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Колектив редакції газети «Бойківщина» щиросердечно вітає
із славним ювілеєм – 70-річчям від дня народження – свого
колишнього колегу по роботі, активну,  енергійну, життєлюбну,
товариську людину –  ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА БАБИЧА.

Шановний ювіляре,  бажаємо, аби на Вашому життєвому полі
родило тільки добро, множилися тільки щастя,  здоров’я, дос-
таток,  удача і благополуччя. Нехай
Всевишній дарує Вам свою ласку і бла-
гословення – на многії і благії літа!

Ювілей… У Вас в житті ще літо…
Хай довгим буде й не спішить

зима.
І в цей прекрасний день ми Вам ба-

жаємо
Здоров’я, миру, радості й добра.
Бажаємо століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сот-

ню літ.
Онуків всіх щасливо одружити
Й благословити правнуків у світ.

 Церковний комітет та парафіяни с. Ропавське сердечно віта-
ють свого душпастиря, настоятеля храму святих Мучеників Мак-
кавеїв о. Романа з ювілеєм – 45-річчям від дня народження,
яке він відзначатиме 16 жовтня.

Нехай Господь обдарує Вас і Ваших
рідних міцним здоров’ям і благодаттю,
надихає Вас на працю у Божому виноград-
нику, а Божа Мати огортає своїм Покро-
вом.

Хай Господь здоров’я посилає,
Радості  і щастя додає.
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панують спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було.

Церковний комітет та парафіяни церкви Зіслання Святого
Духа с. Нижнє Висоцьке щиросердечно вітають з ювілейним
днем народження –   45-річчям – настояте-
ля о. Романа Роля і бажають шановному
ювіляру  міцного здоров’я, невичерпної жит-
тєвої енергії, миру, благополуччя,  рясних
Божих благословінь.

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 щастя й добро!

Дорогу дружину, люблячу матусю і бабусю, жительку с. Ро-
павське Надію Станіславівну Крупчак з ювілейним днем на-
родження, яке вона святкує 14 жовтня, на Покрову Пресвятої
Богородиці, щиросердечно вітають чоловік Йосиф, син Михай-
ло, невістка Леся, онуки Артемко та Христинка, сват Микола,
сваха Ірина.

Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.

З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.

Хай Господь з неба Вас осяє
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває

Своїм Покровом Пресвятим.
Усі ми бажаємо дорогій іменинниці неба

безхмарного, настрою гарного, здоров’я без
ліку і довгого-довгого, в Господній опіці, віку.

Дорогі жителі Львівщини!
Цьогоріч українці стали супергероями для всього світу. Надлюдьми, які ладні життя відда-

ти за незалежність, суверенітет та європейське майбутнє своєї країни. За те, щоб ук-
раїнські діти росли у вільній державі вільних людей.

24 лютого ми усі пригадали, чиї ми нащадки, хто наш одвічний ворог і яка найбільша мета. Уже
упродовж восьми місяців, заручившись підтримкою всього цивілізованого світу, ми впевнено крокує-
мо до цієї мети. І обов’язково досягнемо її!
Єдність – наша головна зброя. Маємо застосо-
вувати її щодня!

Дякую усім захисникам та захисницям, які за-
раз на передовій розправляються з ворогом і
повертають все українське Україні. Підіймаючи
наш державний прапор у кожному селі та місті,
допомагаючи місцевим жителям, ви загоюєте
ту пекельну рану, яку роз’ятрив ворог своїми уда-
рами, вбивствами та катуваннями.

Дякую тим, хто виховав справжніх патріотів
своєї держави. Ваші діти щодня демонструють,
що любов – це дія.

Низький уклін Героям, які віддали найцінні-
ше у цій боротьбі. Зробимо усе, щоб пам’ять про
них та про їхні подвиги жила вічно.

Принагідно вітаю усіх з річницею створення
Української повстанської армії. Нашу історію не
знищити й не стерти. Наша історія – це фундамент нашої сили.

Під Покровом Пресвятої Богородиці та з вірою в Бога і Його поміч – переможемо. З Днем захисни-
ка та захисниці України!

З повагою
начальник Львівської ОВА Максим КОЗИЦЬКИЙ.
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Приблизно 60 років тому в с. Ільник побудували великий міст через річку Стрий, протяжн-

істю 108 метрів. Відтоді його жодного разу капітально не ремонтували. А відтак проїжджа
частина зазнала серйозних ушкоджень, навіть утворилися діри. Місцеві жителі кажуть, що
був випадок, коли в пробоїну  ненароком ступила  дитина і мало не злетіла в річку. Численні
домагання ільничан, щоб влада таки відремонтувала міст, з року в рік не приносили резуль-
тату. І лише 2022-й став переломним. Неодноразово місцеві активісти перекривали на мості
дорогу, зверталися до Турківського міського голови Ярослава Паращича вирішити це над-
звичайно актуальне й наболіле питання. Як каже Ярослав Ярославович, він  скерував не
одного листа в Львівську військово-цивільну адміністрацію. Було й чимало зустрічей з керів-
никами області. І лише  в серпні, здавалося, безнадійна ситуація, як кажуть, зрушила з мерт-
вої точки.

До Ільника приїхав разом
з комісією директор депар-
таменту дорожного госпо-
дарства Львівської ОВЦА
Орест Шуліковський і у при-
сутності Ярослава Паращича
та багаточисельних місцевих
жителів пообіцяв провести
капітальний  ремонт моста.
На це було виділено 1 млн.
900 тисяч гривень та швидко
погоджено всі організаційні
питання з підрядником. А де-
кілька тижнів тому будівель-
на організація «Шляховик -Т»
протягом двох тижнів прове-
ла ремонтні роботи. Спершу
на мості  було зрізано старий
асфальт, укладено арматуру
і залито шар бетону, після
цього – ще 15 см асфальту.  А
найближчим часом тут буде прокладено другий,  трьохсантиметровий, шар асфальту і зроблено роз-
мітку.

Ярослав Паращич також розповів, що зрізаний старий асфальт шляховики розвезли по сільській
дорозі й прогрейдерували її. До того ж, на зекономлені кошти, виділені на ремонт, пообіцяли   прове-
сти частковий ремонт сільської дороги струменево-ін’єкційним методом. Для цього мають намір
закупити 3-4 машини асфальту.

Місцева громада, староста села, Турківська міська рада щиро вдячні за розуміння та  проведення
цього необхідного ремонту уже згадуваному Оресту Шуліковському та усій команді обласної військо-
во-цивільної адміністрації й персонально Максиму Козицькому та його заступнику Юрію Бучку, який
доклав багато зусиль, щоб ільничанський ремонтний проект був зреалізований.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Люблячу і дорогу, милу і добру  доньку, сестричку, тітку
Марію Степанівну Лимар із с. Присліп з прекрасним 30-
річним ювілеєм від дня народження, який відзначала
11 жовтня, сердечно та з любов’ю вітають тато Степан,
мама Софія, сестра Анжела з чоловіком Дмитром, пле-
мінники Артем, Микола і Матвій-
ко. З нагоди ювілейного дня на-
родження вони шлють ювілярці
найщиріші слова вітання з поба-
жаннями міцного здоров’я,
світлої радості, любові, мирного
неба, благополуччя, сповнення
мрій і  Господнього благословен-
ня.

Ти для нас, мов сонце, – теп-
ле і ласкаве,

Що дарує ніжність і прекрас-
ний  світ.

Тож прийми сьогодні всі най-
кращі квіти

Й побажання щастя – на багато літ!
Нехай Тобі, рідна, у будні і свята
Лиш радісні вісті приходять до хати.
Хай збудуться легко всі добрі надії,
А серце від щастя завжди молодіє!

Дорогу дружину, люблячу і турботливу матусю і бабусю
Галину Василівну Матківську з нагоди ювілею від щиро-
го серця вітають чоловік Михайло, дочка Мар’яна, зять

Андрій,  син Микола, онуки
Максимко і Марко та вся ве-
лика родина. Ювілярці вони
бажають міцного здоров’я –
з роси і води, невсипущої жит-
тєвої енергії,  мирного неба
над головою, достатку і  опіки
Ангела-охоронця на довгій
життєвій стежині.

У честь ювілейного
святкового дня

Від нас – найкращі наші
слова;

Бажаєм   здоров’я, многая
літ!

Хай довгим і сонячним
буде весь вік.

Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові й пам’ятні дні,
Хай Бог помагає завжди у житті.

Чоловік Микола, сестра Теодозія, швагро Василь, пле-
мінники Марія та Василь з дітьми Денисом та Сніжа-
ною, Іван з дружиною Іванною, Уляна з чоловіком Михай-
лом та донькою Стефанією, свати з Либохори та Закар-
паття  від щирого серця вітають з 60-річчям від дня на-
родження, яке   відзначала 12 жовтня,  дорогу і люблячу
людину, жительку с. Верхнє Висоцьке Катерину Василів-
ну Кузан і бажають ювілярці неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого, в Господній
опіці, віку.

Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 60!
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай Бог милосердний з висо-

кого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа, Цариця Свя-

та,
Дарує щасливі і довгі літа!

Відділ освіти Турківської міської ради та об’єднана
профспілка освітян Турківщини  щиросердечно вітають з
ювілейним днем народження, яке відзначала 8 жовтня,

бухгалтера централізованої бухгал-
терії відділу освіти, культури та туриз-
му Наталію Андріївну Цолиган і ба-
жають шановній ювілярці міцного-
міцного здоров’я, здійснення усіх
планів і сподівань, добробуту, миру,
Божої опіки на життєвій дорозі.

Хай ладиться скрізь: на ро-
боті, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не
згас.

Все світле і гарне, що треба
людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

Дорогі друзі, прийміть щирі вітання з Днем захисника
України, Днем Українського козацтва та зі святом  По-
крови Пресвятої Богородиці!

14 жовтня – це свято, у якому переплелися давні ук-
раїнські традиції та сучасність.

Ми схиляємо голови перед мужністю українських захис-
ників, що перебувають нині на передовій захисту держа-
ви, та безсмертним подвигом тих, хто заплатив найдорож-
чу ціну – власне життя, захищаючи краще майбутнє Бать-
ківщини.

Хочу висловити теплі слова вітань ветеранам, учасни-
кам бойових дій, військовослужбовцям та вшанувати всіх,
хто має високе звання Захисника  і Захисниці України.

Нехай веде нас до перемоги незгасне світло віри і до-
помагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.
Від душі бажаю всім щастя, радості, добра та  швидкої
перемоги над ворогом. Хай над нашою Україною буде
мирним небо, а в кожній родині панують злагода та бла-
гополуччя.

З повагою,  депутат Верховної Ради України Андрій
Лопушанський.

Шановні земляки, щиро вітаю вас з Днем захисника України та Днем Українського козацтва, які
символічно призначено на церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Заступниця та покро-
вителька завжди боронила наш народ, надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом.

14 жовтня поєднує державні, родинні і духовні цінності, які символізують зв’язок поколінь та особ-
ливо шануються українцями. Справа захисту незалежності згуртувала і військових, і добровольців, і
волонтерів. Цього дня ми вшановуємо тих, хто, виконуючи свій обов’язок на бойовому посту чи у
мирній справі, робить внесок у справу захисту держави, всіх, хто ціною свого життя вписав в історію
свої героїчні імена.

Велика вдячність українським військовим, які щоденно, ризикуючи власним здоров’ям і життям,
стоять на сторожі суверенітету України, зміцнюють її національну безпеку, захищають свою державу,
свій дім і своїх близьких.

У цей святковий день бажаю незламної волі, надійного родинного тилу, міцного здоров’я. Нехай
День захисника України завжди святкується під покровом мирного неба!

З повагою, Михайло Шкітак, Боринський селищний голова.

Традиційно в світлий день Покрови
Пресвятої Богородиці ми відзначаємо
День  українського козацтва і День за-
хисника України. Ці свята нерозривно
пов’язані між собою, адже вони поєдна-
ли в собі символ віри та нездоланності
духу.

День Захисника України - це свято, яке
посіло гідне місце серед самих почесних
та достойних. Цей день об”єднує різні
покоління, кожне з яких має своїх украї-
нських Героїв.

Сьогодні все свідоме українство, всі ті
хто вважає себе не тільки народом, а в
першу чергу величною українською на-
цією, віддає данину шани і поваги тим,
хто інтереси України, її державності по-
клав і покладає вище за власне життя,
добробут і благополуччя своїх рідних і
близьких. Вшановуємо міцність духу на-
ших славних предків та пишаємось хороб-
рістю сучасних героїв – захисників украї-
нської землі, які  сьогодні незламно сто-
ять в її обороні від російського агресора!

Шановні захисники і захисниці! Від щи-
рого серця бажаю щастя, здоров’я,  пе-
ремог на полі бою, оптимізму і миру! Не-
хай це свято відважних і мужніх людей
завжди буде мирним і радісним, а любов
до України й людська шана надихають
на нові звершення у благородній справі
служіння рідному народові! У свято По-
крови нехай Божа Матір буде прихиль-
ною до кожної родини, до нашої рідної
України.

З повагою, Ярослав Паращич, Туркі-
вський міський голова.

ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÜÊ² ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÏÅÐÅÄÀÂ, ÀËÅ
Ç ÊÓËÜÒÓÐÎÞ ÍÅ ÏÎÐÈÂÀª

Петро Косачевич – відома і всіма шанована особистість не лише на теренах Турківщини чи
Бойківщини, а й далеко-далеко за кордоном. Визнання і слава до нього прийшли завдяки прове-
денню на Турківщині Всесвітніх бойківських фестин та  бойківських конгресів. В рамках цих
мистецьких заходів, окрім культурологічних програм, вдалося зреалізувати багато госпо-
дарських, як в м. Турка, так і в селах.  Царині культури Петро Іванович присвятив всю свою
трудову діяльність. Про це було багато написано й багато сказано.

Він  – заслужений працівник культури, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України
та орденом «За заслуги». Взагалі можна довго перелічувати заслужені здобутки й досягнення Петра
Косачевича. Й дякувати, дякувати, дякува-
ти… А вчора Петро Іванович передав свої
директорські повноваження керівника ко-
мунального підприємства «Центр культу-
ри і дозвілля Турківської міської ради»
своєму вихованцю, методисту культуроло-
гічного закладу Івану Ференцу. Сам же за-
лишається працювати в Центрі культури та
дозвілля на посаді методиста, а також
опікуватиметься добре відомою йому про-
блематикою – проведенням Всесвітніх бой-
ківських фестин та конгресів.

За багаторічну плідну працю в культурі,
популяризацію традицій та звичаїв Бойкі-
вського краю, начальник відділу освіти,
культури та туризму Турківської міської
ради Михайло Блажівський щиро подяку-
вав Петру Івановичу та нагородив його почесною грамотою.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЩЕ ДВА ШКІЛЬНІ  АВТОБУСИ
 З часу московської агресії в Україні,  24 лютого, Турківська міська рада передала Збройним Силам

України два шкільні автобуси – з сіл Ільник та Лімна. Зрозуміло, що це унеможливило підвіз учнів до
навчальних закладів, але захист держави є важливішим. Втім, вищеназвані  навчальні заклади уже
найближчим часом отримають нові автобуси. На останній сесії Турківської міської ради депутати
виділили 480  тис. грн.  на придбання  «Школяриків». Ця сума є співфінансуванням до коштів, виділе-
них з обласного бюджету.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Якщо, не дай Боже, на війні загине годувальник (а це – чоловік,

дружина, син чи донька і т. д) під час виконання службових обо-
в’язків, пенсію будуть призначати за нормами Закону «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб». Про це розповідає Олена Юсипович – заступник
начальника відділу обслуговування громадян №20.

Заяву на призначення пенсії потрібно подавати до відомства, де слу-
жив загиблий. Наприклад Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх
справ чи Служби Безпеки України тощо, де особі, яка звертається із відпо-
відною заявою, нададуть перелік необхідних документів для призначен-
ня пенсії. Тут варто зауважити, що у військовому формуванні допомо-
жуть в оформленні документів та направлять їх до органу Пенсійного
фонду України.

– Хто має право на призначення такої пенсії?
– Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні

члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військо-
вослужбовців.

Зазвичай це:
- непрацездатні родичі загиблого годувальника, насамперед неповнолітні

діти або діти, які навчаються, віком не довше ніж до 23 років;
- діти з інвалідністю з дитинства, які мають право отримувати таку

пенсію безстроково;
- дружина, якщо вона досягла пенсійного віку, або визнана особою з

інвалідністю, тобто вважається непрацездатною. У даному випадку вона
відмовляється від власної пенсії на користь частини пенсії чоловіка;

- дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра,
незалежно від віку і працездатності, якщо такі зайняті доглядом за дітьми,
братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли
8-річного віку, і вважаються не працюючими;

 - батьки загиблого, які вже на пенсії (якщо це буде вигідно);

- а також неповнолітні брати, сестри та онуки померлого, якщо вони не
мають працездатних батьків.

Батьки загиблих військовослужбовців і дружина (чоловік), якщо вони
(тобто подружжя) не взяли повторний шлюб, мають також право на до-
строкову пенсію за віком:  чоловіки – у разі досягнення 55 років, за наяв-
ності власного стажу роботи від 25 років, жінки – у разі досягнення 50
років, за наявності власного стажу роботи від 20 років.

– Якою буде розмір пенсії?
У разі загибелі військовослужбовця, його родичу призначається пен-

сія у розмірі 70% грошового забезпечення. Якщо право на пенсію мають
два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини/чолові-
ка), то пенсія призначається у розмірі 50% грошового забезпечення за-
гиблого годувальника на кожного. Проте батькам чи одному з батьків,
дружині чи чоловікові розмір пенсії встановлюється у розмірі 70% грошо-
вого забезпечення незалежно від наявності інших непрацездатних членів
сім’ї.

У свою чергу, сімя’м військовослужбовців, які померли внаслідок кал-
іцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з ви-
конанням обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання,
пов’язаного з проходженням служби, пенсію по втраті годувальника при-
значають у розмірі 30% заробітку годувальника на кожного непрацездат-
ного члена сім’ї.

Втім, згідно з законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
пенсія по втраті годувальника в будь-якому разі не може бути менше
двох прожиткових мінімумів. Тобто зараз така пенсія мінімально стано-
вить 4054грн (2027х2).

Ще вищу пенсію гарантує Постанова Кабінету Міністрів «Про додатко-
вий соціальний захист окремих категорій громадян» №674 від 3 серпня
2020 (із змінами від 10 травня 2022 року). Відповідно до неї пенсія по
втраті годувальника загиблого під час захисту Батьківщини, не може
бути меншою за 7800 грн на одного непрацездатного члена сім’ї. Водно-
час, якщо наприклад, у сім’ї дітей двоє і більше, то на кожного родина
отримуватиме по 6100 (але не більше 10 прожиткових мінімумів на всіх,
тобто не більше 20270 грн).

Нагадаємо, що пенсію у зв’язку з втратою годувальника, який не був
військовим, призначають у розмірі 50% пенсії за віком, яка могла бути
йому теоретично призначена залежно від його стажу і заробітку.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобіліза-

ційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохоронними
органами Турківської міської ради.

«Впродовж десятиліть нам
гадалося, що боротьбу за Украї-
нську державу увінчали своїм
подвигом упівці і ми матимемо
вільну, незалежну, сильну, де-
мократичну державу, в якій
більше не проливатиметься
кров, не гинутимуть патріоти.
Але, як бачимо, такі міркування
виявилися помилковими. Сьо-
годні ненависний північний
сусід знову зазіхає на нашу те-
риторію і знову, як і колись,
вісімдесят років тому,  на бо-
ротьбу піднімаються патріоти,
аби не дати поневолити воле-
любних українців. Маємо страш-
ну війну ХХІ століття в центрі
Європи». Власне  з такою пе-
редмовою до історичного екс-
курсу, у поєднанні з сьогоден-
ням, звертається до екскур-
сантів Ірина Шпаківська.

Ми вже наголошували, що на
території стежки сьогодні захо-
ронень немає, а лишень сим-
волічні могили, щоб  увіковічни-
ти та прославити тих героїв, що
віддали своє життя за наше
світле майбутнє. І тут не лише
вихідці з Турківщини, а й з бага-
тьох інших регіонів. Їхні нетлінні
останки 30 років тому були пе-
резахоронені на кладовищах в
с. Яблунів та смт.Бориня. А екс-

курсійна розповідь – про пам’-
ятний хрест, встановлений на
честь боївки «Юрія». Це псев-
до Ігоря Кишакевича, уроджен-
ця Тернопільщини. Загальнові-

домо, що в ті важкі часи нашої
історії кожен упівець мав псев-
до, а багато з них по три й навіть
п’ять. Найперше для того, щоб
не можна ідентифікувати їхні
особи, а відтак вберегти роди-
ну. Ігор Кишакевич належав до
надзвичайно патріотичної роди-
ни, з якої вийшло багато героїв,
що в різні роки виборювали не-

залежність і вписали своє ім’я
в славний літопис.

«Як відомо, ОУН-УПА на те-
риторії Турківщини почали дія-
ти з 1941 року, після проголо-
шення Акту про відновлення Ук-
раїнської Держави. Організа-
торів проголошення Акту німці
швидко арештували, а тому пат-
ріоти для подальшої боротьби
йшли в підпілля. Частина з них
передислокувалася в тодішній
Боринський район і стала  по-

тужною військовою організа-
цією, яка наводила жах як на
німецьких, так і на російських
окупантів. На невеличкому
стенді, біля пам’ятного знака,
бачимо історичну фотографію,
зроблену в с. Свидник на святі
зброї. В ті буремні воєнні роки
за нею полювали енкаведисти,
щоб  мати візуальну  інформа-
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Про героїчну боротьбу вояків УПА можна
дізнатися, мандруючи історико-краєзнавчо-

екологічною стежкою НПП «Бойківщина»
Отже, пригадайте початок екскурсії історико-краєзнавчо-

екологічною стежкою (див. газета «Бойківщина», 23 верес-
ня, 2022 р.) і мандруємо далі. Екскурсоводи незмінні – Ірина
Шпаківська та Іванна Тарчанин. А наступна наша зупинка (а
відтак і цікава розповідь)  – біля пам’ятного знака, спорудже-
ного як вдячність воякам Української Повстанської Армії, що
стали славними нащадками Героїв – Січових Стрільців.

цію про упівців. Тоді це фото
було засекречене, а для широ-
кого загалу стало відомим лише
з початком 90-х», – продовжує
розповідь екскурсовод.

Історичні розвідки засвідчу-
ють, що тоді на боринських те-
ренах була не лише чоловіча
гілка ОУН, а й жіноча. Її про-
відниця – молода патріотка, 19-
річна Любомира Зачко, на псев-
до «Зірка». З Ігорем Кишакеви-
чем вона заручилася в 1942
році. Але одружитися так і не
встигли. Її коханий загинув в бою
з  переважаючими силами ен-
каведистів біля с. Багнувате у
лютому 1947 року. Разом з ним
полягли підрайонний провідник
Петро Савченко («Байда»), ке-
рівник Турківського районного
Проводу УПА Євген Мись («Де-
рев’янко») та інші герої-патріо-
ти. А у квітні   в с. Зубриця енка-
ведисти підпалили хату, де
зібралися підпільники район-
ного Проводу. Серед тих, хто
загинув тоді, була й Любомира
Зачко. За свідченнями, що збе-
реглися до наших днів, похова-
ла «Зірку» в себе на городі одна
жінка, а на могилі посадила
сливку, яка рясно цвіла 47 років,
аж до часу перепоховання
“Зірки”.

Ірина Шпаківська на завер-
шення другої  екскурсійної роз-
повіді наголосила, що сам хрест
є дуже символічним. І треба
віддати належне його творцям,
які  показали у формі хреста
тяглість поколінь, починаючи
від Січових Стрільців і аж до
Героїв Української Повстансь-
кої Армії. Символічно, що стеж-
ку НПП “Бойківщина” відкрили у
2022 році, адже цьогоріч ми
святкуємо 80 років з часу офіц-
ійного створення на Волині
УПА.

У наступній розповіді ми зу-
пинимося  біля іншого пам’ят-
ного знака Героям України. До-
чекайтеся, буде цікаво.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу куму, жительку с. Ро-
павське Надію Станіславівну Круп-
чак з прекрасним життєвим юв-
ілеєм – 60-річчям від дня народ-
ження – від щирого серця і з вели-
кою любов’ю  вітають куми Микола
і  Катерина Томинці з сім’єю і бажа-
ють  люблячій ювілярці міцного здо-
ров’я, сімейно-
го благополуч-
чя, мирного
неба над голо-
вою, великого
людського щас-
тя, довголіття,
опіки Матері
Божої на довгій
життєвій ниві.

Хай кожен
день ясніє не-
бом чистим,

Світанки сяють, скупані в
росі,

У серці радість розквіта
іскриста

І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує

світ,
Дай Боже, Вам здоров’я і

натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато

літ
Під Божим і людським благо-

словенням.

Колектив НПП «Бойківщина» щи-
росердечно вітає з 60-річчям від
дня народ-
ження тракто-
риста госпо-
д а р с ь к о ї
дільниці Миколу
Олексійовича
Кубана і бажає
шановному юв-
іляру здоров’я
міцного щодня,
щастя земного,
людського тепла, в радості жити,
серцем не старіти!

Ці роки, наче птиці, летять,
Їх ніколи не вернеш назад.
Ніби вчора було вісімнад-

цять,
А сьогодні уже 60!
І повсякденно, повсякчас,
Хай буде все у Вас гаразд.
Хай помагає молитва свята
На довгі, щасливі і мирні

літа!

Дорогу сваху, дочку, люблячу
матусю, турботливу бабусю Гали-
ну  Іванівну Бринчак  вітають з
ювілеєм свати Ільницькі з Турки,
мама Михайлина, син Дмитро, не-
вістка Марина,
онуки – За-
харій та Ксе-
нія. Дорогій юв-
ілярці вони ба-
жають здоро-
в’я та удачі,
любові та по-
ваги, добрих
подій та
з д і й с н е н н я
мрій,  мирного
неба над голо-
вою і родинного тепла на довгій
життєвій дорозі у Господній опіці.

Хай квітне доля у роках пре-
красних,

Господь дарує радість і здо-
ров’я.

Хай кожен ранок з неба сон-
цем ясним

Вас  зігріває  світлом і лю-
бов’ю.

Хай завжди поруч Ангел Ваш
летить

І береже Вас від біди повсю-
ди.

Нехай дарує щастя  кожна
мить

І благодать Господня поруч
буде!



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
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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
Інженерно-педагогічний та учнівський колективи Турківсько-

го професійного ліцею глибоко сумують з приводу непоправної
втрати, передчасної смерті майстра виробничого навчання МИКО-
ЛИ ЯРОСЛАВОВИЧА МАМЧУКА.

Він був мудрим наставником для учнів, хорошим товаришем для
колег та справжнім професіоналом своєї справи. Світла пам’ять
про цю добру людину назавжди залишиться в серцях тих, кому
пощастило з ним працювати, дружити та спілкуватися! Висловлює-
мо щирі співчуття рідним і близьким МИКОЛИ ЯРОСЛАВОВИЧА і
поділяємо їх біль. 

ВІЧНА І СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ!

По-перше. Насправді під “ва-
лізкою” розуміють наплічник 
(руки мають бути вільними),
зручний і міцний, об’ємом 25
літрів. Можна більше, але тре-
ба мати на увазі: він ускладнює
пересування. 

По-друге. Навіть якщо ви в
безпеці, екстрена валізка має
бути складена. Отже, вона має
містити потрібний мінімум одя-
гу, предметів гігієни, медика-
ментів, інструментів, засобів
індивідуального захисту та хар-
чів. Вантаж треба укладати
рівномірно. Добре мати рюкзак
з “підвалом” (нижнім клапа-
ном).

Важливо: якщо ви поклали
туди речі або їжу, долайте спо-
кусу витягти їх звідти, бо термі-
ново знадобився ліхтарик або
захотілося з’їсти шоколадку.
Отже, правило: всі речі мають
бути новими (періодично по-
новлюваними) і не використо-
вуватися в повсякденному
житті. 

ЩО ПОКЛАСТИ В ЕКСТРЕНУ
ВАЛІЗКУ

1. Копії важливих документів
в поліетиленовому пакуванні.
Заздалегідь зробіть копії всіх
важливих документів  – паспор-
та, посвідчення водія, доку-
ментів на нерухомість, авто-
мобіль і тощо. Документи треба
складати так, щоб у разі потре-
би їх можна було швидко діста-
ти. У деяких джерелах реко-
мендують серед документів три-
мати кілька фотографій рідних і
близьких.

2. Кредитні картки та готівку.
Нехай у вас буде невеликий за-
пас грошей.

3. Дублікати ключів від бу-
динку й машини.

4. Карту місцевості, а також
інформацію про спосіб зв’язку
й домовлене місце зустрічі
вашої родини.

5. Засоби зв’язку та інфор-
мації (невеликий радіоприймач
з можливістю приймання в УКХ
і БМ-діапазоні) та елементи
живлення до нього. Добре мати
телефон, який довго тримає за-
ряд, а також заряджений павер-
банк.

6. Ліхтарик (краще кілька) і
запасні батарейки, сірники (ба-
жано туристичні), запальничку,
свічки.

ÁÅÐÅÆÅÍÎÃÎ É ÁÎÃ ÁÅÐÅÆÅ
Що покласти в екстрену валізку для дорослого

Останніми днями почастішали ракетні обстріли російсь-
кого агресора. Тривожно і в західних областях України. Ніхто
не знає куди і коли може прилетіти ракета, завдавши знач-
них руйнувань критичній інфраструктурі чи житловому сек-
тору. На превеликий жаль є непоодинокі випадки, коли від
ворожих ракет чи дронів гинуть чи зазнають поранень мирні
жителі. І надзвичайно важливо на екстрений випадок мати з
собою засоби для надання першої медичної допомоги, або ж
інші речі, що дозволять перебути небезпеку. Йдеться про ек-
стрену валізку, яка, по можливості, має бути у кожній сім’ї. А
тому варто знати, що у неї слід покласти.

7. Компас, годинник (перева-
гу віддавайте водонепроник-
ним).

8. Багатофункціональний
інструмент, що містить лезо
ножа, шило, пилку, викрутку, но-
жиці тощо.

9. Ніж, сокиру, сигнальні за-
соби  (свисток, фальшфеєр
тощо).

10. Пакети для сміття,
об’ємом 120 літрів: вони здатні
замінити намет або захисний
тренч, якщо розрізати.

11. Рулон широкого скотчу.
12. Упаковку презервативів.

Презерватив, за потреби, мож-
на використовувати для захисту
від вологи сірників і запальни-
чок, як джгут для зупинення кро-
вотечі, надійного закупорюван-
ня ємкостей від комах та піску,
перенесення води.

13. Шнур синтетичний 4-5 мм,
близько 20 м.

14. Блокнот і олівець.
15. Нитки та голки.
16. Одяг:
- комплект спідньої білизни (2

пари),
- шкарпетки бавовняні (2

пари) й вовняні,
- запасні штани,
- сорочку або кофту (наприк-

лад, флісову: фліс чудово збері-
гає тепло та займає найменше
місця),

- плащ-дощовик,
- в’язану шапочку,
- рукавички,
- шарф (може знадобитися в

найнесподіваніших ситуаціях),
- зручне, надійне взуття.
17. Каремат, палатку, спаль-

ник (якщо є місце);

18. Засоби гігієни:
- зубна щітка й паста,
- мило,
- кілька упаковок одноразо-

вих сухих і вологих серветок
(вони замінять носові хустинки,
туалетний папір, полотенце для
обличчя),

- засоби інтимної гігієни,
- бритва та манікюрні ножиці 

(опціонально). 
19. Посуд (краще металевий):

миску (казанок), ложку, кружку.
20. Запас їжі на кілька днів –

все, що можна їсти без поперед-
нього оброблення і що не зай-
має багато місця, довго збері-
гається: висококалорійні соло-
дощі (чорний шоколад з горіха-
ми, льодяники), енергетичні
батончики або гелі, тушонка, га-
лети, суп-пакети, м’ясні та рибні
консерви). Якщо є місце – кру-
пи, рис, макарони, сухі овочеві
напівфабрикати, горілка, спирт.

21. Питна вода на 1-2 дні.

Якщо це не бутильована вода,
запас треба періодично онов-
лювати.

ЩО ПОКЛАСТИ В АПТЕЧКУ
До складу аптечки обов’язко-

во мають входити:
- бинти,
- лейкопластир,
- вата,
- йод,
- активоване вугілля, біле вуг-

ілля або ентеросгель у таблет-
ках (у разі інтоксикації),

- парацетамол (жарознижу-
вальне),

- пенталгін (знеболювальне),
- супрастин (на випадок

алергії),
- імодіум (у разі діареї),
- фталазол (у разі шлункової 

інфекції),
- альбуцид (краплі для очей),
- жгут, шприци тощо,
- ліки, які ви приймаєте (що-

найменше на тиждень), з опи-
сом способу застосування та
дози; рецепти; прізвища та
мобільні телефони лікарів
(стежте за терміном придат-
ності ліків),

- засоби жіночої гігієни. 

Колектив Старосамбірського відділу Державної установи
«Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ
України» висловлює щире співчуття фельдшеру-лаборанту Хрис-
тині Михайлівні Мамчук з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті чоловіка.

 НЕ РОЗМИНУЛИСЯ
З БУДІВЛЕЮ ВОКЗАЛУ

У суботу, 8 жовтня, в м. Турка на залізничному вокзалі тра-
пилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Мото-
цикл, під керуванням 21-річного жителя нашого міста, врізав-
ся в будівлю. У результаті пасажир двоколісника загинув, а
кермувальник зазнав травм. Медики кажуть, що в  нього зак-
рита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та
перелом щелепи. Декілька днів він перебував на лікуванні в
КНП «Турківська центральна міська лікарня», а  затим був
скерований в один з медичних закладів м. Львів.

Після дорожньої пригоди пройшло вже 5 днів, а серед жителів
міста й досі розповсюджуються домисли й чутки; як могло так ста-
тися? Хтось каже, що  хлопці тікали від переслідування поліції,
адже їхали без шоломів, інші стверджують, що молоді люди просто
розважалися швидкою їздою по місту і не вгледіли перешкоду. До
слова, в Турці досить часто можна спостерігати картину, коли мо-
тоциклісти на великій швидкості ганяють  вулицями (ще з юними
пасажирками) й нерідко без шоломів, які, згідно правил дорожнь-
ого руху, як водій , так і пасажир, повинні мати.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ» ÍÀ 2023 Ð²Ê

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
(без урахування плати за поштові послуги):

- 1 місяць – 16,00 грн.
- 3 місяці – 48,00 грн.

- 6 місяців – 96,00 грн.
- 12 місяців – 192,00 грн.

СВЯЩЕННИКА ПІДОЗРЮЮТЬ
У ВБИВСТВІ

Здавалося, яке відношення має до нашого краю вбивство,
що трапилося 11 жовтня  на Полтавщині, поблизу м.Кобеля-
ки. Трагедія сталася поблизу одного з господарств Білиць-
кої громади. Як повідомив речник Полтавського райуправлін-
ня поліції Василь Зуб, у загиблого виник конфлікт із 60-річним
місцевим жителем. У розпалі суперечки потерпілий отримав
вогнепальне поранення з мисливської рушниці, яке виявилося
смертельним. Як з’ясувалося, людина, що застосувала
зброю, є священником, уродженцем одного із сіл Турківщини.
Уже перебуваючи на Полтавщині, священнослужитель нео-
дноразово відвідував рідний край, тут він має багато знайо-
мих. На теренах Турківської громади проживає і його сестра.

А допоки триває слідство, прізвище особи, яка вчинила смер-
тельний постріл,  не розголошуємо. Санкція статті,  за якою відкрито
кримінальне провадження, передбачає покарання від 7 до 15
років.

Наш кор.


