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

ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ
         НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

1 січня святкуватиме свій ювілейний день народ-
ження житель м. Турка Василь Васильович  Дякович.
Щиросердечно, із любов’ю вітаємо з ювілейним днем
народження, а також з Новим роком, коханого чоло-
віка, люблячого і турботливого татуся, найкращого у
світі, доброго і щирого дідуся. Дорогий наш ювіляре,
міцного Вам здоров’я, безліч
світлих і радісних днів у житті, ве-
ликого людського щастя, родин-
ного тепла, достатку, миру, Божо-
го благословення на многії і благії
літа!

Нехай Вам щасливо у світі
живеться,

Нехай лише добро і доста-
ток ведеться,

Хай щастя і радість прихо-
дять до хати,

Хай доля дарує ще років ба-
гато,

Щоб тільки все гарне в
житті повелося,

Хай збудеться все, що і ще не збулося,
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині,
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
З любов’ю вітають дружина Галина, син Володимир,

невістка Ольга, дочка Андріана, зять Роман, онуки
Діана, Марко, Софія, свати з с. Нижнє Висоцьке та
вся велика родина.

ÐÀÄ²ÉÌÎ, ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÎÆÄÀªÒÜÑß
Традиційно вихованці вокального гуртка Турківсь-

кого Будинку дитячої та юнацької творчості відвіду-
ють і гречно бажають працівникам установ та орган-
ізацій м.Турка щасливого Нового року та Різдва Хри-
стового. Їхні щедрування заряджають святковою
енергією, дають відчуття величного свята та віру у
щасливе майбутнє, яке неодмінно прийде в Україну
в любові, добрі та процвітанні.

Так і цього річ щедрувальники не оминули і нашу
редакцію. Під орудою керівника гуртка, талановитої
та креативної особистості Олександри Цуняк, пода-
рували нам великий запал енергії та впевненості в
майбутньому. Попри всі негаразди, які сьогодні пе-
реживаємо, Україна переможе і стане процвітаючою
заможною державою. Впевненість у цьому надають
щедрування та коляди, народження Ісуса Христа, яке
перемінило світ і дало життя вічне.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²  – ÍÎÂÈÉ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÏÎË²Ö²¯

Життя настільки динамічне, що ми зазвичай не
встигаємо відстежувати його розвиток. Для прикла-
ду, досить часто змінюють-
ся керівники правоохоронних
органів, що мають велику
відповідальність перед дер-
жавою і громадою.

Так, нещодавно на зміну мо-
лодому, креативному   т. в. о.
начальника Турківського
відділення поліції  Тарасу Вов-
ку, прийшов  досвідчений, 43-
річний  Андрій Ляска. У право-
охоронних органах Андрій Ми-
хайлович,  уродженець м. Ра-
дехів, пройшов досить довгу і цікаву стежку, яка вимірюєть-
ся 27 роками служби. Закінчивши Львівський університет
внутрішніх справ, служив на різних посадах, переважно у
карному розшуку, в м. Городок,  м. Пустомити та м. Львів.
Він є гідним продовжувачем правоохоронної династії. Бать-
ко –  полковник міліції у відставці, службі правопорядку
присвятили життя і два брати Андрія Михайловича.

Про плани роботи на Турківщині новий начальник до-
сить лаконічний: дисципліна, порядок, відповідальність,
конституційний захист прав громадян.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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З НОВИМ РОКОМ ТА
РІЗДВЯНИМИ СВЯТАМИ,
ДОРОГІ ЖИТЕЛІ  ТУРКІВ-
ЩИНИ!

Поміж клопотами і турбо-
тами короткого зимового
дня сходить на вечірньому
небосхилі перша яскрава
з і р к а .
В о н а
притягує
до себе
погляди,
думки і
с п о д і -
в а н н я .  
Н а д т о
нині – у
час   по-
вномасштабної   агресії
росії проти нашої вільної і
незалежної України. Ця
зірка - провісник нової ра-
дості, знак давнього і доб-
рого свята -  народження
Спасителя. Хай Різдвяна
зірка загляне у кожне вікно,
зігріє серце кожного нашо-
го воїна! Нехай світло цієї
зорі сповнить серця особ-
ливою благодаттю, а дивна
новина осяє добром ваші
домівки. Нехай Новий рік,
що ступає на поріг, принесе
нам довгоочікувану пере-
могу і мир.

Бажаю, щоб кожен з нас
доклався до творення
різдвяного дива, щоб ніхто
не був обділений медовою
кутею і Божою ласкою! Муж-
ності та молитовного захи-
сту захисникам України!
Щастя кожному дому у Но-
вому році! 

Христос рождається!
Славімо Його!

З повагою –  Андрій Ло-
пушанський, депутат Вер-
ховної Ради України.

Шановні жителі Бо-
ринської громади!

Щиросердечно вітаю вас
з Новим, 2023 роком, та
Різдвяними святами!

Для кожного з нас – це
особливі свята, які несуть у
наші до-
м і в к и
радість,
гарний
настрій
та зати-
шок, на-
повню-
ю т ь
душі ща-
с т я м ,
любов’ю і добром. Різдво
спонукає нас до взаєморо-
зуміння та єдності, нагадує
про традиції і цінності, і що-
найважливіше – дарує без-
цінну можливість провести
час з рідними людьми. На
жаль, цього разу  їх затьма-
рює чорний морок війни.
Але віримо, що перемога
неодмінно буде за нами.

Тож нехай разом з Ново-
річними і Різдвяними свя-
тами   у наші оселі прийде
мир і злагода, міцне здоро-
в’я, добробут і благополуч-
чя. Оптимізму усім нам,
натхнення на добрі справи
і впевненості у  нашій пере-
мозі над ворогом!

Даруй нам, Ісусе, і щас-
тя, і долю,

Дай сили творити доб-
ро,

Здолати недолю,
відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!
Христос рождається!

Славімо Його!
Михайло Шкітак, Бо-

ринський селищний голо-
ва.

Дорогі земляки!
Щиросердечно вітаю  вас  з  Новим роком та Різдвяними

святами, минулими і прийдешніми –  святами добра і лю-
бові, надії та радості. Нехай цей рік буде для усіх нас пере-
можним! Нехай  любов’ю міцніють наші родини, а над Ук-

раїною засяє зірка оновлення, пере-
моги та миру! Хай духовне єднання
Різдва Христового наповнить наші
серця добротою, подякою незлам-
ним оборонцям нашої рідної Украї-
ни, воїнам ЗСУ, вірою і надією, над-
ілить міцним здоров’ям, особистим
щастям і оптимізмом.

 Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить

слід.
Будьте  сильні, щирі і багаті,
Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!
Ярослав Паращич, Турківський міський голова.Дорогі жителі Львівщини, цьогоріч у різдвяно-новорічний

час всі думки та молитви насамперед спрямовуємо до
наших воїнів. До захисників та захисниць, які зараз не ма-
ють можливості обійняти рідних, заспівати коляду за свят-
ковим столом чи, хоча б, поспати зайву годину, бо вдень і
вночі вони
б о р о н я т ь
нас від рос-
ійських те-
р о р и с т і в .
П о м о л і -
мось за на-
ших обо-
ронців. Пе-
р е д а й м о
частину ве-
ликого свя-
та у бліндажі
та окопи. Подякуймо!

Помолімось також за всіх українців, які невинно загину-
ли через напад росії – дітей, старших людей, жінок, чо-
ловіків, які могли б ще так багато зробити для себе, своїх
сімей і нашої держави. Знайдіть час, щоб сказати слова
співчуття та розради їхнім рідним.

Подзвоніть, напишіть, провідайте тих, хто зустрічає Різдво
наодинці або змушений був покинути дім і стати вимуше-
ним переселенцем у своїй країні. Підтримайте також тих,
кого війна вигнала за кордон. Добрі слова лікують. Не жал-
куйте їх.

Цей рік пронісся та перевернув все з ніг на голову. Перші
дні нової фази війни були сповнені страху та невідомості, а
вже через лічені дні – єдності, згуртованості та бажанням
боротись й перемагати. Так є і сьогодні. Так буде до нашої
перемоги!

Дякую усім, хто виборює незалежність нашої держави
на передовій і повертає кожен її сантиметр, дякую усім,
хто лікує, волонтерить, навчає, робить пожертви. Усім, хто
не втрачає надії й допомагає іншим віднайти її.

Бажаю усім здоров’я та сил у новому році. Зберігайте
світло Різдва Христового в серці й душі упродовж кожного
нового дня. Вірте у найсильнішу та найсміливішу армію у
світі – Збройні Сили України. Любіть Україну щоденними
справами на її благо.

З Новим Роком та Різдвом Христовим! Переможемо.
З повагою,

начальник Львівської ОВА Максим КОЗИЦЬКИЙ.
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Шановні жителі  Туркі-
вської та Боринської  тери-
торіальних громад, члени
Міжнародної громадської
організації «Світовий Кон-
грес Бойків»!

Щиро вітаю вас з Новим
2023 роком та Різдвом Хри-
стовим!

Новорічні свята – це ди-
вовижна пора, завжди хви-
лююча і завжди радісна. Це
усіма нами улюблені дні,
наповнені світлом свята,
спільної радості, веселощів,
очікування дива, душевно-
го тепла та надії. На жаль,
сьогодні  дика російська
орда затьмарила їх, непро-
хано вдершись на нашу те-
риторію. Але, проводжаючи
2022 рік. ми перегортаємо
ще одну сторінку життя  та
передаємо естафету добра
і віри року прийдешньому,
віри в нашу тверду і пере-
конливу перемогу над рос-
ійським окупантом.

Новий рік і Різдво Христо-
ве - традиційно родинні
свята. Для  тисячі  українсь-
ких родин вони будуть сум-
ними. Та, вірю,  що  сяйво
Різдвяної зорі зігріє кожно-
го з нас. Сердечно зичу,
 щоби новий 2023 рік приніс
нам усім перемогу,  мир,
спокій, впевненість у май-
бутньому, додав нових сил
для втілення найзаповітні-
ших мрій. Хай множаться
щастям, щирою любов’ю,
гараздами та достатком
ваші оселі, а зимові свята
подарують тепло спілку-
вання  та приємні зустрічі.
Світло переможе темряву,
а добро подолає зло –
вірмо в це.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий

Конгрес Бойків» і Коорди-
наційного центру Конгресу
та Фестин, нагороджений
Почесною Грамотою Вер-
ховної Ради України, кава-
лер ордена «За заслуги»
ІІІ ст., заслужений праців-
ник культури України.

Шановні  працівники освіти, ветерани-педагоги Туркі-
вської громади!

Сердечно вітаємо вас  та ваші родини з Новим роком та
Різдвяними святами! На жаль, ці свята проходять  в умо-
вах військової агресії Росії проти України.  Але ми усі живе-
мо твердою вірою в нашу перемогу.  І вона обов’язково
настане.

Віримо, що незмінні духовні цінності – мудрість, помірко-
ваність, оптимізм та працьовитість стануть запорукою того,
що ми гідно подолаємо всі труднощі та негаразди, якщо ті
стануть перед нами.

Нехай же прийдешні свята принесуть радість і спокій у
ваші родини, укріплять віру в душі та зігріють любов’ю сер-
ця. А святкова Різдвяна зірка осяє кожну оселю, дасть здо-
ров’я й наснаги, стане початком нових звершень та успіхів
для всієї нашої освітянської  родини. Додасть сил та вит-
римки тим, хто зараз наполегливо і мужньо боронить нашу
українську землю від російський загарбників заради миру
і найкращого майбутнього для всіх нас, заради світлого
майбутнього у нашій сильній і міцній державі!

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Михайло БЛАЖІВСЬКИЙ,  начальник відділу освіти,

культури і туризму Турківської міської ради;
Михайло ЮСИПОВИЧ, голова ОТОППОІНУ Турківської

та Боринської об’єднаних територіальних громад.

Дорогі освітяни, ветерани педагогічної ниви Боринсь-
кої громади!

Ми  проводжаємо в історію 2022 рік. Він був дуже склад-
ним в умовах збройного протистояння широкомасштабній
агресії російської федерації, яка посягає на цілісність і
суверенітет нашої держави.

Для нашої  освітянської  родини цей рік був сповнений
різнопланових подій, викликів та випробувань. Але ми
плідно і наполегливо працювали разом ,щоб забезпечити
наших дітей якісною освітою.

Напередодні Новорічних і Різдвяних свят хочемо від усь-
ого серця подякувати вам за велику і напружену роботу у
2022 році і щиро привітати усіх вас з наступаючим Новим
2023 роком та Різдвом Христовим!

Давайте сміливо відкриємо першу сторінку календаря
2023-го року й побажаємо один одному миру, злагоди, тер-
піння, добра та благополуччя. Бо у новий рік ми входимо із
новими сподіваннями і  твердою вірою в перемогу.

Оксана МАНЮХ, начальник відділу освіти, культури,
туризму , молоді та спорту Боринської селищної ради;

Михайло ЮСИПОВИЧ, голова  ОТОППОІНУ Турківської
та Боринської об’єднаних територіальних громад.

АНАТОЛІЙ
МИНЬО

СТАВ
ДЕПУТАТОМ
На останній сесії Туркі-

вської міської ради   виз-
нано повноваження ново-
го депутата від політич-
ної партії «Європейська
солідарність» Анатолія
Миня. До депутатського
корпусу він увійшов після
того, як його  колега по
політичний партії Михай-
ло Євчак добровільно
склав повноваження.

Анатолій Ярославович
опікуватиметься вулицями
Лесі Українки та Травневою
у м.Турка та працюватиме в
комісії з питань агропро-
мислового розвитку, регу-
лювання земельних відно-
син, охорони навколишнь-
ого природного середови-
ща, архітектури, містобуду-
вання та діяльності ЖКГ. А
тут він, як відомо, не нова-
чок.  Будучи депутатом
міськради попереднього
скликання, уже працював
на цих важливих напрямках
і має чималий досвід.

Анатолій Ярославович
добре відома людина на
Турківщині, адже впродовж
багатьох років він працює
лікарем-стоматологом у
Турківській поліклініці, а
відтак сотні жителів у різні
роки були в нього на
прийомі.

Бажаємо новоспеченому
депутатові плідної праці на
благо громади.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ФОПи сплачуватимуть
більше податків. Щомісяч-
на ставка для підприємців
першої групи становитиме
268,4 грн. (10% від прожит-
кового мінімуму), другої гру-
пи – 1340 грн. (20% від
мінімальної зарплати) та
5%, 2% від доходу або 3% з
ПДВ – для третьої групи.

Розміри єдиного соц-
внеску наступного року бу-
дуть такими: мінімальний –
1474 грн. на місяць (22% від
мінімальної зарплати), а
максимальний – 22 110 грн.
на місяць (22% від 15
мінімальних зарплат).

Ліміти річного доходу
для малого та середнього
бізнесу, після перевищен-
ня яких підприємців мо-
жуть перевести на загаль-
ну систему оподаткування,
будуть наступними:

- 1 група – 1 118 900 грн.
(167 мінімальних зарплат);

- 2 група – 5 587 800 грн.
(834 мінімальних зарплат);

- 3 група – 7 818 900 грн.
(1167 мінімальних зарп-
лат).

З нового року набуде чин-
ності наказ Мінфіну і
зміниться порядок декла-
рування доходів. Він торк-

неться не лише
підприємців, а й власників,
орендарів та користувачів
с іл ь с ь ко г о с по д ар с ь ко ї
землі.

У деклараціях потрібно
буде вказувати два додатки:

- Ф4 - нова форма для
розрахунку податкових зо-
бов’язань з податку на до-
ходи фізосіб та військового
збору, та доходи від прода-
жу автомобілів та нерухо-
мості;

- розрахунок загального
мінімального податкового
зобов’язання, вказаного
вище.

Податкову декларацію
можна подати через плат-
форму “Дія”. Через цей
сервіс учасники спрощеної
податкової системи також
можуть сплатити податки
ФОП.

ÑÒÀÍÅ Á²ËÜØÅ ÏÎÄÀÒÊ²Â ²
ÌÅÍØÅ ÂÈÕ²ÄÍÈÕ:

ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА УКРАЇНЦІВ У 2023 РОЦІ
У 2023 році на українців чекають багато змін, які

набудуть чинності з 1 січня. У громадян з’явиться
більше податків, та стане менше вихідних днів, що
пов’язано із воєнним періодом. Мінімальна зарплата в
Україні наступного року залишиться на колишньому
рівні і становитиме 6700 грн. Прожитковий мінімум
для працездатних осіб також не зміниться – 2684 грн.

Українці з наступного року
сплачуватимуть податки за
паї. Суму розраховувати-
муть індивідуально. За
ділянку, яка орендується
неофіційно, платитиме її
власник. Якщо ж укладено
договір – зобов’язання по-
кладено на орендаря.

Мова йде про:
- податок на доходи

фізосіб;
- податок з доходу за про-

даж урожаю з ділянки;
- податок на землю;
- військовий збір із зарп-

лати найманих працівників.
Наступного року

мінімальне податкове зо-
бов’язання слід заплатити
за минулий рік. Від сплати
МНЗ за 2022 та 2023 роки
звільнили ділянки, розта-
шовані на окупованих тери-
торіях, а також там, де
йдуть бої.

У 2022 та 2023 роках у
громадян України не буде
додаткових вихідних. Не
було 25 грудня, не буде 7
січня та на Новий рік. Рані-
ше, якщо свята випадали
на вихідний день, наступ-
ний понеділок після них та-
кож був вихідним. Зараз же
їх не переносять.

Ç ÍÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ ÏÐÈÏÈÍßªÒÜÑß
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÅ ÍÀÐÀÕÓÂÀÍÍß

ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÄÎÏÎÌÎÃ
З 1 січня 2023 року припиняється автоматичне на-

рахування державних допомог. Це передбачено поста-
новою Кабміну від 15.11.2022 року №1320. Відтак лю-
дям, які отримують державні допомоги, з нового року
необхідно подати відповідні заяви із пакетом доку-
ментів.

Громадянам, які отримують державні допомоги, з ново-
го року треба буде подати відповідні заяви із пакетом до-
кументів.

Заяву та документи можна подати до відділів соціаль-
ного захисту, ЦНАП, поштою або в електронній формі - че-
рез офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, або Єдиний дер-
жавний веб-портал електронних послуг (у разі технічної
можливості).

Із 1 січня 2023 року припиняється автоматичне нара-
хування таких видів державних соціальних допомог:

- державна соціальна допомога малозабезпеченим
сім’ям;

- допомога на дітей одиноким матерям;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи

піклування;
- допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ура-

ження нервової системи, з тяжкими вродженими вадами

розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онко-
логічними, онкогематологічними захворюваннями, дитя-
чим церебральним паралічем, тяжкими психічними роз-
ладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежним), на
дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплан-
тації органу, потребує паліативної допомоги, яким не вста-
новлена інвалідність;

- щомісячна грошова допомога особі, яка проживає ра-
зом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психі-
чного розладу, який за висновком лікарської комісії зак-
ладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього
догляду;

- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухи-
ляються від сплати аліментів, не мають можливості утри-
мувати дитину або місце проживання їх невідомо;

- тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не на-
була права на пенсійну виплату;

- допомога на проживання ВПО;
- державна соціальна допомога особам з інвалідністю з

дитинства та дітям з інвалідністю;
- державна соціальна допомога особам, які не мають

права на пенсію, та особам з інвалідністю.
Автоматичне нарахування державної допомоги буде

продовжено для тих, хто проживає на тимчасово окупова-
них територіях або де ведуться бойові дії.

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

ної, мобілізаційної роботи, цивільного  захисту та взає-
модії з правоохоронними органами Турківської міської
ради.
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На території Турківської
громади є чотири категорії
автомобільних доріг:

1. Комунальні дороги, які
перебувають на балансі
міської ради;

2.3. Автомобільні дороги
загального користу-
вання місцевого зна-
чення та авто-
мобільні дороги за-
гального користуван-
ня обласного значен-
ня (Турка – Лопушан-
ка, Турка-Східниця),
які перебувають на
балансі Департамен-
ту дорожнього госпо-
дарства Львівської
обласної державної
адміністрації. Їх обслу-
говує підрядна орган-
ізація “Шляховик - Т”:

- Турка – Ільник;
- Турка – (Львів –

Ужгород);
- Турка – Шум’яч;
- Турка – Присліп;
- Ясениця – Новий

Кропивник;
- Мала Волосянка – Яво-

ра;
- (Львів - Ужгород) – Роз-

луч;
- (Львів - Ужгород) – Мала

Волосянка;
- (Львів - Ужгород) – Яво-

ра;
- Завадівка – Лосинець;
- (Турка – Східниця) – Сто-

ділка;
- (Турка – Ільник) – Лоси-

нець;
- Ільник – Радич;
- Бережок – Дністрик-Ду-

бовий;
- Ясениця – Ясенка-Сте-

цьова;

- Завадівка – Мельничне;
- Ільник – Ліктів;
4. Автомобільна дорога

загального користування
національного значення,
яка знаходиться на балансі

Служби автомобільних
доріг у Львівській області:

- Львів-Самбір-Ужгород.
На території Боринської

громади є також чотири ка-
тегорії автомобільних
доріг:

1. Комунальні дороги, які
перебувають на балансі
селищної ради;

2.3. Автомобільні дороги
загального користування
місцевого значення та ав-
томобільна дорога загаль-
ного користування обласно-
го значення (Бориня – Мох-
нате), які перебувають на
балансі Департаменту до-
рожнього господарства

Львівської обласної дер-
жавної адміністрації. Як і в
Турківській громаді, їх об-
слуговує підрядна організа-
ція “Шляховик — Т”:

- Либохора – Верхнє-Ви-
соцьке;

- Нижнє Висоцьке - Баг-
нувате;

- Нижнє Висоцьке - Кар-
патське;

- Боберка - Бориня;
- Сянки – до траси (Львів

- Ужгород);
- Верхній Турів - Нижнє;
- Нижній Турів - Соколики

– до траси (Львів - Ужгород);
- Штуковець – Яблунів;
- Комарники - Закичера;

- Івашківці – до траси (Київ
- Чоп);

- Верхнє – Яворів;
- Беньова – Сянки;
- Нижнє Гусне – Верхнє

Гусне;
- Нижнє Гусне – Кривка;
- Межигір’я – Буковинка;
- Нижня Яблунька – За-

ребро;
- Буковинка – Закичера;
- Зворець – Буковинка;
- Нижня Яблунька - Тур-

ка;
- (Львів - Ужгород) -

Яворів;
- Буковинка – Дівче.

ÕÒÎ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀª ÇÀ
ÇÈÌÎÂÅ ÓÒÐÈÌÀÍÍß ÄÎÐ²Ã

Хоч цьогоріч зима припізнилася, досі практично
немає снігу, та й морози не щипають щічки, але тре-
ба пам’ятати, що у будь-який час ситуація може зміни-
тися, і на дорогах Турківщини ми побачимо снігові за-
мети, які ускладнюватимуть проїзд. У минулі роки
були непоодинокі випадки, коли пасажирам доводило-
ся штовхати автобуси під гору на Каплонівці, непо-
далік Вовчого, на підйомах у селі Шандровець чи в на-
прямку Рикова. І кожен раз гнівні звинувачення адре-
сували  владі, яка, на думку багатьох, відповідає за
все. Хоч насправді це іноді не так. У кожного є свої
повноваження, завдання і відповідальність, а у влади
– ще й контроль. Отож про утримання доріг.

4. Автомобільна дорога
загального користування
державного значення, яка
знаходиться на балансі
Служби автомобільних
доріг у Львівській області:

- Львів-Самбір-Ужгород.
Тому потрібно розуміти,

на яких ділянках дороги є
потреба у снігоочисній
техніці і до кого звертатися.

Гаряча лінія (черговий
Служби автомобільних
доріг у Львівській області):
(032) 263-03-69 – тел/факс,
(032) 234-04-13 – тел/факс,
067-370-80-67 – моб.

Також для отримання
інформації можна телефо-
нувати за коротким номе-
ром 112 – якщо ви перебу-
ваєте на території
Львівської області.

Хочеться вірити, що у разі
необхідності, підрядна
організація буде вчасно і
якісно обслуговувати ви-
щевказані дороги, голови

громад та ста-
рости постійно
спілкуватимуть-
ся та доводити-
муть інформа-
цію керівнику
п і д р я д н о ї
організації про
стан доріг у зи-
мовий період.

Втім, керівни-
ки як Турківсь-
кої, так і Бо-
ринської гро-
мад відповіда-
ють за кому-
нальні дороги,
зокрема вулиці
в місті Турка та
селищі Бориня.
За їх утримання
вони несуть

відповідальність. Важли-
вою є їхня роль, щодо на-
лежного утримання шляхів,
що перебувають на балансі
Служби автомобільних
доріг, зокрема у випадках,
коли підрядник несумлінно
виконує свої обов’язки. Тоді
місцева влада має нагаду-
вати та навіть вимагати дот-
римання умов, що були
прописані в тендері. Якщо
умовляння чи вимоги не
допомагають, ставити пи-
тання про розірвання уго-
ди. І про все це, безпереч-
но, має знати широкий за-
гал жителів Турківщини.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Любов проявляється до
Бога, до батьків, до дітей,
до дружини чи чоловіка, до
Батьківщини.

Одне і визначень любові
у грецькій мові  є слово –
Агапе, що означає жертов-
ну і безкорисну любов, яка
залежить тільки від того,
хто любить.

Таку особливу жертовну
любов проявив до людей
(до свого творіння) – Ісус
Христос. Він залишив славу
неба, прийняв людське
тіло, народившись через
Діву Марію від Духа Свято-
го, щоб при виповненні часу
звершити спасіння на
хресті.

Біблійне визначення ЛЮ-
БОВІ

 (Євангеліє 1Корн 13:4-8)
 4. Любов довготерпить,

любов милосердствує, не
заздрить, любов не   вели-
чається, не надимається.

 5. Не поводиться нечем-
но, не шукає тільки свого,
не рветься до гніву, не
думає лихого.

 6. Не радіє з неправди,
але тішиться правдою,

 7. Усе зносить, вірить у
все, сподівається всього,
усе терпить!

 8. Ніколи любов не пере-
стає!

«Улюбленні – любім один

одного, бо від Бога любов.».
Євангеліє 1Ів. 4:7.
ЛЮБОВ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

У ВЧИНКАХ.
Нещодавно, молодь Хри-

“ËÞÁÎÂ ÏÐÎßÂËßªÒÜÑß
Ó Â×ÈÍÊÀÕ”

Любов – це почуття серця і душі людини, яке прояв-
ляється у взаємній турботі, повазі, довірі, прийнятті,
довготерпінні, відповідальності.

стиянської Церкви Христа
Спасителя м. Турка відвіда-
ла дитячий будинок-інтер-
нат для дівчаток  з розумо-
вими та  складними фізич-
ними вадами розвитку (в
якому близько 100 ос. З
ДЦП, у візках, а також ле-
жачих).

Це вже не перший візит
протягом року.

Окрім матеріальної допо-
моги та подарунків,  для
дівчаток було проведено
святкову програму за участ-
тю волонтерів Церкви.

Багато дівчат  підлітково-
го віку, які проживають в
інтернаті, мають дуже
низькі шанси потрапити у
сім’ю. Ці діти залишаються
сам на сам зі своїми про-
блемами, а після виходу з
інтернату не готові до жит-
тя поза межами закладу.
Тому хлопці та дівчата з Цер-
кви стараються донести
Божу любов,  добро і тепло-
ту до вихованок закладу,а в
майбутньому продовжувати
підтримувати  щирі та
дружні стосунки.

У Псалмі 68:6 сказано:
«Бог Отець сиріт і Суддя
вдів..».

Володимир, євангелист.

ÂÀÆËÈÂÅ ÓÒÎ×ÍÅÍÍß
Усі соціальні допомоги автоматично

нараховуватимуть до закінчення воєнного стану
Коли частина нашої газети уже була видрукувана (там була вміщена

інформація про те, що з нового року припиняється автоматичне нараху-
вання ряду державних допомог), стало відомо, що Кабінет Міністрів Ук-
раїни 27 грудня переглянув своє попереднє рішення, а відтак усі соціальні
допомоги, як і раніше, будуть нараховувати автоматично.  Тож людям,
які отримують соціальні допомоги, з нового року не треба заново писа-
ти заяви і подавати відповідні документи.

Нагадаємо, у листопаді Кабміном було прийнято рішення, що автоматично
продовжать нараховувати соціальні до-
помоги і пільги лише особам, які прожи-
вають на тимчасово окупованих територ-
іях і в регіонах активних бойових дій. Усі
інші мали з 1 січня 2023 року написати
заяву і подати відповідні документи.

«Вказана ситуація могла призвести до
соціальної напруги та надмірного наван-
таження на органи соцзахисту й органи
надання адміністративних послуг, зокре-
ма через нестабільність електропоста-

чання та часті повітряні тривоги. З метою вирішення цієї проблеми було прове-
дено низку нарад. За їх результатами до Уряду було подано проект постанови
про автоматичне продовження виплат, який вчора й ухвалив Кабмін», – наголо-
сили в Мінреінтеграції.

 КОЛИ Ж ПЕРЕЇДЕ
«НОВА ПОШТА»?

Чимало жителів м. Турка з не-
терпінням чекають, коли, на-
решті, перше відділення «Нової
пошти» переїде в нове приміщен-
ня. А оселитися воно має на вул.
Молодіжна, поруч з міграційною
службою, у приміщенні, де ще не
так давно був тренажерний зал.
Сьогоднішнє місце розташуван-
ня відділення “Нової пошти” є не-
зручним для переважної
більшості містян, адже знахо-
диться надто далеко від цент-
ру, де проживає переважна
більшість людей.

Місяць тому «Нова пошта» вигра-
ла конкурс на право оренди при-
міщення, а нещодавно сесія
міськради надала дозвіл передати
частину приміщення на правах су-
боренди ТОВ «Нова Пей». Це
фінансова структура, яка працює в
складі «Нової пошти» й надає ши-
рокий спектр послуг.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Новорічно-різдвяний
турнір з шашок

У неділю, 25 грудня, в Турківській ДЮСШ “Юність”
відбувся новорічно-різдвяний турнір з шашок -64. Перед
його початком майстер спорту міжнародного класу
Євген Івашко провів майстер-клас гри в дебюті “Жерт-
ва Кукуєва”, після якого почались шашкові баталії.

За результатми семи турів, перше місце впевнено посів
Євген Івашко, другим став Василь Костишак, третім –  Богдан
Москаль.

Серед жінок і дівчат перше місце виборола Павліна Голо-
ванич, друге – Вікторія Голованич, третє – Соломія Крецул.

Переможці та призери нагороджені грамотами директора
ДЮСШ “Юність” Василя Ціка та цінними призами.

Христос рождається! Славімо Його!

Після підняття Держав-
ного прапора та виконання
Гімну України, учасників

змагань розділили на дві
групи, з яких до фінальної
частини виходили по дві ко-
манди. Розігравши матчі
групового етапу, у півфінал
потрапили команди «В.Яб-
лунька-1», «Турка-1», «Тур-
ка-2» та «Явора».

У першому півфіналі, між
«Турка-2» та «Явора», фут-
больна фортуна в серії пе-

нальті була прихильною до
турківчан. Другий півфіналь-
ний поєдинок між «Туркою-

1» та «В.Яблунькою-1» та-
кож закінчився в основний
час нічиєю, а серію після-
матчевих пенальті знову
краще зіграли футболісти з
Турки.

У матчі за третє місце
впевнену перемогу здобули
явірчани.

Вирішальний  поєдинок
турніру між першою та дру-

гою командами з Турки був
вартий уваги та статусу фіна-
лу. В результаті цікавої та
напруженої боротьби, пере-
можця в основний час не
було виявлено. А в серії
післяматчевих пенальті
влучнішими були гравці ко-
манди «Турка-1», які і ста-
ли переможцем «Кубка не-
зламності».

Кращим воротарем турн-
іру став гравець с.Тур’є
Ярослав Войтович, кращим
гравцем –– Олег Бабич
(«Турка-1),  кращим бом-
бардиром – явірчанин Ми-
хайло Співак.

Усі футболісти щиро
вдячні Мар’яну Ільницькому
за придбання нагород для
турніру, всім учасникам
змагань. А на підтримку
ЗСУ було зібрано 17500

грн.  Кошти передано Олегу
Павлику – активному во-
лонтеру, який багато часу та
сил приділяє для наших
військовослужбовців, допо-
магаючи їм вигнати ворога
із нашої землі.

Дякуємо ЗСУ і віримо в
перемогу!

Слава Україні!  Героям
Слава!

ÔÓÒÁÎË ÇÀÐÀÄÈ
ÏÅÐÅÌÎÃÈ!

Минулої неділі, в спортивному залі Турківського
ЗЗСО І-ІІІ ступенів, за організації федерації футболу
Турківської територіальної громади та фінансової
підтримки Мар’яна Ільницького, відбувся благодійний
футзальний турнір «Кубок незламності», у якому
взяли участь 9 команд (3 – з Турки, 2 – з Верхньої Яб-
луньки, та по одній з Явори, Вовчого, Прислопа та Тур’є
(Стрілківська ОТГ).

Â²ÉÑÜÊÎÂÎ-
ÏÀÒÐ²ÎÒÈ×ÍÅ
ÂÈÕÎÂÀÍÍß Ó

ØÊÎËÀÕ
Днями Голова Верховної

Ради України Руслан Сте-
фанчук підписав закон про
основні засади державної
політики у сфері утверд-
ження української націо-
нальної та громадянської
ідентичності.

Згідно з документом, основ-
ними завданнями держполіти-
ки у сфері утвердження украї-
нської національної та грома-
дянської ідентичності є: фор-
мування у громадян України,
у тому числі дітей та молоді,
активної громадянської по-
зиції, оборонної свідомості та
громадянської стійкості, пат-
ріотизму, поваги до держав-
них символів та державної
мови.

Передбачається військово-
патріотичне виховання у зак-
ладах освіти, яке включає в
себе обов’язкове викладання
предмета “Захист України” у
школі.

На жаль, за 30 років неза-
лежності Українська держава
так і не спромоглася належ-
ним чином налагодити патріо-
тичне виховання молоді. А
підписання цього Закону – це
щось на зразок «краще пізно,
ніж ніколи». Щоправда, є ве-
лика небезпека, що ці добрі
наміри можуть бути заформа-
лізовані, в кращому випадку їх
результат буде лишень на па-
пері. Такий досвід у вихованні
молоді, на жаль, ми маємо.
Зараз все виглядає так: го-
ловне зробити фото та опубл-
ікувати у соцмережах, а ре-
зультат нікого не цікавить...

Наш кор.

Спортивну добірку підготував директор ФСК “Карпати” Олег МЕЛЬНИК.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Щирі співчуття висловлює сім’я Анни Янінович та свати
Білинські братовій та свасі Тетяні Янінович та її родині з
приводу великого горя – смерті батька. Світла пам’ять
свату. Хай йому земля буде пухом. Царство Небесне.

Сім’я Онуфрія і Надії Яніновичів щиро співчувають
невістці Тетяні Янінович, свасі Галині Михайлечко з при-
воду великого горя – втрати батька, чоловіка і свата –
Івана Михайлечка. Світла пам’ять  батькові та свату. Хай
земля йому буде пухом. Царство Небесне. Хай Бог дає
всім сил та наснаги пережити таку важку втрату.

Сім’я Миколи Яніновича щиро співчуває братовій Тетяні
Янінович та її родині з приводу тяжкої втрати – смерті бать-
ка – Івана Михайлечка. Світла йому пам’ять.

Втрачений єдиний квиток, виданий на ім’я Миколи Іва-
новича Дульнявки, вважати недійсним.

Колектив Радицького ЗЗСО І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчительці Іванні Іванівні Радицькій та сторожу
школи Миколі Йосиповичу Радицькому з приводу тяжкої
втрати – смерті батька і тестя.

СПАСИБІ ЩЕДРОМУ
СВЯТОМУ МИКОЛАЮ

 Його з нетерпінням чекають діти  кожного року.  І
свято вірять, що  Чудотворець неодмінно прийде з по-
дарунками. Щедрий Святий Миколай завітав цього року
і в наш навчальний заклад, принісши діточкам радість і
святковий настрій, багато сюрпризів і солодощі. А спо-
рядили Святого Миколая Боринський селищний голова
Михайло Шкітак,. підприємці Василь Стахнів та Іван
Павлик.

Сердечно дякуємо  меценатам за солодкі пакунки від Святого
Миколая і бажаємо  їм та їхнім родинам  у новому році миру,
злагоди, добра та міцного здоров’я. Нехай сяйво Різдвяної зірки
принесе радість в їхні домівки, зігріє теплом і любов’ю.

З повагою, педагоги та учнівський колектив Сигловатсь-
кого ЗЗСО І-ІІ ст.

ÍÀÁËÈÆÀªÌÎ ÏÅÐÅÌÎÃÓ ÐÀÇÎÌ
Ми пишаємося нашими відважними захисниками, які,

незважаючи на шалений опір ворогів, незручні погодні
умови, відбивають атаки московської орди, метр за
метром звільняючи від окупантів українські міста і
села. Разом з тим стараємося допомагати  нашим
солдатам, перераховуючи кошти на необхідний їм
транспорт,  амуніцію, безпілотники, плетемо маску-
вальні сітки, готуємо вареники,  збираємно іншу гу-
манітарну допомогу. Наш благодійний фонд щиро
вдячний усім  небайдужим громадянам за турботу і
піклування про своїх земляків, що сьогодні  мужньо
боронять Україну.

 До слова, днями 12 кг сухофруктів пожертвував для сол-
датів Онуфрій Рибчич. Нашими волонтерами відправлено
на Херсонщину  34 ящики гуманітарної допомоги –  речі
для дітей і дорослих, одяг.

Також благодійний фонд «Милосердя», за підтримки
організації “АКЦЕД”, встановлює вікна  (27 штук) у при-
міщенні Турківської гімназії ім. О. Ільницького.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

Адміністрація Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО, педко-
лектив та учнівський колектив висловлюють щиру подяку
за меценатський внесок для наших дітей. Такими небайду-
жими і турботливими є депутати Боринської селищної ради
Білинська Леся Василівна, Казибрід Василь Миколайович,
Гакавчин Василь Михайлович, Джура Микола Андрійович.

Ми щиро дякуємо за Вашу підтримку та подароване дітям свя-
то. Цінуємо Вашу людську щедрість і розуміння наших шкільних
проблем та надіємося, що в наступному році наша співпраця
стане ще більш міцнішою. Хай Вам Бог посилає своє благосло-
вення на Ваші добрі діла. Від усього серця бажаємо Вам міцного
здоров’я, невичерпної енергії, родинного затишку, радості від жит-
тя, приємних вражень, Божої опіки на довгі роки.

 ВОГНЕПАЛЬНЕ ПОРАНЕННЯ
17-РІЧНОГО СУМЧАНИНА

Днями мережу Інтернет  облетіло повідомлення, що
на Турківщині 17-річний житель Сумської області от-
римав кульове поранення в області серця. Швидко
відреагували медики й потерпілого було доправлено
у Львівську обласну клінічну лікарню. Там йому прове-
ли всі необхідні обстеження та, переконавшись, що
серце не зазнало ушкоджень і не потребує хірургічно-
го втручання, хлопця перевели для подальшого ліку-
вання в лікарню Охматдит. Його життю нічого не
загрожує.

 За офіційною версією, юнак нібито переплутав двері й
зайшов у тир, де проходили стрільби. Там і отримав пора-
нення. Хоча ця інформація є дещо сумнівною хоча через
те, як організатори стрільб дотримувалися техніки безпе-
ки та як двері могли бути відчинені на лінії вогню.

Як стало відомо, інцидент трапився на базі Західного
реабілітаційного спортивного центру, що поблизу с. Яворів.

По даному факту поліція відкрила кримінальне провад-
ження. Ведеться слідство.

Василь ВАСИЛЬКІВ.




