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Продається комерційно-житлова нерухомість у м.Турка.
Загальна площа земельної ділянки – 0,1290 га. Загальна

площа будинку – 262,7 кв.м. Загальна площа лазні – 92,38 кв.м.
ЦІНА - ДОГОВІРНА.
Адреса: м.Турка, вул. І.Франка. Телефон: 0987383512.

Чарівну, милу, добру і щиру душею жінку, найкращу матусю і
люблячу бабусю, жительку с.Верхнє – Галину Василівну Місяй-
ло, щиро вітаємо з  ювілеєм!

З днем народження, наша дорога матусю! Ви – наш Ангел-
охоронець, наш яскравий промінчик,
наш друг і порадник, наша найдорож-
ча людина в світі!

Нехай здоров’я і радість до життя
продовжують супроводжувати Вас ще
багато років. Щоб діти і внуки дарува-
ли тільки позитивні емоції, а в душі
ніколи не згасав вогник любові і надії
на найкраще.

Нехай розпускаються квіти, сьогодні
і завжди, і наповнюють повітря тонким
ароматом. Нехай спів птахів не вщу-
хає! Нехай теплота і підтримка близь-
ких людей завжди будуть з Вами, а
серце ніколи не знає переживань.
Нехай всі задуми втілюються в життя!

Бережіть себе і пам’ятайте, що ми всі Вас, наша рідненька,
дуже любимо!

З любов’ю,  чоловік Іван, син Юрій з сім’єю, син Василь з
сім’єю, син Михайло з сім’єю, дочка Іванна з сім’єю, син
Микола з сім’єю і дочка Христина!

«ËÞÄÈÍÀ Â Á²Ä²»
чеська гуманітарна організація відвідала м. Турка
З початку повномасштабного вторгнення росії в  Україну на Турківщині побували десятки

гуманітарних благодійних організацій як загальноукраїнських, так і міжнародних, які надава-
ли гуманітарну допомогу, в першу чергу, внутрішньо переміщеним особам. Декілька днів
тому чергову місію здійснила чеська гуманітарна організація «Людина в біді». В Україні вона
працює з 2003 року. А особливу активність проявила у 2014-му році, забезпечуючи гуманітар-
ною допомогою населення, що  постраждало від військового конфлікту на Донбасі. Одразу
після повномасштабного вторгнення росії, у лютому 2022 року, фахівці гуманітарної орган-
ізації масштабували свою роботу у 23 областях, охопивши широкий спектр невідкладної
допомоги. Це продовольчі та непродовольчі товари, вода, санітарія та засоби гігієни, психо-
логічна та грошова допомога.

За два дні перебування у м. Турка волонтери роздали 247 продуктових наборів внутрішньо пере-
міщеним особам. Координатором місії був фахівець програми Олександр Міщан.

Враховуючи потребу  та оцінюючи гуманність та милосердя, секретар Турківської міської ради
Олександр Гвоздінський щиро подякував представникам чеської гуманітарної організації за великий
внесок, що роблять задля допомоги нужденним та перемоги України у війні.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ØÊÎËÀ ÏÐÀÖÞª Ó ÇÂÈ×ÍÎÌÓ ÐÅÆÈÌ²
Попри побоювання і навіть категоричні заяви деяких

батьків, якщо не буде вирішено конфлікт між директором і
громадою, забрати своїх дітей з Верхньояблунського ЗЗСО І-
ІІІ ст. і віддати  у Шандровецьку або ж Нижньояблунську шко-
лу,  все тут благополучно. Навчальний заклад працює у звич-
ному режимі. Звільнений директор Іван Січак   рішення влади
про його усунення з посади оскаржує  у суді. Вже відбулося
два засідання. На останньому Іван Миколайович, кажуть ак-
тивісти, заявив про відвід судді. Хоча сам він на дзвінки ре-
дакції не відповідає.

А в навчальному закладі все йде за планом. Урочисто  тут відзна-
чили День Прапора та День Незалежності, зорганізовані педаго-
гом-організатором Валентиною Ковбою та заступником директо-
ра з виховної роботи Михайлом Шийкою. У святковій атмосфері
пройшло й свято Першого дзвоника, на якому були присутні, окрім
педагогічного колективу, настоятель місцевого храму  Руслан Ґедзь
та  Верхньояблунський староста Єва Семків. Все це вселяє надію,
що резонансний конфлікт у селі буде залагоджений, а педагоги та
учні  одного з найбільших навчальних закладів Боринської селищ-
ної  ради  працюватимуть та навчатимуться у спокійному звичному
режимі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

КОШТИ НА
ПРИДБАННЯ

АМУНІЦІЇ
Уже декілька місяців минуло з

того часу, як рішенням сесії Туркі-
вської міської ради було створено
добровільне формування, до якого
увійшли небайдужі активісти, по-
кликані забезпечувати порядок в
особливих умовах на території м.
Турка та населених пунктів грома-
ди. Очолив його в колишньому
військовий Ігор Хомик.

Враховуючи те, що тривалий час доб-
ровольчий підрозділ функціонував без
фінансової підтримки, 30 серпня на
черговій сесії депутати вирішили виді-
лити 50 тис. грн.  на придбання спец-
іального одягу, амуніції та споряджен-
ня.

 Наш кор.

ЗГАДАЛИ ПРО
МАСКОВИЙ РЕЖИМ
Через швидке розповсюдження коронавірусної

інфекції в Україні, у чиновницьких кабінетах знову за-
говорили про введення маскового режиму. Зокрема,
уже найближчим часом таке рішення може прийня-
ти влада Львова, а  затим й інші регіони Львівщини
та України. У Червоноградському районі два дні тому
через ковідну інфекцію деякі школи, після тижнево-
го очного навчання, переходять на дистанційне.

На Турківщині наразі швидкого росту захворювання
фахівці не спостерігають, хоча в селах дуже багато лю-
дей  мають симптоми ГРВІ, але, на відміну від минулого
року, хворіють у значно легшій формі. Лікуються вдома і в
переважній більшості самостійно. Хоча є випадки й гос-
піталізації з ковідною інфекцією, зокрема у Рудківську
лікарню. А тому маємо бути обережними. Пам’ятати на-
родну мудрість: береженого Бог береже.

Наш кор.
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– Віталію Васильовичу, Національний природний
парк «Бойківщина» – молода установа, проте   уже
яскраво заявила про себе. Отож, є добра нагода
розповісти про  річну діяльність: що ж вдалося зро-
бити?

– Зрозуміло, що за такий короткий термін про якийсь
масштабний аналіз говорити не доводиться, але успіхи
є і вони відчутні. На моє глибоке переконання, ство-
рення парку Указом Президента України у 2019 році є
доречним в контексті збереження Карпат. Більше того,
думаю, в недалекій перспективі, власне, наша устано-
ва стимулюватиме розвиток  краю та суміжні галузі.

Яким для мене  та всього колективу був рік діяль-
ності? Найперше, роком формування штатної чисель-
ності працівників. Принагідно хочу відзначити, що
підібрано добру команду однодумців, які хочуть і вміють
працювати над питаннями збереження  Богом даної
природи Карпатського краю.  Наші фахівці неоднора-
зово брали участь в різних навчальних семінарах, тре-
нінгах, де черпали багато цікавої інформації. У пере-
важній більшості в колективі – досвідчені фахівці лісо-
вої галузі, які прийшли до нас з державного підприєм-
ства «Боринське лісове господарство». Сьогодні цей
лісівничий підрозділ припинив своє існування. Також в
колектив гармонійно влилися молоді креативні спец-
іалісти, які хочуть вчитися, переймаючи досвід і знання
у старших і досвідченіших. І, треба сказати, роблять це
досить  успішно.

Активно працюємо в плані оформлення правоуста-
новчих документів на землю, на передані нам будівлі.
Багато зроблено і у впровадженні науково-дослідниць-
кої роботи, рекреаційної діяльності, адже ці два на-
прямки є надзвичайно важливі у нашій роботі. Тут хочу
наголосити, що НПП «Бойківщина» є науково-рекреа-
ційною установою. Окрім двох названих напрямків
діяльності, важливим  є забезпечення дотримання
режиму території. Створюючи туристичні стежки, місця
для відпочинку, ми маємо вчити туриста, як поводитися
в оточенні природи, не завдаючи їй шкоди, а збагачую-
чи свої екологічні  знання. У плані інформації хочу по-
відомити, що ми розробили і затвердили положення
про науково-технічну раду парку, її персональний склад
погоджено з Міністерством екології. Уже відбулося
кілька засідань. Розпочато наукові дослідження біо-
тичного і ландшафтного різноманіття в межах парку
для підготовки  першого тому  «Літопису природи НПП
«Бойківщина».

У плані  рекреації розроблено програму розвитку ту-
ризму на території Боринської територіальної грома-
ди на 2022-2025 роки. Опрацьовано концепції та схе-
ми шляхів активного туризму на території парку: вело-
сипедний шлях «Прикордонна веломандрівка Беньо-
ва-Боберка», протяжністю 35 км; інклюзивно-екологі-
чна пізнавально-наукова стежка для осіб з особливи-
ми потребами «Краєвиди Бескидів» з с. Яворів  до с.
Беньова, протяжністю 9 км;  відкрито історико-краєз-
навчу стежку «Історичні та природні таємниці урочища
Бабінець  та селища Бориня», протяжністю 5 км (до
речі, нею з екскурсією уже пройшли декілька груп),

Також ми започаткували роботу екологічного гуртка
«Екобойки», на базі Турківської гімназії ім. Олександ-
ра Ільницького, та цикл уроків «Кліматична абетка». З
початку нашої діяльності уже проведено понад 50 еко-
логічних уроків з циклу «Світ навколо нас» в опорних
школах. На території нашої установи було організова-
но й проведено ряд екологічних екскурсій спеціалізо-
ваним лісорозсадником, дендраріумом, екологічно-
краєзнавчою стежкою «Від витоку р. Дністра до витоку
р. Сян».

Хочу згадати й про те, що ми були співорганізатора-
ми проведення традиційного Свята хліба в селищі Бо-
риня у 2021 році. У рамках цього заходу відбувся ціка-

ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÏÐÈÐÎÄÍÓ
ÊÐÀÑÓ ÊÀÐÏÀÒ ÒÀ

ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊ² ÒÐÀÄÈÖ²¯
Основне завдання

Національного природного парку «Бойківщина»
Честь і хвала тим, хто, незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в Україні, пов’язану з

російською агресією, робить все, щоб підтримати та розвинути підприємство чи установу, відтак
регіон,, а в результаті вкласти свій внесок у розбудову держави. В умовах війни це не просто, але   як
показує господарювання колективу Національного природного парку «Бойківщина», цілком можливо.
Головним важелем тут є ціленаправленість дружнього і фахового колективу, який очолює молодий,
але вже досвідчений керівник, Віталій Земан. Його шлях у лісівничій галузі є успішним і результатив-
ним, таким, що вселяє надію. Свідчення цього – впевненість і віра Віталія Васильовича в добру перспек-
тиву природоохоронної установи, яку він очолює. Власне про  його  становлення наша сьогоднішня
розмова.

вий круглий стіл «Значення збереження традицій (на-
родних промислів) для розвитку громад Бойківщини».
Ну й, звичайно, цілий ряд інших заходів, як в межах
установи, так  і на підприємствах та в організаціях.

Але, на жаль, у плани втрутилася війна. Десять на-
ших працівників мобілізовано до Збройних Сил Украї-
ни. Як і всі свідомі  українці, наші працівники активно
долучаються до потреб оборони держави, адже  це –
моральний і громадянський обов’язок кожного украї-
нця.

У продовження відповіді на ваше запитання, хочу
відзначити, що ми уже провели інвентаризацію визна-
чених нам  земель. Парк  розташований на площі 12240
га. Охоплює він  три громади. Найбільша площа в Бо-
ринській,  дещо менша в Східницькій Дрогобицького
району, та Козівській Стрийського. У постійне користу-
вання нам передано площу 10623 га. Решта (1716  га)
перебуває в користуванні ДП «Самбірське лісове гос-
подарство» («Надлісництво Турка»). До парку увійшли
землі трьох користувачів. Найбільше – ДП «Боринське
лісове господарство» (4000 га), дещо менше – ДЛГП
«Галсільліс» та ДП «Турківське лісове господарство»
(кожне –  більше 2000 га). В основному території, що
увійшли до парку, мають цінність в науковому плані,
адже кістяк – це існуючі об’єкти природно-заповідного
фонду (більше 6000 га). Ще з 80-х років   минулого сто-
ліття вони мали статус природоохоронних територій і є
цікавими в плані збереження довкілля, бойківської
автентичності та природних ландшафтів.

– У  карпатському регіоні НПП «Бойківщина» є
далеко не поодиноким, а важливою складовою уже
існуючих заповідних територій.

– Без сумніву, наш парк є важливим  у контексті скла-
дової глобальної інфраструктури, так званої, смарагдо-
вої мережі, яка об’єднує ряд інших природоохоронних
територій. Зокрема, з польського боку межує з  Бе-
щадським Національним парком, з південного сходу –
з Ужанським Національним природним парком, на
сході – з Національним природним парком «Сколівські
Бескиди». Усі ці природоохоронні структури разом із
парком «Королівські Бескиди», що нещодавно створе-
ний на Старосамбірщині, забезпечують пояс приро-
доохоронних територій. Це дозволить зберегти попу-
ляцію великих ссавців, які потребують значних тери-
торій та міграційних коридорів. Це надзвичайно важ-
лива складова збереження біорізноманіття.

– Віталію Васильовичу, для ефективної та ком-
плексної співпраці, очевидно,  маєте добрі стосун-
ки з суміжними установами?

– Так. Ми підписали угоди й активно співпрацюємо з
вище переліченими Національними природними пар-
ками як України, так і закордоння.  У рамках заходів
Свята хліба було підписано меморандум про співпра-
цю з Боринською селищною радою, налагоджено
співпрацю з багатьма закладами освіти, ліцеями Турк-
івщини, Західним реабілітаційно-спортивним центром
Національного комітету спорту інвалідів України, му-
зеями.  Така співпраця дає нам можливість обмінюва-
тися інформацією та залучати фахівців до проведення
різних науково-рекреаційних робіт та збагачувати знан-
ня з екологічної культури.

– Знаю,  що вам вдалося долучитися до  взаємо-
вигідних міжнародних проектів.

– Наш НПП «Бойківщина» бере участь у двох міжна-
родних проектах, започаткованих у 2021 році, з перс-
пективою аж до 2024 року. Але так сталося, що, через
агресію російської федерації  в Україні, ці проекти тим-
часово згорнуто. Дасть Бог,   невдовзі виженемо агре-
сора з України і співпрацю активізуємо.

– Віталію Васильовичу, неодноразово доводило-
ся чути, можливо дещо спекулятивні думки: мов-
ляв, в угіддях парку «Бойківщина» не можна буде

збирати гриби, ягоди, а жителі сіл не   матимуть
де придбати дров.

– Однозначно, це – спекуляції і неправда. Зазвичай
їх розпускають  нечесні на руку ділки, які привикли гос-
подарювати в лісі на свій розсуд. Ніякої заборони на
збір грибів чи ягід немає і бути не може. Але з тими, хто
привик красти деревину чи браконьєрити, боротиме-
мося усіма силами і засобами. Принагідно хочу нага-
дати, хто вдається до таких протиправних дій, що за
самовільну порубку на території парку наступає не лише
адміністративна, а й кримінальна відповідальність.
Щодо заготівлі та реалізації дров, хочу повідомити, що
підприємства, на зразок нашого, які   створені значно
раніше,  з-поміж природоохоронної роботи займають-
ся заготівлею. Коли  завершиться процедура оформ-
лення правонаступних документів, матимемо право
власності на землю, тоді і ми вестимемо господарську
діяльність.  Тоді   будемо реалізовувати населенню
паливні дрова за помірними цінами. Але тут чітко тре-
ба розуміти, що державні лісогосподарські підприєм-
ства займаються вирощуванням лісу і реалізацією лісо-
господарської продукції, а Національний природний
парк забезпечує дотримання території, на якій має бути
все збалансовано.

У межах парку виділяють чотири функціональні зони,
кожна з яких має певний режим території. Найбіль-
шою є господарська зона, де суттєвих обмежень госпо-
дарської діяльності немає. Рекреаційну зону можна
розділити на дві: зона регульованої рекреації та зона
стаціонарної рекреації. Четверта зона найбільш охо-
ронювана - це заповідна зона, яка становить приблиз-
но 20% території парку. Це найбільш цінні території
парку, для яких встановлено особливий (найжорсткі-
ший) режим території.

– І ще одне надзвичайно болюче питання – са-
мовільні рубки. Чи трапляються вони в угіддях
парку?

– Я був би нещирим, якби сказав, що ні. Є різні
люди, є різне відношення до природи. Але в нас сфор-
мована професійна служба охорони в кількості 36 чо-
ловік, які сумлінно виконують  свої обов’язки і є запоб-
іжним механізмом для попередження та оперативно-
го виявлення самовільних рубок.  Я переконаний, наші
працівники разом з громадськістю зроблять все мож-
ливе, щоб зберегти для нащадків чудові карпатські пра-
ліси з їх флорою та фауною, чистими джерелами, цілю-
щим лісовим  повітрям.

– І наостанок – фінансове запитання.  Який вне-
сок вашої  установи у розвиток Боринської тери-
торіальної громади?

– Окрім тісної співпраці у вирішенні багатьох госпо-
дарських проблем, що потребують фінансової підтрим-
ки, ми відраховуємо чималі суми податків, що забезпе-
чують розвиток та благополуччя території. Для прикла-
ду, у минулому році ця сума склала 3 млн. 600 тис. гри-
вень.

– Дякую за цікаву розмову.
Розмову вів Василь ВАСИЛЬКІВ.

P.S. А нашим читачам принагідно хочу повідоми-
ти, що в наступному номері газети «Бойківщина»
ми розпочнемо мандрівну екологічною стежкою
«Історичні та природні таємниці урочища Бабі-
нець», яку проведуть провідний фахівець з еколог-
ічної освіти, кандидат біологічних наук Ірина Шпа-
ківська та фахівець з екологічної освіти Іванна
Тарчанин.
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ВАРТІСТЬ
медичного огляду осіб для отримання  посвідчення  водія

транспортних засобів по  КНП « Турківська ЦМЛ»

№ 
п/п Перелік Ціна  без ПДВ 

грн. 
Ціна з ПДВ 

грн. 
1 Голова комісії  26,65 26,65 
2 Лікар – офтальмолог  26,90 26,90 
3 Лікар – ЛОР  26,90 26,90 
4 Лікар – хірург                26,57        26,57 
5 Лікар – невропатолог 25,65 25,65 
6 Лікар – дерматовенеролог 25,65 25,65 
7 Бухгалтер 10,16 10,16 
8 Група крові , резус фактор 57,33 57,33 
9 Загальний аналіз крові  57,70 57,70 
10 Загальний аналіз сечі 60,61 60,61 
11 Кров на цукор   58,32 58,32 
12 Флюорографія грудної клітки 51,49 51,49 
13 Лікар – психіатр 32,89 32,89 
14 ЕКГ 19,11 19,11 
15 Вартість бланку довідка 7,30 7,30 
16 Медсестра  17,06 17,06 
17 Лікар-терапевт 26,83 26,83 
18 Інспектор по кадрах               10,16       10,16      
 Р А З О М               567,28      567,28 
 ПДВ     20%                     113,45 
 ВСЬОГО 567,28 680,73 

ВАРТІСТЬ
 медичного огляду особам , що бажають отримати

дозвіл на  придбання, зберігання, а також реєстрацію  зброї
по КНП «Турківська ЦМЛ» на 2022рік

№ 
пп Перелік  спеціалістів Ціна без ПДВ 

грн. 
Ціна з ПДВ 

грн. 
1 Лікар – невропатолог  25,65 25,65 
2 Лікар – оториноларинголог 26,90 26,90 
3 Лікар – офтальмолог 26,90 26,90 
4 Лікар – хірург 26,57 26,57 
5 Лікар -  дерматовенеролог 25,65 25,65 
6 Флюорографія грудної клітки  51,49 51,49 
7 ЕКГ 19,11 19,11 
8 Лікар – терапевт  26,83 26,83 
9 Загальний аналіз крові  57,70 57,70 
10 Загальний аналіз сечі 60,61 60,61 
11  Лікар – психіатр  32,89 32,89 
12 Вартість бланку  7,30 7,30 
13 Кров на цукор               58,32 58,32 
14 Група крові , резус 57,33 57,33 
15 Бухгалтер                                    10,16 10,16 
16 Медсестра 17,06 17,06 
17  Голова комісії                     26,65 26,65 
18 Інспектор по кадрах 10,16 10,16 
 Разом 567,28 567,28 
  ПДВ  20% - 113,47 
 Разом  :                             567,28 680,75 

ВАРТІСТЬ
медичного огляду працівників  освіти  по

КНП « Турківська ЦМЛ» на 2022 рік.

№ 
п/п Перелік спеціалістів 

Вартість 
чол. без 

ПДВ 
грн. 

Вартість 
чол. з ПДВ 

грн. 

Вартість 
жінки без 

ПДВ 
грн. 

Вартість 
жінки з 

ПДВ 
грн. 

1  Голова комісії 26,65 26,65 26,65 26,65 
2 Лікар-стоматолог 36,31 36,31 36,31 36,31 
3 Лікар-отоларинголог 26,90 26,90 26,90 26,90 
4 Лікар-дерматовенеролог  - 25,65 25,65 
5 Кров на РВ            59,27 59,27 59,27 59,27 
6 Флюорографія грудної клітки 51,49 51,49 51,49 51,49 
7 Бухгалтер 10,16 10,16 10,16 10,16 
8 Медсестра по медоглядах  17,06 17,06 17,06 17,06 
9 Лікар-терапевт 26,83 26,83 26,83 26,83 
10 Інспектор по кадрах 10,16 10,16 10,16 10,16 

 Разом  264,83 264,83 290,48 290,48 
 ПДВ  20% - 52,97 - 58,10 
 РАЗОМ 264,83 317,80 290,48 348,58 

ВАРТІСТЬ
проведення попереднього та періодичного медичного огляду

по КНП «Турківська  ЦМЛ» на 2022 рік

№ 
п/п Перелік спеціалістів 

Чоловіки 
без ПДВ 

грн. 

Чоловіки 
з ПДВ 

Жінки без 
ПДВ 
грн. 

Жінки з 
ПДВ 
грн. 

1  Голова комісії 26,65 26,65 26,65 26,65 
2 Лікар – офтальмолог  26,90 26,90 26,90 26,90 
3 Медсестра 17,06 17,06 17,06 17,06 
5 Бухгалтер 10,16 10,16 10,16 10,16 
6 Кров на цукор 58,32 58,32 58,32 58,32 
7 Лікар – оториноларинголог  26,90 26,90 26,90 26,90 
8 Лікар – невропатолог 25,65 25,65 25,65 25,65 
19 Лікар – хірург  26,57 26,57 26,57 26,57 
10 Лікар – дерматовенеролог 25,65 25,65 25,65 25,65 
11 ЕКГ (заключення кардіолога)  19,11 19,11 19,11 19,11 
12 Флюорографія 51,49 51,49 51,49 51,49 
13 Загальний аналіз крові  57,70 57,70 57,70 57,70 
14 Загальний аналіз сечі 60,61 60,61 60,61 60,61 
15 Кров на РВ  59,27 59,27 59,27 59,27 
16 Група крові на резус-фактор  57,33 57,33 57,33 57,33 
17 Лікар-гінеколог -  25,99 25,99 
18 Лікар-терапевт  26,83 26,83 26,83 26,83 
19 Інспектор по кадрах  10,16 10,16 10,16 10,16 
     Разом  586,36 586,36 612,35 612,35 
  ПДВ  (20 %) - 117,27 - 122,47 
 В С Ь О Г О : 586,36 703,63 612,35 734,82 
 

Ті, кому часто доводиться проходити медичний огляд, не
завжди мають розуміння, за що платять. А, як відомо, не-
знання породжує домисли і пересуди. Нещодавно голова Турк-
івської міської ради Ярослав Паращич видав розпорядження
про організацію громадського обговорення нових тарифів на
платні медичні послуги 2022-23 років. На сайті міської ради в
деталях розміщено інформацію щодо прейскурантів медич-
них послуг та   їх розрахунку. Жителі Турківської громади
матимуть місяць, щоб обговорити їх і висловити свої заува-
ження.

Ми ж сьогодні друкуємо вартість найбільш поширених  ме-
доглядів, запропонованих до затвердження, з тим, щоб яко-
мога більше людей долучилися до обговорення. А відтак спо-
діваємося на активну і конструктивну дискусію.

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÎÃËßÄ:
ЗА ЩО І СКІЛЬКИ ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛАТИТИ

ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТРЕБА ВЧИТИ
Тим, хто полюбляє проводити вільний час на лоні природи, неодноразово  доводилося зустрічатися з екологічним невігла-

ством і хамством. Йдеться про неконтрольований вивіз та розкидання сміття на полях, у лісових масивах жителями нашої
Турківської громади. Фейсбук переповнений світлинами такого зну-
щання над природою. За прикладами далеко ходити не доводиться.
Днями виконуючий обов’язки начальника Турківського житлово-кому-
нального управління Ігор Солопатич опублікував фото урочища Кап-
лунівка, звідки туристи починають мандрівку до витоку Дніста, яке
завалене усіляким мотлохом. І привезли його до нас не із Закарпаття
чи Старосамбірщини, а, зрозуміло, з довколишніх сіл. Можливо, Шум’я-
ча, Прислопа, Вовчого, Жукотина чи й інших, що розташовані в бік кор-
дону. Такий екологічний геноцид важко зрозуміти, тим більше, виправ-
дати. За це треба карати і карати суворо. А міській владі якомога
швидше затвердити план очистки населених пунктів територіаль-
ної громади і змусити всі, без винятку, його виконувати.

Можливо пенсіонерам чи малозабезпеченим сім’ям платити символічні
кошти, але підприємців потрібно заставити сплачувати за вивезення твер-
дих побутових відходів згідно існуючих   тарифів. Інакше нам треба забути про
промоцію Карпатського краю як туристичного регіону і змиритися з тим
сміттєвим безладом, який щороку стає все загрозливішим. Ми маємо  забути
про усілякі відмовки, мовляв, у нас сміття немає, або ж ми його спалюємо...
Якщо ми – християни і, як кажуть в народі, маємо Бога в серці,  то до теми благоустрою і дотримання екологічного благополуччя в
нашому краї просто зобов’язані відноситися відповідально. А коли ні, то нам не в Європу, а в Азію або й Африку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÎÁÎ×À Â²ÇÀ ²
ÂÈ¯ÇÄ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍ
У ДПСУ оприлюднили

правила виїзду за
кордон чоловіків, які

мають робочу візу країн
Євросоюзу

Як повідомили в ДПСУ, для
підтвердження підстав пере-
тину державного кордону Ук-
раїни на виїзд, крім доку-
ментів, що підтверджують
особу, необхідно надати доку-
менти, що підтверджують
статус особи, яка не підля-
гає призову на військову
службу під час мобілізації та
має право на виїзд з України.

Візи іноземних країн, які ви-
дають чоловікам – громадянам
України, не підтверджують по-
стійне проживання в цих краї-
нах та не дають право на виїзд
військовозобов’язаним.

РИБОХОДУ,
ОЧЕВИДНО,

НЕ БУДЕ

Після нашої недавньої пуб-
лікації  любителі риболовлі,
ті, що турбуються, аби  наші
річки були зариблені,  будуть
розчаровані. ТзОВ «Енергоін-
вест», після недавнього вид-
ілення земельної ділянки для
облаштування рибоходу на
Явірській ГЕС, вирішили, що
умови, визначені міською ра-
дою, їм не вигідні. А тому звер-
нулися з повторним листом,
щоб міськрада фінансово
спростила їм умови.

Зараз вони платять 12
відсотків орендної плати за
землю від експертної оцінки. А
в новому зверненні хочуть, щоб
ділянку їм надали на 49 років і
перших п’ять років платили
лише 3 відсотки, а всі наступні –
п’ять. За таких умов вони ніби
можуть розглядати питання про
облаштування рибоходу.

Зрозуміло, що депутати не
погодилися  із запропоновани-
ми  умовами, адже ТзОВ «Енер-
гоінвест» – це не благодійна, а
господарська  організація, яка
виробляє електроенергію і за-
робляє кошти.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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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.

ОШТРАФУВАЛИ  ЗА
СМІТТЯ НА БЕРЕЗІ РІЧКИ
Турківський відділ Самбірської окружної прокуратури забез-

печив підтримання публічного обвинувачення в суді та довів
вину 62-річного жителя одного із сіл Турківщини, якого засуд-
жено за вчинення кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 239 КК України. Він, будучи фізичною-особою
підприємцем, в порушення вимог Земельного та Водного ко-
дексів України, Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища», в період з січня 2022 року по чер-
вень 2022 року складував відходи від обробки деревини на
відкритий ґрунт земельних ділянок, що розташовані в прибе-
режній смузі річки Стрий на території Турківської міської ради.
Це призвело до засмічення та забруднення земельних ділянок
відходами та створило небезпеку для довкілля, оскільки ви-
никла загроза забруднення річки.

Під час досудового розслідування засуджений повністю відшко-
дував заподіяну шкоду довкіллю та прибрав територію.

За результатами судового розгляду кримінального проваджен-
ня 11.08.2022 року вироком Турківського районного суду обвину-
ваченого засуджено до покарання у виді штрафу, розміром 17000
грн.

Іван ГУЧОК,
начальник Турківського відділу Самбірської окружної проку-

ратури Львівської області.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізич-
них та юридичних осіб, їх об’єднань та враховуючи розпоряд-
ження міського голови від 29.08.2022 року №70-ОД «Про про-
ведення громадського обговорення», Турківська міська рада
повідомляє про оприлюднення проектів рішень сесії Турківсь-
кої міської ради Самбірського району Львівської області:

- «Про затвердження переліку і тарифів на платні медичні по-
слуги в КНП «Турківська центральна міська лікарня» Турківської
міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2023
роки».

Розробник: КНП «Турківська центральна міська лікарня» Туркі-
вської міської ради Самбірського району Львівської області та
виконавчий комітет міської ради.

Проект регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу
розміщено (оприлюднено) на офіційному сайті Турківської міської
ради (turka-mrada.gov.ua).

Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуля-
торного акту становить один місяць з дня оприлюднення проекту
регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту та ана-
лізу його регуляторного впливу просимо надавати:

в електронній формі на електронну скриньку:
turkamrada@ukr.net або turka_buhgal.lik@ukr.net
в письмовій формі на адресу:
Турківська міська рада, (82500 Львівська область, м. Турка, вул.

Січових Стрільців,62, тел./факс: 03(269)3-14-92 або КНП «Туркі-
вська центральна міська лікарня», 82540, Львівська область, с.За-
вадівка, вул.Військове містечко, 8а 03(269)3-17-20.

На Турківщині на
початку серпня було
зареєстровано 5 ви-
падків отруєння си-
роїжками, серед них
–  дитина.  Зібрані
сироїжки  запікали і
потім їли. Слід
відмітити, що сирої-
жки відносять до
у м о в н о - ї с т і в н и х
грибів. Та й видів си-
роїжок дуже багато і
вони  не надто
відрізняються між
собою. Збирати гри-
би можна  тільки ті,
в якості яких ви  сто-
процентно  впев-
нені.

Їстівні гриби, які ви зібрали,
потрібно добре перемити і  2 –
3 рази проварити, зливаючи
воду, з наступною піджаркою.

При консервації грибів варто
чітко дотримуватись приписів
рецептів та температурних ре-
жимів у домашніх умовах. Збер-
ігати грибні консерви слід у про-
холодному та  сухому місці.

Ніколи не споживати консер-
ви, що мають ознаки здуття. Це
свідчить про бактеріальне роз-
множення всередині банки. що
супроводжується виділенням
газів, які й здувають  кришку. Не-
правильно приготовлені кон-
серви з грибів загрожують по-
явою гострого харчового отрує-
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Цьогоріч погода видалась спекотна, дощів випадає мало і
їстівних грибів у лісі небагато. В більшості  можна знайти
умовно-їстівні, а також отруйні. Понад 90% випадків інток-
сикації грибами є результатом помилок збирачів грибів, які
плутають отруйні гриби з їстівними.

ння, а також розвитком ботулі-
зму – смертельно небезпечної
хвороби.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОТ-
РУЄННІ ГРИБАМИ:

  1. При відсутності інформації
про гриб, що спричинив отруєн-
ня, варто вважати його потенц-
ійно небезпечним та вживати
всі необхідні заходи, зокрема
вчасно звернутись за медичною
допомогою.

 2. Якщо отруєння грибами
відбулося, треба якнайшвидше
намагатися спровокувати блю-
вання, щоб максимально виве-
сти отруту  з організму. Проми-
вати шлунок кілька разів. Вжи-

вати активоване вугілля, інші ад-
сорбенти, які обмежують
всмоктування більшості ток-
синів, незалежно від часу спо-
живання грибів із врахуванням
маси тіла.

3.При ознаках порушення ди-
хання, непритомності,
необхідно вчасно надати
медичну допомогу, а за
потреби – негайно розпо-
чати реанімаційні заходи.

4. При виникненні су-
дом, слід обережно по-
класти потерпілого на
бік, захистити від можли-
вих травм і  не намага-
тись насильно відкрива-
ти рота та не вкладати до
рота ложку.

5. Діти та люди похило-
го віку важче переносять
отруєння грибами у по-
рівнянні  із здоровими
дорослими.

У медичних закладах
хворим, які отруїлись гри-

бами,  проводять  курси  фар-
макотерапії – нейтралізацію
токсину, зменшення його нега-
тивного впливу та запобігання
ускладнень. Відповідно можуть
використовуватись протису-
домні, протиблювотні  препара-
ти, шлунково-кишкові адсорбції,
антидоти та інше.

 Тож, йдучи збирати  гриби,
будьте завжди  уважні, що ви
кладете в кошик.

 Марія НАДИЧ,
помічник лікаря-епідеміоло-

га Турківського відділу Самбі-
рського районного управління
Головного управління Держп-
родспоживслужби у
Львівській області.

Українці тчуть завзято
Перемогу в тій війні,
Не об’явленій їх катом
На свою ж погибель в ній

«Байрактарами» – вампірів!..
Кожен щоб своєю впивсь.
Московітів-бузувірів –
«Стугнами» їх, кровопивць.

«Джевелінами» й «Вільхою»
Найновішого зразка…
В України вдосталь зброї
Й мужності – не брак

військам.

Дух безстрашних – як торна-
до,

Руйнівний, убивчий рух.
Будь-яку рашистів банду
Перетворює на брухт.

Є вже тисячі «двохсотих».
Славно їх козацький рід
Вслід за «авангардом флоту»
Відправляє на той світ.

Кігті рвуть із поля бою
Очманілі москалі.
Страшно бути перегноєм
Української землі!

«Рускій мір» момент не ґавив,
Залишав кривавий слід,
В будь-якій слабкій державі
Гнавсь розпалювать

конфлікт.

В Україні отупілий
Врізався в духовну твердь.
Фейки дідька розлетілись
По всім світі шкереберть.

Засвітилися землянам
Несумісністю з життям…
На досаду росіянам
З тріском ринуть в небуття.

Їхній спонсор, імператор –
Лютий тоталітарист,
Що закоханий затято
В сталінізм і гітлеризм.

Шквалом промахів побитий
Ледь тримається керма.
Україну не в’ярмити!
Жах імперію пройма.

З глузду їде всім загалом.
Без рабині їй не жить.
Се говорить, що розвалом
Вже невдовзі прогримить.

Її кормчий світ морочить –
На брехню такий «муд-

рець»…
В тій війні, яку він точить,
І на нього жде кінець.

Йосип ВАСИЛЬКІВ,
м.Дніпро.

ПІД  СИГНАЛ  ТРИВОГИ

Потрібні охоронники (чоловіки,жінки). Тел: 050-341-455, 067-
541-62-24.

Для поліпшення пам’яті по-
трібно змішати сухими за об’ємом,
заздалегідь подрібнивши, 1 части-
ну ягід чорної смородини, по 3 час-
тини бадилля моркви, плодів шип-
шини і листя кропиви, а потім готу-
вати з суміші, як чай, настій і пити

його за бажанням без міри протя-
гом 3-4 місяців.

Тим, хто страждає від панкреа-
титу, подрібнити сухими й змішати
по 100 г коріння кульбаби, трави
череди та квіток ромашки аптеч-
ної, по 75 г трави золототисячника
й кукурудзяних рилець, залити
ввечері 2 ст. л. суміші в термосі
двома склянками окропу, настоя-
ти ніч, а вранці процідити й пити по
100 мл настою 4 рази на день за
годину до їди. Лікуватися таким
чином до закінчення приготовлено-
го трав’яного збору.


