У

понеділок, 24 лютого, громада Львівщини вшанувала
пам’ять і провела в останню путь Богдана Ільківа
– машиніста автомотриси Стрийської дистанції
електропостачання. Він без вагань зі щитом у руці
підтримав масові акції протесту в Києві. Його життя трагічно обірвалося на 52-му році у розквіті сили й життєвого та професійного досвіду. Медики виявилися безсилими
проти кількох кульових поранень, яких зазнав Богдан Ільків.
За полеглим героєм “Небесної сотні”, якого на плечах несли побратими, велелюдна колона пішою ходою пройшла центральними вулицями Львова до Личаківського меморіального
комплексу, де відбулося поховання. Могила героя новітньої
історії України Богдана Ільківа знаходиться на полі почесних
поховань.
Богдан Іванович Ільків присвятив залізниці понад 32 роки,
праця стала його професійним покликанням. Але у час тяжкого
вибору він, як і тисячі громадян України, своїм мужнім вчинком
засвідчив, що найвищим життєвим покликанням для нього став
громадянський обов’язок, любов і відданість родині, громаді,
Україні...
Вічна пам’ять і слава герою.
Керівництво Львівської залізниці, дорожньої профспілкової
організації та весь трудовий колектив магістралі глибоко сумують з приводу трагічної загибелі Богдана Івановича Ільківа і
висловлюють щирі співчуття сім’ї загиблого героя.
Уся наша залізнична родина зазнала непоправної втрати.
Богдан Ільків був чесним, доброзичливим чоловіком, професіоналом своєї справи. Та найбільшою його чеснотою було загострене відчуття справедливості і громадського обов’язку. На
жаль, у нашому недосконалому світі ці риси часто ставлять
чесну людину перед тяжким моральним вибором: жити чи загинути за свої переконання.
У скорботі зі щирою молитвою схиляємо голови і сумуємо
за колегою-залізничником та усіма полеглими.
Вічна їм пам’ять та спокій у Царстві небесному.

Адміністрація та дорожній комітет профспілки
ДТГО “Львівська залізниця” підтримують започатковану Міжнародним фондом “Відродження” благодійну програму “Гуманітарна солідарність” адресної
допомоги на лікування та реабілітацію потерпілих під
час масових акцій протесту на майдані Незалежності
у місті Києві.
У рамках програми “Гуманітарна солідарність”
відбувається збір благодійних пожертвувань для надання цільової адресної допомоги на лікування та реабілітацію всім потерпілим під час акцій протестів.
Благодійна допомога надаватиметься через самоорганізовані громадські ініціативи, які вже надають
медичну допомогу, шляхом виділення благодійної
допомоги для лікування самим потерпілим та через
їхніх рідних і близьких, через громадські організації,
зацікавлені в організації такої допомоги.
Оскільки у багатьох випадках лікування може бути
пов’язане із підтвердженням права потерпілих на доступність медичної допомоги та лікування, діяльність
благодійної програми сприятиме також вирішенню
правових питань у кожному окремому випадку.
Рішення про адресну допомогу прийматиме
Експертна рада, до якої входять незалежні авторитетні лікарі та юристи.
Члени Наглядової Ради гарантують чесність, підзвітність і максимальну ефективність використання
зібраних коштів.
Організаційний, адміністративний та інформацій-

ний супровід цієї ініціативи здійснює Міжнародний
фонд “Відродження”.
За програмою “Гуманітарна солідарність” приймаються благодійні пожертвування у відкритий спосіб.
Інформація про пожертвування оприлюднюється за
бажанням благодійників.
Залізничники, що мають бажання взяти участь у
благодійній програмі “Гуманітарна солідарність”, можуть самостійно переказати кошти або звернутися у
свій підрозділ із заявою про вирахування певної суми
із заробітної плати і її переказ для цільової адресної
допомоги на лікування та реабілітацію всім потерпілим під час протестів.
Реквізити для отримання благодійних пожертв
у національній валюті:
Отримувач – Міжнародний фонд “Відродження”
Код ЄДРПОУ 03358819
Рахунок #26009200043189
в ПАТ “Сітібанк” в Україні
МФО 300584
Детальна інформація на сайті
http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&vi
ew=article&catid=27&id=42149&Itemid=25
З питаннями та пропозиціями звертатися за
адресою електронної пошти
human_solidarity@irf.ua
та за телефонами: (044)484-04-87, (050)383-05-55

