
¹3 (1768)     Ï’ßÒÍÈÖß,     20 ñ³÷íÿ 2023 ÐÎÊÓ

 В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
          ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 25 СЕРПНЯ 1990 РОКУ

ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ
         НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

Дорогу матусю, бабусю, прабабусю, тещу – Марію Михай-
лівну Нанівську – жительку с. Мельничне, щиро вітаємо з
85-річчям з дня народження. Бажаємо Вам, наша ріднень-
ка, здоров’я міцного, добра, радості, достатку, довгих і щас-
ливих років у Божій опіці.

Бажаємо Вам довго ще прожити,
Здоров’я міцного – на довгий вік,
Щоб онуків встигли одружити
І благословити правнуків у світ.
Усе було в житті:  і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин.
Нехай тепер буде найменше крив-

ди,
А більше гарних і щасливих днин.
Прийміть найкращі побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт.
Нехай це добре, щире привітання
Звучить ще добру сотню літ!
З повагою і любов’ю: син Михайло, дочка Анна з чолов-

іком Володимиром, дочка Любов з чоловіком Миколою, доч-
ка Оксана з чоловіком Петром, дочка Іванна з чоловіком
Ігорем; онуки: Ірина, Богдан, Юрій з дружиною Катериною,
Ігор з дружиною Оксаною, Назар, Ульяна, Христина з чоло-
віком Андрієм, Олег з дружиною Еделіною; правнуки: Рома-
нія, Анастасія, Ірина, Денис, Софія, Злата, Марко, Тимофій.

20 січня святкує свій чудовий ювілей – 70-річчя з дня
народження – найкращий у світі, люблячий, турботливий
і дорогий чоловік, батько і дідусь, житель с.Явора – Іван
Іванович Ільницький.

Бажаємо, рідненький, аби Господь да-
рував Вам свою опіку, міцне здоров’я,
багато радісних і щасливих днів у житті,
мирне небо над головою, благополуччя,
повагу і любов на многії і благії літа!

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш

вік–
З добром, любов’ю, спокоєм і ми-

ром.
Шануєм Вас за людяність і

щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас триває!
З любов’ю – дружина Валентина, дочки Марія і Наталія,

зяті Володимир і Василь; онуки Христина, Олег, Денис, Ана-
стасія та Дмитро.

Колектив, виконавчий комітет та депутатський корпус
Турківської міської ради засилають найщиріші вітання з на-
годи 40-річного ювілею щирій, добропорядній людині,
вмілому керівнику, розумному пораднику, який за першим
покликом приходить на допомогу усім нужденним, добро-
му сім’янинові, – голові Турківської міської ради Ярославу
Ярославовичу Паращичу.

Шановний ювіляре! Бажаємо, аби ще багато-багато років
Господь дарував Вам міцне здоро-
в’я, світлу радість, ласку і благосло-
вення. Нехай кожен день у Вашому
житті буде наповнений щастям і нат-
хненням, радістю і добром, миром і
достатком, любов’ю рідних та пова-
гою людей.

Бажаємо здоров’я міцного,
щастя без краю,

Усього найкращого щиро ба-
жаєм.

Щоб серце Ваше зігрівало теп-
ло,

Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Легкою  буде життєва стежина
На многії, щасливі і щедрі літа!

Завтра в оселю нашого доброго товариша, порадника і
наставника, людини великої душі і щирого серця, давнього
шанувальника спорту– голови Турківської міської ради Ярос-
лава Паращича – завітає славний ювілей. Принагідно хо-
чемо подякувати за його віддану щоденну працю на благо
Турківщини, і в розвитку спорту зокрема, побажати йому
доброго здоров’я, сімейних гараздів, щоденної Господньої
опіки.

Нехай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки зо-

лоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і

надія,
Як два крила, що впасти не

дадуть.
І сам Господь по милості над-

ілить
Ще довгих літ, що сонцем

виграють.
З повагою та вдячністю

колектив Турківської ДЮСШ
«Юність».
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Нещодавно свій ювілейний
день народження відсвятку-
вала добра, любляча мама і
бабуся, жителька м .Турка –
Мирослава Григорівна Писан-
чин. З цим світлим днем її
вітають: син Олександр з дру-
жиною Надією, дочка Надія з
чоловіком Андрієм; онуки
Сергій, Андрій, Людвіг, Тарас
та Марта;
свати зі
Львова та з
Турки.

Від щи-
рого серця
б а ж а є м
здоров’я,

Без ньо-
го не милі всі добрі діла.

В здоров’ї – багатство,
і радість, і сила,

І більшого щастя на
світі нема.

Хай сьогодні наші при-
вітання

У серці Вашому зали-
шать добрий слід.

Прийміть найкращі по-
бажання

Здоров’я й щастя – на
багато  літ!

Учора, 19 січня, чудове юв-
ілейне свято завітало до
дуже хорошої, щирої і порядної
людини, працівника Турківсь-
кої автомобільної школи ТСО
України – Віктора Богданови-
ча Стебівки.

Бажаємо шановному
імениннику міцно-
го здоров’я, хоро-
шого настрою,
душевної мо-
л о д о с т і ,
миру, дос-
татку, віри,
надії і любові на
кожен прий-
дешній день життя.

У цей святковий,
світлий день,

Коли настав Ваш юві-
лей,

Сердечно  Вас усі вітаєм,
Добра  і щастя Вам ба-

жаєм.
Хай обминають Вас

тривоги,
Хай Бог дасть щастя у

житті.
Хай світла, радісна до-

рога
Щасливо стелиться в

житті.
З повагою – колектив  Турк-

івської автомобільної школи
ТСО України.

«ЙОРДАНСЬКІ БАЙКИ»
Як тільки наближається якесь церковне свято, так довкола нього відразу з’явля-

ються байки біля-церковних байкарів: що можна «чудотворити» у це свято; що –
категорично заборонено; що їсти – що не їсти; скільки молитовних текстів вичита-
ти…, а довкола Йорданських свят: купатися – не купатися; прати лахи – не прати…,
аби не осквернити святу воду і як поступали наші предки.

Наші предки в цих питання були ще більшими невігласами, ніж ми, бо ще донедавна вірили, що
раб не має душі, а сонце обертається довкола землі, яка пласката, мов церковна таця. То що ж,
все-таки, творимо на Йордан, поза байками «чудотворців», аби не стати дрімучим ідолопоклон-
ником, будучи християнином?

Не скачемо в ополонку – в надії змити гріхи; перемо лахи; приймаємо душ-ванну; п’ємо воду, в
тому числі і освячену, а не ставимо її на полицю, в надії «причаститися», сьорбнувши перед
смертю, і демонструємо свободу в Христі. Вільна в Бозі людина живе свободою, а не ходить
манівцями, обвішана кайданами традицій «святих» забобонів.

Віктор САВАРИН.

ÂÎÄÀ, ÙÎ ÇÖ²ËÞª
ÒÀ ÍÀÄÀª ÇÄÎÐÎÂ’ß

А ПЛІД ДУХА-ВІРА
Віра – то підстава сподіваного і доказ небаченого

 Євангелія посл. до Євр. 11:1
Чи завжди людина глибоко задумується, що таке справжня віра в Бога? Часто люди

живуть і  вірять в Бога, подібно як у приказці: « Як тривога – то до Бога». А коли все
добре у житті, то не мають часу для молитви, читання Слова Божого чи відвідуван-
ня Церкви. Буває так, що людина вірить і звертається до Бога тільки для того, щоб
їй добре жилося тут, на цій землі, щоб мати достаток, здоров’я, повагу від інших
людей.  У Біблії написано: « Хто надіється на Христа тільки в цьому земному житті
– той найнещасніший  з усіх людей». Але важливо зрозуміти, що через віру ми отри-
муємо найголовніше – прощення гріхів та спасіння.

Якщо людина по – справжньому вірить в Ісуса Христа, тоді вона намагається бути подібною до
Нього, працює над собою, над своїм характером, поведінкою. Ісус Христос сказав: « Ото ж бо, по
їхніх плодах ви пізнаєте їх». Давайте будемо дбати, щоб наша віра в Ісуса Христа  зроджувала
добрі плоди (наші вчинки), а також такі християнські  чесноти, як любов, милосердя, добрість,
повагу до старших та пошану до  батьків.

У ці святкові дні, коли ми маємо трохи білше вільного часу, давайте пороздумуємо над житям
та вірою таких Біблійних героїв як Енох, Ной, Авраам, Яків, Мойсей, а також Апостолів Петра,
Павла, Якова та Івана.

Хай вас Бог благословить дуже, дуже рясно і у вашому житті буде все прекрасно.
Підготував Володимир Євангелист.

Пращури знали, що срібло
допомагало очищатись тільки
духовним сутностям, для без-
духовних воно було отрутою.
У бездуховних сутностей, які
користувались низькими час-
тотами, срібло перекривало
потік енергії в каналах організ-
му, і така сутність, через пев-

Наші прабатьки були великими астрологами свого
часу і вловили таїну очищення свого організму, від біо-
агресорів. Для очищення води і живих організмів Земля
починає з вересня місяця накопичувати  срібло у вигляді
елементу кадмію (за рахунок дії планети Сатурн ), який
з’єднується з кальцієм. Коли Земля максимально набли-
жається до Сонця, за рахунок силових полів Всесвіту,
тоді Сонце забирає 1 електрон у кадмію для побудови
своєї матерії, сам кадмій таким чином перетворюєть-
ся в срібло, яке накопичувалось у водоймищах. Так з’яви-
лось свято Водохреща, і така вода використовувалась
як засіб очищення духу і тіла.

ний час, закінчувала свою
еволюцію. Високодуховні сут-
ності використовували срібло
для регулювання життя на
Землі. Починаючи з 0 год. 30
хв. 06 січня до 2 год. 30 хв.
кожної ночі, водоймища інтен-
сивно накопичували срібло
при втраті електрона кадмієм.

І пік накопичення припадав на
20 січня – з 00 год. 30 хв. до 2
год. 30 хв. Ночі.

Набирайте воду з запасом
на цілий рік 20 січня у вказа-
ний час. Коли людина вживає
воду, набрану у вищевказані
години, очищається міжклітин-
на рідина і лімфа. В нирках
кадмій, за рахунок високих ча-
стот і силового поля, перехо-
дить у срібло, але тільки у ду-
ховних людей. У бездуховних
– з низькочастотною енергією,
ростуть  каміння в нирках,
жовчному міхурі, підшлун-
ковій, простаті. Тому їм необ-
хідно змінювати негативний,
викривлений світогляд – на
позитивний і, вживаючи воду,
лікувати свої хвороби, і
піднімати таким чином вібрації
і духовність.
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Освітяни Турківщини та
об’єднана територіальна
організація працівників
профспілки освіти і науки
України Турківської та Бо-
ринської територіальних
громад щиросердечно віта-
ють з ювілейним днем на-
родження добру, чуйну, тур-
ботливу, щиру людину, умі-
лого керівника та наставни-
ка, начальника відділу осв-
іти, культури, туризму, мо-
лоді та спорту Боринської
селищної ради –
Оксану Ми-
х а й л і в н у
Манюх.

З на-
г о д и
юв ілей-
ного дня
народження,
бажаємо, ша-
новна Оксано Михайлівно,
аби Господь дарував Вам
свою опіку, добре здоров’я,
багато радісних і щасливих
днів у житті, мирне небо над
головою, благополуччя на
многії і благії літа!

На довгий вік, на многії
літа,

На шану від людей, теп-
ло родинне.

Стелися, доле, через
все життя

Лише добром для доброї
людини.

Нехай старання Ваші і
труди

Примножать успіх в
нашім колективі.

Живіть в добрі і радості
завжди

Та будьте все життя
щасливі!

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: ВАЖЛИВЕ УТОЧНЕННЯ
Учнів 4-х та 9-х класів таки звільнено від ДПА

Три дні тому на офіційному сайті Міністерства освіти і науки було розміщено
наказ про проведення Державної підсумкової атестації для учнів 4-х, 9-х та 11-х
класів. Відповідно ми вирішили проінформувати про це нововведення педагогічну
спільноту, учнів та батьків і розмістили інформацію на 7-й шпальті газети «Бой-
ківщина». Коли сторінка уже була видрукувана, 18 січня на сайті міністерства
з’явився інший наказ – про звільнення учнів 4-х та 9-х класів від ДПА.

За інформацією МОН, наказ відомства спрямований для державної реєстрації до
Міністерства юстиції. Коли ця юридична процедура буде проведена, тоді Міністерство
офіційно повідомить про звільнення учнів від підсумкової атестації.

Наш кор.

ÅÊÎËÎÃ²×ÍÀ ÃÎÑÒÈÍÀ «ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÀ ÇÈÌÀ»
Бракувало лише снігу…, а так друга благодійна еко-етногостина «Бойківська

зима», зорганізована й успішно проведена в рекреаційній зоні «Бабінець» НПП «Бой-
ківщина» та Боринською селищною радою, на підтримку Збройних сил України,
пройшла на високому організаційному рівні, з колядками, вертепними дійствами, з
частуванням та добрим настроєм. Така співпраця – це добрий результат підпи-
саного меморандуму між природоохоронною установою та органом місцевого са-
моврядування.

Наперед варто відзначити, що чудово впоралася з роллю ведучої чарівна бойківчанка,
працівниця парку Світлана Дульнявка. На початку дійства багаточисельне товариство
піднесено виконало Гімн України,  затим, хвилиною мовчання, присутні вшанували за-
гиблих на російсько-українській війні.   Після цього настоятель місцевого храму Пресвя-
тої Євхаристії о.Роман відслужив молебень до Пресвятої Богородиці, а директор парку
Віталій Земан та селищний голова Михайло Шкітак привітали учасників різдвяного дійства,
побажавши доброго настрою та гарного відпочинку.

Піднесено й урочисто в’язанку колядок виконали вихованці гуртка «Щасливе дитин-
ство», що багато років
функціонує при церкві
смт. Бориня, та во-
кальна група Центру
культури та дозвілля
Боринської селищної
ради. Колядували не
лише учасники худож-
ньої самодіяльності, а
й багаточисельна пуб-
ліка. Велике зацікав-
лення мали виступи
вертепів із сіл В.Турів,
Сянки, Сигловате, Ли-

бохора та В.Яблунька. Всі вони заслужили оплески глядацької аудиторії, а також пода-
рунки від організаторів. Хоча перше місце було віддане дитячому колективу з В.Яблунь-
ки, який підготував надзвичайно цікаву біблійно-історичну виставу, під керівництвом їмості
Ірини Гедзь. Пані Ірина розповіла, що такі вистави вони зорганізовують уже 4 роки поспіль,
і щоразу їх вдосконалюють.

У рамках різдвяного свята проведено цікавий розіграш брендової продукції парку (ка-
лендарики на 2023 рік, горнятка, магнітики, карпатський час, крафтова продукція,
брелоки для ключів). Також було виставлено 4 благодійні лоти. Зокрема екоторбинки з
крафтовою продукцією та один вишиваний рушник ручної роботи. Стартова ціна кожного
– 500 грн., але продані вони були за втричі більшу суму.

Загалом на ЗСУ було зібрано 23100 грн. Кошти передано волонтерам із Завадівки
Олегу Павлику та Ользі Кольганович-Павлик.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Як вказано у рішенні суду,
яке оприлюднили у реєстрі
у грудні 2022 року, на почат-
ку грудня 2005 року автобус
ЛАЗ-695 перевозив паса-
жирів із села Кривка до
Стрия. У Турківському рай-
оні, у селі Матків водій їхав
вгору, на дорозі була оже-
ледиця. Автобус не зміг взя-
ти крутий підйом, і його
потягнуло вниз, на міст,
де не було огородження.
Семитонний ЛАЗ з 16-ма
пасажирами впав з висо-
ти восьми метрів у річку
Стрий. Внаслідок ДТП,
семеро людей загинули
на місці, двоє – за кілька
годин померли у реані-
мації Турківської лікарні.
Трагедія тоді сколихнула
не лише Турківщину, а й
усю країну. Про неї роз-
повідали усі центральні
телеканали. Львівська
обласна адміністрація
оголосила день жалоби.

Автобус ЛАЗ-695 належав
«Стрийському АТП-14609»
і був випущений на лінію у
несправному стані. Зокре-
ма, на  автобусі були вста-
новлені шини різної конст-
рукції та різного розміру, які
мали пошкодження, про-
тектор шин був повністю
зношений.

Вироком Турківського
райсуду Львівщини, від 2013
року, встановлено, що вин-
ним у цій масштабній аварії
є (нині покійний) водій ав-
тобуса. Йому призначили
три роки іспитового термі-

ну, звільнивши від тюрем-
ного ув’язнення.

Родичі загиблих у цій ДТП
звернулись до суду, щоб
стягнути моральну та мате-
ріальну компенсацію.

У матеріалах справи вка-
зано, що на момент ДТП
була ожеледиця, дорога

була не посипаною. Згідно
з висновком експертиз,
якщо ця ділянка дороги, де
трапилась ДТП, вкрита
льодом та тонким шаром
снігу, то сповзання автомо-
біля може наступити, неза-
лежно від стану його коліс.

Після того, як автобус із
пасажирами з’їхав згори, він
упав у річку через відсутність
належного огородження.
Більше того, як вказано у
матеріалах справи, ця
ділянка дороги не відпові-
дала ДСТУ і не мала б бути
введена в експлуатацію до
облаштування огороджен-

ня, яке б стримувало та пе-
решкоджало автомобілям
з’їжджати з дороги.

У рішенні суду вказано,
що поточний ремонт та ек-
сплуатаційне утримання
дороги, де трапилась ава-
рія, виконувало ДП Львівсь-
кий облавтодор. Відшкодо-
вувати завдану шкоду пози-
вачам мало б АТП, якому
належав автобус, однак
юридичну особу було
ліквідовано у 2011 році. Ос-
кільки Львівоблавтодор на-
лежним чином не виконав
роботи з ремонту та експ-

луатації дороги, то суди
дійшли висновку, що ком-
пенсацію треба стягнути з
нього.

Представник облавтодо-
ру у суді заперечив проти
задоволення позову.

Дослідивши матеріали
справи, суддя Марія Марти-
нишин частково задоволь-
нила позов родичів загиб-
лих у цій ДТП та зобов’яза-
ла Львівоблавтодор випла-
тити їм компенсацію, на за-
гальну суму 7,7 млн. грн. На
рішення суду ще можна по-
дати апеляцію.

РОДИЧІ ЗАГИБЛИХ У ДТП
В МАТКОВІ ВІДСУДИЛИ

7,7 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ
Сімнадцять  років тому рейсовий автобус
упав з моста, загинули дев’ять пасажирів

Франківський районний суд Львова частково задо-
вольнив цивільні позови родичів загиблих у масш-
табній ДТП на Турківщині та зобов’язав Львівський об-
лавтодор виплатити їм компенсацію, на загальну
суму 7,7 млн. грн. Смертельна аварія у селі Матків
трапилась ще 17 років тому. Однією з причин аварії
був неналежний стан дороги.

²ÍÄÅÊÑÀÖ²¯
ÍÅ ÁÓÄÅ

В Україні нещодавно ух-
валили Закон України «Про
Державний бюджет Украї-
ни на 2023 рік», який перед-
бачає зупинення дії Закону
України «Про індексацію
грошових доходів населен-
ня». Відповідна норма зак-
ріплена у п. 3 Прикінцевих
положень Закону.

Отже, усі роботодавці отри-
мають послаблення на 2023
рік – у вигляді призупинення
обов’язків щодо нарахування
індексації заробітної плати.

Водночас, зупинення дії За-
кону України «Про індексацію
грошових доходів населення»
торкнеться не лише заробітної
плати, це стосуватиметься
й усіх інших доходів фізичних
осіб, які індексують за цим За-
коном.

Зокрема:
-пенсії;
- стипендії;
- грошове забезпечення;
- суми виплат, що здійсню-

ються відповідно до законо-
давства про загальнообов’яз-
кове державне соціальне стра-
хування, крім щомісячних
страхових виплат потерпілим
на виробництві (з урахуван-
ням виплат на необхідний дог-
ляд за потерпілим) та членам
їхніх сімей, і пенсій, які індек-
суються відповідно до Закону
за цими видами страхування;

- суми відшкодування шко-
ди, заподіяної фізичній особі
каліцтвом або іншим ушкод-
женням здоров’я, а також
суми, що виплачують особам,
які мають право на відшкоду-
вання шкоди у разі втрати го-
дувальника, крім суми виплат,
що здійснюються відповідно
до законодавства про загаль-
нообов’язкове державне соц-
іальне страхування;

- розмір аліментів, визначе-
ний судом у твердій грошовій
сумі.

Тим не менш, власник, або
уповноважений ним орган,
може прийняти рішення про
додаткові стимулюючі випла-
ти у зв’язку з високим рівнем
інфляції в Україні.

Марія ЯВОРСЬКА,
заступник начальника

фінансового відділу Туркі-
вської міської ради.
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СКІЛЬКИ ПЛАТИТИ
Мінімальне податкове зо-

бов’язання становитиме 4
% від нормативно-грошової
оцінки (НГО)
землі у 2023 та
2024 роках. А у
2025 році зрос-
те до 5 % від
НГО. Норматив-
но-грошова оці-
нка в кожному
регіоні різна,
тому сума спла-
чених податків
теж буде
різною. Зазна-
чають, що вона
коливатиметь-
ся від 1200 до
1500 грн./рік з 1 га. Для
сімейних фермерських гос-
подарств, які зареєстровані
платниками єдиного подат-
ку 4 групи, діє пільгова став-
ка – 2 %. 

Втім, сплатити потрібно
буде лише різницю між на-
рахованим МПЗ і сумою по-
датків, сплачених власника-
ми або орендарями, якщо
така буде.

Податок за 1 га спла-
чується за рік. І у 2023 році
його платитимуть за 2022-
й.   

ХТО ПЛАТИТИМЕ
МПЗ сплачується із зе-

мель с/г призначення, які
знаходяться за межами
населеного пункту. Тобто
городів, садів, присадибних
ділянок це не стосується. І

що найголовніше — сплачує
кошти той, хто землею ко-
ристується. Якщо людина
обробляє свої паї само-

стійно, то вона й сплачува-
тиме податок на 1 га. Якщо
паї передані в оренду, що
підтверджено офіційним
договором, тоді кошти спла-
чує орендар. 

Втім, якщо землю оброб-
ляє й має з неї прибуток
орендар, але договір орен-
ди з ним не укладений, тоді
податок на 1 га сплачувати-
ме власник паїв. І якщо до-
говір оренди буде оформ-
лено вже у 2023 році, то тут,
за словами юристки, є ню-
анси, які важливо розуміти. 

«МПЗ за 2022 рік буде
визначатись у 2023 році. Це
означає: якщо власник пе-
редасть землю в оренду у
2023 році й орендар зареє-
струє відповідне право,

МПЗ за 2022 рік буде нара-
ховуватись цьому власнику,
адже у 2022 році землею
користувався він. А вже у
2024 році МПЗ за 2023 рік
буде визначатись із враху-
ванням обставин передан-
ня землі в оренду. Наприк-
лад, якщо право оренди
зареєстровано 01.03.2023
року, то платником МПЗ за
2023 рік з 01.01.2023 року
по 28.02.2023 року буде
власник, а вже з 01.03.2023
по 31.12.2023 року — орен-
дар такої землі. При цьому

відповідне податкове по-
відомлення про нарахуван-
ня МПЗ за 2023 рік власник
повинен отримати вже у
2024 році (до 1 липня)», —
пояснює Вікторія Кіпріяно-
ва. 

НА КОГО НЕ
ПОШИРЮЄТЬСЯ

Водночас, зазначає юри-
стка, не за всі с/г землі не-
обхідно сплачувати МПЗ.
Передбачено перелік зе-
мель, з яких податок не
сплачується зовсім, та пе-
релік таких, які тимчасово
звільнені від нарахування
МПЗ. 

Так мінімальне податко-
ве зобов’язання не визна-
чається для: 

- земельних ділянок, що

Ì²Í²ÌÀËÜÍÅ ÏÎÄÀÒÊÎÂÅ
ÇÎÁÎÂ’ßÇÀÍÍß ÍÀ ÇÅÌËÞ:
ХТО Й СКІЛЬКИ СПЛАЧУВАТИМЕ

З 2023 року власникам сільськогосподарських паїв,
які обробляють їх самостійно, та орендарям, необхід-
но буде сплачувати мінімальне податкове зобов’язан-
ня (МПЗ) — так званий податок на 1 га. Закон набрав
чинності ще у 2021 році, але нарахування й сплата
починаються з 2023 року. Мінімальне податкове зо-
бов’язання — не новий податок. Це мінімальна сума
вже наявних податків, зборів, платежів, які мають
бути сплачені у розрахунку на 1 га с/г земель в оброб-
ітку. З основними нюансами нововведення Соціальній
інформаційній платформі допомогла розібратись
юристка із земельних питань Вікторія Кіпріянова. 

використовуються дачними
(дачно-будівельними) та
садівничими (городницьки-
ми) кооперативами (това-
риствами), а також набуті у
власність /користування
членами цих кооперативів
у результаті приватизації
(купівлі/продажу, оренди) у
межах земель, що належа-
ли цим кооперативам (то-
вариствам) на праві колек-
тивної власності, чи перебу-
вали в їхньому постійному
користуванні;

- земель запасу;
- невитребуваних зе-

мельних часток (паїв), роз-
порядниками яких є органи
місцевого самоврядування,
крім тих, які передані в
оренду;

- земельних ділянок зон
відчуження, що зазнали ра-

діоактивного заб-
руднення внаслі-
док Чорнобильсь-
кої катастрофи;

- земельних діля-
нок с/г призначен-
ня, які, станом на 1
січня 2022 року,
знаходилися в ме-
жах населених
пунктів;

- земель, які роз-
ташовані на тимча-
сово окупованій те-
риторії або на лінії
зіткнення. 

Не нараховувати-
меться податок за 2022 та
2023 роки за землі, розта-
шовані на територіях, де ве-
дуться чи велися бойові дії,
або на територіях, тимчасо-
во окупованих російськими
військами. Також податок
не сплачується за землі,
визначені обласними
військовими адміністрація-
ми як засмічені вибухоне-
безпечними предметами
та/або на яких наявні фор-
тифікаційні споруди. 

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст

відділу спорту, молоді,
оборонної, мобілізаційної
роботи, цивільного  захис-
ту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Туркі-
вської міської ради.
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– Віталіє Вікторовичу,
минув непростий 2022
рік. Яким він був для ме-
диків Турківщини?

– Загалом рік складний.
Був період, коли виникали
затримки з виплати заро-
бітної плати. Це, зрозумі-
ло, викликало невдово-
лення медперсоналу. Але,
дякувати Богу, нам вдало-
ся вирівняти ситуацію.
Принагідно хочу пояснити,
чому виникла заборго-
ваність. Кошти, які ми от-
римали від Національної
служби здоров’я України,
у сумі 47 млн. 852 тис. грн.,
були розраховані на рівні
2021 року, до підняття зар-
плати медикам. У минуло-
му році мінімальна зарпла-
та лікаря становила 20 тис.
грн., медичної сестри – 13,5
тис. грн. І зрозуміло, що ми
зобов’язані були її виплачу-
вати. Ще у першому півріччі
так-сяк давали собі раду,
адже були перехідні кошти.
Фінансова ситуація загост-
рилася, починаючи з черв-
ня. Відтак, було запущено
механізм тотальної еко-
номії коштів. Щоб не захо-
дити у глибоку заборго-
ваність, ми, як і багато інших
медзакладів, підписали з
НСЗУ 49-й пакет послуг,
який був спрямований на
дофінансування медичних
закладів. І завдяки отрима-
ним коштам, цей фінансо-

вий рік ми закінчили успіш-
но.

Хочу наголосити, що в ми-
нулому році ми мали підпи-
саних з НСЗУ 11 пакетів
послуг.

– Очевидно, не менше й
цьогоріч?

– Наразі укладено 10 па-
кетів. Не маємо, як минуло-
го року,  на щеплення від ко-
віду. Ці функції передано
первинній ланці медицини.
Натомість працюємо над
тим, щоб укласти два нових
пакети. Зокрема – на реаб-
ілітацію (для цього ми вже
підготували двох лікарів) та
супровід хворих на СНІД,
адже маємо і таких
пацієнтів. На моє переко-
нання, саме реабілітація
може бути тим важливим і

прибутковим для нас на-
прямком, де можна зароб-
ляти кошти. Маємо чудове
приміщення для цього, та й
добрий досвід, а якщо тре-
ба, – і допомогу від Захід-
ного реабілітаційного цен-
тру, зокрема від Валерія
Сушкевича та Наталії Роди.
Хоча, поряд з тим, нам по-
трібно активно розвивати й
інші напрямки медицини.
Зокрема паліативну допо-
могу. Зараз уже маємо 9
ліжок стаціонару, до того ж,
надаватимемо її й амбула-
торно.

Принагідно хочу наголо-
сити, що в минулому році ми
розпочали (і в цьому про-
довжимо) обстеження
пацієнтів на ехокардіог-
рафі. Відповідні курси закі-
нчила Ольга Топольницька,
і зараз вона впевнено на-
буває практику. Для того,
щоб наших пацієнтів можна
було оперувати безпосе-
редньо в турківській
лікарні, налагодили тісну
співпрацю з кандидатом
медичних наук, фаховим і
досвідченим ендоскопі-
стом зі Львова Богдан
Підгірний, який оперує з до-
помогою лапараскопа.

– Віталіє Вікторовичу,
а скільки взагалі проліко-
вано хворих у вашому ме-
дичному закладі?

– За 11 місяців минулого
року – 5870 пацієнтів. З них
– 828 дітей. На жаль, 66 хво-
рих померли, з них – 1 ди-
тина. Найбільше лікувало-
ся в терапевтичному
відділенні – 2319 осіб. 1424
– в хірургічному, 598 – в аку-
шерсько-гінекологічному,
812 – в неврологічному, 620
– в педіатричному, 99 – в
анестезіологічному. Якщо
дивитися по структурі захво-
рюваності, то найбільше
пацієнтів ми мали з пору-
шенням системи кровообі-
гу – 1712. Хвороби органів
дихання – 754 (з них 359
дітей), хвороби органів трав-
лення – 776 (з них 279
дітей), хвороби сечостате-

вої системи – 432, травми
та отруєння – 492, хвороби
нервової системи – 490,
хвороби ендокринної систе-
ми – 237. Зі всіх інших зах-
ворювань цифри значно
менші.

– А чи забезпечені паці-
єнти лікарні, згідно про-
токолу НСЗУ, безкош-
товними медикамента-
ми?

– У минулому році на за-
купівлю медикаментів ми
витрачали невеликі кошти.
Частину з тих, що були пе-
редбачені, довелося скеру-
вати на виплату заробітної
плати. Але загалом з меди-
каментами проблем не
було. Завдяки гуманітарній
допомозі, що неодноразо-
во надходила до нас від за-
кордонних друзів з Польщі,
Чехії, Німеччини. Для при-
кладу, ми маємо антибіоти-
ки четвертого та п’ятого по-
колінь, вартістю 500 грн. І
вони є безкоштовними.
Щоправда, якщо хворому
лікар призначає дорого-
вартісні препарати, яких
немає в переліку НСЗУ, то
пацієнт змушений купувати
їх за власні кошти.

Якщо мова зайшла про
гуманітарну допомогу, хочу
відзначити й подякувати
нашим друзям, які, окрім
медикаментів, надали ме-
дичне обладнання, зокре-
ма два апарати УЗД (які
вже, правда, були у викори-
станні), сучасні ліжка, опе-
раційні столи, каталки. Від
ірландського благодійного
фонду ми отримали два ди-
хальні апарати. Машину
швидкої допомоги нам по-
дарував фонд сім’ї Юрія
Доскіча, а дещо раніше схо-
жу автівку – і мер німецько-
го міста Дельч – Манфред
Вільде, разом зі своїми
друзями. Днями – ще й 10
генераторів.

Маю надію, що і в цьому
році також підтримуватиме-
мо тісну співпрацю з наши-
ми друзями та партнерами,
братимемо участь у різно-
манітних міжнародних та
українських проектах, щодо
придбання медичного об-
ладнання, зокрема фібро-
гастроскопа. Думаю, що,
заручившись підтримкою
Турківської міської ради,
нам це вдасться зробити.

Розмовляв
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÓÑÈÌÎ ÇÀÉÍßÒÈ
ÑÂÎÞ Í²ØÓ

З давніх-давен медицина була серед пріоритетних
галузей у розвитку суспільства. Хоча, по правді ка-
жучи, не завжди влада приділяла їй належну увагу, зок-
рема обділяючи медиків у зарплаті, часто неналеж-
ним було забезпечення хворих медикаментами.

Так чи інакше, але кожен з нас, бодай раз чи два, звер-
тався по медичну допомогу. І від того, наскільки якіс-
но нам її надали, складалося враження про цю сферу
діяльності взагалі. Впродовж останніх років, у лікарсь-
ко-управлінській сфері відбулися кардинальні зміни.
Медики стали отримувати зарплатню не за ліжко-
місце, а за пролікованого пацієнта. Добре це, чи зле?
Взагалі реформа має позитивний характер, хоча й
відбувається не без проблем.

Сьогодні наша розмова з тимчасово виконуючим обо-
в’язки директора КНП «Турківська міська лікарня»
Віталієм Семенківим.
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Гарантії щодо виплати
базової заробітної плати
поширюватимуться на ті
медичні заклади, які мають
договори із НСЗУ за Про-
грамою медичних гарантій,
при цьому їх фонд оплати
праці, з нарахуваннями, за
поточний місяць не має
перевищувати 85 % грошо-
вого доходу, отриманого у
поточному місяці, з ураху-
ванням накопичених за-
лишків. Для лікарів «пер-
винки» та медичних сестер,
які працюють з ними, умо-
вою для отримання вищез-
гаданої зарплати, є мінімум
70 % від оптимальної
кількості укладених декла-
рацій з пацієнтами.

«Цього року головний ак-

цент державного бюджету,
звісно, оборона. Але попри
зменшення фінансування
Програми медичних га-
рантій, нам вдалося збе-
регти фінансові гарантії ме-
дичним працівникам на
рівні не менше ніж 20 000
гривень для лікаря та 13
500 — для середніх медич-
них працівників. Уряд вста-
новив лише мінімальний
рівень зарплати, нижче
якого медики, які працюють
повний робочий день, не
можуть отримувати. Однак
на місцях кожен керівник
може додатково преміюва-
ти працівників, які якісно
виконують свою роботу», —
заявив Міністр охорони здо-
ров’я Віктор Ляшко. 

Вищезгаданий рівень за-
робітної плати не є фіксо-
ваним і може бути збільше-
ний керівником закладу
охорони здоров’я шляхом
встановлення доплат та
надбавок, з урахуванням
складності, відповідаль-
ності та умов виконуваної
роботи, кваліфікації праці-
вника, результатів його ро-
боти. З моменту, як лікарні
стали самостійними
підприємствами, відпові-
дальність за розподіл бюд-
жету лікарні та раціональ-
не використання коштів по-
кладено саме на керівника
медичного закладу. Він у
свою чергу має бути ефек-
тивним менеджером, який
спрямовує більшу частину
бюджету на забезпечення
медиків гідною заробітною
платою, при цьому залиша-
ючи кошти на закупівлю
медикаментів та розвиток
закладу.

«Оптимально, коли ме-

Óðÿä âñòàíîâèâ áàçîâ³ ãàðàíò³¿
ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè äëÿ

ìåäèê³â íà 2023 ð³ê
Уряд встановив фінансові гарантії для медиків. У

2023 році мінімальна заробітна плата для лікаря та
фармацевта має становити не менше ніж 20 000 гри-
вень, медичної сестри/брата та фахівця із реабілітації
– не менше ніж 13 500 гривень.  Це лише мінімальний
рівень заробітної плати, гарантований державою
медикам, які працюють повний робочий день.

дичний заклад спрямовує
на фонд заробітної плати
близько 70-85 % від свого
загального бюджету. Ме-
дичні заклади повинні мати
кошти на покриття ліків, хар-
чування, розвиток лікарні.
Тоді ми можемо бути певні,
що лікарня працює ефек-
тивно та надає якісні й бе-
зоплатні послуги україн-
цям», – додав Міністр охо-
рони здоров’я.  Він також
акцентував, що медичні
заклади, які 100 % свого
бюджету спрямовують на
виплату заробітної плати,
не мають ресурсу на закуп-
івлю ліків та медичних ви-
робів, а отже, ці витрати ля-
гають на плечі пацієнта. Та-
ким чином неефективні
лікарні можуть порушувати
головне право пацієнта на
отримання безоплатної та
якісної медичної допомоги,
що суперечить договору з
Національною службою
здоров’я України. Зокрема
у 2023 році будуть проводи-
тися моніторинги якості та
безоплатності надання ме-
дичної допомоги.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст

відділу спорту, молоді,
оборонної, мобілізаційної
роботи, цивільного  захис-
ту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Туркі-
вської міської ради.

ДПА ПОВЕРТАЄТЬСЯ:
хто і коли складатиме

іспити у 2023 році
Державна підсумкова атестація 2023 року буде про-

водитися для учнів 4, 9 і 11 класів. Її проведуть в украї-
нських школах у формі зовнішнього незалежного оці-
нювання. Наказ про проведення ДПА у 2023 році вже
опублікували на сайті Міністерства освіти і науки
України.

За наказом, у 2022/2023 році ДПА для учнів, які закінчу-
ють здобуття початкової, базової і середньої освіти, буде
проводитися у закладі освіти письмово.

Учні 9-х класів складатимуть іспити з ДПА із чотирьох
предметів. Обов’язковими предметами для 9 класу будуть
українська мова та математика.

Третій предмет для учнів обиратиме педагогічна рада
школи (або історія України, або іноземна мова). Четвер-
тий предмет можна буде обрати учню самостійно. У спис-
ку є географія, хімія, фізика, історія України, біологія й іно-
земна мова.

Після 4 класу школярі складатимуть ДПА з математики,
української мови. А якщо у класі вивчали мову національ-

ної меншини або корінного народу, то іспит потрібно скла-
дати і з неї.

Іспити для 4-х класів проводяться тільки для того, щоб
моніторити якість освіти навчального закладу.

Одинадцятикласники складатимуть ДПА у формі ЗНО.
Учням 11-х класів необхідно скласти іспити із таких пред-
метів:

Іноземна мова або історія України.
Українська мова.
Математика.
Предмет, який можна обрати самостійно: іноземна, фізи-

ка, історія України, хімія, географія.
Також можна скласти іспит із мови національної мен-

шини або корінного народу, якщо вона вивчалася у школі,
та якщо один із батьків дав дозвіл та заяву на здачу цього
предмету.

Складання ДПА у 2023 році буде першим за кілька ос-
танніх років.

З 2020-го учні 4 та 9 класів не складали іспити через
Covid-19. А у 2022 році Міністерство освіти та науки Украї-
ни скасувало ЗНО та шкільні іспити навіть для одинадця-
тикласників через війну Росії проти України.

Зарахування у виші відбувалося за підсумками мульти-
медійного тесту.

Наталія ГОШІВСЬКА,
методист відділу освіти, культури і туризму Турківської

міської ради.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив НПП “Бойківщина” висловлює щире співчуття по-

мічнику лісничого Сянківського лісництва Наталії Василівні
Кудрич з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Феодосії
Дмитрівни.

У БОРИНІ ЗГОРІВ
ЛЕГКОВИК

Зокрема 12 січня, о 21.58 год., вогнеборці отримали
повідомлення про пожежу в смт. Бориня, на вулиці
Івана Франка. Займання виникло в автомобілі
Volkswagen Golf.

За 20 хвилин боринські рятувальники пожежу ліквідува-
ли.

Вогнем знищено моторний відсік автомобіля та пошкод-
жено елементи кузова.

ГОСТИНЦІ НА
СВЯТА ДЛЯ

УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ
За  непростих погодніх умов Збройні сили України

дають гідну відсіч московським окупантам. У дощі,
іноді по коліна в багнюці, вони щодень відбивають
атаки ворога,  крок за кроком, визволяють рідну зем-
лю. Неабиякою підмогою у цій боротьбі служить до-
помога волонтерських організацій, спільно з населен-
ням, у вигляді продуктів харчування, амуніції, засобів
гігієни, та різних побутових речей.

Практично з першого дня повномасштабного вторгнен-
ня у волонтерські ряди став і Турківський благодійний фонд
«Милосердя». Хоча багато добрих справ на його рахунку
ще з 2014-го року. Зрештою, і значно раніше потребуючі
неодноразово отримували різну допомогу, що, зазвичай,
надходила з Німеччини.

Сьогодні черговий раз звітую про кошти, що надійшли до
нас від небайдужих громадян. Зокрема від щедрувальників
Турківського БДЮТ – 500 грн., жительки м.Турка Ніни Ро-
манів – 200 грн., жительки м.Турка Наталії Грищенко – 500
грн., жительки м. Турка, яка побажала залишитись невідо-
мою,  – 500 грн. Така ж сума від ще однієї містянки (до того
ж вона дала і консервацію, каву, макарони та літр меду).
Ковбасні вироби – від Ольги Шулим. Благодійний фонд, з
допомогою друзів з Німеччини «АТЛЕТИ», придбав гене-
ратори, один з яких передано відділу освіти, інший – дитя-
чому садочку №1, а також 48 наборів продуктів харчуван-
ня для пристарілих та одиноких жителів Турківської гро-
мади.

Днями ми відправили 6 ящиків з продуктами у нещодав-
но звільнене місто Куп’янськ Харківської області, 8 ящиків
– на Донеччину, зокрема у місто Костянтинівка.

Хочу щиро подякувати працівникам дитячого садочка
№1, які напекли пиріжків для воїнів ЗСУ. Я переконана:
разом – ми вистоїмо і переможемо. Слава ЗСУ! Слава
волонтерам! Слава Україні!

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер благодійного фонду «Милосердя».

ÄËß ÒÈÕ, ÕÒÎ ÍÅ ÇÍÀÂ…
Картина «Богатирі» Віктора Васнєцова, 1898 рік,

давно виставлена на публічний огляд у Третяковській
галереї. На картині: Олешко Попович – народився у м.
Пирятин (зараз – Лубенський район, Полтавська об-
ласть, Україна); Ілля Муромець (або Ілько Муромець)
– народився у м. Моровійськ (зараз – село Морівськ,
Чернігівська область, Україна). Мощі зберігаються у
Дальніх печерах Києво-Печерської лаври; Добриня
Микитович (Низкинич) – народився у с. Низкиничі (за-
раз – Володимир-Волинський район, Волинська об-
ласть, Україна).

Усі персонажі (чи їх прототипи) жили, орієнтовно, у 950
роки. До чого тут росія, спитаєте? А ні до чого: Москва буде
заснована через 200 років, у 1147-му; її засновник та, за
сумісництвом, кровний побратим хана Батия, Юрій Довго-
рукий, ще не народився, не прожив своє дивне життя та не
був похований у Церкві Спаса на Берестові, що неподалік
Києво-Печерської лаври. Бо коли у Києві вже стояли ве-
личні кам’яниці, на московії ще жаби квакали. До речі,
первинна назва Москви – Кучков…




