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Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електроніки
та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір на поса-
ду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: безкоштовні транс-
портування, харчування, медичне страхування та проживання для
іногородніх.

Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський рай-
он, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).

ÂÐÓ×ÈËÈ ÊËÞ×² Â²Ä ÊÂÀÐÒÈÐÈ
Минулого тижня голова Боринської селищної ради Михайло Шкітак урочисто вручив ключі

від квартири 23-річній Надії Харьо – особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня. Це однокімнатна квартира у місті Борислав. Дівчина вже зараз може переселитися до неї,
оскільки належні умови для проживання тут є. Попередні господарі залишили усі меблі.
Вартість житла – 320 тис. грн. 250 тис. грн. – це кошти обласного бюджету, решта –
Боринської селищної ради.

«Сподіваюся на те, що з
придбанням житла дитина
буде впевненіше почувати
себе та будувати плани на
майбутнє. Нехай у новій
оселі панує злагода, добро-
бут, щастя, сімейний зати-
шок та справжнє родинне
тепло», - сказав селищний
голова Михайло Шкітак.

Зрозуміло, що щастя
дівчини було безмежне,
адже іноді важко повірити,
що влада так допоможе в
житті. А тепер Надія зможе
одружитися і завести сім’ю,
маючи для цього, як ка-
жуть, затишний куточок.

До привітань приєднали-
ся начальник служби у
справах дітей селищної
ради Надія Сливар та пред-
ставник Християнської
Церкви «Христа Спасителя» Володимир, який вручив Надії Харьо подарунки.

Хочеться вірити, що ця добра справа в громаді буде продовжена і в наступному році, оскільки на
обліку у службі у справах дітей, з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебу-
ває 8 осіб. Про це мають подбати, як депутати Львівської обласної, так і Боринської селищної рад.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні працівники поштового зв’язку, електрозв’язку та
радіо Турківської  об’єднаної  територіальної громади!

Від щирого серця вітаю  вас із професійним  святом – Днем
працівників радіо, телебачення та зв’язку!

Розвиток засобів комунікації та інформаційних технологій,
телебачення і радіо – не-
від’ємна складова нашого часу.
Без них сьогодні неможливий
суспільний прогрес. Завдяки
вам ми щодня дізнаємося про
події у світі, що допомагає відчу-
ти причетність до процесів су-
часності, відкрити широкі мож-
ливості для контактів і спілку-
вання.

Це свято об’єднує людей
різних професій: журналістів, редакторів, видавців, листонош,
операторів, сортувальників – всіх тих, чия благородна праця
забезпечує одне з основних прав громадян – право на отри-
мання інформації.

Бажаю всім вам професійного росту, невичерпної енергії,
творчих ідей та втілення їх у життя, натхнення і процвітання,
здоров’я, гарного настрою сьогодні та завжди. Хай всі ваші
задуми будуть реалізовані! Хай Господь оберігає  вас і ваші
родини!

З повагою, Ярослав ПАРАЩИЧ,
Турківський міський голова.

ÇÃÀÑËÀ Ç²ÐÊÀ ÂÅËÈÊÎ¯ ËÞÄÈÍÈ
Кажуть, що зірки, які яскраво сяють, раптово згасають.

Так, на 74-му році життя, погасла зірка   Великої Людини, лю-
дини-гуманіста, доброї душі і щирого серця, знаного медика,
науковця, світоча в царині фтизіатрії і пульмонології, докто-
ра медичних наук, професора, академіка, нашого славного
земляка Івана Ільницького.

Медицині він присвятив майже 50 років життя, пройшовши шлях
від звичайного лікаря до титулованого  й пошанованого вченого.

Навіть досвідченим статистам
важко було б дати інформацію,
скільком людям він допоміг, дав
надію на виздоровлення чи вря-
тував життя.

Земною стежкою, уквітчаною
успіхами, він ішов самостійно.
Без впливових  батьків чи покро-
вителів. Всього домігся завдяки
своєму Богом даному розуму, на-
полегливості та впевненості. Іван
Григорович не шукав щастя, а був
його джерелом.

Успішно закінчивши
Львівський державний медич-
ний інститут, працював лікарем
в різних медичних установах. Зго-
дом три роки проходив службу

на посаді медика на ракетному протичовновому кораблі «Комсо-
молець». Більше десяти років навчався і працював в Києві, в інсти-
туті фтизіатрії, пульмонології і грудної хірургії та Національному
інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова. Власне там він прой-
шов шлях від аспіранта до доктора медичних наук, професора.
Повернувшись до Львова, завідував кафедрою Львівського медич-
ного університету ім. Д.  Галицького, а з 1995 по 1998 роки був
проректором та деканом медичного факультету. Він автор понад

700 наукових праць, 17 підручників і монографій, 13 авторських
свідоцтв на винахід та патентів, 20 методичних розробок, 40 раці-
оналізаторських пропозицій. У 1997 році йому присвоєно вчене
звання академік. Згодом отримав звання лауреата премії ім. Ярос-
лава Мудрого та лауреата премії ім. Святого Володимира. За зас-
луги у відродженні духовності в Україні та утвердження Помісної
Української Православної Церкви був нагороджений орденом Ан-
дрія Первозванного та святих Кирила і Мефодія, нагрудним  зна-
ком «Архангел Михаїл Київський». Іван Григорович був учасником у
наукових дослідженнях та наданні медичної допомоги населенню
в радіаційно забруднених умовах Чорнобильської зони. За це він
нагороджений медаллю «Учасник ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС». Під його керівництвом захищено 13 докторських та канди-
датських дисертацій. І цей список визнання видатного вченого
можна продовжувати.

Життєва зірка Івана Григоровича світила яскраво, освітлюючи
шлях порятунку для багатьох людей, хто звертався до нього. Тися-
чам розчарованих і пригнічених важким тягарем хвороб він повер-
тав надію на одужання й життя. До нього йшли за порадою і допо-
могою коли все уже  здавалося втрачено і  величезний лікарський
досвід, професіоналізм, щирість та доброзичливість у відношенні
до людей давали результат. Свідченням цього є численні подяки
від пацієнтів не лише з Львівщини чи  України, а  з далекого та
ближнього зарубіжжя.

Іван Григорович безмежно любив рідний край та   своїх зем-
ляків. Власне Бойківська земля прийняла його на вічний спочи-
нок.

Зрозуміло, що перелічити всі успіхи академіка Івана Ільницько-
го надто складно. Їх багато. Але  повчальним є те, що він розумів
важливе християнське правило: ті, хто ходить з Богом, завжди до-
сягають мети.

Турківщина  –  в скорботі й щиро розділяє біль втрати з родиною
видатного вченого. Тисячі земляків у своїх молитвах, звертаючись
до Всевишнього, просять, аби Він прийняв його у своє Небесне
Царство, якого,  без сумніву, Іван Григорович заслужив.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ»

2022 Ð²Ê
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
(разом із платою за

прийом передплати):
- 1 місяць – 17,00 грн.
- 3 місяці – 46,00 грн.
- 6 місяців – 86,00 грн.
- 12 місяців – 166,00 грн.

УТОЧНЕННЯ
В одному з номерів газети

«Бойківщина» була надруко-
вана інформація про те, що
Т у р к і -
в с ь к а
м і с ь к а
р а д а
пр идба-
ла трак-
тор з на-
вісним та причіпним облад-
нанням, вартістю  2 млн. 300
тисяч гривень.

Насправді ж вартість його є
значно меншою – 1 млн. 649
тисяч гривень. Непорозуміння
виникло через те, що помили-
лися у підрахунках.



 2 стор.                     «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»          12 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó

Церковний хор «Дзвін» УГКЦ св. апостолів Петра і Павла
м. Турка щиросердечно вітає  з ювілеєм талановиту люди-
ну, ревну християнку, добру, щиру  порадницю, хористку Ана-
стасію Доманську і бажає шановній ювілярці міцного здо-
ров’я , невпинної життєвої енергії, родинного тепла, спов-
нення усіх планів і мрій, благополуччя, рясних Божих благо-
словінь.

Хай щастя не відходить від порога,
А Матір Божа Вас до серця пригорта,
І доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!
Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-

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

Педколектив Комарницької гімназії щиросердечно вітає
з ювілейним днем народження  вчительку іноземної мови
Михайлину Василівну Комарницьку і бажає шановній юві-
лярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без
ліку і довгого-довгого щасливого віку.

Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі.

У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже,  Вам здоров’я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ

Під Божим і людським благословен-
ням!

СЛАВИМО
СТЕПАНА БАНДЕРУ,

ПИШАЄМОСЬ УКРАЇНОЮ
Патріотичний дух і гордість за Українську державу по-особ-

ливому піднесено відчуваємо  останнім часом завдяки флеш-
мобу, започаткованому львівськими школярками під мелодію
пісні «Батько наш Бандера». Від школи до Верховної   Ради, від
Львова до Донеччини шириться ця мелодія, додаючи віри і впев-
неності українцям.  А у Кремлі «палає». Московські пропаган-
дисти у звичній брехливій манері намагаються очорнити пат-
ріотичний рух українців в очах світової спільноти.

Лунає ця патріотична пісня й на наших теренах. Нещодавно ес-
тафету флешмобу передала Козівська ОТГ Боринській. І пісня ве-
лично прозвучала біля пам’ятного знака, спорудженого на честь
загиблих патріотів в центрі селища. А вже наступного тижня еста-
фета прийде в Турку. У вівторок, 16 листопада,  біля пам’ятника
Степану Бандері збереться чисельна громада й знову лунатиме
«Батько наш Бандера». О 14.00 год. міська рада запрошує всіх
небайдужих взяти участь  у цьому патріотичному заході.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÂÀ ÊÎÍÊÓÐÑÈ Â ÖÀÐÈÍ² ÊÓËÜÒÓÐÈ
 Минулого тижня сесія Турківської мської ради затвердила

положення про проведення конкурсів на заміщення вакантної
посади керівника комунального закладу «Турківська публіч-
на бібліотека»  та вакантної посади керівника комунального
закладу «Центр культури і дозвілля».

У наступному номері газети буде надруковано оголошення про
проведення конкурсів і всі бажаючі зможуть  подати необхідні до-
кументи й поборотися за перемогу. Кажуть, що претендентів не
бракуватиме.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

РЕКОНСТРУКЦІЯ
МІСЬКОГО ПАРКУ

Уже в наступному році міська влада може провести  рекон-
струкцію міського парку по вул. Січових Стрільців в м. Турка
(на ставках), якщо заявка, подана на  обласний конкурс, отри-
має схвалення. Зрозуміло, для того, щоб це сталося, по-
трібна планомірна робота на місцях, а також підтримка де-
путатів Львівської обласної ради.

Якщо  проект стане переможцем, то в парку, в межах реконст-
рукції, буде споруджено амфітеатр, відпочинкову зону та ще ряд
інших споруд відпочинково-рекреаційного характеру. Днями сесія
міської ради дала дозвіл на розробку проектно-кошторисної доку-
ментації   та проходження експертизи проекту по даному об’єкту.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Загублений військовий квиток НК №4833359, виданий Калушським
РВК Івано-Франківської області 04.05.1984р. на ім’я Юрія Степановича
Бугіля, вважати недійсним.

Так сталося, що Марія Мико-
лаївна пов’язала своє життя із
родиною зв’язківців 51 рік тому.
Чисто випадково. Випускницю
місцевої школи – красиву мило-
видну дівчину, як кажуть, запри-
мітив тодішній начальник
відділення Тома Зинич і зразу
побачив у ній хорошого праців-
ника, а згодом й доброго керів-
ника. І не помилився. Марія
Миколаївна швидко освоїла всі
аспекти роботи і вже через ко-
роткий час, у разі потреби, впев-
нено могла замінити керівника.
А роботи тоді було надзвичай-
но багато. У сферу відповідаль-
ності відділення входив не
тільки поштовий зв’язок, як сьо-
годні, а й електро, з усіма  про-
блемами. Це сотні радіоточок та
телефонів. У штат входили не
лише листоноші, а й монтери
лінійних споруд. Словом, госпо-
дарка була чимала і щодня до-
водилося працювати з повною
віддачею, все побачити, зрозу-
міти і, в разі потреби, знайти
правильний вихід. Щоб управля-
ти усім цим й справді були
потрібні професійні й життєві
навики. Більше того, до роботи
зв’язківців у радянські часи
була прикута особлива увага
«керівної і спрямовуючої». За
будь-який промах (скажімо, не-
вчасно доставлену телеграму)
доводилося пояснювати  вимог-
ливому керівництву райвідділу
зв’язку.

Втім, Марія Миколаївна з по-
вною відповідальністю завжди
відносилася до роботи, і якщо
вже були якісь незначні прома-
хи, то їй швидко вдавалося їх по-
лагоджувати. Минуло недовгих 5
років  і її, уже досвідчену, при-
значають начальником
відділення. Цю посаду вона об-
іймала впродовж 46 років. За-
раз, коли вже на заслуженому
відпочинку, з приємністю і вдяч-
ністю згадує своїх наставників,
колег по роботі, з якими бувало

й в суперечці завжди знаходи-
ла правильні рішення у життє-
вих, часто непростих, ситуаціях.
За час роботи вона добре лаго-
дила з усіма керівниками рай-
вузла зв’язку. Правильно і вміло
управляла підлеглими. Зараз
вже й важко пригадати, скільки

їх в різний період часу працю-
вало у відділенні. Всім Марія
Миколаївна вдячна за розумін-
ня, а часто й за життєві науки,
які не цуралася переймати. Та
й взагалі, вона полюбляє каза-
ти, як на мене, правильний
вислів: «За все треба бути вдяч-
ному Богу. За дар життя, за сон-
це, за небо, за землю. За все,
чим Всевишній благословив».
Безперечно, Марія Миколаївна
вдячна всім, хто був і є поруч з
нею, особливо чоловікові. Він
завжди з розумінням відносив-
ся і всіляко допомагав у її ро-
боті. Своїм дітям, які виросли
мудрими, чесними і виховани-
ми, і того ж навчають онуків.
Їхній приїзд до бабусі – це
справжнє свято. Свято любові,
радості і добра.

З особливою пошаною Марія
Миколаївна  відносилася до
своїх колег по роботі – листо-
нош. Якщо хтось з них захворів
чи пішов у відпустку, або ж роз-
рахувався, вона  брала і викону-
вала їхні обов’язки – розноси-
ла пенсію, газети, а також й то-

вари домашнього вжитку. І зав-
жди встигала. Мені неодноразо-
во доводилося чути й бачити, з
якою радістю її чекали пенсіо-
нери, для прикладу, в селах
Хащів чи Лопушанка. Пошану і
авторитет в них Марія Миколаї-
вна заслужила роками сумлін-
ної праці і, думаю, не втратить
їх  ніколи.

За словами начальника
міського відділення поштового
зв’язку м .Турка Михайла Колча-
ра, якого об’єднує з Марією Ми-
колаївною більше 30 років
спільної праці, каже, що очолю-
ване нею Лімнянське відділен-
ня завжди було серед кращих.

Зараз ветеран галузі зв’язку
на заслуженому відпочинку.
Втім, навідується до поштового

відділення, цікавиться, як ідуть
справи. А якщо є необхідність,
підказує, допомагає молодим.

Варто відзначити, що Марія
Вишинська є великим патріо-
том. З перших днів відновлення
незалежності нашої держави
була серед тих, хто торував шлях
в утвердженні українських на-
ціональних ідеалів. Іноді з ри-
зиком втратити роботу. Вона
була активним учасником як
Помаранчевої революції, так і
Революції Гідності. Брала актив-
ну участь в роботі патріотичних
організацій.  Хоч це вона не воз-
величує. А каже «Мої скромні
заслуги. Як і багатьох українців».
Втім, вони належно оцінені Ук-
раїнською державою. Недавно
у 30-у річницю Незалежності
України, її в числі небагатьох на-
городжено ювілейною медал-
лю, яку вона направду заслужи-
ла. А за  багаторічну сумлінну
зв’язківську працю директор
Львівської дирекції АТ «Укрпош-
та» Євген Савчук відзначив її
роботу Почесною грамотою.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÇÀ ÂÑÅ ÂÄß×ÍÀ ÁÎÃÓ
Крізь роки не втрачає актуальності і, очевидно, не втра-

тить ніколи народна мудрість «Не посада красить людину, а
навпаки». Власне цей вислів спав на гадку під час недавнього
спілкування з чудовою жінкою, дружиною, мамою, бабусею,
прабабусею, багатолітнім начальником відділення пошто-
вого зв’язку с. Лімна Марією Вишинською. Працюючи на цій
посаді декілька десятків років (до речі, дуже потрібній лю-
дям), Марія Миколаївна здобула авторитет і пошану та ша-
нобливе ставлення як в керівництва, так і серед широкого
загалу людей, що користуються поштовими послугами.
Найперше – чесною, сумлінною працею, людяним та відпові-
дальним відношенням до усіх, незалежно  – це підліток, шко-
ляр, а чи пенсіонер.
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Ð Î Ç Ï Î Ð ß Ä Æ Å Í Í ß
голови Турківської міської ради

Про встановлення розпорядку роботи апарату
Турківської міської ради

На виконання Постанови КМУ №641 від 22.07.2020 року «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепіде-
мічних заходів на території із значним поширенням гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-
2», керуючись вимогами ст. 42 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні»:

1. Встановити наступний порядок роботи апарату Турківської
міської ради з 10.11.2021 року по 31.12.2021 року:

- понеділок - четвер: з 08.00 год. - 17.00 год.;
- п’ятниця - з 08.00 год. - 15.45 год.;
- обідня перерва з 12.00 год. - 12.45 год.
2. Керуючому справами (секретареві) виконавчого комітету Лилу

Ю.Д. ознайомити працівників апарату зі зміненим графіком роботи.
3. На виконання даного розпорядження керівникам виконавчих

органів ради видати розпорядчі документи щодо встановлення роз-
порядку роботи відділів визначеному даним розпорядженням.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за
собою.

Ярослав ПАРАЩИЧ,
голова Турківської міської ради.

Робота в Польщі!  Документи за рахунок фірми. Зарплата 17зл/
год.  Тел.: 098-835-6134

Загублену трудову книжку  – серія АХ 232539, видану на ім’я Ок-
сани Іванівни Кречківської, вважати недійсною.

 Загублений військовий квиток НК  6518040, виданий
24.06.1989р. Ужгородським РВК на ім’я Івана Олексійовича Ми-
хайлишина, вважати недійсним.

ÄÎËÓ×ÀÞÒÜÑß ÄÎ ÄÎÏÎÌÎÃÈ
Турківські волонтери продовжують збір коштів для наших

мужніх захисників. За   зібрані внески  вони купляють  усе
необхідне для солдатів: продукти харчування, речі побуто-
вого призначення, гігієнічні засоби.

Нещодавно до  чималої  когорти  благодійників долучилися ко-
лектив Либохорського закладу загальної середньої освіти першо-
го-третього ступенів та  пан Олександр, які здали, відповідно, 1472
гривні та 2 тисячі гривень.

Щиро дякуємо  їм за допомогу і віримо, що й  надалі наші земля-
ки не будуть байдужими до потреб оборонців рідної землі, підтри-
муватимуть їх і морально, і матеріально.

 Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

Боринська селищна рада повідомляє про виявлення та взят-
тя на облік безхазяйного нерухомого майна, а саме:

- адмінбудинок, який знаходиться за адресою – вулиця Цент-
ральна Штуківська, 46б, село Штуковець Самбірського району,
Львівської області;

- котельня, яка знаходиться за адресою – вулиця Центральна
Штуківська, 46в, село Штуковець Самбірського району Львівської
області;

- майстерня, яка знаходиться за адресою – вулиця Центральна
Штуківська, 46а, село Штуковець Самбірського району Львівської
області;

- адмінбудинок, який знаходиться за адресою – вулиця Цент-
ральна, 217а, село Боберка Самбірського району Львівської об-
ласті;

- котельня, яка знаходиться за адресою – вулиця Центральна,
217б, село Боберка Самбірського району Львівської області;

- майстерня, яка знаходяться за адресою – вулиця Центральна,
217в, село Боберка Самбірського району  Львівської області;

- гаражі, які знаходяться за адресою – вулиця Центральна, 217г,
село Боберка Самбірського району Львівської області;

- приміщення (об’єкт нежитлової нерухомості), яке знаходиться
за адресою – вулиця І. Франка, 72, село Яворів Самбірського рай-
ону Львівської області;

- будівля (об’єкт нежитлової нерухомості), яка знаходиться за
адресою – вулиця Центральна, 54, село Верхнє  Самбірського рай-
ону Львівської області;

- приміщення (об’єкт нежитлової нерухомості), яке знаходиться
за адресою – вулиця І. Франка, 70, село Яворів Самбірського рай-
ону Львівської області;

- приміщення (об’єкт нежитлової нерухомості), яке знаходиться
за адресою – вулиця І. Франка, 68, село Яворів Самбірського рай-
ону Львівської області;

Власників вказаного майна, просимо звернутися до Боринсь-
кої селищної  ради, з метою зняття з обліку, протягом року з дня
оприлюднення цього оголошення за адресою: вулиця Івана
Франка,4, смт. Бориня Самбірського району Львівської області,
тел.(03269)34118, (03269)34328.

У разі надання власниками підтверджуючих документів, май-
но буде знято з обліку згідно з чинним законодавством.

Втрачене свідоцтво про право власності, видане Турківською
міською радою Львівської області 16.05. 1968 р., за реєстровим
№87, на ім’я Михайла Івановича Тисовського, вважати недійсним.

НЕ ЛИШЕ АДМІНІСТРАТИВНА,
А Й КРИМІНАЛЬНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Лісопорушники мають пам’я-
тати, що за нанесення шкоди
довкіллю їм обов’язково дове-
деться відповідати. Як приклад,
можна назвати нещодавні ви-
падки. Так, службою охорони
НПП «Бойківщина» у вересні
виявлено жителя с. Либохора,
який на території парку, у квар-
талі 17, виділі 6, Либохірського
лісництва вчинив самовільну
порубку двох сироростучих де-
рев породи бук, діаметром 80
та 98 см. Внаслідок незаконної
порубки, було нанесено збитків
більш, ніж на 30 тисяч гривень.
Протокол про адміністративне
правопорушення скеровано до
Турківського відділення поліції
№2. По даному факту правоохо-
ронці відкрили кримінальне
провадження. Такі ж дії вчинив
ще один житель Либохори у
жовтні. На території цього ж
таки Либохорського лісництва
він самовільно зрубав 3 сиро-
ростучих дерева, також породи
бук,  діаметром 23, 37 і 38 см,
чим завдав шкоди на суму май-
же 10 тисяч гривень. Попався,
як кажуть, «на гарячому» й жи-
тель с. Карпатське. В  угіддях
Сянківського лісництва він зру-
бав 3 буки – 60, 40 і 46 см в діа-
метрі. Як і в першому випадку,
протоколи на лісопорушників
скеровано до правоохоронних
органів, які також відкрили кри-
мінальне  провадження.

Не вдалося уникнути відпові-
дальності й жителю с. Нижнє
Висоцьке, який самовільно зру-
бав в угіддях Верхньовисоцько-
го лісництва ДП «Боринське
лісове господарство» три дере-
ва ялиці та два смереки, загаль-
ною кубомасою 4,73 м куб.
Збитки обраховані в сумі 54 ти-
сячі 326 гривень. Незаконно
зрубану деревину вилучено, за-
арештовано й трактор, на яко-
му її перевозили. Матеріали на
лісопорушника скеровано у
відділення поліції.

Не дивлячись на активну роз’яснювальну роботу щодо не-
допустимості самовільної порубки дерев у Національному
природному парку «Бойківщина», все ж знаходяться ті, хто
нехтує заборонами та застереженнями й в надії «а ось ми-
неться» йде з пилою чи сокирою до лісу. І, як результат, дов-
кіллю завдається шкода,  за яку  винуватця притягають як
до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.
Варто наголосити, що запобігання самовільним рубкам – одне
із пріоритетних завдань в діяльності охорони парку «Бойків-
щина».

Користуючись нагодою, хочу
вкотре наголосити, що жоден
випадок незаконної порубки
деревини в Національному  при-
родному парку «Бойківщина»
не вдасться приховати.  Служ-
ба охорони забезпечена всім
необхідним, щоб оперативно і
своєчасно виявляти злочини
проти  довкілля. Також слід па-
м’ятати , що  суд, розглядаючи
справу про лісопорушення, вста-

новлює штраф лише по адміні-
стративному протоколу – 25500
грн.  Останнім часом двоє лісо-
порушників, що вчинили само-
вільну порубку в уг іддях Яб-
лунського лісництва, уже добро-
вільно сплатили такі суми
коштів. Окрім того, винуватцю
доведеться платити й збитки,
нанесені самовільною поруб-
кою. Та, більше того, як вже було
сказано вище: проти лісопоруш-
ника працівники поліції відкри-
вають кримінальне проваджен-
ня. Отож тим, у кого виникне ба-
жання вдатися до таких протип-
равних дій, варто подумати, чим
усе це обернеться.

Мине зовсім небагато часу і
лісівники Турківщини, зокрема
служба охорони НПП «Бойків-
щина», стикнуться з новою про-
блемою – несанкціонованою
заготівлею новорічних ялинок.

Щоб цьому запобігти, або ж
мінімізувати, сформовано рей-
дові бригади, які   контролюва-
тимуть і виявлятимуть тих, хто
вдається до цього незаконного
промислу. Минулого вівторка
Львівське обласне управління
лісового та мисливського госпо-
дарства провело огляд рейдо-
вих бригад лісогосподарських
підприємств області. На ньому
була представлена спільна бри-
гада НПП «Бойківщина» та ДП
«Боринське лісове господар-
ство». Очолив її директор  На-
ціонального природного парку
Віталій Земан, а до її складу ув-
ійшли головний природозна-
вець НПП «Бойківщина» Ва-
силь Ковальчин, провідний інже-
нер відділу охорони територій
Володимир Лозюк, провідний
інженер охорони тваринного
світу Михайло Яворський. Уже

найближчим часом, крім нагруд-
них відеореєстраторів, спец-
іальних ліхтариків, рейдова
бригада буде оснащена дро-
ном. З його допомогою стежи-
тимуть за тим, що робиться в
лісових угіддях. Також, на пері-
од ялинкової кампанії, для охо-
рони лісів буде залучено дві гру-
пи бійців батальйону спеціаль-
ного призначення «Львів».

Хочу наголосити, що Націо-
нальний природний парк «Бой-
ківщина» та ДП “Боринське лісо-
ве господарство” не займати-
муться заготівлею та реаліза-
цією новорічних ялинок. Тим, хто
захоче в законний спосіб прид-
бати їх, потрібно звертатися в
інші лісогосподарські підприє-
мства Турківщини.

Василь КОВАЛЬЧИН,
головний природознавець

НПП «Бойківщина».

наступає за незаконну порубку дерев
в угіддях НПП “Бойківщина”

ЩЕ ОДНА ДЕПУТАТСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
На останній сесії Турківської міської ради депутати прийняли рішення виділити приміщен-

ня депутату Верховної Ради України Олегу Синютці від політичної партії «Європейська Со-
лідарність» у будівлі міської ратуші, за адресою – площа Ринок, 26.

У нашому краї Олег Михайлович – добре відома людина. Тривалий час очолюючи Львівську обласну
держадміністрацію, він неодноразово відвідував Турківщину й активно сприяв у вирішенні багатьох
проблем. Це третя  депутатська приймальня в місті Турка. Окрім неї, функціонують приймальня
народного депутата України Андрія Лопушанського, також представника «Європейської Солідар-
ності», та  приймальня депутата обласної ради Юрія Доскіча.

Василь ВАСИЛЬКІВ.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
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Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею вис-
ловлює щире співчуття викладачу математики Ірині Григорівні Ільницькій
з приводу тяжкої втрати – смерті брата.

Колектив КНП «Турківська ЦМЛ» глибоко сумує з приводу смерті  про-
фесора, академіка, доктора медичних наук, нашого земляка Івана Григо-
ровича Ільницького і висловлює щире співчуття родині покійного.

Колектив КНП «Турківський міський центр первинної медико-санітар-
ної допомоги» глибоко сумує з приводу  смерті нашого земляка, щирої і
добропорядної людини, лікаря від Бога, професора Івана Григоровича
Ільницького і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійно-
го.

СВІТЛА  ПАМ’ЯТЬ ДОРОГІЙ ЛЮДИНІ
Як швидко  летить час…  Уже пройшло 6 місяців з того часу, як на 66-

му році життя перестало битися серце нашого люб-
лячого чоловіка, дорогого батька і дідуся о. Воло-
димира Сьомбака. Це була добра, хороша, щира і
доброзичлива людина, яка всім бажала тільки доб-
ра.

 Він мав підхід до людей похилого, середнього віку
і маленьких діточок, які щонеділі приходили в церк-
ву  до Святого Причастя. Він молився за нас і вдень,
і вночі. Давав поради і в добрі, і в горі.

Ми Вас, дорогий батьку, ніколи не забудемо. Ви
будете жити в наших серцях завжди.

Вічна пам’ять!
Хай земля буде пухом!

Сім’я Сьомбаків.

На 74-му році життя згасла свічка  нашого земляка, професо-
ра, доктора медичних наук, знаного  на Львівщині та й в усій
Україні  висококваліфікованого медика, спец-
іаліста своєї справи, лікаря від Бога – Івана
Григоровича Ільницького.

Глибоко сумуємо з приводу непоправної втра-
ти - смерті  цієї чудової, мудрої, доброї людини. У
пам’яті жителів Турківщини  Іван Григорович  на-
завжди залишиться щирим, позитивним, добро-
зичливим, хорошим, надійним  порадником, про-
фесіоналом-медиком.

Висловлюємо щирі співчуття родині померлого.
Вічна, світла пам’ять Івану Григоровичу.

Турківська міська рада.

ЯК ЗБЕРІГАТИ
ЯБЛУКА ВЗИМКУ:

- враховуємо сорт
Літні сорти яблук до трива-

лого зберігання не придатні,
оск ільки вони зберігають
свіжість в середньому від тиж-
ня до місяця. Для зимового
зберігання яблука повинні бути
ос інніх або зимових сортів.
Осінні яблука можуть зберіга-
тися півтора-два місяці. Зимові
яблука — від 4 до 6 місяців,
іноді й довше. Але багато що
залежить від конкретного сор-
ту.

- температура і вологість
Перед тим, як зберігати яб-

лука взимку, потрібно подбати
про оптимальну температуру в
підвалі або лоджії (утеплити,
закрити щілини та інше). Іде-
альною вважається темпера-
тура від 0 до 4 градусів, допус-
тимою — від -1 до +5 градусів.
Що стосується вологості по-
вітря, то найбільш сприятливі
коливання в межах 85-90%.
Вкрай важлива циркуляція по-
вітря в приміщенні, де будуть
зберігатися яблука, приміщен-
ня без вентиляції потрібно час
від часу провітрювати.

- чи можна зберігати яблу-
ка разом з овочами?

Напевне, ви знаєте, що зрілі
плоди (чи то яблуко, чи то то-
мат або банан) виділяють газ
етилен, який сприяє дозріван-
ню сусідніх плодів. Саме впли-
ву етилену іноді піддають зе-
лені банани для дозрівання та
надання товарного жовтого
виду. Чим достигліше яблуко —
тим воно активніше виділяє
етилен.

Так ось, цей самий етилен
вкрай негативно позначається
на зберіганні коренеплодів.
Картопля, буряк і морква по-
чинають швидко псуватися. Зі
свого боку, тривале зберіган-
ня яблук з картоплею призве-
де до появи специфічного крох-
малистого присмаку у яблук.

Тому перед тим, як зберіга-
ти яблука в домашніх умовах,
подбайте про різні приміщен-
нях для зберігання картоплі та
яблук. Або на крайній випадок
максимально ізолюйте їх один
від одного.

СПОСОБИ ЗБЕРІГАННЯ
ЯБЛУК В ДОМАШНІХ

УМОВАХ:
- зберігання яблук в ящиках

або контейнерах
Яблука в ящики вкладають

вручну, ряд за рядом, при цьо-
му стежать, щоб плодоніжки
не пошкоджували шкірку
сусідніх плодів. Якщо уклада-
ти яблука не рядами, а в шахо-
вому порядку, то пошкоджен-
ня плодоніжки мінімізується.
Плодоніжками вгору або вниз,
як ви будете це робити — зна-
чення немає, це як кому зруч-
ніше. Важливіше не набивати
ящики під зав’язку, щоб коли
ящики будуть стояти один на
одному, дно верхнього не при-
давило плоди нижнього. Опти-
мальна кількість шарів — 4-5.

Ящики можуть бути
дерев’яними, пласти-
ковими і навіть кар-
тонними.

- зберігання яблук
на стелажах

Чудовий спос іб,
особливо якщо яблук
не надто багато. Зруч-
но, якщо полички
стелажа висувні, як
кухонні ящики. В тако-
му випадку яблука
можна буде час від
часу оглядати і виявляти ті, які
почали псуватися. Якщо місце
дозволяє, укладайте плоди в
один шар, залишаючи простор
між ними.

ЧИ ПОТРІБНО ЧИМОСЬ
ПЕРЕКЛАДАТИ ЧИ

ПЕРЕСИПАТИ ЯБЛУКА ПРИ
ЗБЕРІГАННІ?

Зміст пересипання і пере-
кладань в тому, щоб створити
певний буфер між плодами,
що перешкоджає попаданню
гнилі та етилену. Як матеріал
беруть щось просте, доступне
і натуральне.

- пісок або тирса
Це досить гігроскопічні ма-

теріали, завдяки яким якісне
зберігання яблук в домашніх
умовах триватиме максималь-
ний термін.  Для цього дно
ящика вистилають папером і
насипають тонким шаром су-
хий пісок або тирсу дерев лис-
тяних порід. Після цього яблу-

ка викладають тонким шаром,
зверху засипають піском/тир-
сою і потім знову яблука.

- папір
Найкраще підійде звичайна

газета або паперові рушники.
Кожне яблуко слід обернути
папером перед тим, як покла-
сти його на стелаж або в ящик.
Якщо для зберігання яблук ви
вибрали ящик, між кожним
шаром рекомендується покла-
сти додаткову прокладку у виг-
ляді гофрованого картону.

- повітря
Тобто просто залишити по-

рожній простір. Оскільки збе-
рігання яблук в домашніх умо-
вах процес тривалий, за п’ять-
шість  місяців  яблучко може
загнити. Але ні піску, ні в па-
пері ви цього помітити не змо-
жете. Якщо ж між яблучками
залишити невеликий простір
— їх якість ви зможете пере-
вірити у будь-який момент, і
відразу ж вилучити його, якщо
воно зіпсувалося. Навіть якщо
у вас немає стелажів, а тільки
коробки і ящики для зберіган-
ня яблук, можна зробити так:

на дно коробки викласти яблу-
ка,  залишаючи простір між
плодами, а між шарами покла-
сти прокладку у вигляді гофро-
ваного картону.

Зберігання яблук в домашніх
умовах — процес, що вимагає
дотримання певних умов. І не
в кожній квартирі або на дачі,
на відміну від спеціалізованих
сховищ, реально дотриматися
цих умов (вологість, темпера-
тура). Тим не менш, не варто
сильно переживати з цього
приводу: звичайний підвал або
лоджія, є непоганим місцем
для зберігання яблук взимку.
Головне — ретельно і без
жалю відібрати якісні плоди на
зимівлю, акуратно скласти за
нашими рекомендаціями та
заглядати час від часу, приби-
раючи зіпсовані плоди. У тако-
му разі до самої весни, а може
— і квітня, без яблук ви не за-
лишитеся.
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Прості способи дозволять вам насолоджуватися
яблуками до нового врожаю

Цьогоріч на Турківщині рекордний урожай яблук. А відтак
завбачливі господарі заготовляють їх на зиму в надії, що
вони добре зберігатимуться і не втратять своїх власти-
востей аж до весни.

Для зберігання яблук  має значення не тільки вибір ящиків.
Також дуже важливо їх правильно відкалібрувати, забезпе-
чити відповідну температуру, вологість, вентиляцію, вра-
хувати сорт, підібрати правильних «сусідів». І якщо вам
цікаво, як зберегти яблука всю зиму, пропонуємо більш де-
тально зупинитися на кожному пункті.

Педагогічний колектив Вовченського ЗЗСО І-ІІІ ст. глибоко сумує з при-
воду смерті колишнього вчителя Михайла Михайловича Соболя і вис-
ловлює щире співчуття дружині  – Катерині Степанівні та всій родині
покійного.


