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Магазин Будівельні Матеріа-
ли оголошує набір на посаду за-
відувача складу.

Основні обов’язки:
1.Облік товарів і матеріалів

(ТМЦ) на складі,матеріальна
відповідальність.

2.Управління розміщенням
ТМЦ на складі.

3. Приймання/видача ТМЦ на
склад з виробництва та/або від
постачальників/підрядників;

4. Підбір (комплектація) та
відвантаження товарів згідно ви-
даткових накладних;

 5. Робота із штабелером.
Умови праці:
1. Стабільна ЗП;
2. Графік роботи: пн-пт: 8:00-

17:00 (9:00-18:00)
3. Офіційне працевлаштуван-

ня.
Місце знаходження: м.Турка,

вул.Івана Франка,33 (територія
світлотехнічного заводу).

Педагогічний колектив Радицької ЗОШ І-ІІ ступенів щиро вітає
з 55-річчям директора школи, щиру, чуйну, добру людину – Во-
лодимира Миколайовича Сенюшкевича.

Бажаємо Вам, шановний ювіляре, міцно-
го здоров’я, світлих і сонячних днів, напов-
нених добром, любов’ю і радістю, Господ-
нього благословення і опіки на многая і бла-
гая літа!

У цей чудовий світлий день для Вас,
Прийміть вітання щирі Ви від нас.
Бажаємо, аби зозуля довгий вік Вам

накувала,
А доля – радість, мир і щастя дарува-

ла.
Хай Ангел-охоронець Вас оберігає,
І хай Господь Вам Божу милість й ласку посилає.
Здоров’я вдосталь Вам бажаємо – без ліку,
Родинного тепла, любові, благодаті Вам довіку!

Коханого чоловіка, люблячого, доброго батька, найкращого у
світі дідуся, доброго свата – Миколу Васильовича Крецула –  з
гарним ювілеєм – 50-річчям, який відзначив 15 серпня, віта-
ють дружина Катерина, син Василь з дружиною Христиною,
дочка Наталія з чоловіком Віталієм, син Іван; онуки Максим,
Станіслав, а також свати та родина. Рідні бажають міцного

здоров’я, родинного тепла на многії щас-
ливії літа.

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті
Хай горе обходить завжди стороною
А радість приходить і ллється рікою.
Вклоняємось Вам низенько, до ніг,
А Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгії роки.
Хай в серці Вашім літо процвітає,
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Дорогого брата – Івана Антоновича Комарницького, жителя
с. Н. Турів, з 70-річчям сердечно вітають сес-
три Антоніна і Марія, швагро Валерій і бажа-
ють ювілярові неба безхмарного, здоров’я –
без ліку і довгого, довгого, щасливого віку!

Хай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну мить співає,
Хай людська вдячність, шана і любов
Тобі в житті завжди допомагають.
Боже ласкавий, в чудову цю днину
Благослови цю прекрасну людину.
Дай їй під сонцем у щасті прожити
Многії, многії, многії літа!

Цими літніми теплими днями відсвяткувала славний, 90-
річний ювілей – Ольга Василівна Пелюшкевич з м. Турка.

Дорога і любляча наша матусе, бабусе і  прабабусе, свахо!
Сердечно вітаємо Вас з днем народження! Доля вела Вас не-
простими стежками. Складаємо шану мудрості і силі духу, з
якими Ви переживали всі випробування. Прийміть від нас сло-
ва великої вдячності. Низький Вам уклін. Зичимо Вам, ріднень-
ка, доброго здоров’я і Божого благословення, щоб ми могли усі
Вас привітати ще й на 100-річний ювілей!

Вклоняємось, мамо, Вам низько до
ніг,

І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгі роки.
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах три-

має.
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю – сини Михайло та Ігор, не-

вістки Любов, Галина і Олеся, онуки Во-
лодя, Оля, Василь, Ігор, Іван, правнучка
Кароліна та сваха Галина.

15 серпня  відзначає  свій  день  народження  наша  доро-
генька,  любима, турботлива, найк-
раща  в  світі   дружина, мамочка,
бабуся та прабабуся – Галина Афа-
насівна  Ірод  – жителька с. Верхнє
Висоцьке. Люба наша, найдорожча,
ти – світліше сонячного дня, прозор-
іше росинки вранці, ти найкраща на
всій землі! Вітаємо тебе з уродина-
ми!  Будь здоровою, щасливою,  зав-
жди такою життєрадісною і успіш-
ною!  Хай ніколи тебе не старять
роки, хай у твоїй душі завжди дзве-
нить мелодія весни.

Хай кожна цифра, приплюсована
до твого віку, приносить все більше
щасливих днів і позитивних пережи-

вань. Дякуємо Богу, що маємо таку підтримку і опору у житті, де
б ми не були, твоя любов завжди зігріває нас! Хай Господь
оберігає тебе від усіх бід та невдач. Любимо і цілуємо.

Чоловік Микола; дочки  Віра  та Леся; сини Микола та Ва-
силь; невістки Оксана та Ірина;  зяті  Мирослав та Роман,
онуки  Оля, Анна, Катерина, Роман, Іван, Марія з чоловіком
Еріком   та  правнучка  Ніколетта.
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Днями ми згадували трагічну дату – загибель на Сході України в російсько-українській війні
справжніх патріотів, не фарбованих, не популістичних, а тих, хто завжди готовий був умерти
і вмер за Україну, – Романа Мотичака з Лімни та Володимира Юричка з Самбора, батько якого
родом з Турки.

Треба віддати належне: в Лімну
приїхали представники влади, учас-
ники АТО, щоб вклонитися світлої па-
м’яті Роману. На могилі відбулася па-
нахида, та й у спілкуванні розповіда-
ли про Романа – про те, яким він був
і як героїчно загинув. У Самборі та-
кож вшановували Володимира
Юричка – ще зовсім юного героя,
який залишив навчання у медунівер-
ситеті і за покликанням сумління
став в обороні України. Подяка всім,
хто долучився до вшанування Героїв.
Вони заслужили вдячність та щиру
молитовну скорботу.

Але, розмірковуючи над подіями 5-
річної давності, світоглядними пози-
ціями зокрема Романа Мотичака,
мені видається: якщо б він зараз був
живим, то принаймні гнівно засудив
би вчинок своїх деяких друзів-май-
данівців, які на недавніх виборах (як президентських, так і до Верховної Ради) просто пішли на зароб-
ітки, нехтуючи патріотизмом, людською гідністю. На словах декларували високу мораль і правильність,
а насправді – заробляли гроші. Хоча в житті немає і ніколи не було патріотизму, який продається. Якщо
є ідея – за неї треба боротися. А все, що купується, – це фарисейство.

Якщо хочемо збудувати справжню Українську державу, то ми про це маємо пам’ятати повсякчас.
Слава Героям, що не вимірювали свою життєву позицію наповненням гаманця.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ДТП НА ТУРКІВЩИНІ ЗАГИНУЛА ЖІНКА
На жаль, останнім часом ми все більше чуємо про дорожньо-транспортні пригоди, які трапля-

ються в різних регіонах України, іноді з летальними наслідками. Причина – байдужість, легко-
важність водіїв, недопрацювання поліції, а часто буває, що й алкоголь.

Днями дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Івашківці нашого рай-
ону. Зіткнулися дві автівки, пасажирка однієї з яких загинула. А день по тому дорожньо-транспортна
пригода сталася в с. Ясениця Замкова, поблизу с. Розлуч. Тут зіткнулися рейсовий автобус «Еталон», що
курсував за маршрутом Львів-Мала Волосянка, та вантажний мікроавтобус «Мерседес». На щастя, об-
ійшлося без жертв, щоправда серйозних травм зазнав водій «Еталону».

 З іншого боку району, на Сколівщині, неподалік с. Тухолька, не поділили трасу Київ-Чоп три легковики.
Вісім осіб постраждало.

Вкотре хочеться звернутися до водіїв, які навіть в межах м. Турка ганяють на швидкості 100 і більше
кілометрів за годину. Пам’ятайте: вас чекають вдома батьки, дружини, діти – живими й неушкодженими.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогого і люблячого іменинника – о. Андрія Погранич-
ного, щиросердечно вітають з днем народження дружина
Надія, доньки Марія та Іванна, зять Юрій, теща Марія, тесть
Михайло, свість Галина, швагро Йосип,
племінники Микола і Андрій. Дорогий
отче, прийміть від нас привітання й щирі
побажання міцного здоров’я, радості,
миру та ласки, й милості Божої і безмеж-
ного людського щастя, злагоди і добро-
буту. Хай милосердний Господь допома-
гає Вам у всіх добрих справах, а Святий
Покровитель посилає терпіння та духовні
сили. Многая Вам літ!

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем яс-

ним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Хай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із 75-річчям,
яке святкувала 15 серпня, дорогу нам людину – люблячу і
турботливу, щиру і добру матусю і бабусю Ярославу Василів-
ну Лях, жительку с. Верхнє Висоцьке.

Бажаємо Вам, рідненька, доброго здоров’я, родинного
тепла, мирного неба над головою, благополуччя, радості,
добра, Божої ласки і опіки на довгі і щасливі роки життя.

Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не ту-

жили.
Ви найбільшого щастя в житті зас-

лужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є

Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
З повагою – син Ігор,  невістка Тетяна, ону-

ки – Ростислав, Ігор, Богдан, Лілія і Віталіна.

Дорогого, люблячого, щирого сина, брата, вуйка, хресного
батька, швагра, жителя м. Турка – Ярослава Омеляновича
Жавка, з 60-літтям, яке буде відзначати 19 серпня, щиро-
сердечно вітають мама Ганна, брат Микола з сім’єю, брат
Михайло з сім’єю, брат Володимир з сім’єю, сестра Свєта з
сім’єю, сестра Наталя з сім’єю, сестра Іра з
сім’єю, племінники, і вся велика родина і
бажають дорогому ювіляру міцного здо-
ров’я, хай Ангел-охоронець завжди охо-
роняє, а Мати Божа здоров’я посилає.

60 – не привід для печалі,
60 – це зрілість золота
Хай до 100, а може ще і далі
Йдуть не оглядаючись літа.

Дорогого вуйка – Івана Антоновича Комарницького, жите-
ля села Н. Турів, з ювілейним днем народження щиро віта-
ють  племінники: Руслан з сім’єю, Людмила з сім’єю, Ігор з
сім’єю, Віталій з сім’єю  і бажають ювілярові міцного здоро-
в’я – з роси і  води, життєвої енергії і сил, родинного благопо-

луччя, миру, добра, довголіття.
Прийміть вітання наші щирі

І побажання в цей святковий день:
Хай з небес від Бога ллється

милість,
Любов і шана – від людей.

Хай Божа Мати від біди обороняє,
В душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає
На довгі і щасливії літа.

Івана Антоновича Комарницького, жителя с. Нижній Турів
з 70-річним ювілеєм сердечно вітають дружина Марія, сини
Микола, Ігор і Василь, дочка Уляна, зять Роман; онуки Андр-
іана, Денисик і Сергійко і бажають дорогому, люблячому, чуй-
ному і турботливому чоловікові, татусеві і
дідусю доброго здоров’я, мирного без-
хмарного неба, родинних гараздів, дос-
татку, добра, поваги, та ще багато-бага-
то щасливих літ прожити під Божим і
людським  благословенням.

Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і світлої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Як і на минулорічній, так і цьо-
горічній зустрічі, було обговоре-
но ряд питань як професійного,
так і політичного характеру. При-
сутні обмінялися думками щодо
подальших перспектив рефор-
ми прокуратури, органу, який по-
кликаний стояти на варті закон-
ності. Слухаючи виступи, вима-

льовувалася лінія, позначена не
лише важливістю прокурорської
роботи, а й позитивною тенден-
цією у плані  визначення кінце-
вої мети. У значній мірі зміни-
лися завдання прокуратури,
відтоді як більше 30 років тому
на Турківщині працював проку-
рором Михайло Квятковський,
який сьогодні уже на заслуже-
ному відпочинку, чи Володимир
Дацків, в ті роки слідчий проку-
ратури, а згодом суддя військо-
вого трибуналу та Апеляційного
суду в м. Ужгород, у порівнянні
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Прокурори Турківщини знову зібралися на зустріч

Як і було проанонсовано на минулорічній першій зустрічі про-
курорів, що в різні роки працювали на Турківщині, минулої субо-
ти відбулася чергова друга зустріч, яку вже можна назвати
традиційною.  Розпочинаючи спілкування, Микола Зубрицький,
ініціатор та організатор, заступник керівника Департамен-
ту Генеральної прокуратури, доктор юридичних наук, привітав
колег та висловив упевненість на подальшу перспективу та-
ких зібрань. При цьому наголосив, що зустрічатися треба для
підтримки дружніх стосунків, незалежно від того, скільки осіб
прибуде, – 30 чи 5. Важливо розвивати добру справу, розширю-
вати місток для спілкування, професійного та світоглядно-
го вдосконалення.

із роботою сьогоднішніх проку-
рорів. Для прикладу, заступника
керівника Самбірської місцевої
прокуратури Романа Мали-
новського, прокурорів Турківсь-
кого відділення Володимира
Кречківського, Зеновія Бохонка
чи Наталії Рибчич. До речі, На-
талія Ярославівна днями пере-

ходить на роботу в апарат
Львівської обласної прокурату-
ри. Таке порівняння – це той ви-
падок, коли досвід і новизна
формують обличчя важливого
правоохоронного органу в кон-
тексті наступності поколінь. На-
правду виступи Михайла Львови-
ча та Володимира Васильовича
є повчальними для тих, хто сьо-
годні в строю.

Було чим поділитися та що зга-
дати й Михайлу Дицькому, який
7 років працював прокурором
Турківського району й має тут чи-

мало друзів. Залишив про себе
добрий спомин й Павло Дерд-
зяк, що віддав роботі в прокура-
турі нашого району більше 6
років. Обидва сьогодні, хоч і на
пенсії, але діючі прокурори.
Цікаві випадки з оперативної
роботи пригадав і Роман Тарча-
нин, колишній прокурор, а нині
адвокат в Ужгороді, та колишній
прокурор району, а нині заступ-
ник керівника Самбірської
місцевої прокуратури, Андрій
Затварський, прокурор
Стрийської прокуратури Андрій
Тимонько, він також декілька
років тому працював у нашому
районі. Аж з Полтави прибув на
зустріч Назар Кузьо. Сьогодні
він працює заступником началь-
ника відділу в тутешній обласній
прокуратурі, а недавно очолю-
вав Турківське відділення Сам-

бірської місцевої про-
куратури.

Приїхав на зустріч з
прокурорами й голо-
ва Турківської район-
ної ради Володимир
Лозюк. Він, як ко-
лишній правоохоро-
нець, високо оцінив
прокурорську роботу
та побажав усім
плідної праці на бла-
го Української держа-
ви.

І якщо минулорічна
зустріч була ознаме-
нована тим, що ство-
рили асоціацію про-
курорів Турківщини,
то на цьогорічній ви-
рішили  звернути ува-
гу на соціальний ас-
пект. Всяке буває в
житті: хтось потра-
пить в складні життєві

обставини, а чи захворіє, тоді,
власне, прокурорське товари-
ство району має дбати й про тих
людей, допомогти, як кажуть, і
словом, і ділом. Цю позитивну
ідею, схвально сприйняту при-
сутніми, запропонував втілюва-
ти Микола Зубрицький, наголо-
сивши при цьому, що вірить – в
родинах колег все буде добре.

З добрим настроєм, після при-
ємного спілкування, присутні
підтвердили, що знову збирати-
муться в наступному році.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÎÁÏÅÊËÈÑß ÄÂÎª
ÏÐÈÑË²Ï×ÀÍ

У господарській будівлі жительки с.
Присліп виникла пожежа. Це побачили два
місцеві жителі – 43-річний та 38-річний Ми-
кола та Олексій Кудричі – й зразу кинули-
ся рятувати майно.

Але, неочікувано, від нагрівання у приміщенні,
що палало, вибухнув газовий балон. Вибуховою
хвилею мужчин відкинуло на декілька метрів.
Також вони отримали опіки І-ІІ ступенів, які охо-
пили великі ділянки тіла. Зараз обоє потерпі-
лих перебувають на лікуванні в опіковому
відділенні 8-ї клінічної лікарні м. Львів.

Наш кор.

ЗМІЇ АТАКУЮТЬ
Практично одночасно до Турківської

КЦРЛ поступили жителі с. Яворів та с.
Мохнате, яких покусали змії.   Це стало-
ся, коли один з них косив траву, а інший –
загрібав. Після надання  медичної допомо-
ги, їхньому життю нічого  не загрожує.

Цьогоріч від зміїних укусів  на Турківщині уже
постраждало 15 осіб. Медики не пригадують
такої рекордної кількості потерпілих.

Наш кор.
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Ç²ÁÐÀËÀÑÜ ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÀ Ñ²Ì’ß

Цьогорічний еко-культурний фестиваль «День Дністра», що проводять у с. Вовче останніх декілька років поспіль, співпав зі
святкуванням 500-річчя з часу заснування  села. Власне це стало запорукою того, що свято пройшло на надзвичайно високому
рівні, із залученням великої кількості артистів. Та й глядачів не бракувало. Гості з’їхалися з усіх-усюд, об’єднавшись в одну
велику бойківську родину.

Розпочалося святкування в суботу, 3 серпня, в центрі села виступом фольклорного колективу с. Лімна, дитячого танцювального колек-
тиву місцевої школи і дуету, у складі Вероніки і Вікторії Буричів. А дальше концертну програму продовжили запрошені артисти: золотий
голос України , співак, лауреат багатьох пісенних конкурсів Ігор Шкурпіта, заслужений діяч естрадного мистецтва України, лауреат першої
премії фестивалю «Червона рута» Володимир Питель, добре відомий на Турківщині, заслужений артист України Володимир Коциловсь-
кий, заслужений артист України, соліст Львівської опери Роман Ковальчук, лауреат пісенної премії «Галицький шлягер» Маріанна, співак
USA NEW-YORK Stepan Ben Sheptytskay, соліст опери Станіслав Буденкевич, саксофоніст, лауреат міжнародних конкурсів Василь Пташ-
ник, співачка, лауреат пісенних конкурсів Надія Якторович, імідж-театр «Пані кураж» (Микола Мазепа та Люба Мазепа), запальний шоу-

театр «Шатриця», і ансамбль «Солохи», під керівниц-
твом Аліни Врубльовської. Вовчани надзвичайно
схвально сприйняли благодійний концерт під керів-
ництвом Миколи Стріжека, що запросив до рідного
села депутат Львівської обласної ради Михайло
Дзюдзь. До пізньої ночі, далеко за околицю, було чути
музику, спів артистів, яких вдячна публіка нагороджу-
вала оплесками, підтанцьовуючи, демонструючи свою
підтримку. Коли ведуча Алла Кузан дякувала гостям та
всі разом заспівали «Многая літа», запалала ватра,
яка привабила теплом усіх гостей.

Наступного дня свято продовжилося ще з більшим
запалом та ентузіазмом. Зранку у місцевих храмах
Святого Димитрія. Святого Миколая Чарнецького та
Введення у храм Пресвятої Богородиці відбулися по-
дячні літургії, а на витоці Дністра, в урочищі Старе поле,
згодом – молебень та освячення джерела. Цю місію
провели отці Микола Розлуцький та Іван Федорко. Не-
вдовзі до витоку Дністра прибула група велосипедистів,
що брала участь у велопробігу, який стартував у м. Тур-
ка, з фінішем у Вовчому. Керівником і натхненником
цього заходу був секретар Турківської міської ради
Олександр Гвоздінський. Вслід за велосипедистами
до історичного місця, де Дністер бере початок, прибу-
ли 54 туристи з Польщі. Тут також було організовано

концертну програму. Особливо бурхли-
вими оплесками численні учасники
заходу сприйняли авторське виконан-
ня пісні жителя с. Вовче Степана Пше-
нецького, гостей із с. Чижки Пустомит-
івського району – самодіяльних ар-
тистів та учасників художньої само-
діяльності місцевого Народного дому.
Вже традиційно на освячення витоку
Дністра прибувають працівники Сам-
бірського управління водного госпо-
дарства разом зі своїм керівником
Степаном Фуром.

Паралельно на сільському стадіоні
проходив футбольний турнір «Кубок
Дністра-2019», присвячений Володи-
миру Кильнику. Змагалися шкільні ко-
манди сіл Вовче, Присліп, Завадівка і
Жукотин. Перемогу здобули місцеві
спортсмени. Однак, Михайло Дзюдзь,
який був спонсором багатьох заходів,
що проводили в рамках свята, нагоро-
див усі чотири команди грошовими
преміями та футбольними м’ячами.

Ближче до полудня святкування
розпочалися на шкільному стадіоні.
Варто відзначити, що працівники Вов-
ченського НВК Василь Ференц, Сте-
пан Валько, під керівництвом директора Володимира Кузана,  відремонтували знищений шкільний ганок, який став своєрідною сценою
для артистів. А довкола навчального закладу уже з суботи підприємці розмістили святкові ятки, а організатори відпочинку дітей – атракц-
іони.

Як і годиться, ведуча свята Алла Кузан, після оголошення його відкритим, попросила численну публіку виконати Гімн України. Відповідно
делегація місцевих жителів поклала квіти до могили воїнів УПА та загиблих земляків у Другій світовій війні. Затим слово взяла сільський
голова Віра Дупіряк, яка після короткого вітання, щиро подякувала землякам: депутату Львівської обласної ради Михайлу Дзюдзю, заступ-
нику голови Турківської РДА Юрію Лилу, головному спеціалісту з питань реалізації проектів місцевого розвитку Турківської районної ради
Миколі Лилу, депутату Верховної Ради України Андрію Лопушанському, голові Турківської районної ради Володимиру Лозюку,  колишньому
голові Турківської РДА Олександру Лабецькому, меценатам, вихідцям з села – Любомиру Старості та Семену Ролю, приватним підприєм-
цям з Червонограда, Миколі Дубілю – начальнику відділення Національної поліції охорони в Дрогобицькому районі,  та Ярославу Шийов-
цю, ветерану Державної фіскальної служби Дрогобицького району, Василю Вовчанському, полковнику, начальнику Центрального військо-
вого санаторію «Трускавець», Наталії Сідорко, підприємцю з с.Вовче Іванні Валько  та всім тим, хто долучився до втілення інфраструктур-
них проектів у селі та організації свята.

Взяли участь у святі, окрім уже вище названих почесних гостей, голова ГО «Бойківщина – ХХІ століття» Петро Косачевич та помічник
народного депутата України Ірина Кіра. Ірина Іванівна зокрема від імені народного депутата подякувала за довіру на виборах до Верхов-
ної Ради України й передала сердечні вітання від Андрія Лопушанського. Приємну місію виконав і Михайло Дзюдзь. Від Львівської
обласної ради він вручив грамоти тим, хто найбільше приклався до розвитку села. Зокрема такої честі удостоїлися ветеран-педагог
Катерина Соболь, ветеран медичної галузі Стефанія Вовчанська. А сільському голові Вірі Дупіряк та головному спеціалісту з питань
реалізації проектів місцевого розвитку Турківської районної ради Миколі Лилу – іменні годинники облради.

Цікавою була й недільна концертна програма, в якій взяла участь співачки Андріана та OPIYA, що прибула на свято на запрошення
депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського, гурт «Вечірня Турка» та відомий не лише на Турківщині, в Україні, а й далеко за
межами нашої держави, Назарій Тацишин, артисти з с. Шандровець, зокрема дитячий танцювальний колектив,  самодіяльна артистка с.
Боберка Михайлина Сахарнацька та уже згадуваний фольклорний гурт «Криниченька» із с. Чижки.

Святкові заходи закінчилися українською дискотекою, під час якої чомусь звучало надто багато російськомовних пісень. Та більше того
– у виконанні російських артистів. Однак попри це, урочистості, що відбулися впродовж двох днів у с. Вовче, є добрим прикладом, як
відзначати ювілеї своїх населених пунктів, для інших громад. Хоча багато тих, хто побував на святі, кажуть, що в перспективі свято має мати
більше екологічної тематики, а менше культурно-розважальної. Із цим важко не погодитися, адже починаючи з Вовчого, мало що не  з
витоку Дністра, відбувається зухвале забруднення річки каналізаційними стоками від приватних будинків. Власне з огляду на це, дещо
абсурдно виглядає, коли на витоку Дністра освячують джерело, а через три кілометри, у самому селі, чинять над річкою наругу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Учні 3 класу Боринського
НВК вітають з ювілейним
днем народження чудового
вчителя, людину великого по-

кликання і
доброї душі
– Лідію Ми-
х а й л і в н у
Кречківсь-
ку.

За Вашу
скромність,
чесність,
благород-
ство,

За простоту душі – від
нас усіх – уклін.

Хай рік від року легше
Вам живеться

І щастям повниться Ваш
дім.

Нехай Вас доля береже
від всякого недуга,

Від злого язика, від зазд-
рісного друга,

А Господь, бо це у його
власті,

Дарує здоров’я, многая
літа і багато щастя!

17 серпня відзначає свій
ювілей жителька м. Турка
Леся Йосипівна Копач.

У цей радісний і світлий
день Твого юві-
лею, хочемо
п о б а ж а т и
щасливого
сьогодні і
р а д іс но г о
завтра. Щастя
і радості у домів-
ку, здоров’я міцного, Божої
опіки і благословення.

Бажаємо Тобі квітів і мир-
ного неба.

Грошей та здоров’я ще
більше, ніж треба.

Хай доля Тобі щастя ба-
гато дає,

Зозуля сто років життя
накує.

Хай здійсняться мрії,
здійсняться дива,

Хай кругом від сміху іде
голова.

Достатку у будні, в свя-
та подарунків,

Гарних подій, доброти,
поцілунків.

З любов’ю – чоловік Ва-
силь, мама, Іван, дочки: Хри-
стинка, Софійка, Діанка і си-
ночок Михайлик.

Дорогу і люблячу донечку,
сестричку і онучку – Лілію Іго-
рівну Лях із с. Верхнє Висоць-
ке – з 5-м роком народжен-
ня, який святкуватиме 18
серпня, щиросердечно віта-
ють тато Ігор, мама Тетяна,
брати Ростислав, Ігор, Богдан
і сестричка Віталіна, бабуся
Ярослава і бажають їй міцно-
го здоров’ячка, щасливої долі,
гарних і добрих друзів, світлих
і радісних днів у житті, Божо-
го благословення.

Для Тебе
найкращі у
світі слова,

Щоб завж-
ди здорова й
щ а с л и в а
була.

Щоб зіронь-
ки ясні Твій

шлях осявали,
Щоб радість у домі повік

не згасала.
Хай ангел хоронить

шляхи і стежини,
А Матінка Божа кожної

хвилини
Вимолює в Господа, рідна,

дорога,
Щасливі многії літа.
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– Розводити бджіл і займати-
ся апітерапією (медичне вико-
ристання бджолиних продуктів)
ми з чоловіком почали ще з 2002
року, –каже Марія Федорівна. –
Крок за кроком опрацьовувала
багато літератури як по
бджільництву, так і по апітерапії.
Прочитала практично всі книги
відомого журналіста, письмен-
ника, апітерапевта, почесного
пасічника України Миколи Уля-
нича, який об’їхав майже увесь
світ, зібравши більше 3000 ре-
цептів лікування бджолиними
продуктами. Стала відвідувати
зібрання пасічників, семінари
по бджільництву, була активним
учасником 5-го Всеукраїнського
з’їзду апітерапевтів, що проходив
у Києві, на якому були присутні
міжнародні та вітчизняні вчені,
лікарі-апітерапевти, відомі пас-
ічники. Також пройшла курси з
апітерапії, зокрема з питань
бджоловжалення, лікування
бджолопродуктами, медового
масажу, на базі курорту м. Трус-
кавець. Спілкуючись з фахівця-
ми цієї справи з різних куточків
України та з апітерапевтами з
наших недалеких курортних міст,
які мають багатий досвід ліку-
вання різних захворювань бджо-
лопродуктами, я вирішила ство-
рити власний апітерапевтичний
будинок, в якому тепер оздоров-
люється не тільки моя сім’я,
рідні, а й друзі та знайомі.
Спілкування на чудовій природі
з бджолами-трудівницями, спо-
стереження за ними, відпочинок
на вуликах-лежанках, вдихання
вуликового повітря, насиченого
запахами перги, прополісу, меду,
разом з потужною енергією
бджіл – найкращі ліки для
відновлення здоров’я та добро-
го настрою.

– Які бджоли водяться у
нас, в Карпатах?

– На наших теренах пасічники
в основному утримують бджо-
лосім’ї з карпатською породою
бджіл, яка вважається у нас най-
кращою. Хоча в Україні є й сте-
пова, і поліська, і кавказька по-
роди, і багато інших. Але треба
пам’ятати, що саме карпатські
бджоли найкраще пристосовані
до місцевих умов медозбору, до
нашого клімату, до протистоян-
ня місцевим збудникам хвороб,
шкідникам. В останній час по-
явилася й бакфастська порода.
Але це надмірно агресивні бджо-
ли, які знищують добрий гене-
тичний фон місцевих бджіл. Як
кажуть, все найкраще – наше, і
його треба берегти.

– Маріє Федорівно, хто може
бути бджолярем?

– Для того, щоб з максималь-
ною ефективністю займатися
пасічникуванням, треба володі-
ти знаннями про біологію бджіл,
їх життєдіяльність. Треба вміти
зауважувати з першого погляду

ÇÄÎÐÎÂ’ß ²Ç
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 Напередодні Дня бджоляра секретами бджільництва
ділиться пасічник з Турки Марія Надич

стан бджолиної сім’ї, вловлюва-
ти всі тривожні ознаки, які
свідчать про початок хвороби в
бджіл. Необхідно багато спосте-
рігати, читати спеціальної літе-
ратури, йти в ногу з часом, само-
вдосконалюватись та мати до
цього покликання. Крім того,
бджільництвом можуть займа-
тись усі, кому не шкідливі бджо-
лині вжалення, хоча з часом
організм людини до апітоксину
звикає і майже не реагує на укус,
а навпаки, позитивно впливає на
організм людини, приносить
зцілення від багатьох недуг.

– Звичайно, що найбільш
цінним продуктом бджільниц-
тва є мед.

– Наші предки не знали буря-
кового цукру. Вони використову-
вали мед для приготування

різних страв та напитків, ліку-
вальних напоїв. Ще 150 років
тому цукор був продуктом дуже
дорогим і не всім доступним.
Навіть варення варили на меду,
а  варення, зварене на цукрі,
вважалося делікатесом. Посту-
пово цукор ставав більш до-
машнім, тепер на нашому столі
мед – делікатес, або ж ліки. Але
ж мед набагато корисніший за
цукор, який містить різні сполу-
ки, що не засвоюються людсь-
ким організмом. Та ще й для
відбілювання цукру використову-
ють різні хімічні сполуки, такі як
вапно та ін. За своїм складом
мед близький до плазми крові
людини, тому він в організмі не
проходить перетворення, а без-
посередньо всмоктується в кров
і живить всі органи і системи.
Мед є серцевим бальзамом, ос-
кільки в ньому міститься багато
калію, який живить серцевий
м’яз, знижує артеріальний тиск,
заспокоює нервове напружен-
ня. Мед нормалізує кислотність
шлунково-кишкового тракту,
лікує виразки і гастрити, гасить

запальні процеси, виводить
шлаки. Мед містить вуглеводи,
які розщеплюють жири. Він –
біорегулятор організму – норма-
лізує всі обмінні процеси, підви-
щує імунітет; калій, який є в меду,
укріплює кістки. Цей список,
можна довго продовжувати і
люди, які рідко вживають мед,
дуже збіднюють свій раціон.
Тому що краще від меду може
бути тільки мед!

– Маріє Федорівно, кілька
слів про те, як зберігати мед?

– Мед ніколи не треба нагріва-
ти до температури навіть +42
градуси. Від нагрівання він здо-
буває додатковий новий показ-
ник HMF, що негативно впливає
на кістковий мозок людини. Не
слід зберігати мед у прозорій
тарі на сонці. Не можна зберіга-
ти його у вологому приміщенні.
Мед дуже вбирає в себе вологу і
може закисати. Його зберігають
у сухому і затемненому місці.

– А що таке стільниковий
мед?

– Стільниковий мед – своєрі-
дна вершина спільної майстер-
ності бджіл і бджоляра. Це
найбільш зрілий і найякісніший
мед, який не контактував з ме-

талом та з повітрям при викачу-
ванні У такому меді міститься
лізоцим, якого майже немає в
центрифугованому меді. Це хо-
роший активатор для імунної
системи. Не випадково стільни-
ковий мед у світі значно дорож-
чий і популярніший, бо – цілю-
щий. Також він є антиалергічним
засобом. Тому тим, у кого алер-
гія на звичайний мед, стільни-
ковий мед – альтернативний
бджолиний продукт. Народна
медицина стверджує, що діти, які
споживали стільниковий мед до
16-річного віку, рідко застуджу-
ються, у них не буває лихоман-
ки.

– Люди дуже бояться бджо-
линої отрути, укусу бджоли.

– Бджолина отрута – це своє-
рідний продукт життєдіяльності
бджіл, що призначений в основ-
ному для самозахисту. Після
ужалення бджола летить без
жала і через кілька годин гине.
У помірних кількостях отрута у
бджіл утворюється й накопи-
чується з 6-7-денного віку, а най-

більше активно – у віці 10-18
днів.

При правильному застосу-
ванні бджолина отрута є ліку-
вально-профілактичним засо-
бом, що діє не тільки на окре-
мий орган, а на весь організм в
цілому. Потрапивши в організм,
вона мобілізує його захисні сили.
Цим пояснюється міцне здоро-
в’я бджолярів і довгі роки життя.
У них виробляється імунітет до
різних захворювань. Встановле-
но, що бджолина отрута незамі-
нима при лікуванні центральної
нервової системи – основного
регулятора життєдіяльності
людського організму. Тому вона
ефективна при лікуванні ревма-
тизму, ішіасу (запалення сіднич-
ного нерва)  й інших хвороб. При-
мітно, що вона виліковує ці та
інші хвороби навіть у тому випад-
ку, коли медикаментозні засоби
є безрезультатними. Бджолина
отрута володіє судинорозширю-
вальною дією (бджолярі не хво-
ріють на гіпертонію). Я знову
хочу згадати знаменитого пасіч-
ника  Миколу Улянича. У свої 80
років він пасічникує, активно
працює, катається на лижах по
крутих схилах і хоче, щоб його
приклад наслідували інші, при
цьому, щоб всі люди доживали
до сторічного віку.

Також хочу сказати кілька слів
і про підмор бджолиний. Ця чу-
додійна речовина широко вико-
ристовується у народній меди-
цині для лікування суглобів,
тромбофлебіту, варикозного
розширення вен, аденоми пе-
редміхурової залози, для стабі-
лізації тиску, лікування нирок, су-
дин головного мозку, маститу.

Підмор– це
тіла загиблих
бджіл, які
навіть після
своєї смерті
приносять ко-
ристь людині.
Лікувальні пре-
парати виго-
товляють у виг-
ляді настоянок,
мазей, роз-
чинів, екст-
рактів. Грамот-
не ведення па-
січного госпо-
дарства дозво-
ляє отримувати
й інші, не менш
цінні, продукти.
До них традиц-
ійно відносить-
ся віск, про-
поліс, а в ос-
танній час все
сильніше зрос-
тає попит на

маточне молочко, трутний гомо-
генат, квітковий пилок, пергу.

 – Вчені доводять, що бджо-
ли – комахи дуже мудрі.

– Не тільки мудрі, а й робо-
тящі. Бо не на себе бджола пра-
цює. Наприклад, для збору од-
ного кілограма меду сім’я бджіл
долає відстань, яка рівна трьом
екваторам навколо Землі. Хоч
мозок бджоли дуже маленький
і за розмірами як зернятко кун-
жуту, бджоли й справді дуже
здібні. Вони добре вчаться, за-
пам’ятовують предмети та
вміють робити складні розрахун-
ки стосовно відстані для ефек-
тивного збору нектару. Цю Божу
комаху полюбили у світі віддав-
на. Кажуть, є бджоли в саду –
яблука на гілці. Хто бджолі ра-
дий, той буде багатий. Тож зай-
майтеся бджільництвом. спожи-
вайте мед і бджолопродукти. І
буде вам добре на землі, збе-
режете здоров’я і житимете дов-
го-довго.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Контактний спосіб життя, злагоджені й ефективні дії в
спільній роботі, абсолютна взаємодопомога бджіл одна одній
– це дивує людство ось уже мільйони років! І всьому цьому
вчитися бджолам ніколи, адже в них коротке життя (35-46
днів). Втім, вони й так усе знають і все уміють. Бджільництво
– один з найдавніших промислів людини, а нині – важлива га-
лузь сільськогосподарського виробництва, джерело незамін-
них продуктів (меду, воску, бджолиної отрути, маточного мо-
лочка, прополісу), цінна сировина для різних галузей народного
господарства, наше з вами здоров’я.

14 серпня відзначив свій
60-річний ювілей Василь
Ярославович Рудий з м. Тур-
ка. Дорогого і люблячого,
чуйного і дбайливого чолові-
ка і тата, найкращого у світі
дідуся вітають з нагоди юві-

лею дру-
ж и н а
Лілія, доч-
ка Ірина і
син Бог-
дан, онуч-
ка Верон-
іка і онук
Максим та
вся вели-
ка роди-
на. Рідні
баж ають

ювіляру міцного-міцного
здоров’я, світлої радості в
житті, родинного тепла,
сімейного благополуччя,
рясних Божих благословінь.

Осінь, щедра і барвиста,
завітала в нашу хату,

Щоб калиновим намис-
том дідуся вітати й
тата,

З ювілеєм, із роками, що
прожив Ти щедро й плідно,

Ти усім ділився з нами, не
жалів нічого, рідний.

Ти працюєш без утоми у
турботах день при дні,

Щоб достаток був удо-
ма, тепло й затишно в
сім’ї.

Дітям –  поміч і надія,
люблячий дідусь – онукам.

І робити все уміють пра-
цьовиті Твої руки.

Тим, що маємо сьогодні,
ми завдячуєм Тобі,

Найдорожчий, найрідні-
ший, щастя Ти даруєш
всім.

Ви із мамою в любові ба-
гато років прожили,

Щодня прикладом чудо-
вим

Ви для нас завжди були.
Навпіл ви ділили щастя,

смуток, радість і триво-
гу

Змогли здолати все уд-
вох й нам прийти на допо-
могу.

Ми бажаємо у парі вам ще
довго-довго жити,

І своєю нас любов’ю й
добротою обігріти.

Нехай світять ясні зорі,
ясне сонце в небі сяє

Й восени для вас надворі
квіти  пишно розквіта-
ють.

Щоб міцним було здоро-
в’я і приємними новини,

Щоб достатком хата
повна у всіх нас була щод-
нини,

Щоб частіше зустріча-
лись із приємної нагоди,

І щоб міцно всі трима-
лись гілочки одного роду.

Щоб раділи все внуча-
там, вони вас не забували,

Щоб Тобі, наш любий
тату, вони настрій
піднімали.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗI ЗНИЖ-
КОЮ роботи + матерiали.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАР-
ТИР пiд ключ.

П е р е п л а н у в а н н я .
БУДIВНИЦТВО – будинки,
прибудови, павiльони,
гаражi, навiси, альтанки,
банi, паркани. ПОКРIВЕЛЬНI
РОБОТИ пiд ключ.
Мансарднi дахи. УТЕПЛЕН-
НЯ, облицювання  будинкiв.

Телефони: (068)1455866,
(066)7215631.
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Отець Роман щиросердечно вітає з 35-річчям від дня на-
родження, яке відзначатиме 21 серпня, добру, щиру, відпо-
відальну людину – Віктора Михайловича Лозінського.

Шановний імениннику, у світлий і радісний день Вашого
народження прийміть мої сердечні вітання та найщиріші
молитви. Хай Господь Бог дарує Вам здоров’я, міцність, бла-

годать та довголіття. Успіхів Вам у всіх Ваших
задумах. Ангела-хоронителя і ласки від

Матінки Божої – на многії і благії літа!
Хай кожен день ясніє небом чис-

тим,
Світанки сяють, скупані в росі.
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.

Тепло й добро хай Вам дарує світ,
Дай Боже здоров’я і натхнення,

Щоб Ви прожили ще багато літ.
Під Божим і людським благословенням!

Кохану дружину, люблячу і турботливу матусю, дорогу не-
вістку, добру братову Уляну Василівну Ільницьку від щирого
серця вітають із 30-річчям від дня народжен-
ня чоловік Омелян, дочка Маріянна, свекор
Гелерій, свекруха Марія і братова Марія і
бажають їй неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я – без ліку і довгого-
довгого щасливого віку!

Тебе, наша рідна, з ювілеєм
вітаєм,

Бажаємо достатку, радості,
добра.

Здоров’я міцного, злагоди і миру,
Щоби завжди Тебе Мати Божа бе-

регла!
А Господь Тобі хай посилає,
Щасливі й незабутні дні.
Ангел-охоронець хай з плеча не злітає,
Завжди допомагає в дорозі і в труді.

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу дочку, дружину, матусю
і сестру, чарівну турківчанку – Людмилу Орестівну Савку – із
ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають тато
Орест, мама Надія, чоловік Роман, син Орест, брат Ігор, бра-
това Оленка з дітьми Ангеліною і Софійкою. Просять в Бога
Тобі, дорогенька, здоров’я, щастя, сповнення усіх мрій, Бо-
жого благословення, безліч світлих і радісних днів у житті –

на многії літа!
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Тобі кожна го-

дина.
Від бід вберігає  молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина
На многії, щасливі і щирі літа.

Чуйну і турботливу мамочку – Лесю Йосипівну Копач – від
щирого серця вітають з ювілеєм син Анатолій з дружиною і
маленькою донечкою Златославою і бажають міцного-
міцного здоров’я і мирного неба.

Кохана, рідна, вітаєм,
Даруєм світ ми Вам цілком,
Від негараздів Вам бажаєм –
Хай янгол захистить крилом,
Спасибі, мамо, за тепло і ласку,
За те що любите, піклуєтесь про нас.
Живіть ще довго, мамочко, будь лас-

ка,
Щоб на сторічний ювілей ми привітали

Вас.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО Ук-
раїни сердечно вітає з ювілеєм, який святкуватиме

18 серпня, працівника автошколи Романа Онуфр-
ійовича Синичича і бажає шановному ювіляру

неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я –
без ліку і довгого-довгого щасливого віку.

Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Із ювілеєм, який святкує 17 серпня, жительку м. Турка,
Лесю Йосипівну Копач щиро вітають брат Василь з дружи-
ною Наталею і племінниками, бажають до-
рогій ювілярці міцного-міцного здоров’я,
життєвої енергії, Божої ласки і опіки на
многії і благії літа.

Хай завжди сіяє Тобі ясне сонце,
Щоб біда забула шлях у Твоє віконце
Хай оберігає Ангел-хоронитель,
Довгих літ дарує наш Господь - Спаси-

тель.

Уже п’ять літ пробуяло
відтоді, як у Вічність до Господа
полинула світла душа Ігоря Ге-
рича. У Божому винограднику
вона щиро служить на-
шому Творцеві, при-
множує добрі справи.

Український лікар, -
доктор медичних наук,
 професор, завідувач
кафедри хірургії №
1 ЛНМУ імені Данила
Галицького, голова Ль-
в ів с ь ко г о  о сер едку
Асоціації хірургів Украї-
ни, громадський діяч,
справжній патріот.

У полі зору Вченого
були питання  не-
відкладної хірургії гост-
рих захворювань ор-
ганів черевної порож-
нини  гнійної хірургії,
хірургічної гепатології, -
герніології, сепсису, ра-
н,  опік ів ,хірург ічних
проблем СНІДу, профілактики
 гнійно-септичних ускладнень у
хірургії, лікарської етики. Він є
автором понад 450 наукових і
навчально-методичних праць:
серед них 20 авторських
свідоцтв і патентів на винаходи,
6 підручників, 15 монографій.
Підготував 6 кандидатів наук.

Народився та провів дитин-
ство Ігор Герич у Турці, серці Бой-
ківщини. Бойківщина – це особ-
ливий, неймовірно давній та кра-
сивий куточок України. Своїм ко-
рінням бойки сягають ще дохри-
стиянської давнини, а непе-
рервність історії дає цим людям
мужність та гордість. І хоч гри-
мить слава про яскравих гуцулів,

² ×ÀÑ ÏÐÎÍÅÑÅ
ÏÀÌ’ßÒÜ ÏÐÎ ÍÜÎÃÎ

ÏÎ ÄÐÓÃÎÌÓ ÊÎËÓ
На вулиці Міцкевича у райцентрі ще восени минулого року розпочали ремонт частини доро-

ги, від залізничного вокзалу, у напрямку вулиці Травневої. Але на сьогоднішній день ніякі ре-
монтні роботи там не проводять.  У чому ж причина? – це питання цікавить багатьох жителів
нашого міста, бо ж там і справді зараз утворився надзвичайно проблемний відрізок дороги – ні
проїхати, ні пройти.

Нагадаємо, що проект ремонту вул. Міцкевича складається із двох окремих кошторисів.  Укладання
бруківки від залізничного вокзалу до АЗС «Агро ЛТД», включно з мостом, – це одна частина роботи.
Друга –  дорога з бруківки також має бути від віадуку до  перехрестя вулиць Міцкевича, Січових Стрільців
та майдану Шевченка. На реалізацію даного проекту, рішенням сесії Турківської міської ради було
виділено 1 млн. 680 тис. гривень. Проект, згідно договору, заплановано реалізувати до кінця 2019 року.
Тож що пішло не так? – запитала у міського голови Геннадія Когута.

– На жаль, ТОВ «Добрі дороги», яке минулого року виграло тендер на проведення робіт, образно
кажучи, «протягнуло» з ремонтом, посилаючись на різні обставини. А недавно фірма написала лист,
що відмовляється від участі в цьому проекті, і договір з ТОВ «Добрі дороги» було розірвано, – каже
Геннадій Йосипович. – Слід сказати, що по даному проекту уже освоєно 409 тис. гривень, оскільки
міська рада дала виконавцеві робіт авансовий платіж (30 відсотків). За ці кошти закуплено бруківку,
частково встановлено бордюри і поребрики. У зв’язку з ситуацією, яка склалася, довелося зробити
перерахунок кошторису, оскільки за даний період відбулися зміни як в ціноутворенні, так і в заробітній
платі робітникам. Тож зараз загальна вартість даного проекту уже становить майже 8 млн. гривень.
Днями позачергова сесія Турківської міської ради затвердила проектно-кошторисну документацію, і
буде оголошено новий тендер на проведення ремонтних робіт по вул. Міцкевича. Надіємося, що найб-
лижчим часом більшу частину із запланованого  міській раді вдасться  зробити, адже є розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України про виділення субвенційних коштів, в сумі 5 млн. 700 тис. Але наразі
невідомо, чи кошти поступлять.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Твердо переконаний у вченні Церкви про те, що душа продов-
жує жити після смерті. Залишається добро, яке не губиться
зі смертю, але зростає. Відразу треба сказати, що ця тема -
це питання віри, яку неможливо довести.  У творах Іоанна Зла-
тоуста, Макарія Великого перераховано 20 митарств-гріхів:
це - пустослів’я, брехня, осуд, наклеп, ненажерливість, лінощі,
злодійство, грошолюбство, скупість, здирства, неправда,
заздрість, гордість,  гнів, лють, злопам’ятність, вбивство,
чарування, блуд, перелюб, гомосексуальні гріхи, єресь, неми-
лосердя і жорстокосердість. За всі чорні справи треба буде
скласти звіт-іспит перед нашим Творцем, бо нічого не можна
забрати із собою, крім цих гріхів…

давніх поліщуків чи звитяжних
подолян, але Бойківщина увіб-
рала у себе усе це разом.
Справді, тутешнім людям є чим

пишатися! Гордився, тішився
своєю малою батьківщиною, без
сумніву, і професор Герич.

Усе написане про Ігоря, ма-
буть, не вмістилося б на сто-
рінках розкішного фоліанту, бо ця
людина направду заслужила
тільки пасіонарних слів. Де й з
ким би не довелося говорити
про Ігоря, чуєш лише слова гли-
бокої вдячності, теплих соняч-
них згадок і уклінної шани.

Хочеться навести шляхетні
риси неординарної Особистості.
Це був чоловік акуратний, актив-
ний, альтруїстичний, безкорис-
ливий, вдячний, зичливий, бадь-
орий, натхненний, великодуш-
ний, привабливий, вольовий, го-

стинний, інтелігентний, інтелек-
туальний, непідкупний, мораль-
ний. Як у калейдоскопі перели-
ваються веселковими барвами
ще інші важливі нюанси харак-
теру професора Герича.

Заходячи на Ігореве обійстя,
впадає в око справжній музей-
ний колаж на стінах будинку та
господарських прибудов. Тут по-
бачите колишній реманент й інші
старовинні хатні артефакти: ціп,
ярмо, ночви, рубель, коромис-
ло, прялка, чесалка, куделя, ве-
ретено, кочерга, рогач, масло-
бійка, макітра тощо. В саду го-

дять плодами пані Вірі (це мати
Герича, знаний лікар) яблуні та
груші, вишні та сливи, кущі смо-
родини, агрусу. По периметру
подвір’я шумлять у верховітті
смереки, сосни, берези. Пиш-
ний сад опускається до догля-
нутого ставка і затишної альтан-
ки. Тут Лікар набирався сил від
природи, спілкувався наодинці
з Богом.

Тепер двигають нашу украї-
нську медицину в поті чола його
дружина Олена Морозович, син
Гнат і дочка Соломія. «Любов до
Батьківщини починається з ро-
дини», сказав Ф.Бекон.

Зиновій Бичко,
член НСЖУ
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Що треба знати про туберку-
льоз

Туберкульоз сьогодні - це вже
не хвороба маргіналізованих
верств населення, а небезпека,
яка стосується кожного.

Наразі Україна - на другому
місці в Європі за захворюваністю
на туберкульоз (із розрахунку
кількості хворих на 100 000 лю-
дей). На першому - Росія.

Для прикладу, у 2016 році
29000 українців захворіли на ту-
беркульоз, серед них - понад 800
дітей.

Майже кожен четвертий випа-
док туберкульозу в Україні - це

мультирезистентний туберкуль-
оз (МРТБ).

За кількістю хворих із такою
формою туберкульозу – ми є од-
ним зі світових лідерів. Крім того,
кожен п’ятий хворий на туберку-
льоз є носієм ВІЛ.

Чому в Україні склалась така
ситуація, чому хворобу досі не
вдається спинити вакцинацією та
як уберегтись від туберкульозу?

Що таке туберкульоз?
Туберкульоз - це інфекційне

захворювання, викликане бакте-
рією Mycobacterium tuberculosis.
Мікобактерія також відома як
паличка Коха, за ім’ям відкрива-

ча.
Вона передається повітряно-

крапельним шляхом, коли ура-
жена людина кашляє чи чхає.

Зазвичай, туберкульоз вражає
легені, рідше - нирки або спин-
ний мозок. Заразною є лише ле-
генева – відкрита форма тубер-
кульозу.

Без належного лікування ця
хвороба може бути смертель-
ною. Наразі в Україні смертність
від туберкульозу становить
близько 10%.

Чому хтось хворіє, а хтось -
ні?

Для зараження туберкульо-
зом достатньо десятьох бак-
терій. Але чи призведе заражен-
ня до хвороби, залежить від на-
шого імунітету. 90-95% людей не
захворіють.

Якщо імунна система не спра-
цює як слід, то може розвинутись
або прихована інфекція, або ту-
беркульоз. Інколи від заражен-
ня до прояву хвороби минає рік.

Чому в 5-10% імунна система
не спрацьовує?

Цьому є кілька причин: міко-
бактерії вміють уникати знищен-
ня і впливати на імунну відповідь,
вакцина є недостатньо дієвою, а
розвитку туберкульозу значно
сприяють ВІЛ-інфекція, та навіть
брак вітамінів А і D.

Чи ефективна вакцина від ту-
беркульозу?

Щеплення протитуберкульоз-
ною вакциною БЦЖ в Україні
роблять немовлятам на третій
день життя.

Ця вакцина ефективно захи-

ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ –
ÂÈË²ÊÎÂÍÈÉ,

якщо вчасно його виявити
З метою забезпечення виконання плану заходів, розробле-

них та затверджених Національною радою з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції  / СНІДу на 2019 рік, відповідно до
розпорядження голови райдержадміністрації від 12. 04. 2017 р.
«Про координаційну раду з питань протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань при Турківській
державній адміністрації», відбулася чергова нарада щодо проф-
ілактики та запобігання розповсюдження туберкульозу в на-
шому районі. Після обговорення всіх аспектів боротьби з цим
небезпечним захворюванням, було видано доручення, за підпи-
сом першого заступника голови РДА Миколи Яворського, в
якому визначено конкретні заходи, що необхідно провести в
найближчій та подальшій перспективі. В основному йдеться
про раннє виявлення та ефективне лікування цієї небезпечної
хвороби, а відтак основні пункти доручення стосуються ме-
дичних працівників, зокрема КНП «Турківський РЦ ПМСД». Мед-
персонал зобов’язано організувати проведення профілактич-
них медичних оглядів, у першу чергу серед декретованих груп
населення – медичних працівників, працівників дошкільних зак-
ладів, загальноосвітніх шкіл, бюджетних установ району.
Звернуто увагу на те, що без медичного огляду працівників
просто не допускатимуть до роботи, а дітей – до навчання чи
дитячих садочків. Дуже важливо, щоб огляди не обмежували-
ся лише підписом лікаря, а справжнім скрупульозним обсте-
женням.

Щоб зрозуміти важливість та небезпеку туберкульозу, вар-
то нагадати основні моменти про цю недугу.

щає дітей від туберкульозного
менінгіту і дисемінованого (роз-
сіяного) туберкульозу.

У березні 2017 року в Україні
трапився випадок, коли від тубер-
кульозного менінгіту померла
невакцинована дитина.

Проте, захист дорослих від ту-
беркульозу легень є ненадійним,
і з віком він слабшає. Ефек-
тивність БЦЖ при захисті дорос-
лих людей оцінюють як 60%.

Наразі доцільність підшкірно-
го введення цієї вакцини
піддається сумніву.

Слід пам’ятати, що БЦЖ може
зумовлювати у вакцинованих
людей хибно-позитивний тубер-
куліновий тест - збільшена реак-
ція Манту за відсутності хвороби.

У США від туберкульозу при-
щеплюють лише певні категорії
людей, але масова вакцинація не
запроваджена.

БЦЖ – це єдина доступна на-
разі вакцина. Вона безпечна, але
з огляду на недостатню ефек-
тивність, їй шукають заміну.

На сьогодні 16 нових вакцин від
туберкульозу проходять клінічні
дослідження. Перспективними
вважають вакцини, які люди бу-
дуть вдихати.

Як туберкульоз пов’язаний із
ВІЛ?

Серед причин високої захво-
рюваності на туберкульоз в Ук-
раїні називають такі:

- поширеність ВІЛ-інфекції,
- передача збудників в пені-

тенціарних закладах і туберку-
льозних диспансерах,

- невчасна діагностика,
- уникнення лікування,
- поширеність штамів із мно-

жинною стійкістю до антибіо-
тиків.

ВІЛ-інфекція відкриває перед
туберкульозом двері. ВІЛ вражає
саме ті клітини, що мали би зро-
бити правильні налаштування
імунної системи і запустити зни-
щення бактерій.

Туберкульоз став причиною

половини смертей людей із діаг-
нозом СНІД.

Кількість випадків одночасно-
го зараження ВІЛ і туберкульо-
зом в Україні сьогодні зростає.

Люди можуть бути носіями ВІЛ
і туберкульозу, і, не здогадуючись
про свій стан, поширювати інфек-
цію.

Туберкульоз у ВІЛ-інфікованих
людей може мати атипову фор-
му, яку важко виявити за допо-
могою традиційних тестів - флю-
орографії легень та бактеріаль-
ного посіву мокротиння.

ВООЗ рекомендує людям, що
живуть із ВІЛ, щоквартально ро-
бити аналізи на туберкульоз і
вживати антибіотик ізоніазид як
запобіжну терапію.

Як можна запобігти туберку-
льозу?

Єдиного способу захисту нема.
Офіційні поради стосуються

заходів гігієни в приміщеннях, де
збирається багато людей. Там
має проводитись вологе приби-
рання та якісна вентиляція.

Людям радять бути уважними
до симптомів туберкульозу - три-
валої, трохи підвищеної темпера-
тури (37° С), кашлю і нічної пітли-
вості.

Також варто здати аналіз в разі
тісного контакту із хворими.

Вакцинація є недосконалою,
проте захищає дітей і допомагає
дорослим протистояти інфекції.

Профілактика ВІЛ та вчасне
виявлення цього вірусу також
суттєво підвищують шанс не зах-
воріти на туберкульоз.

Якість харчування також може
впливати на здатність організму
протистояти туберкульозу. Брак
вітамінів А і D суттєво підвищує
розвиток хвороби.

Туберкульоз є виліковним – у
разі вчасної діагностики та дот-
римання процедури лікування.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комунікацій
з громадськістю та молодіжної
політики апарату РДА.

Час не зупиняє свого бігу, тільки
відміряє нам земну мить у Вічності, і вже

40-днів  минуло,
як немає нашої
мами. А за ним
людське життя,
пройдений зем-
ний шлях, довжи-
ною у 86 років, з
радощами, боля-
ми, тривогами, бо-
ротьбою і надією.

Н а р о д и л а с ь ,
проживала і пра-
цювала мама на

різних посадах – від рядового до голов-
ного бухгалтера у рідному селі Завадівка,
в колгоспі, який в районі був у передових
господарствах, де відзначалась багать-
ма нагородами.

Мама завжди творила добро від сер-
ця, йшла на допомогу людям у радості і
біді.

Для нас, дітей, онуків, правнуків, роди-
ни мама була як сонце в небі, як джере-
ло цілющої води, її усмішка світила зіркою
ясною і дарувала кожному частинку сер-
ця і душі. Приходила всім мама на допо-
могу, її підтримка, порада, щире слово
були розрадою, милосердям, як бальзам
для душі.

У маминій душі завжди жив дух воль-
ності, нескореності,  самоповаги і бороть-
би, і цей дух вона передавала своїм
рідним і друзям. Любила свій дім, свою
родину, свій край і Україну, і надихала нас
мудрими порадами боротись за волю і
щасливу долю України, всіма методами.

Найбільшим захопленням в житті мами

було бджолярство і народна медицина,
лікарські трави та плоди лісу і саду. Всі
знання вона передавала своїм дітям і
онукам, допомагала зцілювати рідних і
друзів травами і продуктами бджільниц-
тва. І як нагорода: Господь дарував їй
довгі роки життя, бо вона мала сильну
віру в Бога, щиро молилась за свою ро-
дину і за неньку – Україну.

Навіть у похилому віці мама цікавилась
всіма новинами в Україні і світі, політич-
ними, спортивними, читала найновіші
публікації з народної медицини і давала
цінні поради своїм знайомим. Не вірить-
ся, що мами немає з нами, що назавжди
у Вічність відійшла, та з нами мама завж-
ди  у пам’яті буде жити у Карпатських го-
рах і лісах, у наших душах і серцях..

А сьогодні ми – діти, онуки, правнуки,
родина, колеги по роботі, друзі, сусіди –
сумуємо і квіти пам’яті встеляємо, запа-
люємо сотні свічок, низенько пам’яті
вклоняємось, щиро молимось за царство
небесне, за спокій у маминій душі.

*     *     *
Заснула мама… Вічним сном засну-

ла…
Пішла з життя, покинула цей світ…
Непоправне горе для родини,
Великий смуток у серцях усіх.
Пішла у Вічність  наша берегиня,
Та, що життю початок  нам дала,
Та, що засіяла життєву ниву,
Та,що турботою про нас жила.
Збігають дні, години і хвилини –
Вже 40-ий день її нема.
У селі сум – у серці порожнеча.
Надворі літо – на душі зима…
Матусю мила, важко нам без Тебе,
Та в серці кожного Ти поряд, Ти жива.
В доньки і сина, в правнуках й онуках,
У тій науці, що Ти нам дала.
Спокійно спи, земля хай пухом буде,
Нехай Господь у Царство поведе.
І знай, що ми ніколи не забудем
Щодня в молитвах згадувать Тебе…

Ïàì’ÿò³ ìîº¿ ìàìè – Ìèðîñëàâè Ìèêîëà¿âíè Ñîëîõè.
Ç ëþáîâ’þ òà ãëèáîêîþ øàíîþ äî÷êà Îêñàíà

Цей комплекс для утилізації сміття пройшов відповід-
ну сертифікацію в екологічній службі і має у 5 разів менші
викиди в атмосферу, аніж звичайні сміттєпереробні ком-

плекси, які працюють за європейськими стандартами.
До складу комплексу входять сортувальна лінія, прес
або подрібнювач, котли для спалювання.

ÎÁÃÎÂÎÐÈËÈ ÏÈÒÀÍÍß
ÓÒÈË²ÇÀÖ²¯ ÑÌ²ÒÒß

– Як варіант, для встановлення комплексу, було виб-
рано вулицю Данила Галицького, де знаходиться при-
міщення, що належить житлово-комунальному госпо-
дарству, – каже міський голова. – Там є відповідна пло-
ща та допустима відстань від помешкань людей. Інвес-
тору буде запропоновано одночасно й створення  теп-
лиць або ж цеху для сушіння  лікарських трав. Даний
проект буде винесено для ознайомлення на інвестиц-
ійний форум, що проходитиме восени в Карпатському
регіоні.  Слід сказати, що  Львівська обласна держадм-
іністрація  зараз активно допомагає міській раді у підго-
товці інвестиційних паспортів до проектів, які можуть
бути привабливі для інвесторів по м. Турка. Все це ро-
биться з перспективою на об’єднану територіальну гро-
маду.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Нещодавно у Турці, за сприяння Львівської обласної адміністрації, побували з робочою поїздкою Зеновій
Бермес –  голова Асоціації роботодавців Львівщини та директор ТзОВ «БІТ» Сергій Філіпов. Разом з міським
головою та представниками районної влади – головою Турківської районної ради Володимиром Лозюком
та першим заступником голови РДА Миколою Яворським, а також Боринським селищним головою Іва-
ном Яворським,  обговорено питання сортування й утилізації твердих побутових відходів. За словами
міського голови Геннадія Когута, представник з області запропонував турківчанам пілотний проект –
встановлення в нашому місті  спеціального комплексу з утилізації твердих побутових відходів, а саме:
спалювання сміття під дуже високою температурою, внаслідок чого воно розкладатиметься.
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Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання

висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля

__________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу

на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається

суб’єктом господарювання)

_____________20198154321_____________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля

планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення
 Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової

версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Турківське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові

(код ЄДРПОУ 31147847)
____________________________________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переко-
нання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
82516, Львівська область, Турківський район, м. Турка, вул. Данила Галицького, 2,

тел. (03269) 3-17-59
(місцезнаходження юридичної особи, або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користу-

вання та рубок формування і оздоровлення лісу. Заготівля деревини здійснюється в межах
розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування та рубок формування та оздо-
ровлення лісів, на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
Технічна альтернатива 1.
Зрізування деревини бензопилами, трелювання сортиментами кіньми та за допомогою

колісних тракторів із захватами, з подальшим транспортуванням на склад та зберігання
продукції.

Технічна альтернатива 2.
Зрізування деревини бензопилами, чокерне трелювання деревини хлистами за допомогою

гусеничних тракторів до складу зберігання продукції.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території  лісового фонду Тур-

ківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс», яке включає 5 структур-
них підрозділів (лісництв) – Бітлянське, Верховинське, Лімнянське, Надсянське, Прикарпатсь-
ке. Лісові масиви розташовані в межах Турківського району Львівської області на території
Бітлянської, Карпатської, Либохорівської, Кривківської, Верхньогусненської, Красненської,
Мохнатської, Боберківської, Присліпської, Шум’яцької, Лімнянської, Вовченської, Хащівської,
Боберківської, Верхньояблунської, Шандровецької, Нижньояблунської, Нижньотурівської,
Ільницької, Риківської, Ластівківської, Розлуцької, Яворівської, Ісаївської, Ясеницької, Головсь-
кої сільських рад та Турківської міської ради. Землі знаходяться у постійному користуванні
Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський

захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки
відповідно до її фактичного стану, територіальні альтернативи – не є можливими.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність підприємства носить позитивний соціально-економічний вплив, що

полягає в забезпеченні сировиною деревообробної промисловості, забезпеченні населення
та закладів соціальної сфери паливною деревиною, поповненні державного та місцевих бюд-
жетів за рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів), збереженні існуючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі лісопро-
дукції, а в наступному – і зайнятості місцевого населення при залісненні лісових ділянок та
догляді за лісовими культурами.

5. Загальні  технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Турківське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс» складає
21 065,0 га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та
зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів, розрахунок спец-
іального використання лісових ресурсів проведено на 10 років. Розрахункову лісосіку рубок
на кожен рік запроектовано 25,72 тис. м. куб. на площі 481,4 га.

На щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 17,33 тис. м куб. на площі
82,6 га., в тому числі: рекреаційно-оздоровчі ліси – 2,7 тис. м куб. на площі 0,58 га.; експлуа-
таційні ліси – 15,08 тис. м куб. на площі 70,6 га.; ліси природоохоронного, наукового, історико-
культурного призначення – 1,45 тис. м куб, на площі 8,2 га; захисні ліси – 0,22 тис. м куб., на
площі 1,1 га.

На щорічний обсяг рубок формування і оздоровлення лісів запроектовано 8,38 тис. м куб на
площі 398,6 га, в тому числі рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,13 тис. м куб. на площі
18,0 га.; експлуатаційні ліси – 4,44 тис. м куб. на площі 224,0 га.; ліси природоохоронного,
наукового, історико-культурного призначення – 1,33 тис. м куб. на площі 40,0 га; захисні ліси –
2,48 тис. м куб. на площі 116,6 га.

Щорічний обсяг інших заходів, не пов’язаних з веденням лісового господарства, здійснюється
на площі 0,2 га, в кількості 0,01 тис. м куб.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги Законів

України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ».
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок головного ко-

ристування» та вимоги до здійснення санітарних рубок, визначені Санітарними правилами в
лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. №
555, щодо розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих площ хвойних та
листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу - лісорубного квит-
ка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України»,
затверджених наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 24 березня 2005 р. з № 328/10608).

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, затверджених Постановою КМ України
від 27 липня 1995 р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пошкод-
жених та всихаючих насаджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господар-
ства та лісової промисловості», затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного
перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних

машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.
Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Діяльність здійснюється на території земель лісового фонду Турківського дочірнього лісо-

господарського підприємства «Галсільліс» відповідно до проекту організації та розвитку лісо-
вого господарства. Плановану діяльність проводити в межах відведених лісосік та поза
межами прибережних захисних смуг водних об’єктів, не допускати впродовж доби переви-
щень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

Щодо територіальної альтернативи 2
Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний захід запроектований

державними  лісовпорядними органами для конкретної ділянки відповідно до її фактичного
стану, територіальна альтернатива 2 – не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
На кожну лісосіку, до початку її розробки, складається технологічна карта розробки лісосіки,

додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.
Щодо технічної альтернативи 2.
Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 – не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
Можливий вплив планованої діяльності на повітряне середовище передбачає здійснення

викидів від роботи двигунів тракторів та автомобілів під час трелювання та вивезення дере-
вини, роботи двигунів бензопил під час звалювання та розкряжування деревини. У процесі
розробки ділянок можливий вплив на рослинний та опосередковано – на тваринний світ.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Діяльність здійснюється на території земель лісового фонду Турківського дочірнього лісо-

господарського підприємства «Галсільліс», відповідно до проекту організації та розвитку лісо-
вого господарства.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 – не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності

та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”).

Планована діяльність підприємства належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відпов-
ідно до п. 21 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
У відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23

травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадсь-

кості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля будь-якої додаткової

інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадсь-
кості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість, чи обґрунтовує недопустимість про-
вадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на дов-
кілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, протягом
щонайменше 25 робочих днів, громадськості надається можливість надавати будь-які заува-
ження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також брати
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обгово-
рення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначе-
ному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєст-
рації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання,
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля, зобов’язаний врахувати повністю, вра-
хувати частково, або обґрунтовано відхилити, зауваження і пропозиції громадськості, надані
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження планованої діяльності будуть

спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки,
   (вид рішення, відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

які видаються Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства
на підставі наказу Міністерства екології та природних ресурсів України про затвердження

розрахункової лісосіки рубок головного користування на період 2019 і наступні роки (в час-
тині проведення рубок головного користування).

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України,
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на довкілля,

тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля – Шимкус Марина Олександрівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

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

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498   Індекс 68486 Відповідальна за  випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
Висловлені авторами думки можуть не співпадати

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

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²: boykivshchina.info

8  стор.                    «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                16 ñåðïíÿ 2019 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Додаток 3
 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на

довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_______________________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру,  не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________20192202902____________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на

довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

 з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.

1. Планована діяльність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Юсенко Надра» планує провести геологічне

вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ вуг-
леводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) на
Бітлянській площі.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТзОВ «ЮСЕНКО НАДРА» код ЄДРПОУ – 35336083 81400, Львівська обл., м.Самбір,

вул.Карпенка-Карого, буд.9А Контактний номер телефону: +38 (032) 242-23-10
(повне найменування юридичної особи, код, згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,

ідентифікаційний код, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому

органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи, або місце провадження діяльності фізичної особи -
підприємця  (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул.

Василя Липківського, 35 тел.: (044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua контактна особа:
Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди Ук-
раїни.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:
отримання спеціального дозволу на користування надрами на геологічне вивчення нафтога-
зоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подаль-
шим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ),

що видається:
Державною службою геології та надр України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає
його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слу-
хань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно – під час громадських слухань, із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
02.09.2019 р., о 15.00 годині, за адресою:Львівська обл., Турківський район, смт.Бориня,

Боринська селищна рада, вул. І.Франка, 4.

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться не заплановано

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган, або уповноважений територіальний орган,

що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності,

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ,

вул. Василя Липківського, 35,
тел.: +38 (044) 206 31 29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua,

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Мінприроди України.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган, або уповноважений територіальний орган,

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропо-
зицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, тел.: +38 (044) 206 31 29,

e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua,
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на

довкілля Мінприроди України.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 470 аркушах.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
 (зазначити іншу екологічну інформацію,
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮСЕНКО НАДРА»,
81400, Львівська обл., м.Самбір, вул.Карпенка-Карого, буд.9А
Контактний номер телефону: +38 (032) 242-23-10
контактна особа: Левицький Андрій Іванович
2. м. Турка (Турківська м/ рада); пл. Ринок,26.
 тел. 03269-31190
3.Хащівська с/р; с. Хащів, Львівська обл., Турківський р-н., вул. Середня,200
 т.м. 097-2451654
4.Лімнянська с/р; с. Лімна, Львівська обл., Турківський р-н, вул. Центральна,103
т.м. 068-0502740
5.Боберківська с/р; с.Боберка, Львівська обл., Турківський р-н, вул. Центральна,200
т.м. 050-0256884
6.Вовченська с/р; с.Вовче, Львівська обл., Турківський р-н, вул. Центральна, 200/Б
т.м. 098-7248506/098-7248506
7.Шум’яцька с/р; с.Шум’яч, Львівська обл., Турківський р-н,
 т.м. 066-5391086
8.Присліпська с/р; с.Присліп , Львівська обл., Турківський р-н, вул. Гот,102/А
 т.м. 066-1121002
9.Шандровецька с/р;с.Шандровець, Львівська обл., Турківський р-н, вул. Центральна,103/Б
т.м. 095-9131216
10.Нижньояблунська с/р;с.Нижня Яблунька, Львівська обл., Турківський р-н, вул.Централь-

на,271
 т.м. 095-0314495/099-6744265
11.Верхньояблунська с/р; с.Верхня Яблунька, Львівська обл., Турківський р-н, вул.Цент-

ральна,11
 т.м. 099-2231099/066-2515634
12.Завадівська с/р;с.Завадівка, Львівська обл., Турківський р-н, вул.Середня,10
 т.м. 097-6786679
13.Нижньовисоцька с/р;с.Нижнє Висоцьке, Львівська обл., Турківський р-н
т.м. 098- 8360526
14.Боринська селищна /р;смт.Бориня, Львівська обл., Турківський р-н, вул.І.Франка,4
 т.м. 050-2333871
15.Нижньотурівська с/р;с. Нижній Турів, Львівська обл., Турківський р-н, вул. Дорошенка,2
 т.м. 096-9750260
16.Верхненська с/р;с.Верхнє, Львівська обл., Турківський р-н, вул. Центральна, 59/А
т.м. 096-1150980
17.Бітлянська с/р; с.Бітля, Львівська обл., Турківський р-н, вул. Центральна,173/А
т.м. 097-6274946
Ознайомитись зі звітом можливо, починаючи з 16.08.2019 року.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

Колектив Нижньояблунського НВК висловлює щире співчуття сто-
рожеві Михайлу Леонідовичу Сливарю, вчителям – Валентині Сте-
панівні, Олегу Михайловичу, Мар’яну Михайловичу  – Сливарям з
приводу тяжкої втрати – смерті батька, свекра і дідуся.

Педагогічний колектив та технічний персонал Бітлянського НВК
сумують з приводу смерті колишнього вчителя української мови та
літератури Катерини Гнатівни Малетич і висловлюють щире співчут-
тя рідним і близьким покійної.

Продаю автомобіль «Крайс-
лер, 2002 р.в., хороша комплек-
тація, шкіряний салон, 2.5 ди-
зель. Ціна – 5900 у. о. Торг.

Продаю морозильну камеру
«Норд», 6 шухляд, у хорошому
стані. Ціна – договірна.

Тел.: 0959450999;
0674201248.

Продам причіп із гноєрозки-
дувача, (с. Сигловате).

Ціна – договірна. Телефон:
0977874528.  Степан.

Продається приватизована двокімнатна квартира (55 м2) в м. Турка, на площі Ринок. Євроре-
монт. Всі комунікації. Є гараж.  Ціна – 30.000 у. о. Тел.: 0505118777. Євген.

Продається приватизована
двокімнатна квартира в м. Тур-
ка по вул. Василя Стуса. Ціна –
договірна. Тел.: 0631801618.

ÍÈÆÍß ßÁËÓÍÜÊÀ ÍÅ ÄÎÃÐÀËÀ
×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÐÀÉÎÍÓ

Минулої неділі на Турківщині пройшов черговий тур чемпіонату району з футболу. У Яворі
Вовче програло 0:1, Присліп переміг Бітлю – 2:1, Гусне вдома програло Либохорі – 3:4.

А от дербі між Верхньою та Нижньою Яблунькою не відбулося через те, що останні знялися із
подальшого розіграшу чемпіонату району. Мотивували вони це браком футболістів. Тож команди, які
ще не зіграли з Нижньою Яблунькою, отримають технічні перемоги – 3:0.

Наступний тур районної першості  пройде у неділю, 18 серпня. Силами поміряються Вовче та Гусне,
Бітля та В.Яблунька, Либохора та Присліп.

А в чемпіонаті Львівської області з футболу серед команд другої ліги у нас знову свято! Турківські
“Карпати” у виїзному поєдинку у с. Вовчатичі Жидачівського району здобули чудову перемогу – 4:2.
Щоправда, дещо розчарували наші юнаки, які поступилися супернику – 1:6.

Цього тижня турківчани відпочиватимуть, а наступну гру зіграють знову на Жидачівщині – у с.Бориничі
з місцевими “Борами” 25 серпня.

Костянтин МАЛЕТИЧ.
P.S. У неділю, 18 серпня, на стадіоні смт.Бориня відбудеться футбольний турнір між ветеранами

(40+). Збір учасників – о 12.00 год.


