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Цими осінніми вересневими днями святкуватиме свій 85-й
ювілейний день народження наш дорогий, прекрасний ду-
шею, добрий, щирий, турботливий, працьовитий татусь, дідусь
і прадідусь, житель м. Турка Михайло Йосипович Гут.

З нагоди ювілею прийміть, рідненький,  від нас найтепліші
почуття, найщиріші побажання! Нехай доля буде до Вас доб-
рою і щедрою, багатою на милості і бла-
га, нехай Вашу оселю і серце обходять
стороною хмари проблем і негараздів,
а наповнює їх завжди сонце радості і
надії, любові і натхнення. Міцного-міцно-
го Вам здоров’я, родинного тепла, Гос-
поднього благословення і опіки на многії
і благії літа!

Любий татусю, дідусю милий.
Спасибі велике, що Ви нас зрости-

ли.
Що Ви нас любите, усім помагає-

те,
Молитесь за нас, добра нам бажає-

те.
За руки  робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідний, уклін до землі!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

З любов’ю і  повагою –  діти, онуки і правнук Андрій.

У народі кажуть, що сусідів не вибирають, а  їх посилає сам
Господь. Ми щиро вдячні Господу Богу, що послав нам такого
сусіда:  працьовитого,  доброго, щирого, ввічливого, доброзич-
ливого, правдивого –  Мирослава Мирославовича Надича,
жителя с. Верхнє Висоцьке.

Шановний Мирославе Мирославовичу, ми щиросердечно
вітаємо Вас з таким прекрасним ювілеєм, який Ви відсвятку-
вали 16 вересня. Бажаємо міцного здоро-
в’я, сімейного щастя, добра; щоб життя
було чудовим і світлим, ну і звичайно
любові –  любові від Бога, від дружини,
дітей, онуків. Хай Мати Божа Вас охо-
роняє на всіх дорогах Вашого життя.
Живіть довго і щасливо.

Тож прийміть вітання наші щирі,
З ювілеєм ми вітаєм Вас
Ви дуже добрий для нас, сусіде,
Нехай Господь благословляє Вас!
Нехай охороняє всі Ваші дороги,
Зелене світло буде на путі.
Живіть в здоров’ї, радості, любові,
Хай Мати Божа береже в житті.

З повагою, Л. І. Явецька. О.Н. Бурчин з сім’ями.

Дорогого хресного батька – Мирослава Мирославовича На-
дича – з ювілейним днем народження сердечно вітає по-
хресниця Наталія.

Вітаючи  з ювілейним днем народження, бажаю, аби Ваша
життєва нива завжди колосилася щедрим врожаєм
– міцним здоров’ям, щастям, радістю, добром
та всіма іншими благами. Нехай Всемилос-
тивий Господь Бог та Пречиста Богороди-
ця завжди будуть з Вами на життєвій до-
розі  – на многії і благії літа.

У честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас – щонайкращі мої слова:
Бажаю здоров’я, многая літ,
Хай довгим і радісним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов.
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні.
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Кохану дружину, любу матусю та найкращу
у світі бабусю Орисю Йосифівну Рик з днем
народження, яке відсвяткувала 13 вересня,
сердечно вітають чоловік Роман, сини Сергій
та Андрій, невістки Тетяна і Катерина, онуки
– Христина, Андріана, Роман і бажають
рідненькій і дорогій людині міцного  здоро-
в’я, радості в житті, родинного затишку і теп-
ла, Господньої опіки і благословення на
многії і благії літа!

Хай квітнуть Ваші
дні, як трави влітку,

І будуть в них сер-
дечність і тепло,

Щоб у житті було
чому радіти,

А смутку у душі
ніколи не було.

Хай поруч з Вами
Ангел Ваш летить

І береже Вас від
біди повсюди.

Нехай несе Вам
радість кожна мить

І благодать Господня з Вами буде.

16 вересня відсвяткував свій 60-річний юві-
лей наш дорогий, турботливий, чуйний і добрий
брат, дівер, швагро, хресний, житель с. В. Ви-
соцьке Мирослав Мирославович Надич.

Хай щастя не відхо-
дить від Твого порога

І Матір Божа Тебе до
серця пригорта;

Хай доля, подарована
від Бога,

Цвіте здоров’ям, раді-
стю і миром –

На многії і благії літа!
Ювілей у Тебе в позо-

лоті
Чесно й щиро пройде-

них років,
Прожитих у праці і тур-

боті,
В добрих вчинках, в сяйві добрих слів.
Щоб до сотні, а то й далі, мчали
Коні літ баских, запряжених добром.
І щоб завжди поруч ми стрічали
Із Тобою свято за столом!
З любов’ю і повагою - брати Микола, Василь,

Олег з сім’ями, сестри Людмила, Ніна з сім’ями
та похресниця Василина з сім’єю.

Нещодавно відсвяткувала свій ювілейний день народжен-
ня прекрасна душею людина, чудова жінка,  ревна християн-
ка, турківчанка Любов Гаріпова.

Від щирого серця бажаємо шановній іменинниці міцного
здоров’я – на довгі роки, світлих і сонячних днів, сповнених
радістю, приємними несподіванками, теплом і любов’ю
рідних, знайомих, друзів. Господнього Вам благословення і
опіки Матінки Божої  – на многая і благая літ!

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не  знайте
 В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до 100 щасливих літ!

З повагою  – церковний хор «Дзвін» УГКЦ
св. апостолів  Петра і Павла м. Турка.

 ÙÅ ÎÄÈÍ ÄÅÏÓÒÀÒ
Â²Ä ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

Не так давно декілька депутатів Самбірської районної ради,
що пройшли  за  списком  політичної партії «Громадянська
позиція», висловивши незадоволення роботою депутатсько-
го корпусу, демонстративно склали свої повноваження. Це
жителі Старосамбірського та Самбірського районів.

Але, як кажуть, святе місце пустим не буває. На вчорашній сесії
районної ради присягу прийняли інші депутати, що були наступни-
ми у списку політичної партії. Серед них і представник від Турків-
щини – в.о. начальника відділу освіти, культури і туризму Турківсь-
кої міської ради  Михайло Блажівський.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ТУРКІВЩИНУ ОБДІЛИЛИ
 З невідомих причин обидві громади Турківщини залишилися

без субвенційних коштів, які розподілив Кабінет Міністрів Ук-
раїни на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих
результатів у 2021 році».

Згідно програми, на Львівську область було скеровано 40 млн.
гривень. І дивно, що кошти отримали багаті громади, а Турківська
міська та Боринська селищна, як кажуть, опинилися за бортом.
Хоча відділи освіти подавали свої пропозиції і робили все можли-
ве, щоб субвенцію таки отримати.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÒÂÎÐÅÍÎ
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÓ

ÐÀÄÓ
На цьому тижні відбулося

перше організаційне засідан-
ня громадської ради при
Турківській міській раді. До її
складу увійшло 7 осіб. Зок-
рема, Петро Косачевич, го-
лова ВГО «Бойківщина –  ХХІ
століття»,  Андрій Дуб-
равський,  голова ГО «Центр
Європи – ХХІ століття» (го-
лова громадської ради), Бог-
дан Михайлик, голова Туркі-
вського ТМіР, Олег Мельник,
голова ГО «Турківський
фізкультурно-спортивний
клуб «Карпати», Ігор Цекот,
голова Турківської органі-
зації «Турківська організація
ветеранів Афганістану та
інших локальних війн», Ми-
рослава Калинич,голова
Благодійного фонду «Мило-
сердя», Микола Коновален-
ко, заступник голови ГО
«Учасники АТО Турківщини»
(заступник голови гро-
мадської ради).

Є надія, що ці достойники бу-
дуть активно допомагати
міському голові у вирішенні на-
сущних проблем громади. Всі
вони мають чималий профес-
ійний та життєвий досвід.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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 13 вересня ювілейний день народження відсвяткувала
прекрасна жінка, чудова колега по роботі, педагог- органі-
затор Верхньовисоцького  ЗЗСО  Марія Броніславівна  Ба-
бунич.

Дозвольте, шановна ювілярко, від імені всього педагогіч-
ного колективу привітати Вас з цим прекрасним святом. Щиро
бажаємо найкращих днів, що приносять з собою райдужний
настрій, удачу, любов і нескінченно  щасливий час. Нехай
здоров’я тільки міцніє, краса душі не в’яне, життя підносить
чудові подарунки і живеться просто, як у казці. Нехай Ангел-

хранитель оберігає від усіх тривог, а  любов
завжди живе у Вашому серці, душа зали-
шається доброю і щирою. Нехай надія,
віра, любов завжди супроводжують Вас.
Рясних Вам Божих благословінь.

Хай квітне доля у роках прекрасних.
Життя приносить радість і любов,

Мир і здоров’я, злагоду і щастя,
Многая літа  знову і знов!

 Дорогу, щиру і веселу братову, жительку м. Турка Марійку
Кузьмак з 60-річчям від дня народження, яке святкувала
15 вересня, щиро вітає зовиця з сім’єю і бажає міцного здо-
ров’я, щастя, радості, Божого благословення на довгий вік.

З ювілеєм Тебе вітаєм
І бажаєм на всі літа
Будь такою, як ми Тебе знаєм –
Щира, проста і нам дорога.
Здорова будь, щаслива і багата,
Радій, що в Тебе усі рідні є.
Живи ще довго-довго і у рідній

хаті
Хай Бог найкраще у житті дає.
Ти вір в життя і будь собою,
Хай час летить, а Ти,
Як сонце ранньою весною,
Квітуй промінням золотим.

 Колектив ветеринарної служби Турківщини щиро вітає з
ювілеєм лікаря-серолога Турківської лабораторії держспо-
живслужби Марію Іванівну Білас і бажає довгих і щасливих

літ у радості, доброму здоров’ї, достатку, зла-
годі, мирі, під Божим і людським благосло-

венням.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,

Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога

Щасливо стелиться в житті!

Сердечно вітають з 30- річним ювілеєм доброго, щирого,
привітного зятя, швагра, кума, вуйка - Михайла Михайловича
Ціка тесть Василь з тещею Людмилою, сестри дружини Уля-
на, Василина з чоловіком Андрієм та племінники Марічка і
Василько.

Ми бажаємо Тобі невпинного руху вперед, здійснення усіх
планів та задумів, а підґрунтям щасливого життя та плідної
професійної діяльності нехай будуть всі Твої добрі справи!

Перші 10 років – собі дитинство залишило,
Другі 10 років – взяла юності пора,
А треті 10 років сьогодні насту-

пили,
Новий етап – дорослого, сімейно-

го життя.
Тож ми вітаєм з ювілеєм щиро,
Бажаємо достатку, радості, доб-

ра,
Здоров’я міцного, злагоди і миру,
Щоб 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.

 Втрачені державні акти на право власності на земельні ділян-
ки: серія ЯД №432322, зареєстрований 20.02.2007 р., та серія
ЯД №432318, зареєстрований 20.02.2007 р., видані на ім’я Во-
лодимира Георгійовича Бугіля, вважати недійсними.

Шановні працівники  та ветерани лісової галузі
Турківської громади! Сердечно вітаю вас з Днем
працівника лісу – святом, яке за традицією відзна-
чаєте  золотої осені. Це, можна сказати, своєрід-
ний іспит совісті для наших співвітчизників у
самооцінці ставлення до рідної природи і до лісу.
Дякуючи  вам за сумлінну працю,  прийміть в цей
чудовий, осінній день найщиріші слова вітання з
професійним святом. Хай він для вас, як і всі інші
дні, буде наповнений гідним визнанням профес-
ійного внеску в загальнодержавну справу.  Бажаю,
щоб це свято принесло у ваш дім щастя, добро і
надію на краще майбутнє. Щиро зичу благополуч-
чя, щоб реалізовувались ваші кращі задуми і була
щасливою доля.

Також вітаю з професійним святом і рятуваль-
ників та  працівників цивільного захисту. Адже
порятунок людського життя – відповідальна,
складна і дуже почесна робота. Ви завжди перші
там, де людям потрібна допомога. Те, що для зви-
чайної людини є подвигом, для вас – повсякденна
робота, яка не знає вихідних і вимагає величезної
самовіддачі, мужності й  організованості.

Прийміть слова щирої вдячності за вашу працю,
високу майстерність і вірність обов’язку. Бажаю
щастя,  здоров’я, добра вам і вашим родинам!

З повагою – Ярослав ПАРАЩИЧ,
Турківський міський голова.

Щорічно, у третю неділю вересня,  Україна
відзначає професійне свято – День  праців-
ників лісового господарства. В цей день при-
вітання лунають для всіх, хто не байдужий до
проблем лісового господарства, хто своєю пра-
цею і турботою сприяє його збереженню та при-
множенню, хто просто любить, береже і рятує
ліс.

Шановні колективи  лісових підприємств
Боринської громади,   щиро дякую вам  за сум-
лінну роботу та сердечно  вітаю зі святом! Не-
хай у вас та у ваших сім’ях завжди буде мир,
здоров’я та достаток. Бажаю вам злагоди та
успіхів, невичерпної енергії та плідної праці на
благо України.

Вітаю з професійним святом й рятуваль-
ників, працівників цивільного захисту та по-
жежної охорони. Утверджуючи добро й мило-
сердя, ви – справжні герої наших днів –  з чес-
тю виконуєте покладені на вас завдання. Спа-
сибі вам за вірність обов’язку, постійну бойову
готовність до боротьби з незваним лихом.

Бажаю міцного здоров’я, щастя і нехай Гос-
подь оберігає  вас і ваші родини.

З повагою – Михайло ШКІТАК,
Боринський селищний голова.

 

Шановні працівники та вете-
рани ДП «Турківське лісове
господарство»!

У цей святковий день нашого
спільного професійного свята
хочу привітати весь  наш лісівни-
чий колектив з Днем працівни-
ка лісу і подякувати за сумлінну
працю.

Бажаю всім щастя, здоров’я
та добробуту. Нових успіхів вам,
віри і наполегливості у досяг-
ненні поставленої мети. Нехай
ваша натхненна діяльність та
самовіддана праця і надалі
приносять радість та слугують
вагомим внеском справі по-
дальшого примноження та збе-
реження лісових багатств.

Зі святом, шановні!
З повагою, Василь БАРАБАШ,

директор ДП «Турківське лісо-
ве господарство»

 Шановні працівники та вете-
рани лісової галузі Турківщини!

Від усієї душі щиро і сердечно
вітаю вас з професійним свя-
том, яке об’єднує людей праць-
овитих та відповідальних, без-
межно відданих своїй справі.
Бажаю всім вам, вашим рідним
і близьким міцного здоров’я,
щастя, достатку, поваги та шани,
успіхів у лісівничій діяльності.

Нехай ліс, вирощений вами,
приносить радість і задоволен-
ня від спілкування з ним, несе у
ваші оселі душевне тепло і ро-
динний затишок.

З повагою, Юрій ДОСКІЧ,
депутат Львівської обласної

ради.

Шановні працівники та вете-
рани ДП «Боринське лісове
господарство»!

Прийміть  велику вдячність,
найщиріші вітання та побажан-
ня з нагоди професійного свята
– Дня працівника лісу!

Благородна праця лісівників
завжди була важливою та неза-
мінною для суспільства, адже
від її результатів залежить те-
перішнє та майбутнє благопо-
луччя держави.

Тож бажаю всім вам міцного
здоров’я, щастя і благополуччя,
а також успіхів у справі збере-
ження і примноження лісових
багатств рідного краю.

З повагою,
Михайло ІЛЬНИЦЬКИЙ,

директор ДП «Боринське
лісове господарство».

 ВЕЛИКИЙ БОЙКО ПІШОВ У ЗАСВІТИ
Днями ми отримали сумну звістку з Канади.  Наш земляк, знаний меценат, великий патрі-

от України, голова   тутешньої філії Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес
Бойків» Василь Шаран  повідомив, що відійшов у вічність активний член Товариства, уродже-
нець с. Міхновець (тепер територія Польщі), житель м.Торонто Василь Славич. 2 січня  йому
виповнилося 100 років.

Коли с. Міхновець ще належало до Турчанського повіту
і Василь Ількович мешкав тут, то навчався у Лімнянській
школі теперішньої Турківської ОТГ, як і його односельці -
однолітки.

Декілька років тому я зустрічався з п. Василем в Канаді
і розповідав, що стараннями депутата Верховної Ради Ук-
раїни Андрія Лопушанського може бути відкритий пункт
пропуску Лопушанка-Міхновець. Він дуже радів цьому, як
і всім позитивним змінам, що відбувалися на теренах Тур-
ківщини та й України загалом, по-справжньому щиро і
віддано любив Україну і всіляко намагався бути корисним
їй. Беручи участь у різноманітних заходах з підтримки
нашої держави, завжди був активним і щирим.

Висловлюю співчуття всім, хто знав Василя Ільковича, а
найперше – його родині, членам філії «Світовий Конгрес
Бойків» у Канаді. Я переконаний, що він назавжди зали-
шиться  в пам’яті  українців, зокрема вихідців з Бойківсь-
кого краю, яких доля занесла за океан. Спочивай з Бо-
гом, дорогий наш друже. Нехай земля буде  тобі пухом.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і Координацій-

ного центру фестин та конгресів, нагороджений Почес-
ною грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена
«За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений працівник культу-
ри України,  директор Турківського міського Народного

дому.
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– Василю Михайловичу,
знаю, що ваше підприємство
впродовж останніх років пере-
живало різні  часи у плані
фінансово-господарської
діяльності. Як  вам живеть-
ся зараз?

– Лісова галузь не є відокрем-
леною від суспільних процесів,
що відбуваються в державі. Це
ланка загального господарсь-
кого  ланцюга, на яку так чи іна-
кше впливають кризові явища
загальнодержавного значення.
Та, більше того, робота
лісівників є специфічною й до-
сить часто залежить від погод-
них умов.

Якщо аналізувати останні
роки, то хочу відзначити, що
2019-й та 2020-й були досить
таки непростими  для нашого
підприємства та лісової галузі
взагалі. Через поширення коро-
навірусної інфекції, відтак за-
тяжного карантину, різко змен-
шилася реалізація лісопро-
дукції. Чимало підприємств, в
тому  числі й закордонні, що куп-
ляли  нашу продукцію,   зупини-
ли свою діяльність – хто частко-
во, а хто й повністю. Відповідно,
й зменшилися наші фінансові
надходження. А тому досить
часто ми з великими трудноща-
ми виплачували заробітну пла-
ту,  платили податки, а про
якийсь розвиток підприємства
й говорити не доводилося. Дя-
кувати Богу, цьогоріч ситуація
змінилася у позитивний бік.
Сьогодні маємо хороші умови
для лісового бізнесу,  відчутно
зросла вартість продукції, яку
реалізуємо виключно через
відкриті аукціонні торги. Це
сприяє здоровій конкуренції.
Таким чином  ціни  для нас ста-
ють сприятливими. В середнь-
ому,  за 4-4,5 тисячі гривень ми
продаємо 1 м куб.  кругляка
ялиці. Пиломатеріали  реалі-
зуємо виключно на експорт  за
ціною 260 євро за метр кубіч-
ний. Відправляємо їх двом
фірмам – австрійській та
латвійській.

– То виявляється,  що пе-
реробка, від якої колись відмо-
вилися лісгоспи, сьогодні є
вигідною?

– Це справді так. Шість  років
тому, коли Верховна Рада Украї-
ни прийняла законопроект про
заборону експорту лісопродукції
у круглому вигляді, ми вчасно
зорієнтувалися і взяли в лізинг
словенське обладнання для
переробки у фірми «Мебор». Це
лісопильна рама, багатопиль-
ний та торцювальний верстати.
Сьогодні на цьому обладнанні
щомісяця виготовляємо 200-
250 м куб. пиломатеріалів, які,

як ви розумієте, за доброї ціно-
вої політики приносять нам
фінансові прибутки. Та, більше
того, люди мають роботу й ви-
соку заробітну плату.

– Зрозуміло, щоб підприєм-
ство мало добрі фінансові
надходження від реалізації
круглого  лісу, на повну по-
тужність працював перероб-
ний цех, потрібно  в дос-
татній кількості заготов-
ляти деревину.

– Питання заготівлі – один із
основних видів нашої діяль-
ності. Щорічно в середньому ми
рубаємо 25 тисяч метрів кубіч-
них, 30 відсотків з яких перероб-
ляємо, решту реалізовуємо у
круглому вигляді. В цю кубома-
су входять і дрова, якими забез-
печуємо соціальну сферу Туркі-
вської громади, зокрема закла-
ди освіти, культури та медици-
ни. Продаємо дрова  хвойних
порід й через аукціонні торги
підприємства, що виготовляють
плиту пресовану, а букові тим,
що виробляють оцтову продук-
цію, або ж випалюють дров’яне
вугілля.

– Василю Михайловичу, ло-
гічно постає запитання: на
яких площах проводите заго-
тівлю?

– У середньому в рік рубки
проводимо на площах 300-320
га. Але тут хочу наголосити, що
останніми роками  проводимо
їх  максимально наближено до
природи лісівництва. Ми різко
зменшили суцільні рубки голов-
ного користування. Зазвичай, це
невеликі ділянки, де є смере-
кові насадження, які швидкими
темпами всихають. Натомість в
основному ведемо вибіркові
рубки – переформування та руб-
ки догляду за лісом. Сьогодні
вони основні для лісової галузі.

– Думаю, переважній
більшості читачів буде  не
зрозуміло, а що ж таке рубки
переформування?

– Якщо коротко, то  це рубки,
спрямовані на поступове пере-
творення одновікових насад-
жень у різновікові мішані, бага-
тоярусні.  Після закінчення руб-
ки, на  таких ділянках проводи-
мо доповнення високопродук-
тивними породами (дугласії,
ялиці білої, буку та модрини
європейської). Посадковий ма-
теріал купляємо виключно із
закритою кореневою системою.
Приживлення становить 95
відсотків.

– Василю Михайловичу, а чи
всихають  у ваших угіддях
смерекові насадження?

– Звичайно. І їх потрібно ру-
бати. Хоч  часто стороння лю-

дина не може реально оцінити
загрози смерековим лісам. В
смереки ходульна поверхнева
коренева система і в  час гло-
бального потепління поверх-
неві води щороку мають тен-
денцію до пониження. Смере-
ка  немає звідки брати вологу.
Відтак розпочинається процес
всихання. А ті породи, які вико-
ристовуємо для
доповнення,  ма-
ють стержневу
кореневу систе-
му, яка проникає
глибоко в грунт і
за рахунок цього
живиться воло-
гою. Є й інші при-
чини всихання.
Та й біологічний
вік смереки, яка
не є пристосова-
ною до наших
природних умов,
– 51 рік.

–  А які площі
цьогоріч заліс-
нило ваше
підприємство?

– Посадку  про-
ведено  на ділян-
ках,  які вивіль-
нені з-під суцільних рубок. А  на
ділянках, які залишені під при-
родне поновлення, проведено
доповнення лісових культур.
Власне, природне поновлення
– це найкращий спосіб для ви-
рощування лісових насаджень.
Та й рубку заготівельники зобо-
в’язані проводити з дотриман-
ням усіх норм та вимог, так, щоб
зберегти  різновіковий підріст.
Коли якісно проведена рубка,
тоді й доповнення проводимо
мінімальне. Цьогоріч це зроб-
лено на площі 40,2 га.

Хочу наголосити, нещодавно
Президент України видав Указ
«Про деякі заходи щодо збере-
ження і відтворення лісів».
Згідно цього документа, з 1 жов-
тня по 30 листопада проходи-
тиме громадянська  акція «Ство-
рюємо ліс разом», в рамках
проекту «Зелена країна». У ме-
жах України заплановано поса-
ди 1 млрд. лісових насаджень.
ДП «Турківське лісове госпо-
дарство» посадить  в цей пері-
од 30 тисяч саджанців  на площі
9,4 га.

– Досить часто лісівників
звинувачують у тому, що
після проведених рубок ділян-
ки залишаються захаращени-
ми, неприбраними.

– Іноді це буває. Але ми з усією
відповідальністю відносимося
до контролю за веденням ру-
бок. А, як відомо, заготівлею лісу
сьогодні займаються переваж-

но приватні підприємці, які ма-
ють відповідну ліцензію на ро-
боту та дозволи на підвищену
небезпеку. У наших угіддях пра-
цює 11 підприємців, з них – одна
бригада із Закарпатської об-
ласті, та одна з Івано-Франкі-
вської, всі решта – наші, місцеві.
Зокрема, це  ПП «Оксана» з
Ісаїв,  Василь Дудурич із Розлу-
ча, Віталій Федько з Гусного,
Михайло Пузич з Ісаїв,  Іван
Ільницький та Мар’ян Павлик із
Завадівки, Іван Щур з Либохори,
Роман Тисовський та Петро
Кузьмин з Турки.

Я не стверджую, що працюють
заготівельні бригади ідеально.
В лісі буває різне. Але ми на-
цілюємо їх в основному на кінну

трилівку, яка є оптимальною під
час проведення  рубок пере-
формування чи рубок догляду за
лісом.

– Василю Михайловичу, а як
працює механізм громадсько-
го контролю за діяльністю
лісівників?

– Перед тим, як розпочати
рубку на тій чи інші ділянці, ми
виставляємо на нашому сайті
всю інформацію – в якому квар-
талі, виділі буде заготівля,
скільки деревини забираємо.
Відтак, будь-хто з людей, кому
ця тема цікава, може перегля-
нути цю інформацію, а вже після
того навіть співставити з реаль-
ним станом речей на лісовій
ділянці. Це, власне, і є механізм
громадського контролю. Та й
завжди ми ставимо до відома
місцеву владу про початок руб-
ки.

– Іноді можна почути звину-
вачення у вашу адресу: мов-
ляв, рубають ліс, а вигоди від
цього місцеві громади не ма-
ють жодної.

– Ну, це дещо неправильно.
Давайте поглянемо, скільки
наше підприємство сплачує по-
датків. Для прикладу, у 2020-му,
як я вже казав, кризовому році,
ми сплатили 8 млн. 166 тисяч
різних податкових платежів.
Майже мільйон – податок з до-
ходів фізичних осіб, більше
півтора мільйона гривень – єди-

ний соціальний внесок, 2 млн.
225 тис. грн. – ПДВ, більше
мільйона гривень – лісовий
дохід державного значення,
більше 800 тис. грн. — лісовий
дохід місцевого значення. Цьо-
горіч податки зросли вдвічі. І ста-
ном на 1 вересня ми вже спла-
тили 9 млн. 552 тис. гривень
різних податків. Майже 2, 5 млн.
грн. – це податок з доходів
фізичний осіб, більше півтора
мільйона гривень – ЄСВ, 3,5
млн. грн. – ПДВ.  За нашими
прогнозами, до кінця року спла-
тимо майже 17 млн. гривень по-
датків. Зрозуміло, левова част-
ка з них – це доходи місцевого
бюджету. Наше підприємство є
одним з найбільших платників
податків Турківської територі-
альної громади. І всі звинувачен-
ня, ніби від лісгоспу немає нія-
кої користі, є  безпідставними.

Принагідно хочу наголосити,
що в нас у цьому році різко зрос-
ла середня заробітна плата.  У
минулому – вона була 9600, а в
серпні 2021 року –  більше 20
тисяч  гривень.

– Василю Михайловичу,
складається враження, що ви
живете практично безпроб-
лемно. Чи так це насправді?

– Звичайно, ні.  Викликів, що
стоять перед лісовою галуззю, і
нами зокрема, є чимало. Хочу
звернути увагу на ті, що виника-
ють у зв’язку із  гірською спе-
цифікою нашого регіону. Особ-
ливо це стосується проблеми
будівництва лісових доріг. Без
них дуже часто складно або й
неможливо  вивезти деревину
з важкодоступних ділянок. Та й
затрати на  це йдуть чималі. Хоч
за минулі роки ми побудували
59 км таких доріг, ця проблема
й далі стоїть гостро. Більше  де-
сяти років ми не отримуємо
жодної копійки з бюджету. На
все потрібно заробити.

Є проблема й з оновленням
матеріальної бази, зокрема
машинно-тракторного парку.
Хоч і над цим працюємо. Вже
найближчим часом маємо
намір взяти в лізинг на 2 роки
сучасний трактор МТЗ-2121 з
причепом та маніпулятором,
вартістю 3 млн. гривень. З його
допомогою можна буде заби-
рати деревину з важкодоступ-
них місць. Якщо фінансове ста-
новище й надалі буде стабіль-
ним, думаю, що на цьому прид-
бання техніки не зупинимо.

– Вище Ви згадали  про соц-
іальну сферу Турківської те-
риторіальної громади. Чи за-
безпечено всі установи дро-
вами на зиму?

– На даний час з освітою та
медициною укладено угоди:
медикам дрова фактично заве-
зені, а  навчальним закладам
завершимо завезення  до кінця
вересня.

Користуючись нагодою,  хочу
звернутися до всіх жителів Тур-
ківщини бережливо й відпові-
дально ставитися до лісу. Берег-
ти його від лісових пожеж, не
засмічувати, допомагати
лісівникам в  охороні  від само-
вільних рубок, які останнім ча-
сом значно зменшилися. Ліс –
це наше спільне багатство і ми
всі є відповідальними перед
ним.

Розмову вів
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß Â
Ë²Ñ² – ÂÅËÈÊÀ ÍÀÓÊÀ

З роками так склалося, що ДП «Турківське лісове господарство» є одним з найбільших
промислових підприємств, яке сьогодні успішно веде господарську діяльність, наповнює місце-
вий бюджет, дає роботу людям. Враховуючи  значення лісу в житті людини  та специфіку
роботи лісівників, до них завжди прикута увага громадськості. Не бракує і критики, часто
огульних звинувачень. І роблять це, як правило, ті, хто сам в житті нічого не зробив і далекий
від розуміння реального стану справ у лісовій господарці.

У переддень професійного свята – Дня лісівника – маємо добру нагоду поспілкуватися з
директором підприємства Василем Барабашем й отримати відповіді на ряд запитань, що є
актуальними і для багатьох  не до кінця зрозумілими.



 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.
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– 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

Продаж керамзитних та бетонних блоків, пісок, це-
мент М500 та щебінь різних фракцій. Доставка або са-
мовивіз. м.Турка.

Телефони: 096-830-5989, 066-95-350-80. Продається земельна ділянка, площею 0,2445 га, для будів-
ництва та обслуговування житлового будинку, за адресою – с. За-
вадівка, вул. Військове Містечко (у районі лікарні).

Ціна – договірна. Тел. : 0955945724. Віктор

У суботу змагались юні шаш-
кісти, які в ДЮСШ «Юність» тре-
нуються у Богдана Москаля та
Володимира Комарницького.

У групі до 10 років серед
юнаків перше місце посів Андрій
Комарницький, 2012 р.н., друге
- Артем Хрептак, 2011 р.н., третє
– Юрій Співак, 2013 р.н.; серед
дівчат призерами стали Вікто-

рія Голованич, 2011 р.н., Софія
Леневич, 2014 р.н. та Тамара
Мурис, 2013 р.н. Також хорошу

гру демонстрували і юні шашкі-
сти Андрій Галич, 2012 р.н., Ро-
ман Денькович, 2013 р.н., Олек-
сандр Писанчин, 2011 р.н.  та
Евеліна Крайняковець, 2013
р.н..

У старшій групі до 15 років
серед юнаків перше місце посів
Андрій Кузьо, 2007 р.н., друге -
Андрій Комарницький, 2012
р.н., третє – Ярослав Сенчишин,
2009 р.н.; серед дівчат призера-
ми стали Соломія Крецул, 2009
р.н., Ангелина Титар, 2007 р.н.
та Вікторія Голованич, 2011 р.н.,

Наступного дня, в неділю, зма-
гались 14 кращих шашкістів – як
дорослих, так  юнаків і дівчат.

Перше місце посів Богдан
Москаль, друге - Василь Кости-
шак, третє - Ірина Малетич, 2007
р.н., яка показала кращий ре-
зультат серед жінок та дівчат і в
турнірній таблиці випередила
багатьох чоловіків та юнаків.
Четверте місце в турнірі та кра-
щий результат серед юнаків по-
казав наймолодший учасник
Андрій Комарницький.

Серед юнаків за другі-треті
місця грамотами були нагород-
жені Ярослав та Богдан Сенчи-
шини, а серед дівчат – Діана
Ференц, Соломія Крецул, Анге-
лина Титар та Віка і Павліна Го-
лованичі.

Також слід відмітити хорошу
гру ветеранів Богдана Сенчиши-
на, 1946 р.н. та Зиновія Цолига-
на, 1957 р.н.

Тепер шашкісти Турківщини
будуть готуватись до обласних
спортивних ігор серед громад,
які заплановані на жовтень, а
шахісти вже 18 вересня пред-
ставлятимуть Турківщину на
спортивних іграх Львівщини в
Новояворівську.

25 вересня заплановано про-
ведення в Турківській ДЮСШ
«Юність» матчу з шахів на 10
дошках між командами Турки та
Самбора. У липні в Самборі
перемогу в матчі святкували гос-
подарі, тепер турківчани поста-
раються взяти реванш.

Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ “Юність”

ØÀØÊ²ÑÒÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ
Â²ÄÌ²ÒÈËÈ ÄÅÍÜ
Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐÈ

11- 12 вересня у місті Турка, в приміщенні ДЮСШ “Юність”,
відбулися шашкові турніри з нагоди Дня фізичної культури
та спорту.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення конкурсу на заміщення вакан-
тної посади завідувача сектору освіти  відділу

освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступе-
ня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички робо-
ти на комп’ютері.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на
посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій, незалежно від форми влас-
ності, не менше 1 року.

Перелік документів, які слід подати на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про

ознайомлення заявника із встановленими законодавством обме-
женнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцево-
го самоврядування та проходженням служби;

 2) заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки, розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоє-

ння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5) інформація про заповнення декларації про майно, доходи,

витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік як
кандидата на посаду за формою, передбаченою Законом України
«Про запобігання корупції»;

6) копія документа, який посвідчує особу;
7) копія військового квитка (для військовослужбовців або військо-

возобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календарних днів від дня

публікації оголошення в газеті за адресою: смт. Бориня, вул. І.Фран-
ка, 4.

Телефон для довідок: (03269)3-41-18.

 Сім’я Дец щиро співчуває Ганні Іванівні Мамчук з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері.

ПОЖЕЖА НА ВУЛИЦІ СЕРЕДНЯ
У неділю, 12 вересня, о 03.33 год. до служби порятунку «101»

надійшло повідомлення про пожежу в м. Турка на вул. Серед-
ня, 103, яка  виникла в цегляному житловому будинку, крито-
му шифером, розміром 10х5 м.

На місце виклику виїхали ряту-
вальники 28-ої державної пожеж-
но-рятувальної частини м. Турка.
На момент прибуття будівля була
повністю охоплена вогнем. На місці
пожежі виявлено тіло власника,
1965 року народження.

 Завдяки професійним та опера-
тивним діям, рятувальникам вда-
лося запобігти розповсюдженню та
перекиданню вогню на сусідні  жит-
лові будівлі.

Внаслідок пожежі вогнем знище-
но дах на площі 50кв.м., речі до-

машнього вжитку, а також пошкод-
жено стіни на площі 100 кв.м.

Причини та обставини виникнен-
ня пожежі встановлюють. Але су-
сіди загиблого кажуть, що він доб-
ряче зловживав алкоголем, і цілком
можливо, що пожежа виникла че-
рез те, що господар курив у ліжку,
яке могло зайнятися від недопал-
ка.

На жаль, це вже далеко не пер-
ший і, очевидно, не останній под-
ібний випадок на Турківщині.

Наш кор.

ДО СМЕРТІ ПОБИВ
ОДНОСЕЛЬЧАНИНА

У понеділок, 13 вересня, у Турківське відділення
поліції надійшло повідомлення від медиків міської
лікарні про пацієнта, який був госпіталізований
напередодні з діагнозом «розрив внутрішніх
органів». Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік
від отриманих травм помер.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 29-
річного мешканця одного з сіл Турківщини. Тілесні уш-
кодження йому завдав напередодні, 12 вересня,
близько 16.00 год., його 27-річний односельчанин під
час конфлікту.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримі-
нального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлен-
ня волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.
Наш кор.

ДОБРА ДОРОГА БУВАЄ
НЕБЕЗПЕЧНОЮ

Добра справа: на вулиці Середня у м.Тур-
ка капітально відремонтували дорогу. Але,
як виявляється, в цьому є й небезпека. Водії,
що проїжджають тут, часто спостеріга-
ють ситуації, що в будь-який момент мо-
жуть спричинити дорожньо-транспортну
пригоду. Діти безконтрольно їздять на ве-
лосипедах, та граються з м’ячем посеред
дороги, а багато кермувальників – люби-
телів швидкої їзди – на поворотах зріза-
ють кут на великій швидкості. Через це
інший водій, їдучи із дотриманням усіх пра-
вил, може  стати учасником ДТП.

Небезпеку створюють й непокошені узбіччя, що
на поворотах закривають огляд водіям та пішохо-
дам. Щоб прибрати півтораметрові зарослі, не по-
трібно ані кошторисів ані тендерів. Просто треба
змусити господарів, біля будинків яких вони рос-
туть, покосити.

Власне у вівторок тут трапилася дорожня при-
года. Житель одного з сіл не впорався з керуван-
ням та в’їхав у огорожу. На щастя не травмував
перехожих. Поліцейські склали на нього адмінпро-
токол, а відшкодовувати збитки господарям ого-
рожі можливо буде у судовому порядку.

Наш кор.

Учнівський та педагогічний колективи Кривківського ЗЗСО І-ІІ ст.
висловлюють щире співчуття в. о. директора Олександру Івановичу
Паленичаку з приводу тяжкої втрати – смерті тестя – Василя Іва-
новича Федька.

Працівники екстреної медичної допомоги медицини катастроф
пункту Верхнє Висоцьке висловлюють щире співчуття водію Рома-
ну Лук’яновичу Цуняку з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Жукотинського ЗЗСО І-ІІ ст. глибоко сумує з приводу
смерті колишнього вчителя фізичного виховання Івана Федорови-
ча Барана і висловлює щире співчуття родині покійного.


