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

ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ
         НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

Колектив працівників пологово-гінекологічного
відділу КНП «Турківська центральна міська лікарня»
щиросердечно вітає зі славним ювілеєм – 60-річчям
від дня народження – висококласного фахівця, щиру,
доброзичливу людину, доброго порадника і настав-
ника, зразкового сім’янина і вірного товариша, ліка-
ря-акушера – Володимира Микитовича Вовка.

Шановний ювіляре, бажаємо, аби на Вашому жит-
тєвому полі родило тільки добро, множилося тільки
щастя, здоров’я, достаток, удача і бла-
гополуччя. Нехай всемилостивий Гос-
подь дарує Вам свою ласку, благо-
словення на многії і благії літа.

Хай щастя не відходить від
порога,

А Матір Божа Вас до серця при-
горта,

А доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!
Хай поруч з Вами Ангел  Ваш ле-

тить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди.

Колектив працівників пологово-гінекологічного
відділу КНП «Турківська центральна міська лікарня»
засилає щирі вітання колезі по роботі, прекрасній
душею людині, яка вміє вислухати, зрозуміти і пора-
дити і не є байдужою до чужої біди, молодшій медичній
сестрі – Ользі Петрівні Хомин – з нагоди її золотого
ювілею.

Колеги по роботі бажають їй, щоб життя було засія-
не радісними подіями, а його нові сторінки доповню-
валися яскравими зустрічами, приємними клопота-
ми і плідними справами. Нехай віра, надія і Божа Лю-

бов не залишають Вас, шановна ювіляр-
ко, на довгій життєвій дорозі.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники

квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

ÒÓÐÊ²Â×ÀÍÈÍÀ Ï²ÄÎÇÐÞÞÒÜ Ó
ÏÐÎÄÀÆ² ÌÀÐÈÕÓÀÍÈ

За процесуального керівництва Самбірської окруж-
ної прокуратури, викрито та повідомлено про підозру
37-річному мешканцю Турки у незаконному придбанні,
зберіганні та збуті наркотичних засобів, вчинених по-
вторно.

За даними слідства, у Турці підозрюваний збував мариху-
ану місцевим мешканцям. «Клієнти» домовлялись про по-
купку по дзвінку, після чого приходили до фігуранта додому,
де забирали «товар».

Під час обшуків у фігуранта виявлено та вилучено згортки
у фользі з речовиною рослинного походження, електронні
ваги та інші речові докази.

За клопотанням прокурора, підозрюваному обрано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наш кор.

Â²ÄÄÀÂ ÆÈÒÒß ÇÀ Ð²ÄÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÓ
І знову Турківщина в скорботі… 20 січня, в резуль-

таті масованого обстрілу ворожою артилерією, не-
подалік населеного пункту Плещіївка Костянтинівсь-
кого району Донецької області, героїчно загинув на
полі бою 51-річний житель села Ясениця, боєць про-
титанкового артилерійського взводу, рядовий Воло-
димир Вороняк. Він отримав множинні осколкові пора-
нення, не сумісні із життям.

На війну Герой пішов у липні
2022 року. Брав участь у бага-
тьох військових операціях, виз-
воляючи населені пункти
півдня та сходу України. В армії
був не новачком, адже в 1990-
1992 роках проходив строкову
військову службу. В рідному
селі Героя вдовою залишила-
ся дружина Марія та осироті-
ло троє діток: 25-річний син
Мар’ян, 16-річна донька Васи-
лина та 9-річний син Василь.
А з батьками Герой зустрінеть-
ся уже у потойбічному світі,
куди вони представилися із
земного життя.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Так у неділю, 22 січня, з
нагоди відзначення Дня Со-
борності, 104-ої річниці про-
голошення Акта злуки УНР та
ЗУНР, в місті Турка, біля
скульптури Божої Матері
відбувся захід, за участі кері-
вництва міської
ради, помічника
народного депу-
тата України Анд-
рія Лопушансько-
го – Ірини Кіри,
п р а ц і в н и к і в
підприємств та
установ міста, ду-
ховенства, а та-
кож небайдужих
жителів та гостей
к а р п а т с ь к о г о
краю. Свято роз-
почалося з коляд-
ки «Нова радість
стала…», у вико-
нанні працівників
Центру культури і
дозвілля Туркі-
вської міської ради – Надії
Донець та Ірини Лоневської.
А затим всі піднесено вико-
нали Державний Гімн Украї-
ни. Хвилиною мовчання при-
сутні вшанували світлу пам’-
ять Героїв, які, в різні роки,
віддали своє життя за те, щоб
Україна була вільна, неза-
лежна, соборна. З великою
вдячністю згадали Героя Ук-
раїни, який 9 років тому, саме
у ці зимові дні, був смертель-
но поранений на Майдані в
Києві під час Революції
Гідності – Романа Сеника.
Чимало років він проживав у
місті Турка і тут його добре
пам’ятають, як великого пат-
ріота, для якого Україна була
понад усе.

З вітальним словом до
присутніх звернувся голова
Турківської міської ради
Ярослав Паращич, який та-
кож був активним учасни-
ком Революції Гідності,
учасником АТО. Він  наголо-

сив: «Сьогодні ми відзна-
чаємо велике свято – свято
Соборності Української
держави, яке виборювало
не одне покоління ук-
раїнців. Герої віддали свої
життя з вірою у Бога та у не-
залежність України. 104
роки тому був підписаний
Акт злуки УНР та ЗУНР,
який став передумовою до
об’єднання держави та тво-
рення нової історії нашої
країни. Зараз сотні тисяч
українців творять новітню
історію України, мужньо
боронячи нас від ворога.
Тож сьогодні, від щирого
серця хочу побажати усім
миру, достатку, міцного здо-
ров’я, сил та натхнення, не-

зламності духу, людської
гідності та нових досягнень
на благо рідної України.

Історично пізнавальним
був виступ помічниці народ-
ного депутата України Анд-
рія Лопушанського Ірини
Кіри. Вона в деталях розпо-
віла історію проголошення
Акта Злуки Української На-
родної Республіки та Захід-
ноукраїнської Народної
Республіки, що відбулося в
1919 році, зробила екскурс
в минуле, наголосивши, що
ще князі Київської Русі праг-
нули єдності всіх українсь-

ких земель. Хоча, в силу
різних історичних обставин,
їм це часто не вдавалося.
Потуга до єдності була і в
козацькому середовищі,
але завжди знаходилися
вороги Української держа-
ви, які не хотіли бачити її на-
род єдиним. Про це
свідчить і московська оку-
пація ХХ ст., і сьогоднішня
агресія рашистів.

Після виступів собор свя-
щеників відслужив моле-
бень за щасливу долю Ук-
раїни, за те, щоб українсь-
ке воїнство вигнало рос-
ійську орду з наших земель,
а українці збудували замож-
ну, багату соборну державу.

Треба віддати належне,
що на захід прибуло чима-
ло людей: представників
педагогічного середовища,
органів місцевого самовря-
дування та тих, кому не бай-
дужа доля України. І він
пройшов на належному
патріотичному рівні. Хо-
четься вірити, що переваж-
на більшість присутніх прий-
шли за покликом сумління,
з відчуттям обов’язку.

Схвально був сприйнятий
виступ знаної на Турківщині
і далеко за її межами со-
лістки Іванни Ільків. У її ви-
конанні прозвучали патріо-
тичні пісні, які не залишили
байдужими жодного з при-
сутніх. Про це свідчили
вдячні оплески. А на завер-
шення громада, разом зі
священниками, виконали
церковний гімн «Боже, Ве-
ликий, Єдиний» – найпер-
ше за те, щоб Всевишній ря-
тував наших Героїв у їхній
боротьбі з московськими
загарбниками. Традиційно
відбулося покладання
квітів до скульптури Божої
Матері, пам’ятників Тара-
сові Шевченку, Степанові
Бандері, пам’ятних знаків,
споруджених на честь Ге-
роїв Майдану та Героїв АТО/
ООС, а також меморіаль-
них дощок загиблих Героїв
Турківщини.

Мимоволі, і якраз в тему,
пригадалися слова пред-
стоятеля Православної
церкви України митрополи-
та Феофанія: «День Собор-
ності цьогоріч ми відзначає-
мо з особливим почуттям
спільної справи, єднання та
згуртованості довкола захи-
сту нашої національної
ідентичності, нашої рідної
Батьківщини, соборної, не-
подільної України. А голов-
не – ми з вами соборні ду-
ховно, бо пам’ятаємо уро-
ки історії: в єдності – наша
сила, в розділенні – пораз-
ка. Духовна єдність народу
– це міцний наріжний
камінь Державного дому. І
які б стихії чи лиходії не на-
магались пошкодити цей
Дім, на міцному фундаменті
він обов’язково встоїть,
відбудується».

Діана ГАРБАДИН,
студентка  IVкурсу фа-

культету журналістики ЛНУ
ім. І.Франка.

ÎÄÂ²×ÍÅ ÏÐÀÃÍÅÍÍß
ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â – ÁÓÒÈ

ªÄÈÍÈÌÈ
День Соборності – свято, яке відзначають в Україні

щороку, 22 січня в день проголошення Акта Злуки Ук-
раїнської Народної Республіки та Західноукраїнської
Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Це одне
із найважливіших державних свят, яке увійшло в жит-
тя українського народу як свято єдності нації, що
кожен українець є невід’ємною частиною вільної краї-
ни. Саме цей день став початком для проголошення
Єдиної Незалежної Соборної Держави – України. 
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Приміщення, яке було збудовано за
Австро-Угорщини, на початку ХХ сто-
ліття з руїн перетворилося в перспек-
тиву  надання широкого
спектру адміністратив-
них послуг для Боринсь-
кої громади, яка розпо-
чала свою діяльність у
2019 році, можна вважа-
ти – з нуля.

Все відбувалося по-
етапно. Перекрили дах
приміщення, розпочали
облаштовувати вироб-
ничі площі для майбутнь-
ого ЦНАПу, а тут сталася
війна… Селищний голо-
ва, Михайло Шкітак, тоді
написав смс заступнику
начальника Львівської
обласної військової адм-
іністрації Олександру Ку-
лепіну і отримав
відповідь: «у нас – війна,
всі фінансування припи-
нені». Але це не для Ми-
хайла Шкітака. Він напо-
легливо почав стукати в
усі урядові кабінети і роз-
повідати, що Боринська
селищна громада – ново-
утворена і потребує ува-
ги і фінансових вкладів.

І так сталося: де стука-
ють – там і відчиняють.
Загалом за півтора року
Михайлові Шкітаку вдало-
ся зробити, здавалося,
неможливе. Капітально
відремонтовано частину
першого поверху при-
міщення, де розмістився
Центр надання адмініст-
ративних послуг, де функціонує «Дія
центр». А 26 січня відбулося урочисте
відкриття обнадійливих боринських
перспектив.

З нагоди відкриття ЦНАПу, присутніх
вітали заступник голови ЛОВА Олек-
сандр Кулепін, начальник управління
з питань цифрового розвитку ЛОВА

Максим Столярчук, голова Самбірсь-
кої РВА Іван Ільчишин, начальник

відділу розвитку надання адміністра-
тивних послуг управління з питань
цифрового розвитку ЛОВА Галина
Тупісь. Усі вони відзначили ініціа-
тивність і наполегливість селищного
голови, який декілька разів на тиж-
день з візитацією відвідував обласну
адміністрацію.

А виступаючи, Михайло Шкітак сер-
дечно подякував виконавцям робіт, які
професійно і вчасно змогли зреалізу-
вати  проектні програми й показати:
якщо є співпраця з місцевим самовря-
дуванням і виконавцями робіт, то все
можна здійснити планово і згідно виз-
начених термінів.

Схвально висловився, з нагоди
відкриття ЦНАПу у смт. Бориня, зас-
тупник очільника ЛОВА Олександр
Кулепін. На його думку, ініціатива по-
роджує успіх. І в Борині ми  побачили
результат. Цю тему підтримав голова
Самбірської РВА Іван Ільчишин. А на-
чальник відділу адміністративних по-
слуг з питань цифрового розвитку
ЛОВА наголосила: «Боринська грома-
да відкрила сучасний та комфортний
ЦНАП, завдяки підтримці та розумін-
ню  надійного партнера – ЛОВА.

Загальна вартість реа-
лізованого проекту -
8862,869 тис грн., з них:

- за рахунок коштів дер-
жавної субвенції -
2229,161 тис. грн.

Обласний бюджет –
3962,416 тис. грн.

- кошти місцевого бюд-
жету - 2671,292 грн.

У приміщень здійснено
капітальний ремонт не-
житлової будівлі, закуп-
лено меблі та комп’ютер-
ну техніку (в т.ч. обладнан-
ня «електронна черга»).

Штатна чисельність
ЦНАПу: 1 керівник та 2
адміністратори.

Через «Дія Центр» на-
даватимуть наступні по-
слуги:

- реєстрація місця про-
живання;

- реєстрація речових
прав на нерухоме майно;

- реєстрація бізнесу, по-
слуг сфері земельних
відносин та архітектурно-
будівельної діяльності;

- соціальні послуги.
Боринський ЦНАП нада-

ватиме широкий спектр
адміністративних послуг
для всіх, майже 24 тис.,
жителів громади, і не
лише в смт. Бориня, а й у
віддалених населених
пунктах громади, зокрема
у Рикові Бітлі, Гусному,

Шандровці та Либохорі.
За словами голови селищної ради

Михайла Шкітака, сьогодні – це май-
же 250 послуг, але, в перспективі, їх
перелік збільшуватиметься. І є надія,
що в перспективі це будуть послуги
міграційної та нотаріальної служб.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
ÁÎÐÈÍÑÜÊÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈ
Ще два чи півтора роки тому ніхто не міг повірити, що приміщення, яке

збудовано на початку ХХ століття, може отримати нове життя. Жи-
телі смт.Бориня байдуже списали його на безнадію. Але, в рамках ре-
форми місцевого самоврядування й утворення Боринської селищної гро-
мади, все змінилося. Селищний голова Михайло Шкітак, уродженець і
житель Борині, поставив собі амбітні завдання – відродити і вдихнути
нове життя в проект розвитку місцевої інфраструктури. Сьогодні вже
й важко пригадати, скільки поїздок йому довелося здійснити у Львівську
обласну та Самбірську районну  військово-цивільні адміністрації. Складні
перемовини й аргументовані переконання – і результат, як кажуть, –
очевидний.
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Батько Ярослава був свя-
щенником і помер, коли
хлопець мав лише 11 років.
З дитячих років Ярослав
багато читав. Закінчив Тер-
нопільську г імназію з
відзнакою, після чого всту-
пив на філософський фа-
культет Львівського універ-
ситету, водночас отримую-
чи освіту на юридичному
факультеті Краківського ун-
іверситету. Саме за гімназ-
ійних і студентських років,
як і багато інших українсь-
ких юнаків у міжвоєнній
Польщі, він долучився до
українського визвольного
руху:

“Уже як гімназійний уче-
ник брав я участь у рево-
люційній діяльності. 1928
став я членом підпільної
націоналістичної органі-
зації молоді “Юнацтво”,
якої завданням було націо-
нал істично-революційне
виховання молоді. Вона
заправляла теж молодь до
боротьби з окупацією,
організувала саботування
польських державних свят,
які нам наказувано святку-
вати, як річницю створення
польської держави, оку-
пації Львова тощо”, – при-
гадував Ярослав Стецько.

Ярослав став членом Ук-
раїнської військової орган-
ізації (УВО), а потім і ново-
створеної Організації украї-
нських націоналістів (ОУН).
Обидві організації керува-
лися полковником Євгеном
Коновальцем. У лавах ОУН
Ярослав редагував періо-
дичні видання “Юнацтво”,
“Юнак”, “Бюлетень Крайо-

вої екзекутиви ОУН на захі-
дних українських землях”.
За свою проукраїнську
діяльність був тричі заа-
рештований польською

владою. Пройшов через
тортури (200 годин без сну
в сидячому положенні), й
зрештою засуджений до
п’яти років ув’язнення, але
відбув половину терміну і
вийшов на волю за амні-
стією.

У 1940 році Ярослав
Стецько підтримав Степа-
на Бандеру, який утворив
революційний провід ОУН
(ОУН-Б). Став його заступ-
ником в організації.  У
червні 1941 року, вирішив-
ши скористатися нападом
Німеччини на Радянський
Союз для відбудови Украї-
нської держави, Стецько,
на чолі групи однодумців,
приїхав до Львова. Там були
скликані Українські націо-
нальні збори, які 30 черв-

ня проголосили Акт віднов-
лення Української Держави
й обрали Ярослава Стець-
ка керівником уряду – Ук-
раїнського Державного
Правління. Але поява неза-
лежної суверенної України
не входила в плани нацис-
тських окупантів. Уже на
початку липня вони заа-
рештували Стецька й кину-
ли до концентраційного та-
бору «Заксенгаузен» під
Берліном. Там він понад
три роки, до вересня 1944-

го, перебував у бункері
смерті “Целленбау”. Проте,
як і ув’язнений Степан Бан-
дера, відмовився відклика-
ти Акт 30 червня.

У концтаборі здоров’я
Стецька погіршало, він
страждав на ревматизм,
запалення суглобів, хворо-
бу шлунка. Після звільнен-
ня утік від нагляду гестапо і
поселився в Мюнхені. На-
прикінці війни потрапив під
наліт американської аві-
ації, був серйозно поране-
ний, але видужав. Після
Другої світової війни Ярос-
лав Стецько мешкав у
Західній Німеччині. Очолив
Організацію українських
націоналістів революційну
(ОУНР) та Антибільшовиць-
кий блок народів (АБН),

який об’єднував представ-
ників півтора десятка поне-
волених націй, що мали за
мету знищення більшовиз-
му і дезінтеграцію Радянсь-
кого Союзу. Домігся ство-
рення центрів АБН у країнах
Південно-Східної Азії, Аф-
рики та Латинської Амери-
ки. Обіймав керівні посади
у Світовій антикомуні-
стичній лізі та Євро-
пейській раді свободи.

Ярослав Стецько напо-
лягав на необхідності об-
’єднання зусиль США і Зах-
ідної Европи задля успіш-
ного протистояння Ра-
дянському Союзові. Мав
особисті зустрічі з прези-
дентами США Річардом
Ніксоном і Рональдом Рей-
ганом, президентом
Франції Шарлем де Ґоллем,
канцлером ФРН Конрадом
Аденауером. Написав низ-
ку ідейно-теоретичних
праць (“Українська виз-
вольна концепція”, “Міжна-
родне становище і українсь-
ка справа”, “Бунт проти ма-
теріалізму”, “Сила – голов-
ний аргумент проти Росії”).

“Кожна поразка Росії –
наш інтерес, кожне нове
вогнище удару з Москвою
нам доцільне. Не лякай-
мось “джерел неспокоїв”,
чим їх більше, тим краще.
Кожен, хто безпосередньо
б’є Москву, – робить добре
діло”, – казав Ярослав
Стецько. Від 1946 року
Стецько був одружений з
Ганною Музикою, яка взяла
собі ім’я Ярослава (Слава)
Стецько і стала вірною
сподвижницею свого чоло-
віка. Переживши його на 17
років, вона побачила часи
відновлення незалежності
України, обиралася депута-
том Верховної Ради ІІ, ІІІ і IV
скликань. Приводила на-
родних обранців до прися-
ги – як найстарша за віком
представниця депутатсько-
го корпусу.

Ярослав Стецько пішов із
життя 5 липня 1986 року у
Мюнхені. Похований на кла-
довищі Вальдфрідгоф, де
також знайшли вічний спо-
чинок Степан Бандера,
Дмитро Дорошенко, Андрій
Лівицький, Микола Капус-
тянський та багато інших
українських діячів.

Ярослав Стецько:

«КОЖНА ПОРАЗКА
РОСІЇ – НАШ ІНТЕРЕС»

Ярослав Стецько народився 19 січня 1912 року в Тер-
нополі, що тоді належав Австро-Угорській імперії. Це
людина, яка все своє життя присвятила справі на-
ціонального визволення України та відродження її дер-
жавності. Він став не тільки першим заступником
провідника Організації українських націоналістів Сте-
пана Бандери, але й керівником уряду – Українського
Державного Правління – та головою Антибільшовиць-
кого блоку народів.
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«Рішення про два обов’язкові пред-
мети, серед яких немає історії Украї-
ни, є надзвичайно складним. Маю заз-
начити, що саме українська мова та
математика мають найвищу прогнос-
тичну валідність, тобто вони найкра-
щим чином визначають потенційну
успішність абітурієнта під час вступу до
закладу вищої освіти», – пояснила за-
ступниця директора УЦОЯО Тетяна
Вакуленко.

Вона додала, що скорочення
кількості обов’язкових предметів та-
кож є висновком з досвіду проведен-
ня НМТ-2022. У 2023 році планують
збільшити кількість завдань у тестах,
на 3 блоки завдань. У вступників буде
180 хвилин на розв’язання. Це при-
близно 60 хвилин на кожен з них.

«За умови включення до НМТ чоти-
рьох блоків тривалість тесту була б
довшою, що стало б доволі серйозним
психологічним випробуванням для аб-
ітурієнтів. Проведення тестів у два дні
також розглядалося, але тут до уваги
важливо взяти те, що збільшення
кількості днів оцінювань попутньо
впливає на зростання ризиків безпе-
кових», – зазначила Вакуленко.

Заступниця директора УЦОЯО по-
яснила, що у 2023 році до тестування
спеціально додали дисципліни на
вибір, щоб абітурієнти могли показа-
ти підготовку до різноманітних спец-
іальностей. У Міністерстві освіти і на-
уки України представили модель, за
якою проходитиме вступна кампанія
в 2023 році. За словами Міністра осв-
іти Сергія Шкарлета, під час дискусій
щодо вступної кампанії учасники пе-
редусім звертали увагу на питання
безпеки. Обов’язкову державну
підсумкову атестацію у 2023 році ска-
сували, як і торік, а участь у НМТ є доб-
ровільною.

ЗІ СКІЛЬКОХ ПРЕДМЕТІВ БУДЕ ТЕ-
СТУВАННЯ

У 2023 році конкурсний відбір до
вищих навчальних закладів відбувати-
меться на основі національного муль-
типредметного тесту. Скласти НМТ

вступники мають із трьох предметів –
двох обов’язкових і одного – на вибір
абітурієнта.  Предмет на вибір зале-
жатиме від того, на якій спеціальності
хоче вчитися вступник.

За словами голови парламентсько-
го комітету з питань освіти Сергія Ба-
бака, для абітурієнтів, які хочуть вчи-
тись у медичних вишах, предметом на
вибір буде біологія, для природничих
спеціальностей – хімія або фізика,
для гуманітарних – історія України або
одна з іноземних мов (англійська,
німецька, французька або іспанська).
Гендиректор директорату фахової пе-
редвищої і вищої освіти Олег Шаров
додав, що на творчі спеціальності
вступникам треба буде пройти і відпо-
відний творчий конкурс. Реєстрація на
НМТ стартує у квітні. Під час реєстрації
вступники мають зазначити, тестуван-
ня з якого третього предмету обира-
ють.

ЯК ВИГЛЯДАТИМУТЬ ТЕСТИ
У квітні також оприлюднять демон-

страційний варіант тесту, що вступни-
ки зможуть використати для підготов-
ки. Тестування для кожного випускни-
ка відбуватиметься в один тестовий
день, але буде дві зміни, тестові зав-
дання для яких не повторюватимуть-
ся.  Тестування відбуватимуться в тим-
часових екзаменаційних центрах, що
створять в Україні і за кордоном. За
словами Сергія Шкарлета, це точно
будуть 32 країни, де українські вступ-
ники могли пройти НМТ торік, а також
планується додати й інші.

Як розповів керівник Українського
центру оцінювання якості освіти Ва-
лерій Бойко, із української мови,
історії, біології і хімії буде по 30 запи-
тань. У тесті з української мови не буде
завдання із написанням твору на за-
дану тему. Щодо завдань у блоці з
історії України, то, за словами Вале-
рія Бойка, вони охоплять програму 8-
11-х класів – історія України з другої
половини 16-го століття і до сучас-
ності. Із математики і фізики буде по
22 запитання, що потребуватимуть

розв’язку. Тести з іноземної мови
міститимуть 32 запитання, що стосу-
ватимуться читання і перевірки лек-
сико-граматичних навичок абітурієнта,
а блоку з аудіюванням не буде.

Щодо формату завдань, то окрім тих,
що були в минулі роки, – вибір однієї
відповіді, встановлення відповідності
– цьогоріч додадуть встановлення хро-
нологічної послідовності (для тестів з
історії України), вибір декількох відпо-
відей із запропонованого набору.

ЯК РАХУВАТИМУТЬ РЕЗУЛЬТАТИ
Результат тестування з кожного бло-

ку вступник знатиме одразу після того,
як завершить відповідати на запитан-
ня цього блоку. Мінімальний про-
хідний бал – не менше 10% від макси-
мально можливого балу із кожного
блоку питань. Тобто якщо вступник
набрав менше цієї кількості балів, то
його результати не конвертують в ре-
зультат ЗНО.

Щоб взяти участь в конкурсі на на-
вчання за державним або регіональ-
ним замовленням, потрібно на тесту-
ванні отримати не менше 130 балів.
Для лікарських спеціальностей
мінімальний бал становить 150, для
вступників на правничі спеціальності
– не менше 140.

Схему переведення тестових балів
НМТ у формат балів ЗНО Український
центр оцінювання якості освіти опри-
люднить пізніше. Уся інформація опе-
ративно відображатиметься в елект-
ронному кабінеті вступника, запевня-
ють в МОН. Незалежно від обраного
третього предмету, результати НМТ
можна буде подати для вступу на будь-
яку спеціальність – використовувати-
муться вагові коефіцієнти (пріори-
тетність того чи іншого предмету для
обраної спеціальності), як і в попе-
редні роки.

Використати для вступу у виші в
2023 році можна буде також резуль-
тати НМТ за 2022 рік і результати ЗНО
за 2021 і 2020 роки. Такі критерії, як
середній бал атестату і сільський ко-
ефіцієнт, цьогоріч не використовува-
тимуться.

У скільки вишів можна подати зая-
ви на вступ

Вступники, розповів Олег Шаров,
зможуть подавати загалом до 20 заяв
на вступ, але на бюджетну форму на-
вчання – не більше п’яти. Сергій
Шкарлет додав, що заклади вищої ос-
віти військового спрямування і закла-
ди зі спеціальними умовами навчан-
ня матимуть, як і в попередні роки,
свої правила вступу.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу

спорту, молоді, оборонної, мобіліза-
ційної роботи, цивільного  захисту та
взаємодії з правоохоронними орга-
нами Турківської міської ради.

×ÎÌÓ ²ÑÒÎÐ²ß
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÅ ª ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎÞ ÄËß

ÑÊËÀÄÀÍÍß ÌÓËÜÒÈÒÅÑÒÓ
У Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2023, який через

війну запровадили на заміну зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО),
обов’язковими будуть лише 2 предмети – українська мова та матема-
тика. Історію України, яка була третім обов’язковим предметом мину-
лоріч, прибрали зі списку. Це викликало резонанс у соціальних мережах.  В
Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) пояснили, чому
історія Україні не є необхідним предметом для вступу.
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«Слава Україні!  Украї-
нець, то є українець! Золо-
те його правило: кожного
обігріти, допомогти і наго-
дувати! Такої думки дотри-
мується і жителька с.Ільник
– пані Наталія Горбач, яка

передала на ЗСУ телятко,
вагою більше 200 кг та 3л
запашного меду!

Робота у нашому селі по-
чала кипіти ще пів восьмої
години зранку. Спершу пра-
цювали чоловіки, а вже

потім – справа жіночих рук.
Працювали в поті чола до
21-ї години. Готували тушон-
ки та смажили котлети Те-
тяна Лепка, Марина Пура-
вець, Леся Славич, Марія
Ільницька, Наталія Сакаль,
Оксана Цебак, Руслана Са-
каль. Готували паштети
Леся Сутчак та Іванна Гай-
гель. Найстійкіші господині,
які були з самого ранку, при-
думали ще готувати кишку.
Це Ірина Павлик, Любов
Яворська, Оксана Павлик,
Галина Павлик, Оксана Га-
в’як, Оксана Паленичка.
Готували м’ясні смаколики
Людмила Кузан, Роман
Павлик, Неля Куцик, Русла-
на Сакаль, Людмила Пав-
лик, Мар’ян Сакаль, Любов
Сакаль-Павлик, Марина

Пуравець, Микола Павлик,
Михайло Павлик.

Результат вражає: 177 ту-
шонок, 42 паштети, котле-
ти, 11 відер кишки (кров та
кишки збирали по селі. Дя-
куємо за допомогу Галині
Ільницькій, Ользі
Ільницькій,  Руслані Са-
каль).

Дякуємо усім, хто приво-
зив банки та кришки, дава-
ли шкірки. Щиро дякуємо
нашим невтомним одно-
сельчанам за титанічну
працю з перших днів війни,
а пані Наталі – за такий сит-
ний подарунок для ЗСУ!
Нехай ніколи не спорожніє
рука, яка дає, нехай не зна-
ють втоми роботящі руки!»

Я переконана: якщо у нас
є такі дивовижні люди, то
Україна, без сумніву, пере-
може. Слава ЗСУ! Слава
волонтерам! Слава тим, хто
не на словах, а на ділі вбол-
іває за долю нашої держа-
ви!

Діана ГАРБАДИН,
студентка  IVкурсу фа-

культету журналістики ЛНУ
ім. І.Франка.

ÂÄß×Í²ÑÒÜ ÍÀÒÀË²¯ ÃÎÐÁÀ× ÒÀ
ÇÀÂÀÄ²ÂÑÜÊÈÌ ÃÎÑÏÎÄÈÍßÌ

Направду українці – дивовижна нація. Коли їм загро-
жує небезпека, або ж є необхідність вирішувати якесь
важливе питання, вони гуртуються, максимально мо-
білізовуються і працюють. Щось подібне ми уже бачи-
ли в часі двох революцій – 2004 та 2014 років – макси-
мальній згуртованості дивується світ в часі тепер-
ішньої російської агресії. В соціальних мережах, у дру-
кованих та електронних засобах масової інформації є
безліч повідомлень не лише про героїчну боротьбу
ЗСУ, а й про неоціненну допомогу волонтерських
організацій. Перебуваючи на практиці в турківській
газеті «Бойківщина», я дізналася про ефективну ро-
боту волонтерів с.Завадівка Турківської міської ради.
Особливо мене зворушив допис Ольги Кольганович-
Павлик, який, гадаю, не залишить байдужим нікого.
Передаю його дослівно.

РЕКОРДНИЙ
ЯРМАРОК У ВЕРХНІЙ

ЯБЛУНЬЦІ
Упродовж останніх місяців у громадах Турківщини

проведено багато ярмарків. Виручено великі суми
коштів на потреби ЗСУ. Ініціатива багатьох додає
натхнення і стає прикладом. Суми зібраних грошей
надихають і дають впевненість, що тил ЗСУ є над-
ійним і непереможним.

Як приклад, 15 січня, у с. Верхня Яблунька, відбувся бла-
годійний різдвяний ярмарок, під назвою «В людях – доб-
ра воля». Усі мешканці села, спільними зусиллями, орган-
ізували цю акцію, спрямовану на підтримку Збройних Сил
України, захисників, мужніх воїнів, які, не жаліючи свого
життя, захищають нашу державу від російського агресора.
Саме у цей складний період для нашої країни ми усвідом-
люємо, що сильна держава починається із сильної армії.

Присутні мали змогу почастуватися свіжою натуральною
випічкою та стравами, приготовленими місцевими госпо-
динями. Можна було скуштувати смачний сирник, медів-
ник, пампушки, з різного виду начинкою, горішки, тістечка,
вареники, паленята, буляники, традиційні канапочки з
салом та квашеним огірочком, та багато інших смаколиків…
На подвір’ї філії Центру культури та дозвілля готували куліш,
запікали картоплю з салом та шашлик.

Таке багате та розмаїте частування супроводжувалося
різдвяними виступами місцевих колективів та громад. Зок-
рема з привітальним словом звернувся до усіх присутніх
голова Боринської селищної ради Михайло Шкітак та ста-
роста села – Єва Семків, яка доклала багато зусиль для
того, щоб це благодійне дійство відбулося. Особлива подя-
ка їмості Ірині Гедз за підготовку різдвяного вертепу. Бла-

гословення та мирного проведення ярмарку побажали
наші всечесні отці – о.Йосиф та о.Руслан. Відтак, після вша-
нування пам’яті наших полеглих Героїв, які віддали своє
життя, щоб зберегти наші, хвилиною мовчання, патріотич-
ний і чудовий виступ представили учні 6-7-их класів Верх-
ньояблунського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів (керівники Марія Гавдан, Валентина Ковба та Ро-
ман Кіцула).

Опісля молодь храму Собор Пресвятої Богородиці УГКЦ
подарувала глядачам театралізований вертеп, під назвою
«Таємниця Різдва» (керівник – їмость Ірина Гедз).

Чудовим співом українських давніх колядок та щирим
віншуванням привітав усіх присутніх хор церкви Святого
Духа ПЦУ. Кожен, від малого до дорослого, разом з хорис-
тами єднався у співі. Було гучно і по-українськи.

Серед мешканців нашого села є люди, які втратили своїх
рідних у цій жорстокій війні. Однією з таких є місцева вчи-
телька української мови та літератури Оксана Шийка. Вона
поділилася з нами своїми переживаннями, втративши
рідного брата у цій війні. Усі почуття і тривоги вона вилила
у своїх віршах, які зачитала нам, не втримуючи сліз.

І звісно, упродовж цілого різдвяного благодійного ярмар-
ку, чудовий настрій дарували місцеві троїсті музики – кері-
вник Іван Костів.

Усі разом ми йдемо до перемоги. Зусиллями присутніх і
величезними стараннями організаторів, серед яких Ва-
силь Семків, Галина Боклах, Степан Старун, Василь Костів,
Юрій Шийка та багатьох інших, нам вдалося зібрати 160
тисяч грн., 150 євро, 100 крон та 220 злотих, в тому числі
церква Святого Духа пожертвувала 20000 грн.

Активно долучилися до приготування випічок та смако-
ликів жителі Верхньої Яблуньки Оксана Костів, Галина Іва-
нюк, Ірина Саман, Надія Семків, Світлана Федаш, Марія
Кльоб, Ігор Кльоб, Галина Шийка, Любов Федорчак, та ще
інші небайдужі люди.

Ми – українці – незламні, незалежні. Слава Україні! Ге-
роям слава!

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ! ÇÁ²Ð ßÃ²Ä Â ÀÂÑÒÐ²¯
Офіційна робота в Австрії на 6 міс  – збір

полуниць та інші додаткові роботи на
господарстві.

Зарплата в місяць – від 1500 євро.
Для реєстрації та детальної інформації

телефонуйте або пишіть на вайбер:
067 671 05 96.

Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України -
приєднуйся до команди професіоналів.

Національна академія та Київський інститут Національ-
ної гвардії України запрошують на денну форму навчання
випускників загальноосвітніх навчальних закладів, віком до
23 років.

Телефон для довідок: 063-313-30-03. Західне відділен-
ня комплектування Національної гвардії України, м.Львів,
вул.Стрийська, буд. 146.

І  ЗНОВУ  УСПІХ
ГАЛИНИ ЯЦЕНКО

Доцентка кафедри української преси Львівського
національного університету імені Івана Франка, наша
землячка Галина Яценко (Синичич) посіла переможне
третє місце Міжнародного літературного конкурсу
малої прози імені Василя Портяка.

Онлайн-нагородження переможців відбулося наприкінці
2022 року, під егідою Національної спілки письменників
України. Конкурс заснований у 2019 році на пошанування
українського новеліста та сценариста Василя Портяка. Пе-
ремогу цьогоріч здобули літературні твори, які утверджу-
ють ідеали гуманізму, духовні цінності українського наро-
ду, ідеї незалежності України, що особливо актуально у
період російсько-української війни. Твори переможців та
п’ятнадцяти фіналістів конкурсу опубліковано в окремій
збірці «Порцелянове безсоння».

Щиро вітаємо Галину Володимирівну з новою творчою
перемогою! Бажаємо реалізації усіх мрій та планів, що-
денного натхнення і, звичайно, підкорення нових вер-
шин!

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Â ÓÊÐÀ¯Í² ÇÓÏÈÍÅÍÎ
Ä²Þ ÇÀÊÎÍÓ ÏÐÎ

²ÍÄÅÊÑÀÖ²Þ
ÄÎÕÎÄ²Â ÃÐÎÌÀÄßÍ

В Україні нещодавно ухвалили Закон України «Про
Державний бюджет України на 2023 рік», який перед-
бачає зупинення дії Закону України «Про індексацію гро-
шових доходів населення». Відповідна норма закріпле-
на у п. 3 Прикінцевих положень Закону.

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

Водночас, зупинення дії Закону України «Про індекса-
цію грошових доходів населення» торкнеться не лише за-
робітної плати, це стосуватиметься й усіх інших доходів
фізичних осіб, які індексують за цим Законом.

Зокрема:
- пенсії;
- стипендії;
- грошове забезпечення;
- суми виплат, що здійснюються відповідно до законо-

давства про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпі-
лим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний
догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей, і пенсій, які
індексуються відповідно до Закону за цими видами стра-
хування;

- суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також
суми, що виплачують особам, які мають право на відшко-
дування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми вип-
лат, що здійснюються відповідно до законодавства про за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій
сумі.

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

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборон-

ної, мобілізаційної роботи, цивільного  захисту та взає-
модії з правоохоронними органами Турківської міської
ради.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ
№1306/560-р

видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
НАШІ ТЕЛЕФОНИ:

0990943796 (Viber)
Висловлені авторами думки можуть не співпа-

дати з позицією редакції. За точність викладення
фактів відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
Наш сайт в Інтернеті:

boykivshchina.info

Часопис набрано, зверстано та
віддруковано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини».

Комп’ютерна верстка  –

Костянтин Малетич.

Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 1811   Індекс 68486

8  ñòîð.      «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»    28 ñ³÷íÿ   2023 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ÒÓÐÍ²Ð Ç ÍÀÃÎÄÈ ÄÍß ÇËÓÊÈ
У м. Турка, в ДЮСШ «Юність», відбулися змагання з

шашок, приурочені до Дня Злуки, організовані відділом
з питань спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної ро-
боти, цивільного захисту та взаємодії з правоохорон-
ними органами Турківської міської ради (начальник
Василь Поточний) та Турківською ДЮСШ «Юність»
(директор Василь Ціко).

У змаганнях взяли участь 12 кращих шашкістів, які про-
живають у місті Турка.

За результатами 7 турів за швейцарською системою (ком-
п’ютерне жеребкування), переможцем вчергове став май-
стер спорту міжнародного класу з Дніпра Євген Івашко,
який здобув перемоги у всіх семи партіях і набрав 14 очок.

Другим став Василь Костишак – 10 очок, третім – Богдан
Москаль – 9 очок.

Серед жінок, які змагались разом з чоловіками перше
місце посіла Христина Павлик (Бончук) з результатом 8
очок, друге місце – Соломія Крецул, третє – Павліна Голо-
ванич, які набрали по 6 очок.

Серед юнаків кращим став Юрій Співак – 7 очок, а се-
ред дівчат – Віка Голованич – 3 очка. Слід відмітити, що
нарівні з дорослими змагались також юні вихованці
ДЮСШ «Юність» – Андрій Комарницький та Андрій Галич,
які продемонстрували хорошу і змістовну гру.

Переможці та призери нагороджені грамотами.
P.S. 29 січня кращі шашкісти Турківщини запрошені у Яво-

рівський район на турнір з шашок, пам’яті Героя України
Романа Сеника, який загинув на Майдані. Роман Сеник
народився у селі Наконечне Яворівського району, прожи-
вав і працював у нашому місті. У Турці, в честь його пам’яті,
встановлено меморіальні таблиці на будинку, де він про-
живав, та на будинку міської ради (ратуші).

Олег МЕЛЬНИК,
директор ФСК “Карпати”.

Колектив Турківської дитячої музичної школи сумує з при-
воду тяжкої втрати – смерті чудового спеціаліста, доброї і
чуйної людини, колишнього працівника школи – Івана Іва-
новича Аннича,  і висловлює щирі співчуття рідним і близь-
ким покійного.

Сім’ї Комарницьких, Павликів, Кузьминів висловлюють
щирі співчуття добрим друзям – Надії та Зіновію Зубриць-
ким, всій їхній родині з приводу тяжкої втрати – смерті ма-
тері та тещі – Катерини Михайлівни. Нехай Бог оселить її у
небесних палатах, де всі праведні спочивають.

Ремонт бензогенераторів, скутерів. Викуп несправних
скутерів.

Адреса: м.Турка, вул. Січових Стрільців (навпроти міської
ради, білий дім).

Тел./Viber: 0934206484.

Куплю годинники СРСР, срібло, стару радіотехніку та ба-
гато іншого.

Тел./Viber: 0934206484.

Загублене тимчасове посвідчення Т-15, видане Самбі-
рським РТЦК та СП, на ім’я Едери Миколаївни Ляхович,
вважати недійсним.

Педагогічний колектив Вовченського ЗЗСО І-ІІІ ст. вислов-
лює щирі співчуття колезі по роботі Марії Євстахівні Шум-
лянській з приводу непоправного горя – смерті братів –
Романа та Івана.

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля планової

діяльності ТОВ «Самбірський кар’єр»
ЄДРПОУ 44280796
Згідно вимог Закону України «Про оцінку впливу на дов-

кілля», ТОВ «Самбірський кар’єр» інформує про отриман-
ня Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, за №21/01-2022959918/2 від 24.01.2023, виданого
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів Ук-
раїни, стосовно видобування та переробки піщано-гравій-
ної сировини – ділянки Центральна Страшевицького ро-
довища Самбірського району (раніше Старосамбірського
району, відповідно Постанови ВРУ від 17.07.2020 №807-
ІХ) Львівської області на території Торчиновицької сільської
ради.

Розглянути та ознайомитись з Висновком з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності можливо в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (реєстраційний номер
справи 2022959918).




