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Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електро-
ніки та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір
на посаду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: без-
коштовні транспортування, харчування, медичне страхування
та проживання для іногородніх.

Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородсь-
кий район, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).

Чоловік Василь, син Володимир, невістка Марія, онучка Іван-
на; дочка Наталія, зять Степан, онук Роман від щирого серця
вітають із 65-річчям від дня народження, яке святкує 16 січня,
дорогу і люблячу, добру і турботливу дружину, маму і бабусю
Степанію Петрівну Виджак і бажають
ювілярці  міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, невичерпної
життєвої енергії, достатку, мирного неба
над головою, довголіття.

Прийміть найкращі наші побажан-
ня,

Яскравих квітів незабутній цвіт.
Нехай це добре, щире привітання
Звучить ще добру сотню літ.
Бажаєм довго  ще прожити,
Здоров’я міцного на довгий вік,
Щоб внуків встигла одружити
Й благословити правнуків у світ.

ТЕРМІНОВО! ЗБІР ЯГІД В АВСТРІЇ
Офіційна робота в Австрії на 3-4 місяці (початок в червні) -

збір полуниць.
Також можемо запропонувати роботу в Австрії, в іншому місці

на 6 неділь – збір полуниць.
Зарплата в місяць – від 1600 до 2000 євро.
НАБІР ДО 25 СІЧНЯ. Робота офіційна, на сезонній австрійській

візі!
Для реєстрації та детальної інформації телефонуйте або

пишіть на вайбер -  067 671 05 96.

ÕÒÎ ÕÎÄÈÒÜ Ç ÁÎÃÎÌ,
Í²ÊÎËÈ ÍÅ ÁÓÂÀª ÑÀÌÎÒÍ²Ì
Ідучи по життю,  особливо ступаючи з розлогого гостинця на вузьку , звивисту стежку,

зазвичай людина задумується, озираючись на пройдений шлях, щоб  зробити правильні вис-
новки, а відтак дивиться в майбутнє, щоб визначити й виміряти орієнтир. Власне  за таких
обставин життя стає хоч і не простішим, зате частково передбачуваним. А коли ти  маєш
велику надію на Бога, то життєва дорога завжди є оптимістичнішою та впевненішою.

Поза всяким сумнівом, таким є довгий життєвий шлях сторічної ювілярки , жительки м. Турка Софії
Тарасенко. Орієнтуючись на свої сили, вміння та знання, вона завжди і в усьому мала надію  на Бога.
І, як бачимо, Всевишній успішно  привів її аж до славного ювілею. Можливо тому, що народилася, як і
її онук Валерій,  в один день з Ісусом Христом і завжди  була під Його покровом.

У п’ятницю, 7 січня, в затишній оселі п. Софії було гамірно й урочисто. Найріднішу людину прийшли
привітати діти, онуки, правнуки і  однорічна праправнучка Софійка, сусіди, церковне братство  храму

Святителя Миколая разом з настоятелем о. Ігорем. У цьому храмі вона молилася багато років, у 95-
му віці востаннє була тут. Молилася за себе, своїх рідних, за нашу неньку-Україну.

З вітаннями та подарунками відвідали сторічну бабусю голова Турківської міської ради Ярослав
Паращич та помічник депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського  Ірина Кіра, долучивши
свої щирі  побажання до сотень інших, що лунали в цей день на адресу довгожительки. Зрозуміло, що
ювілярка була схвильована, водночас і вдячна всім гостям, а найперше Господу Богу, з яким йшла
завжди по житті і не відчувала себе самотньою, маючи добру опіку з небес та надзвичайно виняткову
від своїх рідних.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ГРОМАДИ

Уже невдовзі два поліцейських Турківської громади зможуть приступити до виконання своїх
обов’язків. На початку тижня  Головне управління Національної поліції у Львівській області, із
залученням громадськості  та представника Турківської міської  ради, провело конкурсний
відбір. До цього, власне, був залучений перший заступник міського голови Олег Гришканич. А
бажання обійняти дві вакантні посади виявили три працівники поліції.

Зокрема,  Іван Шалабавка – начальник сектору превенції ВП №2 м. Турка,  Віталій Старушкевич –
старший інспектор сектору реагування патрульної поліції ВП №2 м.Турка та Іван Плахоцький – стар-
ший слідчий Самбірського районного ВП. Усі вони успішно пройшли необхідні етапи конкурсу, а
відтак їхні кандидатури скеровані для остаточного рішеннія до Києва, де оберуть двох. Хто це буде, ми
повідомимо згодом.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÂÎÐ×ÈÉ ÂÅ×²Ð Ó Ð²ÄÍÎÌÓ ÑÅË²
Не лише на Турківщині, а й далеко за її межами, шанувальни-

ки поетичного слова знають та  цінують  нашого земляка,
поета-пісняра Василя Лила. Він є автором декількох поетич-
них збірок, чимало його поезій поставлено на  музику, які, зав-
дяки відомим виконавцям, звучать в  радійних ефірах.

Творчий вечір в с. Вовче, де  народився Василь Семенович, став
другим на наших теренах. Нещодавно подібний пройшов в актовій
залі Турківської дитячої музичної школи. Разом із поетом участь в
концертній програмі брали його друзі – Роман Ковальчук, соліст
Львівської опери, в репертуарі якого є багато пісень, написаних
нашим земляком, та виконавець-гітарист Олександр Свєтогоров.
Глядачі уважно слухали вірші  поета у виконанні учнів місцевої шко-
ли та пісні на  його слова у виконанні друзів-артистів. У залі пану-
вала дружня, невимушена атмосфера, а винуватці свята були об-
даровані бурхливими оплесками та вдячністю за чудово проведе-
ний час та змістовний відпочинок.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Профспілковий  комітет і педагогічний колектив Боринсь-
кого професійного ліцею народних промислів і ремесел
щиросердечно вітають з ювілейним
днем народження  викладачку
ліцею Оксану Миколаївну Марчи-
шак і бажають шановній ювілярці
міцного-міцного здоров’я, невсипу-
щої життєвої енергії, родинного теп-
ла, здійснення мрій, поваги від лю-
дей, любові від рідних, рясних Бо-
жих 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!

Колектив неврологічного відділу КНП «Турківська ЦМЛ»
щиросердечно вітає із ювілеєм  лікаря-невропатолога
Віктора Володимировича Семенківа і бажає шановному

ювіляру міцного здоров’я, родинного теп-
ла, благополуччя,  мирного неба над

головою,  добра, достатку, Господньо-
го благословення.

Хай Бог милосердний з високого
неба

Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –

Дарує щасливі і довгі літа!

До конкурсів запрошують такі категорії учасників:
Конкурс проєктів місцевих ініціатив – органи само-

організації населення, ОСББ, громадські організації,
благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні,
міські ради.

Конкурс проєктів регіонального розвитку – сільські,
селищні, міські ради та ініціатори спільних проєктів,
що розроблені в рамках співробітництва територіаль-
них громад (суб’єкти співробітництва, відповідно до
Закону України «Про співробітництво територіальних
громад»).

Одним заявником може бути подано не більше 2-х
проєктів.

Основні вимоги до проєктів:
Проєкти місцевих ініціатив:
- нижня гранична вартість проєкту - 200 тис. гри-

вень;
- верхню межу не обмежено;
- забезпечення співвідношення фінансування 50/50

(50% - кошти обласного бюджету, 50% –  кошти місце-
вих бюджетів та небюджетний внесок конкурсанта);

- максимальна сума субвенції з обласного бюджету
не повинна перевищувати 750  тис. гривень.

Проєкти регіонального розвитку:
- нижня межа - 1,5 млн. гривень;
- верхню межу не обмежено;
- забезпечення співвідношення фінансування 70/30

(не більше 70% – кошти обласного бюджету, не мен-
ше 30% – кошти місцевих бюджетів);

- максимальна сума субвенції з обласного бюджету
не повинна перевищувати 3 млн. гривень.

У межах конкурсів можуть реалізовувати проєкти  з
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального
ремонту об’єктів комунальної форми власності, а та-
кож їх технічне переоснащення (закупівля обладнання
та устаткування) – в межах затверджених пріоритетів
на 2022 рік.

Пріоритети конкурсу проєктів місцевих ініціатив:
1.«Заклади загальної середньої та фахової передви-

щої освіти» – будівництво, капітальний ремонт, рекон-
струкція, а також придбання обладнання, інвентарю і
предметів довгострокового користування.

2.«Заклади дошкільної та позашкільної освіти» – бу-
дівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також
придбання обладнання, інвентарю та предметів дов-
гострокового користування (в тому числі ЦДЮТ).

3.«Обласні заклади та установи, некомерційні кому-
нальні підприємства обласної ради та заклади проф-
техосвіти» – будівництво, капітальний ремонт, рекон-
струкція, благоустрій територій, а також придбання об-
ладнання, інвентарю та предметів довгострокового
користування.

4.«Охорона здоров’я» – будівництво, капітальний
ремонт, реконструкція, а також придбання обладнан-
ня, інвентарю і предметів довгострокового користуван-
ня (в тому числі придбання автотранспорту).

5.«Культура» – будівництво, капітальний ремонт, ре-
конструкція, а також придбання обладнання, інвента-
рю та предметів довгострокового користування.

6.«Історико-культурна спадщина та туризм» - ремон-
тно-реставраційні роботи будівель,  будівництво, капі-
тальний ремонт, реконструкція, благоустрій, придбан-
ня обладнання, інвентарю та предметів довгостроко-
вого користування для об’єктів туристичної інфраструк-
тури тощо.

7.«Безпека» – будівництво, капітальний ремонт, ре-
конструкція вуличного освітлення, тротуарів, пішохід-
них переходів, доріжок і проїздів, зупинок громадсько-
го транспорту (в тому числі придбання), придбання і
встановлення камер відеоспостереження, систем про-
типожежного захисту тощо.

8.«Молодь та спорт» - будівництво, капітальний ре-
монт, реконструкція спортивних та спортивно-ігрових
майданчиків, стадіонів, ДЮСШ (в тому числі придбан-
ня обладнання, інвентарю і предметів довгостроково-

го користування), підтримка молодіжних центрів і орган-
ізацій тощо.

9.«Інше» – об’єкти усіх форм власності (окрім при-
ватної (за винятком ОСББ), що не підпадають під виз-
начені Конкурсною радою пріоритети), в тому числі бу-
дівництво, капітальний ремонт, реконструкція, прид-
бання обладнання, інвентарю та предметів довгостро-
кового користування, облаштування об’єктів ПЗФ,
підтримка аграрного та сільськогосподарського роз-
витку тощо.

Потенційними сферами реалізації проєктів регіо-
нального розвитку  для конкурсантів запропонова-
но:

1. Житлово-комунальне господарство (будівництво,
реконструкція, капітальний ремонт мереж водопоста-
чання та водовідведення; освітлення населених пунктів
(окрім адміністративного центру територіальної грома-
ди); придбання обладнання та устаткування довгост-
рокового користування;

2. Медицина (будівництво, реконструкція, капіталь-
ний ремонт амбулаторій загальної практики сімейної
медицини, закладів вторинної медицини; придбання
обладнання та устаткування довгострокового користу-
вання);

З. Освіта (будівництво, реконструкція, капітальний
ремонт закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти; придбання обладнання та устат-
кування довгострокового користування для потреб те-
риторіальних громад);

4. Безпека (проєкти  з будівництва, реконструкції,
капітального ремонту; придбання обладнання та ус-
таткування довгострокового користування) ;

5. Економіка та туризм (будівництво, реконструкція,
капітальний ремонт та покращення матеріально-тех-
нічного забезпечення закладів профтехосвіти та на-
вчально-практичних центрів; розбудова інфраструкту-
ри інвестиційних ділянок та індустріальних парків; ство-
рення на базі комунальних підприємств територіаль-
них громад області проєктів, які передбачають ство-
рення нових робочих місць, економію бюджетних коштів
та збільшення доданої вартості виробничого сектору;
покращення туристичної інфраструктури територіаль-
них громад, а також реставрація об’єктів культурної
спадщини);

6. Інше (проєкти  з будівництва, реконструкції, капі-
тального ремонту, що не підпадають під визначені пріо-
ритети, але відповідають загальним умовам конкурсу;
придбання обладнання та устаткування довгостроко-
вого користування).

Прийом проєктів місцевих ініціатив проводять  на
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМІ.

Нагадаємо, на реалізацію Комплексної програми
регіонального розвитку на 2022 рік з обласного бюд-
жету  передбачено 132 млн. грн. –  по 66 млн. грн. на
кожен конкурс.

Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст юридичного відділу Турківсь-

кої міської ради.

СТАРТУВАЛА ПОДАЧА  ЗАЯВОК  НА
КОНКУРСИ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ

Четвертого січня стартували обласні конкурси місцевих ініціатив та регіонального розвитку –  в
межах Комплексної програми регіонального розвитку. Триватиме подача заявок – до 21 лютого.

ËÎÑÈÍÅÖÜÊÀ
ÊÈÑÈËÈÖß –
ÍÀÉÑÌÀ×Í²ØÀ
У неділю, 9 січня, в селі Лосинець,

вдруге відбулося Свято кисилиці. Всі
присутні мали змогу скуштувати
нашу бойківську страву, яку готують
саме в цих краях на Святвечір. На святі
була представлена не лише кисилиця
з села Лосинець, а й сіл Завадівка, Мель-
ничне, Ільник, Закіпці та Радич. Кожен
присутній мав змогу скуштувати і
проголосувати за найсмачнішу киси-
лицю, віддавши свій голос у вигляді же-
тона.

У підсумку, ІІІ місце розділили між со-
бою села Закіпці (171 голос) та Завадів-
ка-Мельничне (176 голосів). ІІ місце (246
голосів) - с. Ільник, а І місце (405 голосів)
– господарі – господині з с. Лосинець, які
готували страву безпосередньо на святі.
Якщо аналізувати голосування і підраху-
вати загальну кількість жетонів відданих
за всіх учасників свята, то можна зробити
висновок, що в ньому взяло участь більше
тисячі осіб. Отож, свято вдалося.

Учасники художньої самодіяльності по-
дарували присутнім чудові колядки.

Наш кор.
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ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÒÀ
¯Õ ÑÏÎÒÂÎÐÅÍÍß...

Знаєте, як відзначали свято Водохреща запорозькі козаки? Думаєте, роздягались і пірнали
у мороз в ополонки? Ні! Пірнання в ополонку на свято Богоявлення не є і ніколи раніше не було
українською християнською традицією. Наші предки в мороз не пірнали в ополонки, а тим
паче не роздягалися в присутності священиків і не бруднили щойно освячену воду (яку після
освячення набирали, щоб пити, а не купатись). Про такий ритуал ми не знайдемо в серйозних
наукових дослідженнях українських релігійних традицій. Це є швидше постсовковським спот-
воренням наших багатовікових національно-релігійних традицій. Ця мода з’явилася у нас в
1990-ті рр. і особливо в 2000-ті, завдяки деяким політикам і ЗМІ, які нав’язали цей стереотип
під виглядом «багатовікової народної традиції». В результаті «моржівство» стало підміню-
вати сенс і зміст великого християнського свята, перетворившись на якийсь безглуздий
ритуал, який більше схожий на язичництво, аніж на християнство.

Варто познайомитись із описом, як насправді відзначали свято Богоявлення українські козаки на
Запорозькій Січі. Це спогади старого запорожця Микити Коржа, які колись в ХІХ ст. записано з вуст
очевидця в працях історика козацтва проф. Д. Яворницького та ін. Так от, зі спогадів Микити Коржа ми
дізнаємось, що кожного нового року на свято Водохреща у цей день із самого ранку на Запорозькій
Січі «всі козаки, піхота, артилерія й кавалерія, збиралися на площі перед церквою і стояли тут ряда-
ми по куренях, без шапок, до завершення богослужіння; всі одягали найкращий одяг, озброювалися
найкращою зброєю; над кожним куренем майоріли особливі розмальовані прапори, котрі тримали
хорунжі, сидячі на гарячих, чудово прибраних конях. Після закінчення Божественної Літургії з церкви
виходив настоятель із хрестом у руці, за ним парами йшли ієромонахи з євангеліями, іконами, у
дорогому одязі; за духовенством злагоджено, рядами, з хоругвами та важкими гарматами ступали
козаки; за козаками – маси простого люду, і всі разом висипали на середину Дніпра, на Йордан. Тут

усі ставали шеренгами й слухали службу
Божу. Коли архімандрит уперше занурю-
вав хрест у воду, козаки одночасно грима-
ли таким залпом, що від того удару аж зем-
ля стогнала. А глядачів укривав густий дим,
мов пітьма… Заспокоївшись на кілька хви-
лин, поки розвіювався дим, а настоятель
ще раз занурював хрест у воду, козаки знов
стріляли, цього разу скільки кому зама-
неться».

Як бачимо, жодного роздягання і пірнан-
ня в ополонку. А у козаків здоров’я і міці
було побільше нашого. Але навіть у них не
виникало думки в мороз пірнати в ополон-
ку без будь-якої потреби. Тож шануймо
справжні національні традиції! І не спот-
ворюймо їх постсовєтськими новодєла-
ми… Принаймні, якщо хтось хоче задля
оздоровлення поморжувати, то це не обо-

в’язково перетворювати на якийсь безглуздий шабаш у день великого християнського свята...
P.S. У давнину у наших пращурів не було водопровідних кранів у хатах, тому на Богоявлення святу

воду після освячення набирали з ополонки, щоб пити потім хрещенську святу воду цілий рік, а тому не
бруднили її купаннями. Більше того, в народних звичаях не прийнято було після Водохреща цілих два
тижні навіть прати у освячених хрещенських джерелах та ополонках, щоб не забруднити святої води.
Це якщо про релігійні традиції, а не моржівство. А так пірнайте на здоров’я хоч кожен день, але
знайте: ваше пірнання із Водохрещам немає нічого спільного.

ВАРЕНИКИ ДЛЯ
СОЛДАТІВ

Напередодні Різдвяних свят жителі Турківщини підготува-
ли для наших захисників, які стоять в обороні  східних рубежів
України, смачні гостинці – вареники, виготовлені з тепло-
тою  вмілими руками господинь  Бойківського краю. На фронт
було відправлено 9 посилок  з продуктами. До цієї благород-
ної справи доклалися:  Марія Сидорович – 200 грн.,  незнайома
пані – 2 кг капучіно,  Ніна Романів – 100 грн.,  Народний дім с.
Хащів –  відро вареників,  Народний дім с. Лімна ( п. Чуплак) –
відро вареників,  Народний дім с. Присліп – відро вареників,
Народний дім с. Лімна (п. Дністрян) –  відро вареників,  Катери-
на Цінкевич,с. Розлуч –  відро вареників,   Народний дім с. Жуко-
тин –  відро вареників,   народні доми №1 та №2 с. Явора –
огірки, тушонка, 2 відра вареників, Народний дім с. Вовче –  2
відра вареників,  с. Явора (Студілка) – тушонка, компот і  відро
вареників,  Турківський ліцей –  7 відер вареників, Люба Берди-
ченко –  печиво і чай, п. Ольга – кава і печиво.

Як бачимо,  в основному  вареники ліпили працівники культури.
Тож їм усім особлива подяка. Велика вдячність й іншим  добро-
діям, які дали свої пожертви  солдатам. Дай Бог, вам усім міцного
здоров’я. Нехай добро, подароване іншим, повернеться до вас
сторицею.

Марія МАТКІВСЬКА, волонтер.

На одну вакансію
претендують три особи

У перші дні нового року на Львівщині за сприяння служби
зайнятості шукали роботу 12,8 тис. безробітних, що на 15,5
тис. менше, аніж торік (28,2 тис. осіб).

ІСУС ХРИСТОС
РОЖДАЄТЬСЯ ЧИ НАРОДИВСЯ?

Пояснення різдвяного вітання від владики Степана Суса
Як правильно вітатися на Різдво: «Христос рождається!» чи «Христос народився!», –

дискусія, що триває роками. Роз’яснення дав владика, куріальний єпископ Києво-Галицького
Верховного Архиєпископа УГКЦ Степан Сус.

«З перспективи нашого часу ми мали би казати, що  “Христос народився”, бо подія відбулася в
минулому. Але це свято має коріння у вічності, що Бог завжди є, в Нього немає минулого  чи

майбутнього часу.  Він завжди теперішній. І тому “Христос рождається!”
– це теж правильне привітання», – пояснив він.

Окремо владика наголосив на тому, що загалом не варто
зосереджуватися на тому, як вітатися: обидві версії є правильними і
суттєвої різниці вони не мають. Відтак сенсу дискувати чи ділитися
через це взагалі нема.

«У святі не важливі формати чи декорації, але важливий зміст», –
зазначив він.

Він пояснив, що народження Ісуса, Різдво – це прихід Христоса «у
будні нашого життя для того, щоби дати нам надію, підсилити наші
сподівання і навчити нас любити».

«Не любов’ю соцмереж, не білбордами чи рекламними щитами, а
любов’ю, яка готова терпіти, розуміти, прощати і приймати. Христос
прийшов саме для цього і саме для цього ми святкуємо кожного року
Різдво. Кожного року ми маємо себе запитати, а якою є моя любов?
Якою любов’ю живе моє серце? Це є змістом нашого свята – навчитися
любити так, як полюбив нас Господь», – пояснив владика Степан Сус.

Як вітаються в Україні
Зазначимо, що традиційним щоденним вітанням християн в Україні є «Слава Ісусу Христу!». Втім у

період Різдвяних свят – від 7 січня до 14 лютого – воно замінюється на «Христос народився!» чи
«Христос рождається!». Відповідають на нього: «Славімо його!».

Окрім того, на Водохреща популярним є вітання: «Христос хрещається!» – «У ріці Йордані
(Йордань)!».

Добірку підготував Василь ВАСИЛЬКІВ.

Про це повідомив директор
Львівського обласного центру
зайнятості Василь Барилюк. Він
зазначив, що у році, що минув,
регіональний ринок праці заз-
нав суттєвих змін. В області
більш як в два рази зменшила-
ся кількість безробітних,  втричі
– навантаження на одне вільне
місце праці: якщо станом на
01.01.2021 року на вакансію
претендували 9 безробітних, то
на початку січня 2022-го  – 3.

Позитивним є те, що минуло-
го року з 8,5 тис. до 9,1 тис. грн
збільшився середній розмір
заробітної плати, яку праце-
давці зазначали у вакансіях, із
26,0% до 29,8 % зріс рівень пра-
цевлаштування безробітних
(вдалося забезпечити роботою
майже 21,0 тис. безробітних, що
на 3,0 тис. більше, ніж у 2020-
му). Загалом торік за скеруван-
ням служби зайнятості до тру-
дової діяльності повернулося
29,0 тис. осіб.

Упродовж минулого року  9,5
тис. працедавців заявили про
наявність 43,2 тис. вакансій, із
них актуальними на початку по-
точного року залишилися 4,0
тис. Найбільше вільних місць
праці зафіксовано для робіт-
ників (65,2%), 25,7% – для служ-
бовців, 9,1% – для тих, хто не
має професії та спеціальної
підготовки.

Дисбаланс на ринку праці
спричинений тим, що майже
66% безробітних мають вищу
освіту й шукають роботу відпов-
ідно до здобутого фаху, на-
томість у базі вакансій – 66%
пропозицій працевлаштування
адресовані представникам ро-
бітничих професій.

Відділ організаційно-інфор-
маційної роботи та архівної
справи Львівського обласно-
го центру зайнятості. Тел.: 233-
71-85.

ГАРНО ПОКОЛЯДУВАЛИ
Приємно, що територіальні громади Турківщини з пошаною

віднеслися до цьогорічних Різдвяних свят, організовуючи чу-
дові колядування. У Борині, під егідою місцевого Народного
дому, колядники відвідували установи та організації, вітаю-
чи односельців з величною подією – народженням Ісуса Хрис-
та.

А в  Турці, 8 січня,  колядники зібралися біля статуї Божої Матері
й урочистою ходою, під мелодії колядок, пройшли  на майдан  Шев-
ченка, де встановлена сцена. Там відбувся святковий концерт,
організований працівниками закладів культури. Колядували всі  –
артисти на сцені  та глядацька аудиторія.

Наш кор.
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– матеріали рекламного характеру.
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ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â
У Турці стартував турнір «Диво-шашки

у сніжних Карпатах – 2022»
У понеділок, 10 січня, в м. Турка  вчотирнадцяте розпочався

дитячий турнір «Диво-шашки у сніжних Карпатах». Цьогоріч
у командному турнірі – команди, у складі 3 чол. (2 юнаки і 1
дівчинка 2009 р.н. і молодші) беруть участь 18 команд – з Киє-
ва, Полтави, Кам’янського Дніпропетровської області, Ірша-
ви і Великого Бичкова Закарпатської області, Яворова і Тур-
ки. В особистому турнірі беруть участь 15 юнаків і дівчат,
2004 р.н. і молодші.

На відкритті турніру юних
шашкістів привітали Турківський
міський голова Ярослав Пара-
щич, віце-президент федерації
шашок України Іван Ільницький
та організатор турніру, віце-пре-
зидент федерації шашок
Львівщини, тренер-викладач
Турківської ДЮСШ “Юність” Бог-
дан Москаль.

Право першого ходу надали
чемпіонці світу з шашок, грос-
мейстеру Олені Короткій з Кам-
’янського та учаснику бойових
дій АТО/ООС, тренеру з Яворо-
ва Юрію Кунцю.

Турнір буде тривати до 15
січня.

Окрім змагань, на учасників
спортивного заходу чекає
змістовний відпочинок. Зокре-
ма спортсмени уже відвідали
музей «Бойківщина», відділ
прикордонної служби “Сянки”,
спортивну базу Західного реаб-
ілітаційно-спортивного центру
Національного комітету спорту
інвалідів України. Також юні
шашкісти покатались на лижах
і санках, а сьогодні оглянуть
конкурс вертепів, та візьмуть

участь у щедруваннях на Старий
Новий Рік.

Організатори змагань –  Тур-
ківська ДЮСШ «Юність» та
Львівська обласна федерація
шашок. А проходять вони під
патронатом Турківського
міського голови Ярослава Па-
ращича.

Підтримав проведення шаш-
кового турніру депутат
Львівської обласної ради Юрій
Доскіч. За його сприяння голов-
ним спонсором змагань буде
«Благодійний фонд сім’ї
Доскіч».

Інформаційні спонсори турн-
іру – газета «Бойківщина» та
студія радіомовлення «Кар-
патський гомін».

Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ “Юність”.

. Перша партія турківчанки Софії Леневич (праворуч) на турнірі

Колектив ДП «Турківське ЛГ» висловлює щире співчуття дирек-
тору Василю Михайловичу Барабашу з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.

Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 глибоко сумує з приводу
смерті колишнього вчителя Вячеслава Омеляновича Маєвського
і висловлює щире співчуття рідним покійного.

Працівники  відділення поштового зв’язку с. Матків висловлю-
ють щире співчуття листоноші Іванні Бурчин з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері.

Колектив  Турківського ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире
співчуття директору ДП  «Турківське ЛГ» Василю Михайловичу Ба-
рабашу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив НПП «Бойківщина» висловлює щире співчуття дирек-
тору ДП «Турківське ЛГ» Василю Михайловичу Барабашу з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.

Затримали нелегалів
та їх провідників

Турківський відділ Самбірської окружної прокуратури здійснює
процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фак-
том  незаконного переправлення осіб через державний кордон
України, (ч. 2 ст. 332 КК України).

Так,  8 січня, до чергової частини Самбірського РВП ГУНП у Львівській
області поступило письмове відношення від керівництва прикордонного
загону про те, що 07.01, о 08.20 год., на околиці с. Лопушанка виявлено та
затримано 2-х громадян України, які причетні до незаконного перетину
державного кордону трьома громадянами Республіки Туреччина.

Санкція статті передбачає покарання, у вигляді позбавленням волі на
строк від п’яти до семи років, з позбавленням права обіймати певні поса-
ди чи займатися певною діяльністю, на строк до трьох років.

На даний час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії.
Примітка: згідно ст.62 Конституції України, особа вважається не-

винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встанов-
лено обвинувальним вироком суду.

Зіновій БОХОНОК,
прокурор  Турківського відділу

Самбірської окружної прокуратури.

ÏËÀÒÍÅ ÏÐÎÁÍÅ ÒÅÑÒÓÂÀÍÍß
З 5 січня 2022 року стартувала реєстрація на участь у

пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), місією
якого є не тільки перевірка знань, умінь та навичок майбутніх
абітурієнтів, але й , насамперед, ознайомлення їх з особливо-
стями самої процедури проходження ЗНО.

Алгоритм реєстрації несклад-
ний:

1. Зайти на сайт ЛРЦОЯО
lv.testportal.gov.ua на сторінку
«Пробне ЗНО-2022. Реєстра-
ція».

2. Ознайомитися з докумен-
тами, що регламентують прове-
дення пробного тестування.

3. Заповнити на сайті реєст-
раційну форму, сформувати та
відправити електронну заяву.
Отримати логін та код доступу
до інформаційної сторінки учас-
ника ПЗНО (далі - інформацій-
на сторінка).

4. Зайти на інформаційну сто-
рінку, сформувати і роздрукува-

ти квитанцію для сплати вар-
тості послуг. Вартість участі од-
ного учасника в одному тесту-
ванні   становить 300 грн.

5. Здійснити оплату на основі
цієї квитанції протягом чотирь-
ох днів, але не пізніше 25 січня
2022 року. Кошти, перераховані
після 25 січня, зараховуватись
не будуть.

Скористайтеся можливістю —
зареєструйтеся та пройдіть
пробне ЗНО! Бажаємо успіху!

Наталія ГОШІВСЬКА,
методист відділу  освіти,

культури і туризму Турківської
міської ради.

СВЯТКОВО ПРИБРАНІ МОСТИ
Нещодавно ми повідомляли, а також дякували підприємцям міста Турки за те, що відгукнулися

на пропозицію міської ради й фінансово допомогли в освітленні мостів. Зараз, у вечірню пору,
веренички ліхтарів виглядають справді привабливо й часто викликають приємний подив в гос-
тей нашого міста.

А в переддень цьогорічних новорічно-різдвяних свят підприємці активно долучилися до ще однієї акції –
святкового оздоблення цих мостів, прикрасивши їх гірляндами та декораціями. Зокрема, посильний фінансо-
вий внесок в це внесли Едуард Комарницький, Руслан Шиян, Алла Громик, Надія Громик, Іван Павлів, Микола
Федаш, Микола Германович, Василь Кузьмич, Володимир Зубрицький, Зеновій Кубан, Турківське ДЛГП
«Галсільліс» (директор Богдан Петренко) та ДП “Турківське лісове господарство” (директор Василь Барабаш).
Роботи з оздоблення провела Стефанія Хацьор.

Турківська міська рада щиро вдячна меценатам й бажає їм гарного святкового настрою та успіхів у їхній
підприємницькій дяльності.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Педколектив Ісаївської гімназії висловлює щире співчуття вчи-
тельці Іванні Кузьмівні Павлечко з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.

Педколектив Вовченського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчут-
тя Любі Дмитрівні Максим з приводу смерті матері.


