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Парафіяни і церковний комітет церкви Різдва Пресвятої
Богородиці с. Зворець щиросердечно вітають з  Днем ангела
і днем народження, яке святкуватиме 2 серпня, настоятеля
храму о. Володимира Федака і бажають
йому міцного-міцного здоров’я, світлої
радості в житті, родинного тепла,
успіхів на ниві служіння Господу і лю-
дям,  опіки Ангела-охоронця, рясних
Божих благословінь.

Нехай у Вас усе прекрасним буде,
Щоб квітло щастям все  Ваше

життя.
Щоб поважали завжди люди
Й любові не згасало почуття.
Вам найкращі в світі побажання:
В достатку, у здоров’ї вік прожить.
Нехай здійсняться всі Ваші бажання
І хай Всевишній Вас благословить!

Продавці с. Комарники сердечно вітають  із золотим юві-
леєм  добропорядну, щиру людину – Володимира Євгеновича
Зубрицького з м. Турка.

Ваш ювілей – поважна дата, про це нагадувать не слід, а
краще щирі побажання здоров’я, щастя й довгих літ від нас

прийміть!
У цей прекрасний серцю день

Бажаєм квітів і пісень.
Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення ба-
жань.

Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.

Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.

Здоров’я міцного, миру, любові
Хай Бог посилає і Вас береже!

Колектив Турківської міської ради сердечно вітає Туркі-
вського міського голову Ярослава Ярославовича Паращи-
ча та його дружину  Марину з на-
родженням донечки Вікторії, що
означає Перемога.

 Бажаємо, аби Бог подарував їй
щасливу долю. Росла весела, жит-
тєрадісна і здорова , в опіці Матін-
ки Божої і Ангела-хоронителя, – на
радість  усій родині. Терпіння вам,
наснаги, миру  й добра,шановні
батьки, у вихованні дитини.

Ангел маленький спустився
до вас,

Буде радість вам повсякчас.
Хай зростає здоровою доня,
Щоб була  щасливою її доля.
Хай вона  тривог не знає,
Підтримку вашу відчуває.
Хай перешкод в житті не буде
І завжди поруч будуть рідні

люди!
..

 У неділю, 31 липня,  о 17.00 год. , за сприяння благодійного
фонду «Милосердя», у культурному центрі «Україна» м. Турка
відбудеться показ фільму «Рембо: перша кров». На показі бу-
дуть присутні актор  Данило Котик та  режисер і продюсер Віктор
Сокуренко.

Вхід – вільний.

ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ
ÏËÀ×Å ÇÀ ÑÀØÊÎÌ

Чорні круки знову принесли трагічну звістку на
Турківщину. У боях на Донеччині, біля населеного
пункту Богородичне, 23 липня героїчно загинув 28-
річний уродженець м. Турка, а останні роки – жи-
тель м.  Горішні Плавні Полтавської області Олек-
сандр Вільчинський. У нашому місті його добре па-
м’ятають. Тут він народився, навчався в міській
загальноосвітній школі. А після  смерті батька
сім’я переїхала на Полтавщину, де ще рік навчався
там. Згодом поступив у Турківський професійний
ліцей, здобув фах токаря. У 2013 році Сашка при-
звали на строкову військову службу. Через рік він
підписав контракт із Збройними Силами України.
Коли звільнився, спробував себе в цивільному
житті –працював на виробничому об’єднанні «Фе-
робуд».

Але військова служба знову переманила його. Був
другий контракт із Збройними Силами. Своє життя він,
очевидно, хотів пов’язати з армією. У квітні 2022 року, в
часі московської агресії, отримав поранення. Після ліку-
вання відвідав м. Турка, зустрівся з рідними, одноклас-
никами, друзями, а дальше знову була війна. 23 липня,
в результаті артилерійського обстрілу, він був смертель-
но поранений. Похоронили Сашка  на кладовищі в с.
Салівка, зі всіма військовими почестями. Окрім  Олек-
сандра,  Україну захищав   його брат Сергій, який був
поранений  і зараз проходить реабілітацію.

Турківська міська рада, в особі голови – Ярослава
Паращича–  та всі турківчани схиляють голови перед
світлою пам’яттю новітнього Героя і висловлюють співчуття рідним та близьким.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

СЛАВКУВ СТАЄ ЩЕ БЛИЖЧЕ ДО ТУРКИ
У першій половині 90-х років між містами Турка та Славкув (Республіка Польща) було нала-

годжено тісні зв’язки співпраці та добросусідства. Делегації з нашого міста неодноразово
побували в Польщі й брали участь в культурологічних та спортивних заходах. Відповідно, й
наші сусіди приїздили з візитами на Турківщину. Окрім урядових зустрічей, були й приватні,
які подружили жителів двох сусідніх держав. Тоді мером Турки  був нині світлої пам’яті Орест
Пуравець, який доклав багато зусиль, щоб дружні відносини були стабільними й довготрива-
лими.

Але так сталося, що у вирі
буденності все це десь було
втрачено. І лише в лютому,
коли московія напала на
Україну,  в м. Славкув згада-
ли про давнішню дружбу.
Звідти до нас було направ-
лено декілька вантажів гума-
нітарної допомоги. А мину-
лої середи бургомістр Слав-
кува  Рафаель Адамчик та
його заступник Януш Мруз
прибули до нашого міста для
підписання угоди партнер-
ства, яка, хочеться вірити,
відновить і продовжить доб-
росусідські зв’язки.

В угоді, зокрема, зазначе-
но: «Ми прагнемо, щоб цей
акт послужив розвитку
співпраці між організаціями
та окремими особами в галузі культури, освіти та економіки. Підписуючи цей документ, ми переко-
нані, що він стане містком між нашими місцевими громадами та сприятиме зближенню наших націй
у спільному домі, яким є Європа». Від Турківщини угоду підписав міський голова Ярослав Паращич.
Окрім нього, у підписанні угоди взяв участь секретар міської ради Олександр Гвоздінський.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Парафіяни і церковний комітет церкви Різдва Пресвятої
Богородиці с. Зворець сердечно вітають дяка Володими-
ра Комарницького з Днем ангела і бажають шановному
імениннику міцного здоров’я, щастя, радості, добра, мир-
ного неба над головою, довголіття, Ангела-охоронця на
життєвій дорозі.

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в

хаті.
Хай горе обходить завжди сто-

роною,
А радість приходить і ллється

рікою.
За мудрі поради, невтомну роботу
Вам, наш шановний, низенький уклін!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

1. Хто саме може розрахо-
вувати на отримання допо-
моги від міжнародних органі-
зацій, залишаючи заявку че-
рез платформу єДопомога?

Для міжнародних організацій
пріоритетними є найнезахи-
щені верстви населення, що
мають соціальні статуси такі як:

особа з інвалідністю, пенсіонер,
одинока мати або батько, бага-
тодітна сім’я, отримувач допо-
моги малозабезпеченим
сім’ям, зокрема, з числа внутр-
ішньо переміщених осіб.

Заявку на платформі може
залишити будь-яка людина, а от
рішення щодо виплат та яким
саме категоріям населення до-
помогти, приймають міжна-
родні організації.

Зі свого боку Мінсоцполітики
проводить верифікацію даних
заявника, використовуючи на-
явні державні інформаційні
реєстри та бази даних, що доз-
воляє отримувати перевірену
інформацію про особу.

2. Чи є пенсіонери серед цих
категорій?

Категорія “пенсіонер” в заявці
є. Але просимо звернути увагу,

що запити від міжнародних
організацій на реєстри заявок,
як правило, мають декілька
критеріїв. Наприклад, це пенсі-
онер+визначений регіон або
інша соціальна категорія. Так,
наприклад, в крайньому
реєстрі, що було надано до Місії
Міжнародного Комітету Черво-

ного Хреста в Україні, була заз-
начена інформація по заявках
з переліку категорій, таких як:
малозабезпечені родини та
особи з інвалідністю другої гру-
пи, які зареєстровані у визначе-
них міжнародною організацією
територіях (Луганська, Донець-
ка, Херсонська, Миколаївська,
Сумська, Чернігівська та Запо-
різька області).

Зараз складний час для кож-
ного українця, і ресурси навіть у
міжнародних організацій обме-
жені.

Мінсоцполітики докладає
максимальних зусиль задля
збільшення кількості міжнарод-
них організацій, що можуть на-
дати грошову допомогу україн-
цям, що постраждали від війни.

На платформі “єДопомога
міжнародна”, у вкладенні “Умо-

ви надання допомоги”,  вся не-
обхідна інформація по органі-
заціях, які надають допомогу та
кому саме вони її надають.

3. Скільки коштів вже от-
римали і скільки передбачено
в рамках цієї допомоги?

Мінсоцполітики отримує
інформацію про фактичне отри-
мання грошей людьми від
міжнародних організацій не
одразу, так як у міжнародних
організацій, також, є свої
внутрішні процеси, узгодження,
перерахування тощо.

Загалом, згідно досягнутих
домовленостей разом з міжна-
родними організаціями, реалі-
зуються проекти до додаткових
виплат найбільш вразливим
категоріям населення для по-
над 2 мільйонів осіб із загаль-
ною сумою виплат понад 10
млрд. гривень. Наразі в реєст-
рах передано інформацію для
виплати 189 428 людям, що за-
повнили заявку через платфор-
му “єДопомога міжнародна”. А
також Мінсоцполітики були пе-
редані переліки осіб, що підпа-
дають під категорії, зазначені в
меморандумах, з інформацією
по 780 722 особам.

4. Що потрібно зробити, аби
отримати допомогу?

Потрібно зайти на платфор-
му єДопомога за адресою
edopomoga.gov.ua. Обрати на-
прям “Виплати від міжнародних
організацій” і далі заповнити
заявку.

Звертаємо увагу на те, що по-
трібно уважно заповнювати но-
мер телефону, IBAN, ІПН
(РНОКПП) та паспортні дані.
Важливо також те, що тільки
один з батьків може подати
інформацію про дітей у своїй
заяві, не потрібно в кожну заяв-
ку їх включати, адже будуть дублі
та помилка.

Нагадуємо, IBAN не є обо-
в’язковою умовою для випла-
ти, адже деякими меморанду-
мами передбачена можливість
отримання грошового перека-
зу.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу

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

ÄÎÏÎÌÎÃÀ Â²Ä
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÕ

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É
Платформа єДопомога була створена Міністерством соц-

іальної політики України за підтримки Міністерства цифро-
вої трансформації України та Програми розвитку ООН (ПРО-
ОН) в Україні за фінансової підтримки Швеції з метою підтрим-
ки українців у часи російської агресії.

Платформа єДопомога має три напрями:
«єДопомога державна», на якій ви можете дізнатися як от-

римати допомогу від держави; «єДопомога волонтерська»,
де ви можете самостійно допомогти людям, що постражда-
ли від війни або залишити заявку на допомогу, якщо вкрай
цього потребуєте; «єДопомога міжнародна» - це можливість
подати заявку на допомогу від міжнародних організацій.

У зв’язку з великою кількістю запитань щодо отримання
допомоги та подачі заявок через соціальну платформу єДо-
помога, надаємо відповіді на найпоширеніші запитання по «єДо-
помога міжнародна».

Колектив працівників ветеринарної медицини  Турківщи-
ни  щиро вітає Тетяну Євгенівну Змійовську,  завідуючу Мат-
ківської дільниці ветеринарної медицини,  з ювілеєм, який
вона відзначатиме  2 серпня, і бажає ювілярці міцного здо-
ров’я, багато щастя, миру, родинного благополуччя. Нехай
Ангел-хоронитель оберігає від усіх негараздів, а в душі па-
нують віра, спокій і благодать.

Вітаємо Вас із святом пречудо-
вим!

Хай буде день цей винятковим.
Хай подарує купу щастя
І радісний, веселий настрій.
Нехай здоров’я тільки до-

дається,
А віднімаються невдачі і біда.

Хай множиться добро і водо-
граєм ллється
І щастя ділиться на многії літа!

 У МИХАЙЛИКА Є LEGO
З першого дня повномасштабного вторгнення московсь-

кої федерації в Україну, зрештою, й в роки АТО/ООС, мільйони
українців долучилися і долучаються до допомоги  нашим
Збройним Силам, незалежно від статусу, соціального ста-
новища та віку. Похвально і приємно, що волонтерську хви-
лю підтримують і діти  – своїми малюнками та й грошовими
пожертвами.

Заслуговує на увагу
вчинок жителя м. Турка
Михайла Гладиша,
який пожертвував
власні кошти на прид-
бання тепловізора для
підрозділу, в якому слу-
жать Микола Яворсь-
кий, Володимир Лозюк
та ще багато наших
земляків. Накопичуючи
кошти для того, щоб
придбати собі  Lego,
Михайлик вирішив
віддати їх на придбан-
ня тепловізора. Коли
прилад купили і доста-
вили на фронт, а бійці
дізналися про вчинок
хлопчика, вони були по-
справжньому розчу-
лені. Про це написав
на своїй сторінці у Фей-
сбук, дякуючи всім, хто
долучився до цієї благо-
родної справи (і особ-
ливо Михайлику), Мико-
ла Яворський. Тоді він пообіцяв юному волонтеру при першій на-
годі подарувати конструктор від себе і своїх бойових побратимів. І в
часі недавньої короткотривалої відпустки Микола Михайлович ви-
конав цю почесну місію  –вручив  Михайликові подарунок, наголо-
сивши при цьому: якщо в нас росте таке патріотичне покоління, то
ми обов’язково вистоїмо і переможемо.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗАБОРОНИТИ ПРОДАЖ АЛКОГОЛЮ
Нещодавно на сайті Президента України зареєстровано петицію про заборону продажу

алкоголю по всій Україні на  час воєнного стану. Але тут треба відзначити, що до такої
пропозиції активістів багато українців відносяться негативно, вважаючи, що ніякі заборони
та примуси не будуть ефективними, якщо люди самі не зрозуміють, що в час, коли на війні
гинуть молоді українці, вести розгульне життя, підігріте алкоголем, є аморально. Мають
свої аргументи стосовно цього й представники влади. Кажуть, якщо буде заборона, бюджет
недоотримає кошти, що сплачують підприємці від реалізації підакцизних товарів.

Однак, попри це, петиція набирає голоси. І цілком ймовірно, що вже в недалекій перспективі
Президент прийме виважене рішення і, не дивлячись ні на що, продаж алкоголю на час воєнного
стану заборонять та забезпечать чіткий  контроль для виконання заборони. Принаймні, не такий,
який був на початку російської агресії, коли з полиць спиртне забрали, а для  своїх та знайомих його
без проблем продавали. Як казали в часи радянського союзу, –  з-під полиць.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Втрачене посвідчення члена багатодітної сім’ї ВС 067175, вида-
не 02.12.2013 р. Турківським УПСЗН на ім’я Марії Геннадіївни Бен-
кеч, вважати недійсним.
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Починаючи  від примітивних,
більш тенденційних, ніж науко-
вих, повідомлень І.Червінсько-
го про ймовірність походження
назви “бойко“ від польського
діалектичного означення вола
- буяк через інтуїтивні домисли
про виведення цієї назви від
втраченої зараз гіпотетичної
форми войко - “воїн“ чи через
зіставлення дослідника П.Ша-
фарика цієї назви із терміном
бойкий - “відважний“, то через
зауваження О.Потебні про мож-
ливість зв’язку назви “бойко“ із
словами “боязкий, боятися“,
дослідники дійшли висновку,
що походження цієї назви не
можна осягнути зіставленням
її із співзвучним терміном. А
для цього потрібні більш грун-
товні студії та дослідження.

До більш обгрунтованих гіпо-
тез про походження назви “бой-
ки“, запропонованих ще у мину-
лому столітті, слід віднести гіпо-
тезу відомого західноукраїнсь-
кого мовознавця І.Верхратсь-
кого, котрий співставляв назву
“бойки“ із, як він вважав, часто
вживаною представниками цієї
етнографічної групи часткою
“бойє“, що начебто й стало
предметом їх передразнюван-
ня носіями сусідніх діалектів.
Через те і закріпилось у вигляді
етнічної назви. А також надзви-
чайно цікаву гіпотезу І.Вагиле-
вича, підтриману Я.Головаць-
ким та О.Партицьким, пізніше
доповнену П.Шафариком. За
нею назва “бойки“ трактува-
лась як продовження відповід-
но трансформованої назви
кельтських бойїв, котрі до пер-
шого століття нової ери прожи-
вали на територіях, близьких до
сучасної Бойківщини, то як по-
хідна від згаданої візантійським
імператором Костянтином Баг-
рянородним назви країни Бої-
ки, чи Бойкії. Вона, за свідчен-
ням цього автора, була заселе-
на в сьомому столітті слов’янсь-
кими племенами. Локалізація
цієї країни за багатьма ознака-
ми відповідає місцям теперіш-
нього розселення карпатських
бойків.

Жодна з наведених, неодноз-
начних за своїм складом і, як
буде показано, нерівноцінних
гіпотез не стала до цього часу
загальновизнаною. За різних
причин. На сумнівність аргумен-
тації І.Верхратського  щодо
значного поширення в бойкі-
вських говірках частки “бойє“
вказував ще І.Франко. А він, як
відомо, сам народився на Бой-

ківщині і протягом цілого життя
не поривав своїх зв’язків з бой-
ківським середовищем та дос-
конало володів засвоєним ще у
дитинстві бойківським діалек-
том. Також у записах пізніших
дослідників риса “боїкання“
бойків не виділялась у якусь
характерну, властиву тільки бой-
кам, говіркову особливість.

Що стосується підтверджен-
ня чи заперечення гіпотези І.Ва-
гилевича, то тут справа вигля-
дає значно складніше, оскіль-
ки корені проблеми перено-
сяться на таку глибину
віків, для якої бракує
достатніх письмових
джерел чи інших необ-
хідних для досліджен-
ня матеріалів. За таких
умов навіть дуже близь-
ка гіпотеза, а такою, на
наш погляд, і є гіпотеза
І.Вагилевича, легко
може бути піддана сум-
нівам через справжні чи
уявні неясності в тій час-
тині, яка не має безпо-
середньої опори на до-
кументальні дані.

Усі ці складності дозво-
лили занадто поспішно і
не зовсім справедливо
сучасному дослідникові
М.Худашу віднести
“кельтську“ гіпотезу до
рівня необгрунтованих
домислів і догадок. Разом із
запереченням існуючих гіпотез
згаданий автор запропонував
ще більш сумнівну власну кон-
цепцію походження назви “бой-
ки“./Див. М.Худаш. Проблема по-
ходження назви “бойки“. 36.
“Бойківщина. Історико-етногра-
фічне дослідження“. К. “Науко-
ва думка“, 1983, С. 38-44/.

Гіпотеза І.Вагилевича  від
часу її появи пройшла значну
еволюцію, завдячуючи внескам
багатьох дослідників. Багато її
положень спирається на неза-
перечні факти.

Зараз настає той відповідаль-
ний етап цього тривалого і
складного дослідження, коли із
переліку численних спроб вияс-
нення походження загадкової
назви, з врахуванням нових до-
сягнень науки, необхідно
відібрати ті, результати яких ук-
ладаються у взаємопов’язану
систему, на вершині якої і є
відповідь на питання, яке нас
цікавить.

Ми не маємо змоги у цій, по
суті, ознайомчій статті, повтори-
ти у деталях увесь шлях, прой-

дений дослідниками у пошуках
правдивої відповіді на питання,
яке нас цікавить. А тому зупи-
нимось на послідовному в и к -
ладенні фактів, котрі, будучи ук-
ладеними у систему, якщо не
становлять ще кінцевого слова
в цьому пошуку, то підводять нас
дуже близько до його завершен-
ня.

Першим доказом, який має
безпосереднє відношення до
порушеної проблеми, можна
вважати достеменно встанов-
лений факт проживання в ми-
нулому на територіях, близьких
до місць теперішнього розсе-
лення бойків надзвичайно рух-
ливого і динамічного об’єднан-
ня кельтських племен, збірна
назва яких “бойї“, дуже близь-
ка до “бойки“. Оскільки су-
купність історичних, археологі-
чних і мовних даних, як вказав у
праці “Кельти і Україна“ О.Ст-
рижак, виявляють значне про-
никнення кельтських елементів

на територію слов’янщини, то у
назві насельців цієї оригіналь-
ної етнокультурної групи ук-
раїнців, можна дошукуватись і
відповідної генеології. Тим
більше, що до таких висновків
нас підводять і інші, досить про-
мовисті факти.

Так, за свідченням згадувано-
го вже візантійського імперато-
ра Костянтина Багрянородно-
го, десь на північних передгір’-
ях Карпат, а то й у самих Карпа-
тах, знаходилась слов’янська
країна Боїкія. Назва її знов вия-
вилась дивно співзвучною назві
сучасних бойків. На прина-
лежність населення тієї країни
до слов’янського етнічного ма-
сиву вказує характерне повідом-
лення цього автора, підтверд-
жене іншими фактографічними
даними, що саме звідси у сьо-
мому столітті нашої ери відбу-
вались інтенсивні міграції сер-
бських і хорватських, отже
слов’янських, племен на Бал-
кани.

Отже, з відзначенням факту
автохтонності українських
бойків в місцях їх теперішнього

розселення, їх слов’янської ет-
нічності, яка формувалась в
умовах кельтослов’янського
порубіжжя, напрошується вис--
новок про те, що сама назва
“бойки“, як і назва країни, у якій
споконвіку проживала ця етно-
культурна спільність, якимось
чином пов’язується з назвою
відомих багатьом джерелам
кельтських бойїв.

Оскільки вищенаведені фак-
ти виключають пряме виведен-
ня родоводу прикарпатських
бойків від кельтських бойїв, то
природу такого зв’язку можна
пояснити або незалежним існу-
ванням двох подібних та одно-
значних назв кельтів та слов’ян,
або перенесенням відповідно
трансформованої на слов’янсь-
кому мовному ґрунті кельтсько-
го міжплемінного об’єднання
бойїв на карпатське відгалужен-
ня східних слов’ян.

Ситуація на східно-слов’янсь-
кому карпатському порубіжжі,
яка на переломі першого тися-
чоліття опинилась в зоні поси-
леної інфільтрації кельтських
бойїв, представляє більш ймо-
вірною останню можливість.

Перенесення назви кельтсь-
ких бойових дружин на порубі-
жне слов’янське населення
Карпат, мабуть, полегшувалось
ще й тим, що у слов’янській мові
існувало аналогічне означення
воїна - боєць, бойко, польське
- bojownik, в основі якого
спільний індоєвропейський
корінь bhoi із значенням “бити,
ударяти“.

Наведені факти, на наш по-
гляд, досить успішно розвива-
ють намічені ще І.Вагилевичем
міркування щодо походження
назви “бойки“ від означення
великого міжплемінного кель-
тського воїнського об-
’єднання бойїв. У його склад
певний час входили і бойові за-
гони карпатських східних сло-
в’ян - хорватів. Глорифікація
під час успішних бойових експе-
дицій воїнської назви цих за-
гонів спричинилась до того, що
вона стала закріплятись за
тими племенами, але вже як
етнонім, а також за місцевос-
тями, із яких ті загони виводи-
лись. Саме в такий спосіб на
історичній карті з’явилась на-
зва країни Бойкії, з якої, за
свідченням згаданого візант-
ійського історика, рушили вой-
овничі загони карпатських хор-
ватів на освоєння своєї другої
південної батьківщини.

Та частина колишнього ве--
ликого східнослов’янського
племені, котра залишилась у
місцях свого попереднього
проживання, попри усі склад-
ності долі, зберегла до сьо-
годні свою культурну та зви-
чаєву відрубність і донесла
через тисячоліття пам’ять про
своє давнє минуле у своїй ми-
лозвучній та гордовитій назві
“бойки“.

Віриться, що ті дослідники,
або просто аматори нашої на-
ціональної старовини, яких
глибше зацікавить проблема
бойківського етногенезу, спер-
шись на нові факти, доповнять і
розвинуть, а, можливо, й запе-
речать представлені у цій
розвідці міркування.

Ярослав ОЛЬХОВИЙ,
м. Дрогобич.

ÍÀÂÊÎËÎ
ÍÀÇÂÈ «ÁÎÉÊÈ»

пошуки витоків

Зацікавлення питанням етнічної назви “бойки“ має свою
давню історію, яка позначилась висуненням декількох, нерідко
досить оригінальних, гіпотез. У них дослідники, кожен по-своє-
му, намагались відповісти на це непросте питання. Саме його
складність та відсутність достатньої наукової аргумен-
тації при пошуках відповіді на нього призвели до того, що
жодне із запропонованих до цього часу тлумачень походжен-
ня назви великого відгалуження карпатських українців не на-
було загального визнання.
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Український ветеранський
фонд підтримує бізнес захис-
ників. Якщо ви ветеран, вете-
ранка, дружина, чоловік, бать-
ко, матір, дитина (у тому
числі усиновлена) ветерана
чи ветеранки, маєте статус
ВПО, наявний ФОП чи само-
зайняті — можете отрима-
ти відшкодування 20 тисяч
гривень на товари та облад-
нання для ведення власної
справи.

Як долучитися до програми?
Подайте документи на сайті
УВФ в розділі мікрофінансуван-
ня бізнесу — https://
veteranfund.com.ua/. Якщо ваша
заявка відповідає вимогам,
після перевірки документів і
схвалення — ви отримаєте кош-
ти протягом 10 днів.

Зберіть пакет копій доку-
ментів:

- паспорт заявника з пропис-
кою;

- довідку ВПО (скріншот із Дії
не підходить);

- виписку чи витяг з ЄДР про
ФОП, чи самозайняту особу;

- документ, що підтверджує
статус ветерана: посвідчення
УБД, посвідчення особи з інва-
лідністю внаслідок війни, по-
свідчення учасника війни;

- документ, що підтверджує
спільне проживання з ветера-
ном до війни, свідоцтво про од-
руження чи свідоцтво про народ-
ження дитини;

- документи, що підтверджу-
ють покупку після 24 лютого
2022 року для роботи бізнесу
відповідно до КВЕДів (чек або
видаткова накладна).

Програма підтримки діятиме
до завершення воєнного стану.
Допомога надається одноразо-
во. Питання стосовно фінансу-
вання надсилайте на пошту
Фонду:

 veteranfundua@gmail.com.
Також УВФ запустив гарячу

лінію для ветеранів та членів
їхніх родин.

Якщо ви переживаєте кризу,
пов’язану з війною, телефо-
нуйте за номером  +38 (067) 400
46 60,  щодня з 10:00 до 20:00.

Юлія ПУСТОВА,
комунікаційниця Українсько-

го ветеранського фонду.

Потрібні охоронники (чолов-
іки,жінки). Тел: 050-341-455,
067-541-62-24.

Втрачений атестат ВК
№17941695,  виданий 22.06.
2002 р. Вовченською серед-
ньою школою Турківського рай-
ону  Львівської області  на ім’я
Віктора Степановича Лех-
новського, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток
НК №6033732, виданий Туркі-
вським РВК 30.03.1992р. на ім’я
Ярослава Лук’яновича Гафича,
вважати недійсним.



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

Часопис виходить раз на тиждень.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Лептоспіроз – це особливо
небезпечне інфекційне захво-
рювання з переважним ура-
женням нирок та печінки. Хво-
ріють ним як люди, так і твари-
ни. Серед тварин захворюван-
ня може перебігати без
клінічних проявів, а для людей,
в більшості випадків, закінчуєть-
ся смертю, особливо при
пізньому зверненні за медич-
ною допомогою.

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАРА-
ЖЕННЯ?

Основним джерелом леп-
тоспір у природі є мишовидні
гризуни  (щурі, миші), від яких за-
ражаються люди і свійські тва-
рини. Для людини  додатковим
(крім гризунів) джерелом збуд-
ника хвороби є свині, велика
рогата худоба, собаки та інші
дикі та домашні тварини, які
заразилися від гризунів. У тва-
рин хвороба часто протікає без-
симптомно, у вигляді довготри-
валого носійства, при цьому
лептоспіри  у великій кількості
виділяються з сечею в зовнішнє
середовище. У відкритих водой-
мищах лептоспіри можуть вижи-
вати до 1 місяця, у вологому
ґрунті – до 270 днів, добре пе-
реносять морози. Швидко ги-
нуть в кислому середовищі, мит-
тєво -  при кип’ятінні.

Люди заражаються лептоспі-
розом при купанні, рибальстві,
як літньому, так і зимовому, спо-
живанні зараженої лептоспіра-
ми води, харчових продуктів,
особливо тих, що зберігаються
в погребах, під час догляду за
хворими тваринами. Існує про-
фесійний ризик захворювання у
косарів, працівників ферм, ве-

теринарів, робітників м’ясопе-
реробних   підприємств та інших.

З моменту зараження до по-
чатку хвороби проходить від 6
до 20 днів. Хвороба починаєть-
ся раптово (хворий точно може
вказати час свого захворюван-
ня): у здорової на вигляд люди-
ни з’являється гарячка з підви-
щенням температури тіла до
38-40°С, турбують сильний го-
ловний біль, а також біль у м’я-
зах, особливо нижніх кінцівок,
настільки, що людина не може
встати на ноги – це одне з най-
характерніших ознак захворю-
вання. Інколи захворювання
може починатися як ГРЗ. Якщо
вчасно не звернутися до лікаря
– виникають важкі ускладнен-
ня печінки і нирок, що ведуть до
смерті. Смерть може наступи-
ти вже через 5 днів після почат-
ку захворювання, при тяжкому
перебігу. У хворого на лептоспі-
роз кожний втрачений день
зменшує шанси на виживання.
Пам’ятаючи про це, хворому з
високою температурою необхі-
дно негайно звернутися до ліка-
ря і лікуватися тільки у лікарні.

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ЛЕПТОС-
ПІРОЗУ?

Запобіжні заходи повинні
бути спрямовані перш за все на
ліквідацію джерела інфекції, а
саме -  знищення щурів і мишей
з метою попередження захво-
рювання лептоспірозом як лю-
дей, так і тварин. При догляді
за тваринами, як на фермі, так і
вдома, необхідно користувати-
ся спеціальним одягом (це ру-
кавиці, халат, чоботи).

Боротьба з гризунами, які є
довготривалими носіями леп-

тоспір та виділяють їх із сечею в
навколишнє середовище, по-
винна проводитися всіма дос-
тупними засобами.

Для недопущення передачі
інфекції харчовим шляхом, не
вживайте сиру воду з непереві-
рених джерел та відкритих во-
доймищ; пийте кип’ячене моло-
ко, необхідно захищати продук-
ти харчування від доступу гри-
зунів, не вживати овочі і фрукти
немитими.

Не допускати випас великої
рогатої худоби на берегах водой-
мищ та не ловити рибу в забо-
ронених місцях.

Вилікувати хворого на лептос-
піроз важко, особливо у випад-
ку пізнього звернення за медич-
ною допомогою. Тому слід пам-
’ятати: щоб запобігти захворю-
ванню, треба уникати контакту
з водою непроточних ставків,
озер з непротічною водою.

При відпочинку, роботі в полі
необхідно оберігати харчові
продукти від доступу гризунів, на
низинній болотистій місцевості
використовувати гумове взуття.
Керівникам підприємств, уста-
нов, організацій та населенню
не слід забувати про не-
обхідність постійної боротьби з
гризунами.

Якщо протягом останніх 2-3
тижнів ви побували в умовах
можливого зараження лептос-
пірозною інфекцією і раптово
відчули, що вас морозить, насту-
пає слабкість, головний біль -
треба негайно звернутися до
лікаря.

Дотримання мір профілакти-
ки допоможе захиститися від
небезпечного для здоров’я і
життя захворювання.

Дотримуючись таких простих
рекомендацій, ви можете вбе-
регти себе і свою родину від не-
приємностей.

ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÅ
ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß –

ËÅÏÒÎÑÏ²ÐÎÇ
Днями у мережі Інтернет було повідомлення про смерть

підлітка з Київщини, який, після купання у ставку, захворів на
лептоспіроз. Перед тим, як звернутися до медиків, батьки
намагалися самостійно лікувати дитину. А коли хвороба ус-
кладнилася, вони змушені були звернутися до фахівців. На
жаль, було втрачено час і дитина померла. То що ж це за неду-
га розповіли фахівці Старосамбірського відділу ДУ
«Львівський обласний центр контролю та профілактики хво-
роб».

Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу

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

ПОДВІЙНА РОБОТА ПРИБИРАЛЬНИКІВ
Треба віддати належне, останнім часом прибиральники в м. Турка виходять на роботу зран-

ку і   вже до 9.00 год. з покладеними на них обов’язками більш-менш справляються. Але дивує
те,  що, підмівши вулицю,  купки сміття ніхто не забирає. Протягом дня    вітер або ж машини
їх знову розносять містом. Наступного дня  прибиральники знову згрібають його. І так три-
ває   кілька днів. Хоч  нещодавно був період, коли прибиральник зразу ж, як підмів, завантажу-
вав сміття в тачку  й акуратно вивозив його. Теперішню сміттєву безгосподарність можна
спостерігати на вулиці В.   Стуса  –  на ділянці від віадуку до школи-інтернату.

 А чи можна вирішити цю нескладну проблему? Звісно, так. Варто лише наголосити прибиральни-
кам, аби вони, виходячи на роботу, мали із собою тачки. А якщо одноколісників немає, то придбати їх.
Можливо варто подумати й над тим, щоб  платити працівникам не лише за підмітання, а й за вивіз
зметеного сміття.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Відділ освіти Боринської селищної ради та об’єднана профспілка
освітян висловлюють щире співчуття водієві Боринського відділу
освіти Валерію Дмитровичу Павлюху з приводу тяжкої втрати –
смерті батька –  Дмитра Івановича.

Колектив Турківського районного суду Львівської області вислов-
лює щире співчуття секретарю судових засідань Галині Зіновіївні
Синичич з приводу тяжкої втрати –  смерті батька.

ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ
ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

Минулої неділі  у м. Турка відбувся товариський матч з фут-
болу між юними спортсменами 2008-2010 рр. народження
ДЮСШ “Юність” та збірної команди Боринської ОТГ. Турнір
викликав неабияке зацікавлення не лише серед дітей, а й до-
рослих. З рахунком 5:1 перемогу святкували господарі.

Організатор цього спортивного свята – Турківська ДЮСШ
«Юність».

Наш кор.

ÂÅÐÕÎÂÍÀ ÐÀÄÀ ÏÐÎÏÎÍÓª ÂÂÅÑÒÈ
ØÒÐÀÔÈ ÇÀ ÏÎÐÓØÅÍÍß
ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÜÊÎ¯ ÃÎÄÈÍÈ

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні право-
порушення щодо запровадження адміністративної відпові-
дальності за порушення комендантської години в умовах воє-
нного стану (№ 7553).

Законопроектом пропо-
нується встановити, що по-
рушення комендантської го-
дини, тобто перебування
впродовж певного періоду
доби, під час воєнного ста-
ну, на вулицях та в інших гро-
мадських місцях, або рух
транспортних засобів, без
спеціально виданих перепу-
сток чи довідок, тягне за собою попередження або накладення
штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян (від 510 грн. до 850 грн.), — йдеться у повідомленні.

Якщо такі дії вчинялися особою, яка протягом року піддавалася
адміністративному стягненню за те саме порушення, то вони тяг-
нуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тисячі 700
грн. до 3 тис. 400 грн.

Слава Україні! Шановні жителі Турківщини. Прошу вашої друж-
ньої підтримки і допомоги у зборі коштів на автомобіль для Мико-
ли Хомика (м.Турка) та його побратимів – Юрія Пецковича
(с.Кіндратів), Микола Піхоцького (с.Ісаї), Василя Савки
(с.Присліп,) Степана Пукшина (с.Н.Яблунька), які зараз боронять
Україну у складі 10-ї окремої гірськоштурмової бригади.

Це прохання наших захисників із передової. То ж давайте гуртом
втілимо в реальність ще одну мрію!

Кошти можна переказати на картку «ПриватБанку»
5168742240973622 (Хомик Надія Михайлівна – дружина Миколи
Хомика). Тел.: 0661004370.


