

Хоч доля ваша всякою буває.
Незламні духом ви, як Украї-

на.
Нехай вас, любі, Бог оберігає!

ЛИСТ ДЛЯ МАМИ ЗІ СХОДУ
Дуже сумно без тебе мені,
Але думка, що жде мене

ненька,
Гріє душу мені на війні.

Знаю, Мамо, що ти не гадала,
Що ростила мене для війни.
Та біда для Вкраїни настала,
Хто ж врятує її, як не ми?

Не картай своє серце, Мату-
сю,

Не топи свою душу в жалю.
Обіцяю –  живим повернуся,
Твій синочок. Цілую. Люблю!

Софія РИШТЕЙ,
с. Штуковець.

НАТХНЕННЯ ТА СИЛИ
ВАМ, ЛАУРЕАТИ!

І хоч навчальний рік уже
відійшов в минуле, все ж
успіхи учнів  Турківської
дитячої музичної школи
продовжують тішити не
лише рідних та близьких,
а й громадськість Турків-
щини. Хочеться вірити,
що талановиті діти, які
демонструють свої успі-
хи на музичній ниві, досяг-
нуть найвищих  мистець-
ких висот та прослав-
лять наш край. А поки що
вони – лауреати різнома-
нітних фестивалів і кон-
курсів.

Сьогодні з приємністю зга-
дуємо фортепіанний  дует у
складі Лізи Роздольської та
Уляни Гуй, які  нещодавно
стали лауреатами першої
премії у міжнародному фес-
тивалі-конкурсі «Зіркова Ук-
раїна». Лауреатами  другого
ступеня у цьому ж таки
міжнародному фестивалі-
конкурсі став фортепіанний
дует Юлії Ясінської та Мирос-
лави Савчак. А лауреатом
другої премії у міжнародно-
му фестивалі-конкурсі
«Скарби нації» став Вадим
Гарбадин. Наставником усіх
переможців є викладач Яри-
на Зборовська.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÏÐÎ ÎË²Þ:
ЯК ПРАВИЛЬНО І ШВИДКО ВИЙНЯТИ КЛIЩА

Відразу скажу, це 100% ефективно, родичі, а головне – це була порада від лiкаря. Дівчинку
вкусив кліщ, самі родичі витягувати побoялися, поїхали до лiкаря. Лiкарка витягла клiща
дуже швидко і хвилини не минуло!

Перше що сказала лiкарка, ні в якому разі не можна заливати кліща олією, але ж саме ця порада
рясніє на просторах Інтернету.

Лiкарка пояснила так, що від олії клiщ починає задихатися і в момент задухи він може впоpснути
отpутy в кpoв, це дyже нeбезпeчно, якщо кліщ не дай бог інцeфалiтний.

Адже завдання – витягти клiща, не пошкoдивши його, щоб отpутa не пpоникла в кpов.
На клiща необхідно пирснути спиpтовим розчином, причому чистим!
Йoд і зeленка не допоможуть, краще якщо це буде чистий спиpт. Лiкарка до речі, бризкала

дeзінфекцією в спреї. Пеpекись водню теж не підійде, спиpт, спиpт і тільки спиpт або прозорий
дезeнфікуючий засіб на спиpту.

Змочивши або побризкавши клiща, ви відразу побачите, як він підніме попку вгору, тепер берете
ватяну паличку і починаєте крутити навколо клiща, трохи його торкаючись. Намагайтеся крутити па-
личкою так, щоб і клiщ також почав обертатися, тобто ви будете його як би викручувати зі шкiри.
Робити треба дуже обережно, не тиснути на клiща, його треба витягти цілим і неyшкодженим!

Коли почати його крутити, то клiщ просто вискочить зі шкiри, як пробка з пляшки.
Клiща підбираємо і спaлюємо. Сенсу його здавати куди-небудь в лабораторію немає, так як в будь-

якому випадку, треба буде стежити за своїм станом здоров’я і місцем yкyсу, і при перших же неxороших
ознаках звернутися до лiкаpя.

Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного  захи-

сту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

Колектив ВВП «Надлісництво Турка» ДП «Самбірське лісове гос-
подарство» висловлює щире співчуття водію Богдану Богдановичу
Дульнявці з приводу тяжкої втрати – загибелі на війні зятя – Ігоря.
Вічна слава Герою.

Колектив Турківської міської ради висловлює щире співчуття ко-
лишньому міському голові Геннадію Кириловичу Бричу з приводу
тяжкої втрати – смерті дружини.

Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 глибоко сумує з приводу
смерті колишньої вчительки Леонарди Йосипівни Брич і вислов-
лює щире співчуття рідним і близьким. Вічна їй пам’ять.

НА ТУРКІВЩИНІ ГОРІЛИ
ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

У суботу, 25 червня, о пів на п’яту ранку до служби порятунку “101” надійшло повідомлення
про пожежу в смт. Бориня. Тут зайнявся дерев’яний житловий будинок, розміром 10х12 м.  До
місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи смт. Бориня, м. Турка, а також місцевої
пожежної команди с. Нижня Яблунька. На момент прибуття пожежників до місця виклику
увесь дах будівлі був охоплений вогнем.

Завдяки злагодженим діям рятувальників, вже менш, ніж за півтори години вогонь вдалося при-
боркати. Внаслідок пожежі знищено
дах та перекриття будинку, а також
пошкоджено стіни на площі 120 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 10
чоловік особового складу та 3 одиниці
спецтехніки.

А в понеділок, 27 червня, о 21.30
год., таке ж тривожне повідомлення
надійшло із с.Бережок. Пожежа ви-
никла в дерев’яному житловому бу-
динку, розміром 10х10 м.

До місця події було направлено
місцеву пожежну команду с. Лімна, а
також вогнеборців пожежно-ряту-
вальної частини м. Турка. Внаслідок
пожежі вогнем знищено 1 т грубих
кормів, а також пошкоджено частину
перекриття та стіни.

До ліквідації пожежі залучалось 7
чоловік особового складу та 2 одиниці
спецтехніки.

Внаслідок обох пожеж ніхто не постраждав. Причину їх виникнення встановлюють правоохоронні
органи.

Наш кор.

ПРЯМУВАВ ДО ПОЛЬЩІ
Декілька днів тому, поблизу  лісового масиву с. Хащів, при-

кордонники та поліцейські затримали громадянина Лугансь-
кої області, який, кажуть, уже 14 років перебував у розшуку.
Затриманий зізнався, що дві доби лісами йшов пішки в бік ук-
раїнсько-польського кордону, який мав намір нелегально пе-
ретнути. При собі в нього було виявлено підроблені докумен-
ти, що, на його хибну думку, давали право на тимчасове пере-
бування в сусідній державі.

Із затриманим працюють поліцейські, з’ясовуючи всі обставини.
Принагідно хочеться застерегти жителів прикордонних сіл (особ-
ливо самотніх людей), що подібні гастролери із злочинними на-
мірами  можуть попроситися на нічліг  чи попоїсти. Тож  треба бути
пильним.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 глибо-
ко сумує з приводу передчасної смерті колеги,
чудового вчителя, талановитого музиканта Івана
Михайловича Ільківа . Висловлюємо щирі
співчуття родині покійного.

Колектив Боринського ЗЗСО щиро співчуває Наталії Павлівні
Цуняк з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Миколи Павловича
Іжика.

Вогонь життя неждано згас,
Печаль і смуток серце ранять.
Низький уклін – від нас
І  світла пам’ять…

Колектив КНП «Боринська районна лікарня» глибоко сумує з
приводу загибелі на фронті інженера комп’ютерних систем Ігоря
Миколайовича Іжика та смерті його батька – колишнього фельд-
шера інфекційного відділення лікарні Миколи Павловича Іжика.

У м. Кременчук, 27 червня, о 15.53 год., ворожа  ракета влучила  в  будівлю ТЦ «АМСТОР».
Торговельний центр зазнав руйнування, виникла пожежа на площі 10 тис. 300 м кв. Загинуло
18 осіб (з них  одна особа померла в лікарні). За медичною допомогою звернулася  61 особа, з
них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

Враховуючи це, доводимо до відома всіх власників великих торговельних  закладів, керівників
залізничних вокзалів та автостанції, де можливе  масове  перебування людей, про дотримання
встановлених заходів безпеки під час оголошення повітряної тривоги.

Наголошуємо на необхідності термінового припинення роботи таких закладів та евакуації відвіду-
вачів і  пасажирів у безпечні місця (найпростіші укриття). Звертаємося   до  власників закладів харчу-
вання та торгівлі, незалежно від форм власності, –  у разі повітряної тривоги терміново припинити
роботу, а мешканцям житлових будинків, незалежно від поверховості, –   негайно  залишити житлові
приміщення та піти в укриття.

Турківська міська рада.


