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15 березня відбувся звіт голови Сколівської райдержадміністрації Богдана Янка

Богдан ЯНКО: «Спільними зусиллями реалізуємо наші плани»

Зростаюча боротьба укра-
їнського населення за 

політичні права примусила 
чехословацький уряд пого-
дитися надати Карпатській 
Україні статус автономної 
республіки. 8 жовтня 1938 
р. було утворено перший 
уряд на чолі з А.Бродієм. 22 
листопада празький парла-
мент ухвалив конституцій-
ний закон про автономію 
Карпатської України, після 
чого Чехо-Словаччина пе-
ретворилася на федератив-
ну державу чехів, словаків і 
карпатських українців. Ще 
26 жовтня прем'єр-міністром 
обрано Августина Волоши-
на. Однак, рішенням Пер-
шого Віденського арбітражу, 
2 листопада 1938 р. значна 
частина Карпатської Укра-
їни (Ужгородський, Мука-
чівський і Севлюський пові-
ти) були приєднані до Угор-
щини. За цих умов столи-
цю 10 листопада перенесено 
до Хуста.

Для захисту державної 
незалежності і боротьби з 
угорськими та польськими 
терористичними формуван-
нями було створено збройні 
сили — «Карпатську Січ». 
Уряд А.Волошина налаго-
джував роботу промисло-

вості, транспорту, торгів-
лі; українізувались систе-
ма освіти, видавнича спра-
ва, державна адміністрація.

15 березня 1939 р. Сейм 
проголосив повну державну 
самостійність Карпатської 
України. Прийнята парла-
ментом конституція визна-
чила назву держави (Кар-
патська Україна), держав-
ний устрій (президентська 
республіка), державну мову 
(українська). Державним пра-
пором та гімном республі-
ки були визнані синьо-жов-
тий стяг і український на-
ціональний гімн «Ще не 
вмерла Україна». Прези-
дентом обрано Августина 
Волошина.

На жаль, не всі українські 
діячі усвідомлювали реаль-
ну ситуацію. Лідери Карпат-
ської України сподівалися, 
що фашистська Німеччина 
погодиться на створення не-
великої української держа-
ви в Карпатах. Але це ви-
явилося ілюзією. 6 берез-
ня 1939 року Гітлер вирі-
шив остаточно ліквідувати 
Чехословаччину і дав до-
звіл на окупацію Угорщи-
ною Карпатської України.

З перших годин угор-
ського вторгнення частини 

Карпатської Січі вели кро-
вопролитні бої з переважа-
ючими силами противника. 
Зрозуміло, що шансів ви-
грати в цьому протистоян-
ні не було. Але геройська 
смерть січовиків мала ста-
ти джерелом сили для при-
йдешніх поколінь. 

Найбільший бій відбув-
ся на Красному полі над 
річкою Тиса. Всього 1600 
січовиків, упродовж трьох 
днів, протистояли 20-25-ти-
сячній угорській армії, до-
бре озброєній артилерією, 
танками та літаками. 

До 18 березня більша 
частина території Карпат-
ської України була окупо-
вана, але у гірських районах 
загони січовиків продовжу-
вали боротьбу до кінця трав-
ня 1939 р. Недовгий період 
існування Карпатської Укра-
їни став однією з найяскра-
віших сторінок боротьби за 
нашу державність.

У цьогорічних урочис-
тостях взяли участь голо-
ва Львівської обласної ради 
Олександр Ганущин, пер-
ший заступник голови об-
лдержадміністрації Ростис-

Там, над Хустом, ворон кряче... «Хто знає і любить своє, того не 
зловить агент чужих ворожих нам ін-
тересів».

Августин ВОЛОШИН.

Традиційно, всередині березня, патріоти з Га-
личини та Закарпаття зустрічаються на Верецько-
му перевалі, аби віддати шану розстріляним у цих 
околицях січовикам Карпатської України. Цього-
річ минуло 80 років від тих пам’ятних подій. Але 
чорній сторінці передували світлі звитяги карпат-
ських українців, навіки вкарбовані в нашу історію.

лав Замлинський, секре-
тар Державної міжвідомчої 
комісії у справах увічнен-
ня пам’яті учасників АТО, 
жертв війни та політичних 
репресій Святослав Шере-
мета, голови Сколівських 
районної ради — Микола 
Романишин та райдержад-
міністрації — Богдан Янко, 
депутати районної і місце-
вих рад Сколівщини, пред-
ставники громадсько-полі-
тичних і молодіжних орга-
нізацій Львівщини та За-
карпаття. 

Вшанування пам’яті по-

леглих розпочалося із покла-
дання квітів до їхніх могил 
та поминальної Панахиди. 
Від імені сонму священиків 
о. Любомир Сапринюк ви-
голосив звернення до гро-
мади присутніх, у якому по-
єднав події тих далеких днів 
із сьогоденням. Він також 
анонсував ініціативу священ-
ства Закарпаття та Львівщи-
ни про те, що у День Не-
залежності на цьому місці 
відправлятиметься спільна 
Служба Божа за полегли-
ми героями.

Відтак, відбулося гро-
мадське віче. 

Олександр Ганущин на-
гадав присутнім, що із 600 
розстріляних поляками в цих 
околицях військовополоне-
них, на разі, на цьому кла-
довищі спочиває лише 22. 
Це говорить про те, що на 
нас чекає ще багато роботи, 
спрямованої на гідне вша-
нування пам’яті героїв. Іс-
торія не повинна повтори-
тися: сучасна українська ар-
мія має бути добре вишко-
лена і озброєна. 

Святослав Шеремета до-
дав, що пам’ять про поле-
глих січовиків, як і інших 
наших героїв, — це доро-
говказ для сучасних і при-
йдешніх поколінь. Пошу-
кові роботи продовжувати-
муться й надалі. 

Завершилися урочистості 
спільним виконанням гімну 
українських націоналістів.

Ігор ЛЕПЕЦЬКИЙ.
Фото автора.
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— Остапе Зіновійови-
чу, останнім часом поба-
чили світ ряд нормативних 
актів, які суттєво вплива-
тимуть на розвиток лісово-
го господарства. На Вашу 
думку, вони заважатимуть 
чи допомагатимуть лісівни-
кам у роботі?

— Судіть самі. Нещодав-
но прийнято зміни до По-
даткового кодексу, відпо-
відно до яких галузеві під-
приємства мають сплачува-
ти, крім рентної плати, ще 
й податок на лісову землю. 
Отже, тепер ми потрапи-
ли під подвійне оподатку-
вання. Адже плата за лісові 
землі є складовою рентної 
плати, яку ми вже сплачу-
ємо. Незрозуміло, чим ке-
рувалися автори цих змін, 
вносячи їх до Податково-
го кодексу. Так само, як 
і законодавці, які їх схва-
лили. Але, незважаючи на 
це, всі виробничі підроз-
діли нашого підприємства 
працюють стабільно: заго-
товляємо насіння, виро-
щуємо садивний матеріал, 
створюємо лісові культу-
ри, доглядаємо за ними, 
займаємося охороною та 
захистом лісу. У промис-
ловому напрямку заготов-
ляємо деревину, відповід-
но до лімітів, реалізуємо 
її через аукціони, переро-
бляємо на власному облад-
нанні у цехах переробки. 
Зростає середня заробіт-
на плата наших працівни-
ків, яка, до речі, становить 
8397 грн. 

Ми вчасно платимо по-
датки на всіх рівнях. Так, у 
2018-ому наше підприєм-
ство сплатило до державно-
го бюджету 9 млн 342 тис. 
грн, в т.ч. податку на при-
буток — 686 тис. грн, ПДВ 
— 5 млн 508 тис. грн, по-
пневої плати — 2 млн 138 
тис. грн, військового збо-
ру — 376 тис. грн; до міс-
цевого бюджету сплачено 
5 млн 550 тис. грн, з яких: 
попневої плати — 843 тис. 

грн, податку на доходи з 
фізичних осіб — 4 млн 489 
тис. грн, плати за землю — 
102 тис. грн. Єдиний соці-
альний внесок склав 5 млн 
372 тис. грн. Відтак, усього 
податків минулоріч сплаче-
но на 20 млн 264 тис. грн.

Отже, всі обов’язки, 

які на нас покладені дер-
жавою, належно виконує-
мо. Це стосується, зокрема, 
і соціальної сфери. Вона 
включає допомогу дрова-
ми місцевому населенню, 
учасникам бойових дій, ди-
тячим садочкам, ФАПам, 
школам.

— Якими є основні по-
казники роботи лісгоспу за 
минулий рік?

— Загальний обсяг ре-
алізованої продукції склав 
72 млн 52 тис. грн, на екс-
порт — 20 млн 19 тис. грн. 
У минулому році нашим 
підприємством заготовле-

но більше 56 тис. кубоме-
трів деревини. Обсяг про-
дукції переробки сягнув 24 
млн 663 тис. грн. Нами ви-
готовлено 4940 кубометрів 
пиломатеріалів, 2168 кубо-
метрів заготовок до євро-
піддонів, 6841 кубометрів 
технологічної тріски.

— З 1 січня лісові під-
приємства перейшли на нові 
стандарти...

— З 2019 р. Україна пе-
рейшла на нові категорії де-
ревини по якості: зі старих 
радянських ГОСТів — на 
нові, гармонізовані із єв-
ропейськими стандартами 
класифікації та її вимірю-

вання. Якщо раніше ділова 
деревина (круглі лісомате-
ріали) розподілялася на 3 
сорти й виділялися сорти-
менти за їх призначеннями, 
то з 2019 р. вона розподі-
ляється на 4 класи якості 
(А, В, С, D), які є в євро-
пейських країнах, з відсут-
нім визначенням напрямку 
їх використання. В осно-
ву принципу класифікації 
за європейською системою 
стандартизації покладено 
показник розміру та якості 
колод — чим більший діа-
метр і менша кількість вад 
деревини, тим вищий клас 
якості. А дров’яна деревина 

може йти  для промислово-
го використання (виготов-
лення  техтріски та іншої 
продукції) або на паливо.

— Способи обліку дере-
вини теж змінилися?

— Так, забезпечено її 
повний електронний об-
лік, доступ до якого на-
дано Національній поліції, 
СБУ. Більше того, будь-
який громадянин, маючи 
доступ до інтернету, може 
вияснити по чіпу на ко-
лоді, де заготовлено лісо-
продукцію, яка її якість та 
ціна і, головне, кому вона 
реалізована.  Для контро-
лю за експортом створе-
но автоматизовану систе-
му сертифікатів походжен-
ня лісоматеріалів, яка  є 
обовязковою для митного 
декларування, що унемож-
ливлює повторне викорис-
тання документів та фік-
тивних товаро-транспорт-
них накладних. 

— Яка Ваша думка з при-
воду мораторію на експорт 
необробленої деревини? 

— Зважаючи на суспі-
ль ну увагу і важливість під-
тримки вітчизняного вироб-
ника, він необхідний. Але 
впроваджувати його слід 
було не так різко. Якщо 
ми будуємо ринкову еко-
номіку, то обмежень у тор-
гівлі не повинно бути. Ми 
маємо використовувати лі-
совий ресурс — ліміт де-
ревини, яка досягла віку 
стиглості, вигідно реалізу-
вати, таким чином забез-
печити місцеве населення 
робочим місцями, достат-
нім рівнем зарплати, спла-
тивши обов’язкові платежі 
до державного та місцево-
го бюджетів. Для прикладу, 
переробляти букову сиро-
вину в Україні бажаючих 
не багато, а реалізувати за 
кордон не дозволяє при-
йнятий закон. Тут втрачає 
не тільки підприємство, а 
й держава в цілому.

— Маючи прибутки, чи 
спрямовуєте кошти на по-
кращення інфраструктури 
підприємства?

— Звичайно, за остан-
ній рік ми суттєво онови-
ли лісовозний транспорт. 
Так, нами придбано при-
чіп із гідроманіпулятором 
для вивезення сортиментів 
безпосередньо з лісосіки, а 
також колісний трактор та 
трелювальну лебідку.

g Закінчення на 4 стор.

Остап БОЙКО: «Плануючи майбутнє, 
ретельно аналізуємо пройдене»

Нелегким, за словами директора ДП "Сколів-
ське лісове господарство" Остапа Бойка, видав-
ся минулий рік для очолюваного ним  колективу. 
Але, попри все, успіх має той, хто працює на пер-
спективу. Отож, ми попросили керівника підпри-
ємства розповісти про те, яким був 2018-ий для 
держлісгоспу: з якими проблемами стикалися лі-
сівники, що вдалося зробити і які завдання зали-
шилися на майбутнє.

19 березня 2019 року, 
відповідно до частини 5 
статті 28 Бюджетного ко-
дексу України, фінансо-
вим  управлінням Сколів-
ської районної державної 
адміністрації  проведено 
публічне представлення 
звіту  про виконання ра-
йонного бюджету Сколів-
ського району за 2018 рік. 
Звіт відбувся за участі го-
лови райдержадміністра-
ції Богдана Янка, голо-
вних розпорядників міс-
цевих бюджетів та пред-
ставників громадськості.

Звіт про виконання 
районного бюджету за 
2018 рік ухвалено рішен-

ням Колегії райдержад-
міністрації від 14 люто-
го 2019 року № 3: 

- за доходами  загаль-
ного та спеціального фон-
дів — у сумі 462974,4 тис.
грн,  що становить  98,9  
відсотка  до затверджених 
розписом з урахуванням 
змін, в тому числі: загаль-
ного фонду – 441887,8 
тис. грн,  або 99,1  від-
сотка, спеціального фон-
ду – 21086,6 тис. грн, або 
95,1 відсотка;

-  по видатках  загаль-
ного та спеціального фон-
дів — у сумі  478128,8 тис.
грн,  в тому числі:  загаль-
ного  фонду – 441834,7 
тис. грн та спеціального  
фонду – 36294,0 грн, що 
складає, відповідно,  98,8  
відсотка та 90,1 відсотка 
до кошторисних призна-
чень на  звітний рік з ура-
хуванням змін.

(Детальніша інформа-
ція — на офіційному веб-
сайті Сколівської райдер-
жадміністрації).

Проведено публічне 
представлення звіту  про 

виконання районного 
бюджету за 2018 рік

Екологи переселили 
самця зубра зі 

«Сколівських Бескидів» 
у Чернівецьку область

Відповідно до дозволу Міністерства екології та при-
родних ресурсів України № 2019/5 від 29.01.2019 р. пра-
цівниками служби охорони НПП "Сколівські Бескиди" 
у присутності представника Державної екологічної ін-
спекції у Львівській області 15 березня 2019 року пере-
дано для ДП «Сторожинецьке лісове господарство» од-
ного самця зубра.

Цей захід проводився при ветеринарному супроводі 
працівників ветеринарної медицини Сколівського райо-
ну. Тварину успішно транспортовано та випущено у во-
льєр Банилівського лісництва ДП «Сторожинецьке лісо-
ве господарство» з метою утримання у напіввільних умо-
вах для отримання потомства.

Зубр, останнім часом, близько підходив до населено-
го пункту і своєю присутністю лякав місцевих жителів, 
нищив с/г посіви, городину та огорожі у зв'язку з чим і 
було організовано його перевезення у Чернівецьку область.

Водночас зазначаємо, зубр занесений у Червону кни-
гу України, це величезний бик, довжина тіла якого ста-
новить більш, ніж 3 м, в плечах до двох метрів, маса до 1 
т. Голова опущена, з вираженою «бородою» і двома від-
носно невеликими рогами. Традиційно вид, що колись 
здійснював величезні міграції, зараз веде осілий спосіб 
життя. Тримається невеликими сім’ями або стадами (до 
50 особин). Старі самці живуть поодинці, пристають до 
гурту лише під час гону. Живиться травою, листям, па-
гонами і гілками дерев та чагарників, корою, а також до-
бре їсть сіно.

За матеріалами НПП «Сколівські Бескиди».
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Відповідні звернення пред-
ставники місцевих гро-

мад оприлюднили 19 березня 
на спільній прес-конференції 
на тему «Децентралізація як 
запорука розвитку України».

Зокрема, участь у прес-
конференції взяли:

Андрій Залівський, місь-
кий голова Червонограда,

Руслан Ільницький, місь-
кий голова Моршина,

Тарас Кучма, міський го-
лова Дрогобича,

Володимир Гутник, го-
лова Зимноводівської ОТГ,

Олег Коцовський, голо-
ва Ходорівської ОТГ,

Марія Дискант, голова 
Заболотцівської ОТГ. 

Як повідомив мер Черво-
нограда Андрій Залівський, 
реформи децентралізації, охо-
рони здоров‘я, нової україн-
ської школи потрібно підтри-
мати і зберегти.

«Міста зараз справді ожи-
ли, зараз є фінансовий ре-
сурс, який дає можливість 
розвитку містам», – сказав 
Залівський.

Мер також відзначив, що 
звернення про підтримку По-
рошенка на Львівщині під-
писали мери шести міст об-
ласного значення Львівщи-
ни. Ще кілька мерів обіця-

ли підписали це звернення.
Міський голова Дрогобича 

Тарас Кучма підтримав чин-
ного Президента Петра По-
рошенка.

Кучма розповів, що коли 
у 2014 році прийшов у ар-
мію, то сам купив собі берці 
і інше обмундирування, щоб 
служити. «Коли я звільняв-
ся, то це вже була інша ар-
мія. Це унікальна ситуація, 
коли з нічого вдалось ство-
рити потужну армію за 4-5 
років», – сказав Кучма.

Він також зазначив, що 
тепер ніколи український 
солдат не буде стояти ні пе-
ред ким на колінах і просити 
прощення, крім свого близь-
кого друга. 

Голова Ходорівської ОТГ 
Олег Коцовський зазначив, 
що зараз до влади в Україні 
намагаються повернутись ті 
політики, які вже перебува-
ли при управлінні державою 
понад 20 років.

“Я їхав на цю прес-
конференцію, дивився біг-
борди і у мене виникає запи-
тання: а де ви були усі ці 20 
років, що тільки зараз обіця-
єте усе зробити. Чи хтось не 
давав можливість цим полі-
тикам втілити обіцяне рані-
ше?”, – сказав Коцовський.

Голова Зимноводнівської 
ОТГ Володимир Гутник до-
дає, що місцеві громади на-
решті стали господарями на 
своїй землі. “Раніше я йшов, 
бачив народний дім у селі, 
але не міг із ним нічого зро-
бити, бо усе було у районі. 
Зараз усе змінилось і не по-
трібно чекати рішення ра-
йонної ради чи розпоряджен-
ня голови районної держав-
ної адміністрації”, – розпо-
відає Гутник.

Він додає, що українські 
ринки орієнтовані на Європу. 
“Крім того, ми вільно їдемо 
у Європу. Важливим досяг-
ненням також і є у томос – 
ми нарешті відірвались від 
московської церкви. Саме 
тому ми підтримуємо ті ре-
форми, які уже є, зокрема 
децентралізацію та інші”, – 
каже голова ОТГ.

Голова Заболотцівської 
ОТГ Марія Дискант зазна-
чила, що зміни наступають 
там, де їх роблять.

“Країна – це кожен із нас. 
Ціна успіху великої перемоги 
залежить від кожного із нас. 
За 4 роки ми зробили біль-
ше, ніж за попередніх 20 ро-
ків разом узятих”, – додає 
Дискант.

Відтак, мери міст та голо-
ви ОТГ підтримали кандида-
та на пост Президента Укра-
їни чинного Главу держави 
Петра Порошенка.

За матеріалами zik.ua, 
4studio.com.ua 

"Поки йде війна і ймо-
вірність відкритої агресії з 
боку нашого головного во-
рога - Російської Федерації 
- є надто великою, мені до-
велося прийняти зважене і 
непросте для мене рішен-
ня про зняття своєї канди-
датури з подальшої гонки 
за пост Президента Укра-
їни. Я роблю це в інтере-
сах громадян і майбутньо-
го України! Вважаю, сьо-
годні в тих умовах, в яких 
перебуває держава, недо-
цільною зміну Верховного 
головнокомандувача Зброй-
них Сил України", - напи-
сав Кривонос.

«Я не маю морального 
права дозволити собі бути 
дешевим популістом та за-
бивати людям голову пус-
тими обіцянками, як це ро-
блять деякі інші кандидати. 
Я виважено оцінюю кожен 
свій крок. Тому, поки йде 
війна і вірогідність відкри-
тої агресії зі сторони нашо-
го головного ворога Росій-
ської Федерації є занадто 
великою, мені прийшлося 
прийняти зважене та дуже 
не просте для себе рішення 
щодо зняття своєї кандида-
тури з подальшої гонки за 
пост Президента України. 

Пізніше стало відомо, що  
Президент України, Вер-
ховний Головнокоманду-
вач Збройних Сил України 
Петро Порошенко підпи-

сав Указ про призначення 
полковника Сергія Криво-
носа заступником секретаря 
Ради національної безпеки 
і оборони України (РНБО).

Про це йдеться в по-
відомленні на сайті Пре-

зидента.
«Дуже важлива ваша ха-

рактеристика – це ваша аб-
солютна нетерпимість до 
корупції. І це моє прези-
дентське доручення – ну-
льова толерантність до ко-
рупції, щоб ми рішучими ді-

ями захистили армію, захис-
тили оборонний комплекс 
від будь-яких нападів, або 
недовіри. Ми маємо зміц-
нити довіру суспільства і 
міжнародних партнерів до 
оборонного комплексу», – 
підкреслив Президент під 
час зустрічі з полковником 
Кривоносом.

Також Порошенко згадав 

активну участь Кривоноса 
в створенню Сил спеціаль-
них операцій (ССО), під-
тримку військового з боку 
громадськості і доброволь-
ців у його діяльності на по-
саді заступника команду-
вача ССО.

Також, за словами Пре-
зидента, демонтовано 

майже 1,5 тисячі пам’ятників 
Леніну. 

На загальнодержавно-
му рівні процес декому-
нізаціі може завершити-
ся вже навесні 2019 року. 
Ще у квітні 2018 року було 
зареєстровано два законо-
проекти, що передбачають 
перейменування областей. 
Група з понад 150 народ-
них депутатів запропонува-
ла українцям змінити один 
з основних пунктів Консти-
туції – адміністративно-те-
риторіальний поділ країни. 
Перейменувати Дніпропе-
тровську область на Січес-
лавську, а Кіровоградську 
– на Кропивницьку.

Нові державні свята
Декомунізація спричини-

ла появу нових і перефор-
матування старих свят. Для 

прикладу, в нашому кален-
дарі з’явилося святкове 14 
жовтня – День захисника 
України, що не має нічого 
спільного із радянським чи 
російським святом.

«За останні чотири роки 
у нас з’явилося значно біль-
ше інших дат, які треба ро-
бити не просто вихідними, 
а датами реального вшану-
вання і святкування. Це дати 
героїв, дати добровольців, 
дати загибелі солдатів під 
Іловайськом, Дня свободи, 
14 жовтня — День захис-
ників Вітчизни. Це ті нові 
дати, які увійшли з нашою 
історією», – вважає Міністр 
культури Євген Нищук.

Зокрема, День українсько-
го добровольця відзначають 
14 березня, День Гідності 
та Свободи – 21 листопада. 
На 21 листопада було пе-
ренесено професійне свято 

українських десантників, які, 
крім старої дати, позбули-
ся також старої назви (Ви-
сокомобільні десантні вій-
ська Збройних сил Украї-
ни) і форми. Крім того, 4 
липня тепер є Днем наці-
ональної поліції України, а 
30 квітня – Днем прикор-
донника.

Перейменовані міста і 
села

За даними Українсько-
го інституту національної 

пам’яті, декомунізація в Укра-
їні майже завершилася. За 
три роки було переймено-
вано близько тисячі населе-
них пунктів. Багатьом міс-
там повернули їхні історич-
ні назви, інші – отримали 
цілком нові, пов’язані з іс-
торією чи природою краю. 
Наприклад, місто Дніпро-
петровськ стало Дніпром, а 
Дніпропетровську область 
низка народних депутатів 
наразі пропонує перейме-

нувати у Січеславську. Гуч-
ний розголос у ЗМІ здо-
було перейменування міс-
та Комсомольськ у Горіш-
ні Плавні.

Нові імена отримали 25 
районів і понад 50 тисяч ву-
лиць, провулків та площ. 
Вулиця Леніна, що колись 
була в кожному населено-
му пункті, у багатьох міс-
тах стала Соборною. Части-
на вулиць і площ була пе-
рейменована на честь наці-

ональних і нових місцевих 
героїв, зокрема, учасників 
Революції гідності і війни 
на Донбасі тощо.

Завдяки декомунізації в 
Україні демонтували май-
же всі пам’ятники Леніну. 
Загалом – близько 2,5 ти-
сяч пам’ятників вождям 
тоталітарного режиму. За 
словами директора Укра-
їнського інституту націо-
нальної пам’яті Володи-
мира В’ятровича, йдеть-
ся, звісно, лише про заре-
єстровані об’єкти. Можливо, 
десь у віддаленому селі чи 
на якомусь старому заводі 
комуністичні пам’ятники 
ще лишилися. Втім, в Ін-
ституті національної пам’яті 
обіцяють одразу відреагу-
вати, якщо місцеві жите-
лі повідомлять про тоталі-
тарні пам’ятки.

Історики наголошують, 
що декомунізація – це не 
просто заміна табличок на 
будинках і нові назви на 
карті, це – довгий і склад-
ний процес творення на-
ціональної пам’яті та іден-
тичності, без чого майбутнє 
нашої держави неможливе.

Мери міст та голови 
ОТГ Львівщини 

підтримали Порошенка

Понад 30 голів об’єднаних територіальних гро-
мад (ОТГ), а також голови шести міст обласного 
значення на Львівщині заявили про підтримку на 
президентських виборах кандидатури чинного гла-
ви держави Петра Порошенка.

Легендарний бойовий 
офіцер Сергій Кривонос 

заявив про підтримку 
Петра Порошенка

Заступник командувача Сил спецоперацій Зброй-
них Сил України Сергій Кривонос, учасник бойо-
вих дій, заявив про зняття своєї кандидатури на ви-
борах на користь діючого президента Петра Поро-
шенка. Про це він написав у Фейсбук. 

Декомунізація в Україні: 52 тисячі площ та 
вулиць і півтори тисячі пам’ятників Леніну
В Україні, впродовж останніх трьох років, пе-

рейменовано у рамках декомунізації близько тисячі 
населених пунктів та 52 тисячі площ і вулиць. Про 
це нещодавно повідомив Президент України Петро 
Порошенко. «На підставі Закону України «Про за-
судження комуністичного та націонал-соціалістич-
ного тоталітарних режимів перейменовано 52 ти-
сячі площ і вулиць, майже тисяча населених пунк-
тів», – сказав він. 

Знесення пам’ятника організатору Голодомору Григорію Петровському у Дніпрі, 
29 січня 2016 року.

Довідка: Сергій Кривонос - командир групи спецприз-
начення, командир 8-го хмельницького полку спецпризна-
чення, — двічі виводив полк у найкращі частини ЗСУ за 
підсумками року; на керівних посадах в командуванні су-
хопутних та аеромобільних військ. Брав участь у бага-
тьох міжнародних навчаннях. 

2014-го особисто командував обороною Краматор-
ського аеродрому, котра позначилася значними втрата-
ми нападників.

Сторінку підготував 
Сергій ПІДВЕРБНИЙ.
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Найкращий час для кави
Виявляється, цей напій слід споживати у визначені 

години, якщо хочете досягти максимального позитив-
ного ефекту. Нейрофізіологи  і дієтологи  з Меріленд-
ського університету запевняють: кава найкраще бадьо-
рить між 9.30 та 11.30. А ідеальний час для еспресо — 
10.30. Це пов’язано з тим , щ до 9.30 в організмі утри-
мується піковий рівень кортизолу, а потім він спадає. 
Майте на увазі: кава натще агресивно діє на слизову 
шлунка, і якщо пити  її так постійно, то може дійти до 
розвитку гастриту, виразки. Чай також можна вжива-
ти лише після сніданку. ВООЗ рекомендує випивати 
протягом дня не більше як 400 мг   кофеїну на добу, їх 
забезпечить 4-5 чайних ложок меленої кави.Слід зва-
жати і на сорт: арабіка містить менш як один відсоток 
кофеїну, робуста — аж чотири. Надмірна доза кофеїну 
може викликати стан тривоги, тремтіння рук, біль го-
лови, порушення серцевого ритму. Після 17.00 краще 
відмовитись від цього напою.

Якщо мама і тато 
взялися за ремінь

Упродовж минулого року до територіальних органів 
поліції надійшло 1285 заяв  і повідомлень про вчинені 
правопорушення на інші події, пов’язані з домашнім 
насильством, які подали самі діти. 2018 року було ско-
єно 4.3 тисячі злочинів, від яких постраждали 4.7  ти-
сячі дітей.  Маже 1.5 тисячі з них стали жертвами тяж-
ких та особливо тяжких злочинів. Відповідальність зале-
жить від ступеня тяжкості завданої шкоди. Ляснути по 
сідницях — не виховання, це — застосування фізичної 
сили, яке заборонене законом. У законі України "Про 
запобігання та протидію домашньому насильству" за-
значено, що насильство буває не тільки фізичним, а й 
психологічним — образи, погрози, приниження.

Онук забагато розповів 
про бабусині гроші

Чоловік застрелив товариша та пенсіонерку, аби за-
володіти сотнею  тисяч гривень. Першим на сполох вда-
рив сусід, котрий прийшов провідати бабусю. Він ви-
явив у літній кухні закривавлене тіло 80-річної жінки. 
Правохоронці знайшли в будинку ще одного застрело-
ного — 28-річного внука старенької. Пострілами в го-
лову раніше судимий 28-річний чоловік позбавив жит-
тя пенсіонерку  та її внука. В чоловіка знайшли зна-
ряддя вбивства та викрадені речі — банківську карту і 
мобільний телефон. Під час чаркування  внук розповів 
своєму другу-рецедивісту, що в його бабусі на картці 
зберігається 100 тисяч гривень.Той вирішив ними за-
володіти. За умисне вбивство і розбій зловмиснико-
ві загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне 
ув’язнення з конфіскацією майна.

Мінус 36 комп’ютерів!
Працівниця "Укрпошти" тишком-нишком виноси-

ла зі  складу нову техніку і здавала її у ломбард. Таким 
чином заробила понад мільйон. Загалом вона вкрала 
36 комп’ютерів. Одразу після виявлення нестачі пра-
цівниця написала заяву про звільнення. До  Ужгород-
ського міськрайонного суду  скеровано обвинувальний  
акт щодо колишньої працівниці "Укрпошти"  за роз-
трату майна в особливо великих розмірах. Зловмисниці  
загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Шість днів їх ніхто 
не шукав

Під час застілля четверо чоловіків отруїлися чадним 
газом. Трагедія сталась у Коростишеві в приватному бу-
динку. Обстановка в кімнаті свідчила про те, що  чоло-
віки вечеряли з розпиванням спиртного. З’ясувалося, 
троє померлих віком 36, 51, і 54 роки були місцевими 
мешканцями. На трупах не виявлено жодних  видимих 
тілесних ушкоджень. Як засвідчили  результати судме-
декспертизи, всі померли від отруєння чадним газом.

Цього волосся  ножиці 
жодного разу не 

торкалися
Найдовша в Україні коса — у київської школярки 

Олени Корзенюк. У свої 15 років вона жодного разу не 
була у перукарні.  Жодних стрижок, навіть кінчики па-
сом не підрівнювала. Не збирається цього робити і піс-
ля фіксації рекорду. Каже, хоче відростити волосся  за-
вдовжки 2.5 метра. До мети  дівчині лише 15 сантиме-
трів залишилося. На сьогодні довжина Олениного волос-
ся — 2 метри 35 сантиметрів. І це — дитячий рекорд. У 
Національному реєстрі рекордів України  планують зая-
вити про біляву рекордсменку до  Гіннесівської  книги. 
Адже Олена перевершила зафіксований світо-
вий рекод у номінації «Найдовше дитяче во-
лосся» аж на 65 сантиметрів.

g Закінчення.
Початок на 2 стор.

— А як щодо лісових 
доріг?

— Здебільшого, будуємо 
лісові шляхи влітку. Мину-
лорічний план ми успішно 
виконали, підтвердженням 
якого є  акти введення до-
ріг в експлуатацію. Доріг 
із твердим покриттям ми 
збудували 8,1 км, витратив-
ши при цьому 1 млн 570 
тис. грн. Ми також спла-
нували 1,7 км дорожньо-
го полотна (445 тис. грн). 
Нами відремонтовано (во-
довідведення, ремонт мос-
тів, ям, очищення від ча-
гарників) ще й 3,5 км до-
ріг (400 тис. грн). 

— А як щодо новітніх 
технологій в садінні лісу?

— Такі технології дають 
можливість розширити ча-
совий період висадки са-
джанців, збільшити їх стій-
кість. Говорячи про нові 
технології лісовідновлен-
ня, слід наголосити на важ-
ливій місії сучасного лісо-
розсадницького комплек-
су для вирощування садив-
ного матеріалу із закритою 
кореневою системою, який 
запрацює невдовзі в Брю-
ховичах. Наше підприєм-
ство теж суттєво долучилося, 
щоб такий украй необхід-
ний для лісової господар-
ки комплекс почав діяти. 
До слова наголошу, що са-
дивний матеріал із закри-
тою кореневою системою 
має кардинально вирішити 
питання  приживленнос-
ті садженців та підвищен-
ня продуктивності росту.

До речі, щодо садіння 
лісових культур в 2018 році 
при запланованих  39 га  
проведена посадка на пло-
щі 41 га. Відсутній зали-
шок не своєчасно залісне-
них зрубів.  Під природне 
лісовідновлення  залишено 
55 га - це на тих ділянках, 
де після лісозаготівельних 
робіт збережено достатню 
кількість  природного від-
новлення ялиці бука та ін-
ших лісових порід. В лі-
сових культурах минулих 
років де спостерігається 
відпад садженців  прово-
дилось їх  доповнення  на 
площі 104 га.

Також проводився до-
гляд шляхом обкошування 
бур’янів кругом садженців  
на площі 301 га.

Завершальним етапом у 
лісокультурному виробни-
цтві після зімкнутості крон 
є переведення в покриту 
лісом площу. В 2018 році 
виявлено таких ділянок 
загальною площею 92 га 
лісових культур, в т.ч. по 
головній породі ялиці бі-
лої — 60 га,  буку лісово-
му — 11 га, модрині євро-
пейській — 20 га,  а також 
120 га  природного віднов-
лення лісу.

Для вирощування  влас-
ного садивного матеріалу 
заготовлено лісового на-
сіння  в кількості 2153 кг, 
а саме — 3 кг модрини єв-
ропейської, 1 кг ялини єв-
ропейської, 2 кг сосни зви-
чайної, 952 кг ялиці білої, 
1000 кг дуба звичайного - 
більше десяти видів лісо-
вих порід. 

Практично, все насін-
ня висіяно. В лісгоспі по-
будованні три теплиці — в 
Любинцівському, Довжків-
ському та  Труханівському 
лісництві. Вони викорис-

товуються для вирощуван-
ня посадкового матеріалу 
особливо цінних порід, а 
саме — дугласії тисолиси-
тої, метасеквої китайської, 
сосни кедрової європей-
ської, корейської, модри-
ни європейської та інших. 
Всього вирощено 748,5 тис. 
шт. стандартного посадко-
вого матеріалу, в т. ч. 415,3 
тис. шт. сіянців ялиці бі-
лої, 113,3 тис. шт. модри-
ни європейської, 54,8 тис. 
шт. дуба звичайного та ін. 

— Що можете сказати 
про залучення до практич-
ної природоохоронної ро-
боти школярів?

— З метою підвищен-
ня ефективності навчаль-
но-дослідної роботи, за-
доволення потреб у про-
фесійному самовизначенні 
та творчій самореалізації 
учнів минулоріч відбулися 
обласні етапи Всеукраїн-

ських акцій: «День нату-
раліста» та  «Ліси для на-
щадків».

Вихованці Труханівсь кого 
учнівського лісницт ва, яке 
працює при ДП «Сколів-
ське лісове господарство», 
взяли участь у цих всеукра-
їнських  акціях обласно-
го етапу. Вони виконува-
ли поставлені завдання з 
великою відповідальністю 
та творчо і креативно пі-
дійшли до створення пре-
зентацій. 

 За результатами оці-
нювання наукових робіт і 
презентацій вони здобули 
перші місця в обох акці-
ях і були відзначені ди-
пломами. 

— Ми знаємо, що до про-
ведення міжнародного фес-
тивалю «Мисливська ватра» 
значною мірою доклався і 
Ваш лісгосп...

— Безперечно. 15 верес-
ня він проходив на тери-
торії ландшафтного парку 
біля палацу баронів Греде-
лів. Мета цього заходу — 
використання наявних ре-
сурсів культурної спадщи-
ни в м. Сколе для розви-
тку туризму, привернення 
уваги вітчизняних та зару-
біжних інвесторів для за-
лучення коштів на рестав-
рацію палацу баронів Гре-
делів та відновлення ланд-
шафтного парку біля нього 
задля створення у м. Ско-

ле «Європейського центру 
розвитку туризму, рекреації 
та професійної освіти ім. 
Миколи Коперника» і му-
зею мисливства. Звичайно 
ж, наше господарство не 
стояло осторонь. Ми сут-
тєво долучилися до органі-
зації фестивалю, оскільки 
бачимо перспективи для 
розвитку району.

— Які нові підходи у ско-
лівських лісівників до ве-
дення  лісового господар-
ства на сьогоднішньому ета-
пі, відповідаючи на викли-
ки сьогодення.

— Отримавши гіркий 
досвід, Сколівський держ-
лісгосп взяв курс на веден-
ня лісового господарства 
, наближеного до приро-
ди. В першу чергу відмо-
вились від суцільних сані-
тарних рубань , практику-
ємо відведення ділянок в 
рубку площею не більшою 

одного гектара, застосову-
ємо вибірковий і поступо-
вий спосіб рубань, ство-
рюючи сприятливі умови 
для природного відновлен-
ня ялиці, бука, клена-яво-
ра. Вивчивши передовий 
досвід Німетчини, Швей-
царії, впроваджуємо рубки 
переформування у однові-
кових одноярусних наса-
дженнях з метою форму-
вання змішаних багатоя-
русних насаджень, більш 
стійких до кліматичних фак-
торів та  хвороб лісу. Та-
ким чином дотримується 
принцип що лісова пло-
ща постійно вкрита  лісом 
і одночасно можна вико-
ристовувати лісовий  ре-
сурс – деревину. В Євро-
пі таке господарювання є 
пріоритетним.

— Окремі екологи та гро-
мадські організації піддають 
сумніву сертифікацію лісів.

— Щоби не говорили 
але минулого року Сколів-
ський держлісгосп піддав-
ся перевірці ведення лісо-
вого господарства на від-
повідність дотримання ви-
могів FSC. Міжнародний 
акредитований сервіс ASI 
аналізував роботу авдитор-
ської компанії SGS яка ви-
дала нам сертифікат, залу-
чивши европейських фа-
хівців, які по своєму ба-
жанню  вибирали ділянки 
для перевірки. Нашому ко-

лективу, спеціалістам по-
дякували за добру роботу 
і правильний курс по ви-
користанню лісового по-
тенціалу краю, не виявив-
ши порушень в господар-
ській діяльності, незважа-
ючи в яких умовах та під 
яким контролем ми пра-
цюємо. Крім того, не під-
твердилась теорія про ви-
користання санітарних ру-
бань для незаконного ви-
далення здорових дерев. 

На прохання наших по-
купців деревини, які екс-
портують виготовлену про-
дукцію далі у європейські 
країни також був переві-
рений ланцюжок руху де-
ревини на предмет дотри-
мання чинного законодав-
ства. А саме чи деревина 
заготоляється законно, чи 
дотримуються екологічні 
вимоги на лісозаготівлях а 
також облік лісопродукції.

Крім того, німецькими 
науковцями, залучивши ві-
домих активістів “Лісової 
варти” та використовуючи 
дрони, проведено фотогра-
фування, знову ж на свій 
вибір, урочища Панасів-
ка Коростівського та Ко-
зівського лісництв для по-
дальшого аналізу динамі-
ки лісового фонду за ми-
нулі 30 років.

— А як вдалося знайти 
спільну мову з владою, сіль-
ськими громадами щодо ви-
рубування лісів.

— Тут все вирішив впро-
ваджений механізм громад-
ського контролю та наше 
розуміння наболілих про-
блем району. Повну інфор-
мацію про місця та обсяги 
заготівлі деревини можна 
отримати на сайті держав-
ного підприємства “Сколів-
ське лісове господарство”. 
Крім того, перед початком 
нового року   лісництва зві-
туються про виконані лі-
согосподарські заходи та 
плани на наступний рік пе-
ред кожною громадою або 
на сесії сільської ради або 
в іншому вигляді. Вивча-
ємо проблеми, які звяза-
ні з нашою господарською 
діяльністю та виходячи з 
можливостей допомагає-
мо як громаді так і осо-
бисто громадянам.

Розмову вела 
Іванна РУСИН.

Остап БОЙКО: «Плануючи майбутнє, 
ретельно аналізуємо пройдене»
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Лікарю, купіть мені хліба
Кількість фальшивих викликів "швидкої" збільшу-

ється, розповідають медики. Пацієнти просять у  ліка-
рів "придбати продукти, натерти спину, просто погово-
рити". Тим часом інші люди, які  справді потребують 
допомоги, змушені чекати. Як стверджує МОЗ, бригади 
"швидкої" надають допомогу у випадках, коли існує без-
посередня загроза життю і здоров’ю людини. Є перелік 
симптомів, які можуть свідчити  про необхідність екс-
тренної допомоги. До речі, згідно з КУпАП ст.183, за-
відомо неправдивий виклик швидкої медчної допомоги 
карається накладенням штрафу від трьох до семи  не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 
51 до 119 гривень.

Вітер наче сказився
Зірвані дахи, розбиті вікна: в області підраховують  

збитки, яких завдала  негода. Через сильні пориви ві-
тру, що не стихали кілька днів, постраждали п’ять міст 
обласного значенння та 17 районів. Пошкоджено жит-
лові будинки, адмінбудівлі, дитячі садочки, ФАПи, на-
віть одну підстанцію обленерго. Загалом пошкоджень 
зазнав 191 об’єкт. Суми збитків, заданих стихією, ще 
встановлюються. Півсотні об’єктів уже відновлено, на 
решті роботи тривають. Також негода на Львівщині 
знеструмила 111 ліній електропередач.

Слухаючи Гімн України, 
Підручний заплакав...

На чемпіонаті світу з біатлону, що триває у швед-
ському Естерсунді, найбільшу сенсацію створив укра-
їнець Дмитро Підручний. У гонці переслідування він 
швидко біг і влучно стріляв, і на фініш прийшов пер-
шим! 27-річний Підручний завоював для України пер-
шу "чоловічу" золоту медаль чемпіонатів світу. Коли на 
честь його перемоги лунав Гімн України, Дмитро за-
плакав... Також  Підручний на ЧС у Естерсунді візьме 
участь у гонці з масовим стартом.

Томос — у сріблі і золоті
Одну  з найбільш знакових подій в історії нашої 

незалежної держави — надання томосу про утворення 
Православної церкви України — увічнено в пам’ятних  
монетах Національного банку. Вони поповнили серію 
"Духовні скарби України". Йдеться про монети з ней-
зильберу номіналом 5 грн, яких випущено 75 тис. штук, 
срібні з локальною позолотою монети номіналом 20 грн 
(4 тис. штук) і 1500 штук 100-гривневих монет із золо-
та. Колекціонери  могли їх замовити на спеціальному 
онлайн-порталі у НБУ уже 12 березня. А в обіг ці ра-
ритети введуть 25 березня.

Отримав 600 балів на 
ЗНО? Заробив 20 тисяч 

гривень від мерії!
Випускники львівських шкіл, які показали високі 

результати під час складання зовнішнього незалежного 
оцінювання  з базових дисциплін у 2018/2019 навчаль-
ному році, отмають грошову винагороду. А саме: тим, 
хто за результатами ЗНО отримав 200 балів — по 5  тис. 
грн, за 400 баліав — по 10 тис. грн, за 600 балів  — по 
20 тис. грн. Це передбачає Програма підтримки  обда-
рованої молоді міста Львова. Крім нагороди за високі  
бали ЗНО, Програма передбачає виплату одноразової 
премії у розмірі 10 тис. грн обдарованій молоді — учням 
або випускникам загальноосвітніх навчальних закладів 
та професійно-технічних навчальних закладів Львова. 
Для цього треба мати перемоги в олімпіадах, конкур-
сах, турнірах, міжнародних  та всеукраїнських проек-
тах, конференціях, майстер-класах, тренінгах.

Пластиковий рис чи 
рисовий пластик?

Останнім часом якість продуктів в українських ма-
газинах різко погіршилася. З’явилась інформація про 
те, що у супермаркети України з Китаю завезли штуч-
ний рис з картопляного крохмалю і ... пластику. Китай 
щорічно виробляє 200 млн тонн рису, що робить його 
найбільшим постачальником цього продукту в усьому 
світі. Однак, згідно з доповіддю однієї корейської ком-
панії, китайський  рис вкрай небезпечний для  здоров’я.

У Львові  буде музей 
Героїв Небесної сотні

Біля пам’ятника Степану Бандері, у колишньому 
кінотеатрі "Дзвін", облаштують Меморівальний музей 
гідності. Він буде присвячений новітнім Героям  на-
шого часу — учасникам Революції Гідності та війни на 
сході. Це має бути музей, який об’єднуватиме людей, 
митців, активістів. Окрім цього, у Меморіальному музеї 
будуть організовувати конференції, круглі столи, гро-
мадські обговорення суспільного життя.

Підготувала Ірина РУСИН.

Іван Малісевич отри-
мав нагороду "Хрест 
Бойового Братерства".

Найщиріші вітан-
ня тобі Іване, низь-
кий уклін, за те, що 
ціною свого життя ти 
і твої побратими, одні 
із перших після Май-
дану пішли на фронт 
і зупинили російсько-
го агресора, захистив 
нашу країну від воро-
га.Це заслужена на-
города.

Здавалося б все проти 
неї: відсутність досві-

ду, брак необхідних знань 
та практичних навичок ве-
дення справ, багато «злих» 
язиків котрі нашіптували, 
що нічого не вдасться, що 
все намарно. Але віри і на-
тхнення молода жінка отри-
мала від трьох своїх малень-
ких дітей – котрі як ніхто 
інший додали сил та відва-
ги у створенні козячої мі-
ні-ферми. 

Головним бар’єром та 
проблемою на шляху до 
мрії — започаткувати влас-
ну справу стали, зрозуміло, 
фінансові проблеми. Ам-
бітні задуми та плани ви-
магали серйозної допомо-

ги, і саме таку допомогу п. 
Катерина отримала в цен-
трі зайнятості, куди і звер-
нулась за консультаціями. 
Саме тут, молода жінка ді-
зналась про проект «Рука 
допомоги» у рамках яко-
го непрацюючі працездат-
ні особи з малозабезпече-
них сімей та переселенці 
можуть отримати безвідсо-
ткову поворотну фінансо-
ву допомогу на започатку-
вання власної справи, або 
ж працевлаштуватися. Не 
побоявшись труднощів та 
скориставшись програмою, 
жінка закупила необхідний 
інвентар для роботи, та ста-
ла першою жінкою – фер-
мером в районі, котра вра-

жає своє працелюбністю та 
натхненням.

Зараз молода жінка вже 
фантазує над подальшим 
розвитком своєї міні-фер-
ми та розширенням асор-
тименту продукції, котру 
вона виготовляє. Сирна про-
дукція пропонується міс-
цевим туристичним базам 
та готелям. Її особливіс-
тю є якість, використання 
козячого молока найвищої 
якості власного виробни-
цтва, власні унікальні ре-
цепти та технологія коптін-
ня сиру. Попит на екологіч-
но чисті продукти перева-
жає пропозицію. Катерина 
співпрацює з ресторанами 
Львова, туристичними ба-
зами відпочинку, котрі є її 
постійними клієнтами та 
покупцями. 

Однак навіть після за-
початкування власної спра-
ви та участі в проекті, пра-
цівники центру зайнятості 
здійснювали супровід мо-
лодої підприємиці, продо-
вжуючи надавати адресні 
консультації. Так, під час 
чергового візиту директор 
Іванна Тимоцко ознайоми-
ла Катерину з можливос-
тями, котрі перед нею від-
криваються. А зокрема, з 
діючою Премією Кабінету 
міністрів за особливі досяг-
нення молоді в розбудо-
ві України, котра щорічно 
присуджується особам до 35 

років. Іванна Ярославівна 
розповіла про критерії ви-
сунення кандидата, голо-
вні напрямки за котрими 
надають премію, необхід-
ним пакетом документів. 
В центрі зайнятості Кате-
рина отримала допомогу в 
підготовці до конкурсу, за-
повненні документів, пре-
зентацій діяльності моло-
дого підприємця. 

Приємно відзначити, 
що зусилля виявились не 
даремними, оскільки Іль-
ків Катерина стала лауре-
атом премії Кабінету мі-
ністрів за особливі досяг-
нення молоді в розбудо-
ві України за напрямком: 
впровадження творчих та 
новітніх ідей у створенні та 
веденні бізнесу, створення 
нових робочих місць, осві-
та та працевлаштування со-
ціально уразливих катего-
рій населення, у тому числі 
осіб з особливими потре-
бами, внутрішньо перемі-
щених осіб тощо. Крім фі-
нансової нагороди, котру 
отримала жінка, сьогодні, 
за участі першого заступни-
ка голови Львівської ОДА 
- Замлинського Р.Т. від-
булось вручення диплома 
та нагрудного знака Ільків 
Катерині, як переможниці 
конкурсу.

Сколівська РФ ЛОЦЗ 
бажає молодому фермеру 
процвітання та успіху в за-
початкованій справі, реа-
лізації всіх задуманих біз-
нес ідей, та стати перемож-
цем ще багатьох конкурсів.

За матеріалами 
Сколівської РФ ЛОЦЗ.

Премія від Кабінету міністрів
Підприємиця зі Сколівщини отримала премію Кабінету міністрів 

України за особливі досягнення молоді
Молода багатодітна мати, Катерина Ільків, планувала пов’язати своє жит-

тя з медициною, хотіла працювати медсестрою та допомагати хворим людям. 
Отримала хорошу освіту, але доля склалась інакше – їй судилось стати фер-
мером, започаткувати власну справу та надихати своїм прикладом багатьох не-
впевнених в своїх силах, переконувати, що диво існує, і досягнути мети не так 
важко як здається. 

15 березня 2019 року в районному народному домі 
«Бескид» народний депутат України Андрій Лопушан-
ський, за заслуги перед українським народом, привсе-
людно вручив Верхньосиньовидненському селищному 
голові Юрію Карпінцю Грамоту Верховної Ради Укра-
їни та пам’ятний нагрудний знак до неї.

Відповідне Розпорядження № 861-к від 14 груд-
ня 2018 року підписав Голова Верховної Ради Украї-

ни Андрій Парубій.
Цієї високої нагороди беззмінний очільник верх-

ньосиньовидненської громади упродовж останніх чо-
тирьох каденцій був удостоєний «за вагомий осо-
бистий внесок в утвердження засад місцевого само-
врядування, соціально-економічний розвиток тери-
торіальної громади, активну громадську діяльність, 
сумлінну працю та високий професіоналізм» — йдеть-
ся у документі.

Ярослав ЛЕПІСЕВИЧ,
заступник селищного голови смт В.Синьовидне.

За працю — шана
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Відкриваючи зібрання, 
голова Сколівської РДА 

Богдан Янко привітав усіх 
присутніх у залі та запро-
сив до відкритої конструк-
тивної роботи. 

Відтак, очільник райо-
ну відзначив, що 2018 рік 
був для району багатим на 
здійснення добрих і корис-
них справ, завдячуючи тому, 
що основні напрямки роботи 
райдержадміністрації грун-
туються на принципах вті-
лення в життя реформ, іні-
ційованих Президентом та 
Кабінетом міністрів Укра-
їни, їх практичній реаліза-
ції на місцях, забезпечен-
ню економічного, культур-
ного, освітнього та соціаль-
ного розвитку району.

— Завдяки тісній співп-
раці з обласною державною 
адміністрацією, обласною та 
районною радами, народ-
ним депутатом Андрієм Ло-
пушанським, головами міс-
цевих рад, керівниками під-
приємств району та інши-
ми добрими партнерами, які 
долучилися до наших справ 
задля розвитку Сколівщини, 
всім разом вдалося реалізу-
вати багато добрих справ. 
У час важких випробувань 
та збройної боротьби дер-
жави з російською агресією 
не припинявся її розвиток 
та зміцнення. Прогресивно 
змінюється Львівщина і, ра-
зом з нею, Сколівський ра-
йон задля розвитку і процві-
тання українського народу. 

Звіт керівника супрово-
джувався слайдами, в яких 
ішлося про розвиток району.

— Сколівщина – це край, 
де із загальної площі 147,2 
тисячі гектарів 113,5 тися-
чі – вкриті лісом.  Тому 
й не дивно, що в районі 
працюють шість лісогоспо-
дарських підприємств: Ско-
лівський та Славський дер-
жавні лісгоспи, Сколівський 
та Славський підприємства 
«Галсільлісу», Сколівський 
військовий лісгосп і Наці-
ональний природній парк 
«Сколівські Бескиди». На 
жаль, серед населення райо-

ну та, мабуть, і всієї Укра-
їни, поширена думка, що, 
окрім рубки лісу, названі 
підприємства більше нічим 
не займаються.

Промовець з допомогою 
слайдів та наведених кон-
кретних фактів постарався 
переконати присутніх, що 
це не так:

— За 2018 рік лісогоспо-
дарськими підприємст вами 

району було заготовлено 
ліквідної деревини – 201,0 
тис. м куб., коли в 2015 р. 
цей показник складав 325,8 
тис. м куб., 2016 – 278,7 
тис. м куб., 2017 р. – 198,3 
тис. м куб. Тобто, як бачи-
мо, йде тенденція до змен-
шення заготівлі. Тоді , як 
показники з посадки лісо-
вих культур збільшуються: 
2014 р. – 613,9 га; 2015 р. 
– 687,05 га; 2016 – 687 га; 
2017 – 747,8 га.

Лісові підприємства є од-
ними із найкращих робото-
давців району. У лісгоспах 
трудиться 921 особа, серед-
ньомісячна заробітна плата 
складає близько 8 тис. грн. 

Під час звіту було про-
інформовано й про те, що в 
2018 році Славським ДЛГП 
"Галсільліс" відкрито Бескид-
ське та  Росохацьке лісництва, 
НПП «Сколівські Бескиди» 
завершив будівництво еко-
лого-просвітницького цен-
тру  Крушельницького ліс-
ництва, що має за мету на-
вчити місцевих жителів та 
відвідувачів парку правиль-
но поводитися з відходами, 
здійснювати їх сортування 
та переробку.

Для доступу до лісових 
масивів у 2018 році Слав-
ським ДЛГП «Галсільліс» 
було збудовано лісові до-
роги: у Волосянківському 
лісництві, в урочищі Со-
колівське — протяжністю 
1,7 км; у Лавочненському 
лісництві, в урочищі Трос-
тян — 1,5 км;  Бескидсько-
му лісництві —1,0 км. ДП 
«Славське лісове господар-
ство» збудовано 13,6 км лісо-
вих доріг лісогосподарсько-
го та рекреаційного призна-
чення.

У звіті керівника прозву-
чало, що, виходячи із серед-
ніх щорічних обсягів лісо-
культурних робіт, завжди є 
потреба в посадковому ма-
теріалі. Лісові го сподарства 
прийшли до висновку, що 
економічно доцільно не за-
куповувати його, а вирощу-
вати самим. З цією метою 
в кожному лісництві збудо-
вано міні-парники (короби) 

та розпочато спорудження 
теплиць для вирощування 
сіянців ялиці, бука, клена, 
явора, модрини. В минуло-
му році розпочато спору-
дження теплиці в Бескид-
ському лісництві.

Головою райдержадміні-
страції  також було відзначе-
но, що Сколівщина — спри-
ятлива місцевість для розви-
тку рекреації і туризму. Отож, 

для туристів та місцевого на-
селення протягом минулого 
року облаштовано зони ко-
роткотривалого  відпочинку 
в лісових масивах. Зокрема, 
споруджено альтанки, вста-
новлено мангали та лавоч-
ки зі столиками. До прикла-
ду — вже відома і користу-
ється популярністю турис-
тів та місцевих мешканців 
"Альтанка вітрів" на тери-
торії Волосянківського ліс-
ництва.

Також обласним та ра-
йонним керівництвом здій-
снено колосальну роботу за-
для відокремлення Сколів-
ського військового лісгос-
пу від Івано-Франківського 
ЛПК. Завдяки цьому, від-
тепер назване підприємство 
буде окремою юридичною 
особою і зможе самостій-
но раціонально розпоря-
джатися своїми активами. 
На 12.10.2018 р. збитки під-
приємства становили 21 млн 
грн, а на кінець року при-
буток підприємства складав 
200 тис. грн. 

Загальна сума сплачених 
лісовими господарствами по-
датків до Державного бю-
джету становить 48 млн 600 
тис. грн.

Звичайно, промисло-
вість району представлена 
не тільки лісовими підпри-
ємствами. Отож, з допомо-
гою слайдів було здійснено 
екскурс задля характеристи-
ки і оцінки роботи наступ-
них підприємств.

— Одним із найбільших 
в районі є ТзОВ «ЄвроВік», 
— констатував промовець. 
— Основний вид його діяль-
ності — виробництво м’яса 
та м’ясопродуктів. Реалізація 
продукції за 2018 рік скла-
ла більше 485 млн грн. На 
підприємстві трудиться 90 
працівників. Середньомісяч-
на заробітна плата одного 
штатного працівника скла-
дає близько 5 тис. грн. Ке-
рівництво підприємства обі-
цяє, що з квітня 2019 року 
середньомісячний заробіток 
працівників буде збільшено 
до 6500 грн. 

Звітуючи про роботу, 
виступаючий акцентував 
увагу на тому, що потуж-
ним підприємством в райо-
ні є ТзОВ «Італія-Джинс-
Груп», на якому працює 75 
осіб, середньомісячний за-
робіток яких складає 8 тис.
грн. Оскільки на підпри-
ємстві є проблеми із не-
стачею робочої сили, було 
вирішено скоротити робо-
чий день з 8 до 6 робочих 
годин, щоб у працівників, 
більшість із яких становлять 
жінки, було більше часу для 
сім’ї. У 2018 році підприєм-

ством сплачено 2 млн 619 
тис. грн. податків до бюдже-
тів усіх рівнів. Його про-
дукція експортується.

Наш район сільськогос-
подарський, отож і в цьо-
му напрямку ведеться від-
повідна робота. З 2017 року 
в районі розпочали діяль-
ність два сільськогосподар-
ські підприємства: ТзОВ  
«Агрокомплекс «Карпа-

ти» та фермерське госпо-
дарство «Дуброва». Остан-
нє в 2018 році уклало до-
говори оренди 181,0 га па-
йових земель на території  
Н.Синьовидненської сіль-
ської ради, де 160 га засія-
ли соєю, а 15 — гречкою.

ТзОВ  «Агрокомплекс 
«Карпати» уклало догово-
ри оренди земельних ча-
с ток (паїв) на території 
В.Синьовидненської і Кор-
чинської сільських рад, де 
на площі 302,0 га посіяли 
олійні культури.  

За оренду земельних час-
ток (паїв) виплачено 440,0 
тис. грн — в середньому за 
1 га орендованої землі спла-
чується 800 грн.

Робота з укладення дого-
ворів оренди земельних час-
ток (паїв) названими під-
приємствами продовжуєть-
ся і зараз.

У 2018 році введено в 
експлуатацію будівництво 
фермерського господар-
ства та ековідпочинково-
го комплексу у с.Климець, 
за минулий рік проведено 
робіт на суму 15 млн грн, 
планується, що в 2019 році 
сюди буде завезено 680 голів 
тварин: нетелів молочних – 
60, м’ясомолочних – 60, кіз 
альпійських – 150, овець – 
250, свиноматок – 60. Та-
ким чином, розпочнеться 
повноцінна діяльність гос-
подарства, яке планує екс-
портувати свою продукцію 
в країни Європи, а також 

на внутрішній ринок на-
шої країни.

З  метою підтримки та 
стимулювання експорту під-
приємств району в облас-
ті започатковано супровід 
експортера. Зараз у районі 
ведуть діяльність 7 підпри-
ємств, з квітня 2019 року їх 
буде 10.

Ведеться активна робота 
щодо розбудови відновлю-
вальної енергетики.

ТзОВ «Орівська ВЕС» та 
ТзОВ «Сколівська ВЕС» — 
вітрові електростанції по-
тужністю 40 МВт за межа-
ми с. Орів та с. Ямельниця.

У 2017 році укладено уго-
ду з комунальним підпри-
ємством Львівської облас-
ної ради «Центр просторо-
вого розвитку» на розробку 
детального плану території 
для розташування вітрової 
електростанції турецькою 
фірмою Atlas global energy 
з необхідною інфраструк-
турою (ЛЕП та під’їзна до-
рога) на території Опорець-
кої, Верхнячківської та Ла-
вочненської сільських рад, 
а вже зараз ці сільські ради 
отримують кошти до сво-
їх бюджетів від оренди зе-
мельних ділянок.

На території Верхньо-
синьовидненської селищ-
ної ради планується будів-
ництво сонячної електро-
станції.

Упродовж 2018 року на 
Сколівщині реалізовували-
ся роботи на 82 об’єктах на 
загальну суму 48 млн 724 
тис. грн.

Уже протягом трьох ро-
ків Сколівщина є активним 
учасником обласного конкур-
су мікропроектів. За ці роки 
в районі їх реалізовано 76 на 

загальну суму 17 млн 46 тис. 
грн. Завдяки цьому проведе-
но капітальні ремонти, за-
куплено обладнання для за-
кладів освіти, культури, охо-
рони здоров’я.  

Найактивнішою була га-
лузь освіти. Як результат, 
реалізовано 28 мікропроек-
тів, у галузі культури — 7, 
медицини —  6, проведено 
реконструкцію та капіталь-
ний ремонт вуличного освіт-
лення в 4 населених пунк-
тах — смт В.Синьовидне, с. 
Н.Синьовидне, с.Козьова,  
с.Рожанка.

У категорії «Інші пріо-
ритети» вдалося реалізува-
ти 9 проектів. 

У свято Покрову, День 
козацтва, створення УПА та 
Захисника України урочис-
то відкрито історико-краєз-
навчий музей  «Сколівщи-
на». До цієї події ми йшли 
дуже довго, але завдяки по-
розумінню та спільним зу-
силлям маємо дуже хоро-
ший результат. Зараз му-
зей, завдяки його керівни-
ку та небайдужим людям, 
став одним із найбільш від-
відуваних закладів району 
— в ньому побувало  по-
над 2000 осіб.

Голова райдержадмі-
ністрації щиро подякував 
усім, хто долучився до ре-
алізації мікропроектів у по-
передні роки та тим, хто не 
був байдужим до реалізації 
програми місцевого розви-
тку на 2019-ий. Загалом цьо-

горіч уже подано 61 проект, 
у тому числі 12 — по Слав-
ській ОТГ.

Значну суму коштів,  а 
саме — 15 млн 254 тис. грн, 
нам вдалося залучити із об-
ласного бюджету. За них ре-
алізовано 20 проектів:

- майданчик зі штучним 
покриттям у с. Підгородці;

- майданчик з тренажер-
ним обладнанням у с. За-
вадка;

- реконструкція з добу-
довою Верхньорожанської 
ЗОШ I-II ст. на 180 учнів-
ських місць в с.Верхня Ро-
жанка;

- будівництво вуличного 
освітлення по вулицях Франка, 
Шевченка, Котляревського, 
Щорса в с.Либохора; 

- реконструкція мереж 
зовнішнього освітлення по 
вул. І. Франка в смт Слав-
ське — ділянка від комп-
лексу "Смерекова хата" (№ 
57б) до житлового будин-
ку № 75;

- розширення і рекон-
струкція діючого комплексу 
очисних споруд та системи 
каналізації в смт Славське 
(коригування);

- відновлення сприятли-
вого гідрологічного режиму 
річки Бутивля в с. Коростів 
від вул. Зелена по вул. Че-
ремшини (капітальний ре-
монт);

- руслорегулюючі та бе-
регоукріплювальні роботи р. 
Магура на території Заділь-
ської сільської ради (капі-
тальний ремонт);

- реконструкція примі-
щень Сколівського район-
ного військового комісаріату 
за адресою: м.Сколе, май-
дан Незалежності, 4. 

З іншими реалізованими 

проектами присутні озна-
йомилися зі слайдів.

За кошти субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення за-
ходів щодо соціально-еко-
номічного розвитку окре-
мих територій у 2018 році 
реалізовувалися 33 проек-
ти, виконано роботи на 28, 
що становить  85%. Інші 5 
об’єктів є перехідними на 
2019 рік. Загальна сума суб-
венції складає 11,1 млн грн, 
використано – 10,4 млн грн.

Сколівський район та-
кож був серед переможців 
обласного конкурсу ініці-
атив місцевих карпатських 
громад, проведеного Асоці-
ацією «Єврорегіон Карпа-
ти — Україна». Для реалі-
зації проекту «Відновлення 
окремих елементів ландшаф-
тного парку палацу Греде-
лів у м. Сколе» започатко-
вано проведення міжнарод-
ного фестивалю «Мислив-
ська ватра», на підготовку 
і проведення якого було 
отримано з міжнародно-
го фонду технічної допо-
моги 230 тис. грн. Для нас 
цей проект був важливим 
у плані продовження захо-
дів з привернення уваги до 
потреби реставрації палацу 
Гределів та прилеглого до 
нього  ландшафтного пар-
ку. Основні кошти затраче-
но на благоустрій парку. І 
хоча проектом передбача-
лося співфінансування су-
мою 70 тис. грн,  по фак-

ту нами, разом з партнера-
ми, проведено робіт майже 
на 500 тис. грн. Здійснено 
освітлення та впорядкуван-
ня парку, укладення бруків-
ки на центральному вхо-
ді, ремонт шкільної їдаль-
ні та інше. 

Надіємося, що цього року 
буде можливість продовжи-
ти роботи, а міжнародний 
фестиваль «Мисливська ва-
тра» стане щорічним. Тим 
більше, що співпрацювати з 
нами виявило бажання міс-
то Любачів (Польща).

По території Сколівсько-
го району проходить 339,5 
км доріг, які обслуговувує 
філія «Сколівський райав-
тодор». Звичайно, що не всі 
з них знаходяться в добро-
му стані. Але ми пам’ятаємо 
дорогу на Славське до 2016 
року — суцільні ями. Завдя-
ки спільним зусиллям та за 
підтримки керівництва облас-
ної адміністрації, ми та гос-
ті району маємо комфортну 
дорогу, на ремонт якої ви-
користано більше 100 млн. 
грн. Завдяки цьому туристи 
потягнулися до Славсько-
го, Тухлі, Волосянки та су-
сідніх сіл. Також проведено 
капітальний ремонт дороги 
Верхнє Синьовидне — Схід-
ниця, що дало змогу збіль-
шити потік туристів із Трус-
кавця та Східниці. 

У 2018 році з обласного 
бюджету виділено 5 млн 750 
тис. грн для проведення ре-
монту доріг загального ко-
ристування, а саме: Хітар — 
Тухля, Нижнє Синьовидне 
— Кам’янка, Сопіт – Підго-
родці, В.Синьовидне – Ду-
бина – Кам’янка, 
Завадка – Козьова.

Богдан ЯНКО: «Спільними зусиллями 
реалізуємо наші плани»

15 березня,  в  РНД "Бескид", відбувся публіч-
ний звіт голови Сколівської РДА Богдана Янка про 
проведену роботу у 2018 році та прерспективи роз-
витку району на 2019-ий. Захід проходив за учас-
ті депутата Верховної Ради України Андрія Лопу-
шанського, першого заступника голови Львівської 
ОДА Ростислава Замлинського, депутата Львів-
ської обласної ради Анатолія Дейнеки, голови Ско-
лівської районної ради Миколи Романишина, депу-
татів районної та місцевих рад, голів місцевих рад, 
духовенства, керівників та спеціалістів первинних 
структурних підрозділів РДА, представників уста-
нов, організацій, підприємств, громадськості району.

Протягом трьох років в районі реалізовано 76 мікро-
проектів на загальну суму 17млн. 46 тис. грн. Завдя-
ки цьому, проведено капітальні ремонти, закуплено облад-
нання для закладів освіти, культури, охорони здоров’я.

Із 226 учасників АТО — 145 отримали земель-
ні ділянки, 66 заяв знаходяться на розгляді в органах 
місцевого самоврядування та Держгеокадастрі. Питан-
ня виділення земельних ділянок воїнам АТО є над-
звичайно актуальним і знаходиться на контролі в Ско-
лівській РДА.
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За кошти експлуатацій-
ного утримання та спонсор-
ські засоби проведено ям-
ковий ремонт на автодоро-
гах: Київ — Чоп (м.Сколе), 
Славське – Опорець, Орів 
– Нижня Стинава, Корчин 
— Дубина, Завадка — Оря-
ва, Східниця – Верхнє Си-
ньовидне, В.Синьовидне – 
Дубина — Кам’янка,  Завад-
ка – Задільське, Святослав 
— Корстів, Сопіт – Підго-
родці, Славське – Вигода, 
Ямельниця – Крушельни-
ця, Нижнє Синьовидне — 
Кам’янка. Крім того, за ра-
хунок коштів обласного бю-
джету проведено ремонт до-
ріг комунальної власності.

Колишній канцлер Ні-
меччини Отто фон Бісмарк 
сказав: “Хто не будує школи, 
той буде будувати тюрми». 
Освіта – запорука розвитку 
суспільства та його процві-
тання. Тому не можна зали-
шити поза увагою найбіль-
ший об’єкт будівництва 2018 
року – реконструкцію з до-
будовою Верхньорожанків-
ської ЗОШ  I-II ст. на 180 
учнівських місць. На його фі-
нансування у 2018 році було 
передбачено 16 млн 813,476 
тис. грн. З них: 5 млн грн — 
ДФРР; 6 млн грн – обласний 
бюджет; 5 млн грн – кошти 
місцевого бюджету; 813,476 
грн – субвенція з державно-

го бюджету. 3 вересня цей 
об’єкт був урочисто відкри-
тий і тепер найменші меш-
канці віддаленого гірського 
села мають можливість вчи-
тися у нормальних умовах. 
Недарма цю школу назвали 
«кольоровою мрією». У 2019 
році ми б хотіли завершити 
всі роботи на цьому об’єкті, 
яких залишилося немало. Це 
— спортивний зал, їдальня, 
благоустрій території. 

Надіюся, що спільними 
зусиллями реалізуємо наші 
задуми.

Багато зроблено для шко-
ли в с. Коростів. Сума осво-
єних коштів складає більше 
15 млн грн, при кошторис-
ній вартості об’єкта будів-
ництва — 35 млн 673 тис. 
грн. Хотів би відмітити, що 
в 2018 році з сільського бю-
джету використано 1 млн 250 
тис. грн. Зараз ідеться про 
те, щоб у цій школі відкрити 
ще й дитячий садочок, філію 
будинку дитячої та юнаць-
кої творчості.

Протягом 2016-2017 років 
щодо реконструкції з добу-
довою Верхньосиньовиднен-
ської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ст.  виконано робіт 
на суму 8 млн 393 тис. грн. 
Маємо надію, що з ДФРР 
у 2019 році будуть виділені 
кошти для продовження бу-
дівництва названої школи.

1 лютого 2019 року ми від-
крили сучасний дитячий са-
док на 80 місць в с.Труханів. 
Він був збудований у 1978 
році, але з 90-х років не пра-
цював. Та сьогодні ми має-
мо дошкільний навчальний 
заклад європейського рівня. 

Також, у другому півріч-
чі, плануємо відкрити ДНЗ 

в с.Крушельниця. Основні 
будівельні роботи на об’єкті 
уже завершено, потрібно ще 
закупити обладнання та меблі.

З 1 жовтня 2018 року в 
чотирьох приміщеннях Ско-
лівської ЦРЛ, на правах без-
коштовного користування, 
розпочав роботу інклюзив-
но-ресурсний центр. За ко-
шти районного бюджету про-
ведено ремонт приміщень і 
зараз тут можуть займатися 
діти з особливими потребами.

Cколівщина є потужним 
туристично-рекреаційним цен-
тром Львівщини, де, зокре-
ма, проводять свій відпочи-
нок жителі багатьох областей. 
У 2018 році район відвідало 
близько 200 тисяч туристів.

Окрасою Сколівщини є 
гірськолижний курорт «Плай», 
який, поки що, працює тіль-
ки в зимовий період. Та вже 
цього року планується від-
криття літніх басейнів і водя-
ної американської гірки, що, 
своєю чергою, дасть можли-
вість курорту функціонува-
ти цілорічно, а це — робо-
чі місця та поповнення по-
датків до місцевих бюджетів.

Ще однією перлиною 
є відпочинковий комплекс 
«Вежа Ведмежа». Він функці-
онує круглорічно і користу-
ється популярністю всіх жи-
телів України та й не тіль-
ки, оскільки тут забезпечено 

європейський рівень обслу-
говування.

Не можу не згадати про 
НСБ «Тисовець». У 2018 році 
відбулося відкриття реабілі-
таційного центру для наших 
воїнів зі сходу України. На 
базі відремонтовані прекрас-
ний спортзал, їдальня та інші 
об’єкти.

Великий мислитель та фі-
лософ Гіпократ сказав: «Ме-
дицина воістину є найблаго-
роднішим з усіх мистецтв». 
Кожен свідомий українець 
повинен усвідомити, що тіль-
ки здорова душею і тілом на-
ція здатна збудувати міцну і 
щасливу державу.

Загальновідомо, що зараз 
у державі проходить медична 
реформа. У нашому районі 
цей процес також відбува-
ється. 1 січня 2019 р. ство-
рено «Сколівський центр 
первинної медичної допо-
моги», на черзі перетворен-
ня Сколівської центральної 
районної лікарні на кому-
нальне некомерційне під-
приємство.

21.02.2019 р. сесією ра-
йонної ради виділено кошти 
на ремонт приймального від-
ділення в сумі 195,0 тис. грн, 
придбання легкового  спе-
цавтомобіля для транспор-
тування хворих — 195,0 тис. 
грн, ремонт санітарного ав-
томобіля «Тойота» 1991 р.в. 
— 50 тис. грн, закінчення ре-
монту приміщення моргу —  
50 тис. грн, придбання лабо-
раторного обладнання кліні-
ко-діагностичної лабораторії 
та кардіомонітора з дефібри-
лятором для приймального 
відділення — 650,0 тис. грн 
(за рахунок коштів район-
ного бюджету та медичної 

субвенції за пролікованих 
хворих зі Славської ОТГ в 
КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ»).

Вирішується питання від-
криття відділення хронічно-
го гемодіалізу на базі кому-
нального закладу «Сколів-
ська ЦРЛ». Зараз у районі є 
13 дорослих хворих, які про-
ходять процедуру гемодіалі-
зу 3 рази на тиждень. Від-
криття відділення  в Сколе 
наблизить до важкохворих 
(інвалідів) мешканців гір-
ського району надання не-
відкладної процедури діалі-
зу, зменшить витрати з бю-
джету району за пролікова-
них хворих.

За програмою «Онкопре-
венція», у 2018 році отрима-
но апарат УЗД, цифровий 
кольпоскоп.

У 2019 році, за рахунок 
секторальної підтримки ЄС, 
подано проект щодо відкриття 
відділення медицини невід-
кладних станів на базі при-
ймального відділення та при-
дбання санітарного автомо-
біля, а також комп’ютерного 
томографа та рентгенапарата. 

З ініціативи Президента 
України Петра Порошенка у 
2019 році відбудеться будів-
ництво трьох лікарських ам-
булаторій в селах Волосян-
ка, Тухолька та Тухля і буде 
придбано три автомобілі для 
лікарів загальної практики 

сімейної медицини.
Велику відповідальність 

несемо перед нашими геро-
ями, які боронять від росій-
ського загарбника. На пре-
великий жаль, п’ятеро хлоп-
ців з нашого району уже ні-
коли не повернуться, багато 
героїв залишаться із шрама-
ми на серці та душі. І все те, 
що робимо для них, ніколи 
не покриє наш з вами борг. 

Із 226 учасників АТО — 
145 отримали земельні ді-
лянки, 66 заяв знаходяться 
на розгляді в органах міс-
цевого самоврядування та 
Держгеокадастрі. Питання 
виділення земельних діля-
нок воїнам АТО є надзви-
чайно актуальним і знахо-
диться на контролі в Ско-
лівській РДА.

Мешканці нашого району 
були активними в пілотному 
проекті «Рука допомоги». У 
2018 році 24 особи зверну-
лися щодо участі в ньому. 4 
з них отримали фінансову 
допомогу на власний бізнес. 

Зараз живемо ще Шев-
ченківськими днями, бо, як 
сказав Остап Вишня, «до-
сить було однієї людини, 
щоб урятувати цілу націю».

Творчі колективи Сколів-
ського району взяли участь 
у 10 обласних оглядах-кон-
курсах, де завойовано одне 
«Гран-прі» Народним ансамб-
лем пісні і танцю «Бойківщи-
на». Перше місце в обласно-
му огляді-конкурсі театраль-
них колективів «Театральна 
осінь» у м. Стрий здобуто 
драматичним аматорським 
колективом «Дзвін» с. Ко-
зьова. Третє місце в облас-
ному огляді-конкурсі читців 
у м. Львів посіла Вікторія 

Норичко,  друге  в огляді-
конкурсі ансамблів народної 
музики у м. Пустомити — 
Народний ансамбль народ-
ної музики «Файні бойки», 
перше місце в огляді-кон-
курсі хореографічних колек-
тивів у с. Оброшино — На-
родний танцювальний ан-
самбль «Водограй».

По-мистецьки вітали   на-
ших вояків у військовій час-
тині в с. Тисовець (5 разів) 
та на Яворівському полігоні. 

Голова райдержадміні-
страції окреслив плани ра-
йону на майбутнє:

— Відповідно до дору-

чення Президента, розробле-
но проект плану перспек-
тивного розвитку територій, 
який охоплює інфраструк-
турні проекти, об’єкти со-
ціальної та житлово-кому-
нальної сфери, що повинні  
бути відремонтовані чи збу-
довані впродовж 2019-2021 
років. Процес формування 
перспективного плану вклю-
чає спілкування з громадою, 
тому що потрібно почути 
думку людей, які прожива-
ють на цій території, щодо 
пріоритетів розвитку району. 
Хочу зазначити, що процес 
обговорення — вже на стадії 
завершення і всі пропози-
ції включені до перспектив-
ного плану нашого району. 
Зараз я зі своєю командою 
та керівниками медичних, 
освітніх установ зустрілись 
із жителями більшості (35) 
населених пунктів. Послуха-
ли людей, почули їхні про-
блеми та намітили плани й 
перспективи їх вирішення. 
Як правило, це дороги, елек-
тропостачання, громадський 
транспорт та медичне обслу-
говування. Після кожної зу-
стрічі з громадою села роз-
робляємо доручення, в яких 
зазначено проблеми відпо-
відного населеного пункту 
та шляхи їх вирішення. 

Звичайно, що крім будів-
ництва, капітального ремонту 
потрібно звернути особливу 
увагу на залучення інвести-
цій, підвищення соціального 
добробуту населення райо-
ну, щоб заробітчани повер-
нулись із-за кордону і буду-
вали сильну та процвітаючу 
Україну, а ми могли пиша-
тися своєю державою.

Відтак учасники зібран-

ня приступили до обговоре-
ня звіту. Відбувся конструк-
тивний діалог. 

У роботі взяв участь пер-
ший заступник голови Львів-
ської ОДА Ростислав Замлин-
ський, який звернув увагу 
на те, що протягом минуло-
го року на Сколівщині було 
здійснено чимало потрібних 
справ, реалізовано цікавих 
мікропроектів, реконстру-
йовано об’єкти соціально-
культурної сфери, відремон-
товано дороги…

— Прослухавши звіт голо-
ви райдержадміністрації Бог-
дана Янка, стало зрозуміло, 
що районна та місцеві вла-
ди в 2018 році системно й  
активно працювали, щоб у 
повному обсязі забезпечити 
виконання планів. Користу-
ючись нагодою, дякую Ско-
лівським райдержадміністра-
ції, районній раді, депутатам 
всіх рівнів, керівникам під-
приємств, установ, організа-
ій, громадськості за співпра-
цю із Львівською облдержад-
міністрацією, та за активну 
підтримку спільних ініціа-
тив. Ми завжди відкриті для 
спілкування, дискусій, про-
позицій…

  Голова Сколівської ра-
йонної  ради Микола Рома-
нишин відзначив, що звіт і 
зібрання — це привід для 
об’єктивного і конструктив-
ного аналізу справ у районі:

— У виступі Богдана Ярос-
лавовича — про напрацю-
вання спільних конкрет-
них шляхів удосконалення 
діяльності щодо покращен-
ня соціального, освітнього, 
економічного рівня життє-
забезпечення краю. Корот-
ко аналізуючи процеси, які 
відбуваються в усіх сферах 
життєдіяльності району, слід 
чітко розуміти, що це ре-
зультат співпраці усіх гілок 
влади, бізнесу, громадськос-
ті щодо вироблення чітко-
го соціально-економічного 
плану, який слугуватиме на 
користь людям… Вирішено 
проблему щодо вчасної ви-
плати б’южетникам заробіт-
ної плати. Львівщина зараз 
активно впроваджує проце-
си децентралізації, розви-
ває міжнародні відносини, 
бере участь у різних про-
ектах. І Сколівщина — не 
осторонь цього. Область лі-
дирує у  створенні нових 
місць для дошкільнят і бу-
дівництві  дошкільних на-
вчальних закладів, шкіл, бу-
динків культури… Як при-
клад — відкриття школи у 
Верхній Рожанці, добудо-
ва у Верхному Синьовид-
ному, будівництво в Корос-
тові. Також у Труханові для 
дошкільнят реконструйова-
но дошкільний навчальний 
заклад… Чимало у нас зро-
блено в дорожній галузі, за-
вдячуючи тісній та злаго-
дженій співпраці району з 
обласною радою та облас-
ною державною адміністра-
цією…  Над цією проблемою 
продовжимо працювати й 
далі, адже потребують ре-
конструкції та ремонту до-
роги до Кам’янки, Оряви…

Щирими оплесками ві-
тав зал  народного депутата 
України Андрія Лопушансько-
го, який черговий раз відві-
дав Сколівщину. Він вдяч-

но відгукнувся про позитив-
ні напрацювання в районі, 
інноваційні перетворення у 
сферах освіти, культури, ме-
дицини… Подякував мешкан-
цям Сколівщини за старан-
ня задля розвитку гірського 
краю. Наголосив, що Україна 
зараз стоїть  на порозі пре-
зидентських виборів. Перед 
кожним свідомим дорослим 
громадянином — завдання 
не помилитися. Кожен ви-
борець має право підтрима-
ти будь-якого претендента у 
Президенти. Але слід би за-
думатись, як багато зроблено 
в країні діючим Президен-
том… Народний обранець ак-
центував увагу на тому, що, 
коли зробимо невірний ви-
бір, то можемо багато втра-
тити. Адже може закрити-
ся дорога в ЄС, НАТО, під 
загрозою опиняться безвіз, 
томос… 

Андрій Ярославович цьо-
го дня приємно вразив при-
сутніх. Він вручив грамоти 
від Верховної Ради Украї-
ни Галині Лесько — завід-
увачу зразковим ДНЗ «Ду-
дарик» міста Сколе, за ви-
значні заслуги в сфері осві-
ти й громадській роботі, та 
активісту — селищному го-
лові Верхнього Синьовид-
ного Юрію Карпінцю — за 
визначні заслуги в розбудо-
ві селища.

Перший заступник го-
лови Львівської ОДА Рос-
тислав Замлинський вручив 
грамоту Кабінету міністрів 
України підприємцю, фер-
меру Катерині Ільків.

Відтак у залі відбулося 
жваве обговорення звіту го-
лови райдержадміністрації та 
надійшло чимало пропозицій 
від активістів щодо планів 
роботи в районі у поточному 
році. Як кажуть, «хто стукає, 
тому відчиняють» чи «під ле-
жачий камінь вода не тече». 
От і є в районі люди, яким 
не байдуже життя громади, 
охорона природи, моральні 
цінності, благоустрій насе-
лених пунктів, умови праці 
чи відпочинку односельчан. 
Отож і цього разу зі слушними 
пропозиціями та просьбами 
виступили активісти: голова 
районної Спілки ветеранів 
АТО, священик-капелан Во-
лодимир Борис, сільські го-
лови Олег Клепуц (Козьова), 
Андрій Ткачик (Тухля), Пе-
тро Петрів (Кам’янка), де-
путат районної ради Мико-
ла Сорока, депутат міської 
ради Роман Ушневич, голо-
ва Сколівського первинно-
го осередку Товариства слі-
пих Галина Вербіна та бага-
то інших. Їм пообіцяли зва-
жити на пропозиції.

З вище викладеного ви-
ливає, що Сколівська рай-
держадміністрація здійснює 
свої повноваження у відпо-
відності до Конституції Укра-
їни. Виконання відповідних 
завдань та програм забезпе-
чують стабілізацію економіч-
ного розвитку галузей госпо-
дарського комплексу району, 
підвищення рівня фінансово-
б’юджетної сфери, реаліза-
цію соціального захисту на-
селення та всіх необхідних 
завдань для розвитку гірсько-
го краю. 

Світлана СНІГУР. 
Фото автора.



23 березня 2019 року8

Незабаром – вибори 
Президента, які мо-

жуть це змінити. Від нашої  
«пташки» чи «хрестика» у 
бюлетені залежить наше жит-
тя, життя наших дітей. Чи 
житимуть вони в Україні і 
чи буде Україна, коли вони 
подорослішають? Щоб це 
зрозуміти, ми звернулися 
до програм лідерів прези-
дентських перегонів. Чи і 
хто з них знає як не допус-
тити демографічну й соці-
альну кризу?

Петро Порошенко хоче 
«залучити мільярди дола-
рів інвестицій». Такий крок, 
вважає він, «створить со-
тні тисяч робочих місць із 
достойною оплатою праці, 
дасть змогу створити робо-
чі місця у суміжних галу-
зях, посилить попит і дасть 
поштовх розвитку для де-
сятків тисяч малих підпри-
ємств. Це знизить рівень 
робочої еміграції українців, 
створить мотивацію працю-
вати в Україні».

Що робити молодим ро-
динам, поки чинний Пре-

зидент не каже. Не каже й 
про те, який інвестор по-
годиться «зайти» на україн-
ську територію під час війни. 

Володимир Зеленський 
виявився обережнішим і не 
розповідає про жоден чіткий 
крок. Він мріє: «Я розповім 
Вам про Україну своєї мрії. 
Де немає оголошень «Ро-
бота в Польщі». А в Поль-
щі є оголошення «Робота 
в Україні». Україна, в яку 
повертаються. Україна – з 
якої не поїдуть наші діти», 
та не говорить ні про те, 
що збирається втілювати цю 
мрію в життя, ні про те, як. 
Про відродження нації він 
також ні словом, ні духом.

Юлія Тимошенко підго-
тувалася, як завжди, кон-
структивно. Вона ще в червні 
минулого року зібрала пер-
ший форум, на якому за-
кликала об’єднатися: «Ми, 
українці, програємо глобаль-
не змагання у світі за люди-
ну. Наші громадяни масо-
во виїжджають з України. 
Беруть родини, своїх колег 
по роботі, навіть домашніх 

тварин — і їдуть туди, де 
вони можуть знайти тери-
торію, придатну для щас-
ливого життя. Свою Украї-
ну вони вже такою не вва-
жають. Ні для себе, ні для 
своїх дітей. Ми недооціню-
ємо трагічність цього про-
цесу. Але якщо ми втрати-
мо українців, які зараз ма-
сово покидають свою зем-
лю, то наслідки цієї трагедії 
будуть тривати століттями. 
Чому люди тікають з Укра-
їни? Річ не лише в низь-
кій заробітній платі, хоча 
це важливо. Головна при-

чина — це втрата ВІРИ, що 
в Україні щось зміниться, 
що в Україні стане трохи 
легше жити. За оцінками 
Світового банку, вже по-
над 7 мільйонів наших спів-
вітчизників знайшли собі 
місце роботи і проживан-
ня в інших країнах. 7 міль-
йонів українців! Ця цифра 
лунає, як набат. Саме тому 
ми сьогодні тут зібралися, 
бо втрачати час далі непри-
пустимо. Нам треба діяти».

Українці почули, і разом 
почали напрацьовувати де-
тальний план змін у держа-

ві. Основні положення цих 
напрацювань Юлія Воло-
димирівна виклала у своє-
му програмному докумен-
ті «Новий Курс України». 
Вона надала велику вагу за-
ходам, які повернуть укра-
їнців додому. Це і мікрокре-
дитування молоді для від-
криття власного бізнесу під 
3% річних, і доступні іпо-
течні кредити під купівлю 
житла без застави і першого 
внеску, і допомога сім’ям 
при народжуванні дітей – 
50, 100 і 150 тисяч гривень 
на першу, другу і третю ди-

тину та на всіх інших. 
Тимошенко болить за 

Україну, вона хоче ство-
рити всі умови, щоб люди 
не були вимушені шукати 
кращої долі на чужині. Це 
видно з її виступу у про-
грамі «Свобода слова», на 
якій Юлія Володимирівна 
окреслила головні до цьо-
го кроки: «Пенсія у пенсіо-
нерів буде не нижчою про-
житкового мінімуму, тобто 
не нижче 4000 грн. Ми змо-
жемо підняти у валютному 
обчисленні за 5 років до-
ходи людей до польського 
рівня, а це в 3,5 рази вище 
ніж зараз. Для аграріїв буде 
встановлено єдиний пода-
ток на гектар землі, креди-
тування під переробку сіль-
госппродукції. Для підприєм-
ців і новаторів нова кредит-
на політика і нова система 
податків. Медицина і осві-
та визначаються як пріори-
тетні. Ми будемо мати се-
редню освіту, як в розвину-
тих європейських країнах. 
Вища освіта буде безкоштов-
ною. Ми повернемо жит-
тя в села. Повернемо фер-
мерство, сільгоспвиробни-
цтво для людей, які живуть 
і працюють на своїй землі».

Сергій ЛУЖЕВСЬКИЙ.

На заробітки за кордон: українців меншає
В Україні щороку зникає один обласний центр. 

Точніше, аналогічне до його кількості населення 
– 200 тисяч українців. Ми вимираємо і емігруємо. 
Вже зараз на 13 мільйонів пенсіонерів приходить-
ся 14 мільйонів працюючих, і в останні роки ситу-
ація тільки погіршується.

Класний керівник 9 
класу Л.Пацкаль 

організувала з учнями 
відкритий виховний за-
хід «Зустріч у майбут-
ньому». На початку уро-
ку було проведено гру-
аукціон «Як розпоряди-
тися своїм життям». Учні 
«купували товари», які 
їм найбільше сподоба-
лися. Це були кварти-
ра, автомобіль, щасли-
ва сім’я, справжні друзі, 
робота, спокійне життя, 
любов та повага людей. 
Більшість учасників за-
лишилися задоволені сво-
єю покупкою, а дехто хо-
тів щось змінити. Та це 
було неможливо.

Учні прийшли до ви-
сновку, що майбутнє за-
лежить від того, яку про-
фесію вибереш після за-
кінчення школи. Тому 
потрібно все добре зва-
жити, щоб потім не було 
запізно. 

Випускники перегля-

нули презентацію «Які 
професії зараз найбіль-
ше потрібні». Дізнали-
ся, якими якостями по-
винна володіти людина, 
що обирає професію лі-
каря, будівельника, вете-
ринара, музейника, во-
дія, фермера…

На завершення уроку 
учні «зустрілися у май-
бутньому — 2030 році». 
Кожен розповідав, як 
«склалося» його життя, 
яку професію вибрав і чи 
правильний вибір зро-
бив у юності. На «зу-
стріч» прибули слюсар 
з ремонту машин, перу-
кар, візажист, програміст, 
лісничий. Вони із захо-
пленням розповідали про 
свої досягнення, щасли-
ве життя. І, що особли-
во сподобалося, —ніхто 
не бачив себе поза меж-
ами України. Учні мрі-
яли жити і працювати в 
рідній державі.  

Любов ПУКИЦА.

Обираємо  майбутнє

Яку професію вибрати після закінчення 
школи? Над цим питанням задумуються учні 
протягом навчання в школі, а, особливо, ви-
пускники. Тому вчителі Сможенської ЗОШ 
І-ІІ ст. часто розмовляють із учнями на цю 
тему, дають поради.

Відбірковий тур кон-
курсу «І слово, і піс-

ня, матусю, тобі» проде-
монстрував, що наша земля 
багата на співочі таланти. 
Юні вокалісти милували 
слух піснями в  акапельно-
му виконанні. Звук банду-
ри доповнював пісні чет-
вертокласника ЗЗСО № 
3 м. Сколе. Восьмиклас-
ниця ЗЗСО № 2 м. Ско-
ле вразила присутніх ав-
торською піснею, а дует 
«Adagio» своїм виконан-
ням «перевернув  душу». 
Компетентному журі у 
складі М.Піхур — викла-
дача Сколівської школи 

мистецтв, В.Рикавець — 
культорганізатора  БДЮТ, 
Г.Карпінець — методис-
та районного методично-
го кабінету відділу освіти 
Сколівської РДА — було 
непросто визначити  пе-
реможців. Ними стали:

I вікова категорія: Хрис-
тина Мацула (Коростівський  
ЗЗСО I-IIст.), Юлія Свис-
тун (ЗЗСО № 3 м.Сколе), 
Анастасія Волошин (ЗЗСО 
№ 2 м. Сколе);

II вікова категорія: Алі-
на Маркович (ЗЗСО № 3 м. 
Сколе), дует «Adagio (Ско-
лівська академічна гімназія).

Галина ЖУК.

Мамо моя рідна і єдина
14 березня, в ОНЗ "Сколівська академічна гім-

назія", лунали слова подяки матерям, які дарува-
ли вихованці шкіл Сколівського освітнього округу.  

Працівники Національного природного 
парку "Сколівські Бескиди" відвідали Під-
городецьку ЗОШ І-ІІІ ст. 

У рамках зустрічі обговорили можливі напрямки 
співпраці щодо підвищення екологічної сві-

домості дітей та провели екологічний урок для шко-
лярів на тему: "Наші пернаті друзі".

Під час презентації учні слухали та ділилися іс-
торіями, які пов'язані з птахами. Частину годівниць, 
що виготовили учні, розвісили біля школи, а ті, що 
залишилися — передали для розміщення в дендро-
парку Сколівського лісництва.

Окрім цього, представники НПП «Сколівські Бес-
киди» наголосили учням про шкідливість спалюван-
ня сухої рослинності, наслідки від підплювання су-
хостою та відповідальність за порушення природо-
охоронного законодавства.

На завершення зустрічі учням подарували серію 
книг про флору, фауну та об'єкти неживої природи 
НПП "Сколівські Бескиди".

Прес-служба НПП «Сколівські Бескиди».

Екоосвітні заходи 
у «Сколівських 

Бескидах»
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Під час зустрічей Ан-
дрій Іллєнко розпо-

вів про політичні виклики, 
що нині стоять перед Укра-
їною, представив громадам 
програму єдиного кандидата 
від об’єднаних сил націона-
лістів на посаду Президен-
та України Руслана Кошу-
линського. Депутат-свобо-

дівець озвучив основні тези 
«Плану докорінних перетво-
рень» кандидата: чітка гео-
політична стратегія, замість 
безхребетної міжнародної по-
літики; національна гідність, 
замість українофобії та во-
рожої пропаганди; мир на 
українських правилах; мо-
гутній середній клас замість 

панування олігархії; спра-
ведливі тарифи для людей 
замість корупційних надпри-
бутків для олігархів та ін.

Відповідаючи на запи-
тання, як відновити терито-
ріальну цілісність та здобу-
ти мир на українських умо-
вах, свободівець зауважив: 
«Без силових компонентів, 
без боєздатної армії, яку не 
розкрадають, це буде зро-
бити неможливо. Ми про 
це говорили ще у 2014 році, 
коли були єдиною фракці-
єю у парламенті, яка не дала 
жодного голосу за Мінські 
угоди, за узаконення «осо-
бливого статусу Донбасу». 
І ще задовго до війни сво-
бодівці наголошували, що 
Росія – це ворог, який буде 
воювати проти нас, і що не 
сьогодні-завтра почнеться 
анексія Криму, Путін «по-
пре» на Донбас тощо. Нам 
казали, що «росіяни – це 
наші стратегічні партнери, 
наші друзі»… А згодом роз-
повідали, мовляв, хто б міг 
уявити, що Росія на нас на-
паде! Якраз ми завжди ро-

зуміли, що не можна спо-
діватися лише на диплома-
тичні методи, але водночас 
говоримо і про те, що й без 
дипломатії нам буде скрут-
но. Бо проти нас стоять не 
просто банди сепаратистів 
та терористів, проти нас 
стоїть друга армія в світі з 
ядерною зброєю. І хто, як 
не Руслан Кошулинський, 
людина, яка була в ролі і 
керівника держави, і в ролі 
звичайного солдата, розу-
міє потреби армії».

Свободівець наголосив, 
що для здобуття миру на 
українських умовах необ-
хідно ініціювати зміну Мін-
ських угод та Нормандського 
формату (Москва і її бізнес-
партнери проти України) 
на Будапештський фор-
мат за участи США і Ве-
ликої Британії (Україна і її 
стратегічні союзники про-
ти агресора). Він також за-
уважив: «Якщо ми не пе-
реможемо в тилу агентуру 
ворога, то не переможемо 
і на фронті, це взаємоза-
лежно. І ця агентура є як 

прихована, що досі сидить у 
силових структурах та дер-
жавних інституціях, так і 
відкрита, яка не ховаєть-
ся – куми Путіна, нарде-
пи та інші».

Андрій Іллєнко закли-
кав громадян відстоювати 
чесні президентські вибо-
ри: «Переконаний, що це є 
наші, українців доброї волі, 
спільні інтереси – щоб ви-
бори відбулися і щоб відбу-

лися чесно, щоб ні в кого 
не виникало питань щодо 
їхньої легітимності. Бо це є 
питання не однієї партії чи 
одного кандидата, це питан-
ня виживання нашої держа-
ви. Бо якщо вибори будуть 
зірвані або сфальсифікова-
ні та народ відчує, що його 
вибір вкрали – це може по-
тягти за собою дуже погані 
наслідки».

Микола СОРОКА.

16 березня 2019 року народний депутат України 
від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко в рамках вибор-
чої кампанії кандидата у президенти від об’єднаних 
сил націоналістів Руслана Кошулинського провів зу-
стрічі з мешканцями міста Сколе та району.

Андрій Іллєнко під час візиту на Сколівщину відвідав 
історико-краєзнавчий музей.

Прагнемо, щоб вибори відбулися чесно

Ведуча Олеся Коваль 
зазначила, що Стрий-

щина — це щедрий і бага-
тий прикарпатський край, 
скарбниця галицької куль-
тури, патріотизму, тради-
цій, звичаїв та пісень. Це 
благословенна українська 
земля, яка береже пам'ять 
про Івана Франка, Оста-
па та Нестора Нижанків-
ських, Олекси Бобикевича, 
знаменитої родини Колесс, 
провідників нації Степана 
Бандери, Степана Охримо-
вича, Олекси Гасина, Зіно-
вія Красівського, які від-
дали всі свої сили та жит-
тя для добра українсько-
го народу, його свободи 
та державності.

Мистецький захід був 
приурочений 205-ій річ-
ниці від дня народження 
Тараса Шевченка. На по-
чатку прозвучав безсмерт-
ний «Заповіт». На сцені — 
народний камерний хор 
«Унісон» (художній ке-

рівник і диригент Юрій 
Юник). У їхньому вико-
нанні прозвучала низка 
пісень. Зокрема, «Ой три 
шляхи широкії» (солісти 
Тетяна Возняк та Степан 
Бабій). Народна пісня — 
це вічне відкриття невси-
пущого голосу людської 

душі, тому вона завжди 
буде в нашому житті. Про-
звучала українська народ-
на пісня в обробці Ана-
толія Авдієвського «Вер-
бовая дощечка» (солістка 
Олеся Коваль).

Пісня єднає народ, до-
дає віри, сил, братньої зго-
ди на довгі роки. Хористи 
виконали пісні «Місяць яс-
ний», «Косив косар сіно», 
«Ніч яка місячна» (соліст 
Андрій Юник). Завершаль-
ним вінком хорового спі-
ву стала пісня «Благослови 
нас, Боже» (соліст Ярослав 
Леончик, концертмейстер 
Наталія Савка).

Пісні народу — це 
справжня глибінь чистої 
незамуленої криниці на-
родної мудрості. Під зву-
ки бандури полинув ко-
зацький спів, немов про-
мовляла українська душа. 
Ансамбль бандуристів під 
керівництвом Зоряни Та-
рак виконав «На високій 

дуже кручі». «Словацька 
пісня» прозвучала у вико-
нанні Ксенії Козак.

На сцену запросили учня 
6-го класу, дипломанта ІІІ 
ступеня обласного конкур-
су акордеоністів-баяністів 
Михайла Труха. У його ви-
конанні прозвучала укра-

їнська народна пісня «Тече 
вода каламутна».

Як лише смичок торкнув-
ся струн, полились дивні 
звуки чудової скрипкової 
мелодії. Дитячий ансамбль 
скрипалів під керівництвом 
Наталії Задорожної вико-
нав твори «Чом ти не прий-
шов?» та «Сиджу я край ві-
конечка» (концертмейстер 

Наталія Мацько). Тріо акор-
деоністів у складі Мар’яна 
Кулика, Михайла Труха та 
Олега Рапія заграли біло-
руський народний танець 
«Крижачок».

Українська мова напро-
чуд різноманітна. То сум-
на, наче вечірня пісня, то 

чиста і гаряча, мов зоря, 
красива, як перо жар-птиці. 
Жіночий ансамбль «Гармо-
нія» під керівництвом Те-
тяни Возняк виконав піс-
ні «Віє вітер, віє буйний» 
та «Якби мені черевики».

«В’язанка старовинних 
мелодій» прозвучала у ви-
конанні ансамблю народ-
ної музики філіалу с.Гірне 

(керівник Василь Росолян-
ка). В піснях дзвенить кра-
са гір і долин, вони зву-
чать в серцях людей. Піс-
ню Ігоря Поклада «Моя 
Україно» виконав чолові-
чий квартет (концертмей-
стер Наталія Савка). У їх-
ньому виконанні прозву-

чали «Гуцулка Ксеня» та 
«Ой, ти дівчино, з горіха 
зерня» (соліст Юрій Юник).

Віночки з калини, бар-
вінку і м’яти завжди нага-
дують про славу героїв. Ба-
гряні ягоди калини терпкі 
та гіркуваті, немов сльози. 
Пісню «Плакала калина» 
виконав дует у складі Емі-
лії і Тетяни Возняк. Оле-
ся Коваль виконала пісню 
на слова Т. Шевченка «Не 
тополю високую». Думки 
Кобзаря, кружляючи, мов 
птахи, вилились у поетич-
ні рядки, а тепер ще й ста-
ли піснею. «Думи мої» за-
співав Андрій Юник. Не-
повторна солов’їна мова 
лунає, наче кришталевий 
передзвін. Пісню «А ми — 
українці» виконала Емілія 
Возняк.

На сцені — оркестр на-
родної музики  ім. Ми-
рослава Марківа (диригент 
Василь Кисіль). У їхньо-
му виконанні прозвучала 
низка пісенних компози-
цій: пісня «Мить» з репер-
туару Святослава Вакарчу-
ка (соліст Михайло Ціко), 
«Бандуристе, орле сизий» 
(соліст Ярослав Леончик), 
«Гуцульська фантазія» та 
«В’язанка стрілецьких пі-
сень».

Завершальним акор-
дом святкового концерту 
стала «Молитва за Укра-
їну» з репертуару Тараса 
Петриненка, яку заспіва-
ли Андрій Юник та Оле-
ся Коваль.

Наприкінці заходу ди-
ректор Братківської шко-
ли мистецтв Юрій Юник 
щиро подякував усім гля-
дачам, що завітали на свя-
то. Побажав усім щастя, 
міцного здоров’я та всі-
ляких гараздів. Зазначив, 
що мистецтво, яке  тво-
рять на сцені і поза нею 
викладачі та учні дитячої 
школи мистецтв с. Брат-
ківці — це велика і світ-
ла місія піднесення, збере-
ження та збагачення душі 
української нації. Своєю 
творчістю вони віддають у 
піснях свою душу і серце 
людям, збагачуючи куль-
туру рідного краю.

В.о. директора Ско-
лівської школи мистецтв 
Олег Допілко, своєю чер-
гою, також висловив вдяч-
ність викладачам та учням 
школи за гарний виступ. 
Побажав усьому колекти-
ву творчого натхнення та 
подальших успіхів у мис-
тецтві. Відбувся взаємний 
обмін подарунками.

Відтак, всі бажаючі мали 
можливість оглянути ви-
ставку робіт учнів Брат-
ківської школи мистецтв. 
На ній були представлені 
чудові картини, барвисті 
писанки, художньо розма-
льовані кухонні дощечки 
та оригінально оздоблені 
пляшки, декоративні анге-
лики з ниток, виготовлені 
в техніці в’язання гачком.

Марта ІЛЬНИЦЬКА.
Фото автора.

Мистецький дарунок братківчан
17 березня, у неділю, в РНД «Бескид» м. Сколе 

в рамках етнофестивалю гостинності відбувся кон-
церт колективу дитячої школи мистецтв с. Брат-
ківці Стрийського району.
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“Ми вважаємо, що сьо-
годні саме Петро Порошен-
ко може якнайкраще гаран-
тувати безпеку держави”, 
— йдеться у заяві. Визна-
ючи й прорахунки чинного 
Президента, зокрема поло-
винчастість реформ, її ав-
тори наголосили, що По-
рошенко чимало зробив 
саме для безпеки України 
та піднесення її прести-
жу на міжнародній арені. 
“Поки Україна має свою 
державу, хай і недоскона-

лу, доти ми можемо боро-
тися за її очищення і по-
дальший розвиток. Тому ми 
й виступаємо на  підтрим-
ку Порошенка і закликає-
мо виборців проголосувати 
саме за нього”, – підкрес-
люється у документі. Свої 
підписи під зверненням по-
ставили В’ячеслав Брюхо-
вецький, Іван Дзюба, Йосип 
Зісельс, Мирослав Мари-
нович, Володимир Панчен-
ко, Вадим Скуратівський, 
Юрій Щербак, Ігор Юх-

новський, Ярослав Яцків.
Із заявою на підтрим-

ку Порошенка виступив і 
Меджліс кримськотатарсь-
кого народу. Саме чинно-
го Президента там вважа-
ють кандидатом, діяльність 
якого може гарантувати по-
вернення Криму та інших 
окупованих територій. Го-
лосувати за Порошенка за-
кликають, зокрема, лідери 
кримських татар Мустафа 
Джемілєв, Рефат Чубаров, 
Ахтем Чийгоз. 

У чинного Президен-
та також найпереконливі-
ший список авторитетних та 
відомих в Україні особис-
тостей, які вирішили стати 
його довіреними особами 
під час виборів.  Це, зокре-
ма, акторка Ада Роговцева, 
письменники Юрій Винни-

чук, Іван Малкович, Лесь 
Подерв'янський; мовозна-
вець Олександр Пономарів, 
акторка Раїса Недашківська, 
почесний президент Націо-
нального університету "Ки-
єво-Могилянська академія" 
В'ячеслав Брюховецький, 

поет Олександр Ірванець, 
музикант Тарас Компані-
ченко, письменник, культу-
ролог Вадим Скуратівський, 
письменниця Ірен Роздо-
будько, директор Інститу-
ту літератури НАН Укра-
їни Микола Жулинський, 

дипломат та письменник 
Юрій Щербак, дисидент 
та письменник Богдан Го-
ринь, герой України майор 
Олександр Порхун, режи-
сер фільму “Кіборги” Ах-
тем Сеітаблаєв, вдова Левка 
Лук’яненка — Надія. 

Перелік імен приголо-
мшує інтелектом та вне-
ском в українську культуру 
і науку. Визнаний автори-
тет та заслуги дозволяють 
декому з них публічно ви-
словлювати невдоволення 
і низьким рівнем життя в 

країні, і занадто високим 
рівнем корупції. Але вод-
ночас і закликати голосу-
вати за Петра Порошен-
ка. Оскільки вони вбачають 
у ньому того, хто заново 
створив армію, сформу-
вав міжнародну коаліцію 
на підтримку України, під-
ніс українську мову, доміг-
ся автокефалії для україн-
ської церкви. Тобто, заклав 
фундамент для подальшого 
розвитку української дер-
жавності. 

Зрештою, й економіка 
вже почала відновлення. І 
влада, подолавши результати 
економічної кризи, спри-
чиненої російською агре-
сією, робить перші кроки 
із вирішення застарілих со-
ціальних проблем.

О.ПРУДЬКО.

“Ми вважаємо, що сьогодні саме 
Петро Порошенко може якнайкраще 
гарантувати безпеку держави”

“Поки маємо свою державу, можемо боротися за 
її очищення і подальший розвиток”

Моральні авторитети закликали голосувати за Порошенка
Моральні авторитети підтримали Петра Поро-

шенка як кандидата на президентських виборах. 
Минулого тижня із відповідним зверненням висту-
пили представники групи “Першого грудня”. Вона 
об’єднує видатних українських інтелектуалів. А се-
ред її засновників були нині вже, на жаль, покій-
ні кардинал Любомир Гузар та філософ Мирос-
лав Попович. 

Тимчасова слідча комі-
сія Верховної Ради України 
щодо фактів розкрадання 
в Збройних Силах Укра-
їни та підриву обороноз-
датності держави у період 
з 2004 по 2017 роки цьо-
го тижня знову збереть-
ся на своє чергове засі-
дання. Попереднє, на яке, 
зокрема, був запрошений 
екс-міністр оборони Ана-
толій Гриценко, відбуло-
ся 20 лютого. Але колиш-
нього очільника Мінобо-
рони й нинішнього кан-
дидата в президенти члени 
ТСК так і не дочекалися.

“Ми отримали відпо-
відь від Анатолія Степа-
новича, що він не збира-
ється брати участь у роботі 
комісії. Це, на його дум-
ку, не є важливим питан-

ням”, - повідомив голова 
комісії, народний депутат 
Іван Вінник. За його сло-
вами, Гриценко висловив 
готовність відповісти на за-
питання письмово. “Комі-
сія, безумовно, скориста-
ється такою можливістю. 
Будемо чекати від Анато-
лія Степановича розгор-
нутих письмових відпо-
відей, які ми обов'язково 
оприлюднимо”, - наголо-
сив Вінник.

У 1990-х роках Укра-
їну позбавили ракетних 
військ і стратегічної авіа-
ції. Потім зруйнували сис-
тему забезпечення  армії. 
В часи президента Януко-
вича очільники Міністер-
ства оборони з російськи-
ми паспортами дезоргані-
зували систему управління 

військами. А між цими пе-
ріодами, в середині 2000-х 
років — саме тоді, коли мі-
ністром оборони був Гри-
ценко, — було розпродано 
найбільшу кількість військо-
вої техніки, якої так бра-
кувало на фронті в перші 
місяці російської агресії.

Як свідчать оприлюд-
нені документи, серед ін-
шого, за міністра Грицен-
ка було знищено, прода-
но й «порізано» 1561 БТР і 
БМП, 129 вертольотів, 292 
літаки, 853 танки, 6608 ра-
кетних та артилеристських 
систем, 1566 автомобілів, 
625 тисяч автоматів і понад 
186 мільйонів боєприпасів. 

При цьому танк, який 
коштує майже 3 мільйони 
гривень, продавався за 200 
тисяч. БМП “йшли з мо-

лотка” по 63 тисячі – за 
ринкової вартості майже 
2,5 мільйона. А комплекс 
“Бук” у 2005-2007 роках ви-
водили з озброєння і про-
давали за ціною 1 мільйон 
214 гривень. Його ринко-
ва ціна, яку легко дізна-
тися у будь-яких експерт-
них довідниках, становила 
до 10 мільйонів гривень.

На цьому тлі багато 
оглядачів звернули увагу 
на декларацію Гриценка, 
яку він подав для участі у 
виборах. Сам кандидат – 
бідний, як церковна миша. 
Живе на пенсію і викла-
дацьку зарплату. Натомість 
на дружину записано чо-
тири квартири у столиці та 
земельні ділянки під Киє-
вом. Особливо підозрілою 
є наявність у власності чле-

нів сім’ї Гриценка майже 1 
га землі та будинку в еліт-
ній Конча-Заспі під Киє-
вом. Вони стали володіти 
ними саме тоді, коли Гри-
ценко очолював Міністер-
ство оборони.

Окрім того, походження 
статків Гриценка та його 
близьких вказує на деякі 
специфічні  зв'язки. Так, 
журналісти сайту “Україн-
ські національні новини” 
дослідили, що його донька 
Світлана впродовж п'яти 
років отримувала кошти 
від благодійної організа-
ції “Фонд Віктора Пінчу-
ка — соціальна ініціати-
ва”. Щорічні виплати за 
цей період сумарно скла-
дають 1,4 мільйона гри-
вень... 

Тим більше, що, як за-

фіксували аналітики орга-
нізації “Детектор медіа”, 
підконтрольний Пінчуку 
телеканал ICTV регуляр-
но піарить Анатолія Сте-
пановича, надаючи йому 
слово з приводу і без. 

Справді, Анатолія Гри-
ценка зараз часто можна 
побачити на олігархічних 
і навіть  відверто проро-
сійських телеканалах, як-
от канал «Наш» одіозного 
Мураєва.  А от на Донбасі 
за всі роки війни він був 
лише раз, та й то не нава-
жився під’їхати близько до 
лінії фронту. Навіть Міхе-
їл Саакашвілі заявляв, що 
не розуміє, як Гриценко, 
маючи військове звання, 
під час війни не пішов слу-
жити до бойової частини.

О.ЛЮТИЙ.

Твердо переконана у 
тому, що важка праця над  
собою обов’язково  пови-
нна дати  плідний резуль-
тат. Про це добре знають 
юні вихованці Сколівської 
ДЮСШ, які, не поклада-
ючи рук, постійно трену-
ються, щоб досягнути пев-
них висот. І от нещодав-
но  спортсмени поверну-
лись із відкритого турніру 
з боксу. Змагання прохо-
дили 16 березня у м. Сам-
бір. У спортивному захо-

ді  змагались 120 учасни-
ків  із Львівської області. 
Перші місця у турнірі ви-
бороли наступні учасни-
ки сколівської команди: 
Когут Вадим - 2005 р.н.,  
вагова категорія - 44 кг; 
Кінаш Роман - 2006 р.н. 
- 40 кг; Срулевич Юрій  - 
2007 р.н. - 55 кг; Шума-
ков Ігор - 2007 р.н. - 45 
кг; Малетич Тарас - 2008 
р.н. - 45 кг; Циб Дмитро 
- 2010 р.н. - 27 кг; Лянг 
Ярослав - 2011 р.н. - 32 

кг;  Фединишин Марко - 
2011 р.н. - 23 кг. Почесне 
друге місце посів  Блистів 
Роман - 2009 р.н. - 45 кг.  
Директор ДЮСШ І. Ка-
люжний і тренер-викладач 
М.Диміцький надзвичай-
но радіють успіхам своїх 
підопічних і бажають їм 
підкорити ще не одну вер-
шину. А жителі району, 
своєю чергою, гордяться 
перемогами молодих та-
лантів.

Ірина РУСИН.

Результати виснажливих тренувань

З 14 по 17 березня, на 
схилах туристичного  комп-
лексу "Буковель" Івано-Фран-
ківської області, відбувся 
3-ій заключний етап дитячих 
міжнародних змагань KiDS 
CUP. Понад 200 спортсме-
нів, у різних вікових кате-
горіях, виборювали особис-
ту та командну першість 
у дисциплінах слалому та 
слалому-гіганті з гірсько-
лижного спорту.

Ряд високих результа-

тів у цих змаганнях дося-
гли спортсмени Сколівської 
ДЮСШ, а саме: Мар’ян Се-
мен посів 2 місце у слало-
мі-гіганті та 3  місце у сла-
ломі; Андріана Паль заво-
ювала 3 місце як у слало-
мі так і у слаломі-гіганті. 
Семен Рошко був другим 
у слаломі.

Адміністрація та тренер-
сько-викладацький склад від-
ділення гірських лиж Ско-
лівської спортивної школи 

щиро вдячні керівництву 
гірськолижного комплексу 
"Плай" (с. Плав’є) за все-
бічну підтримку, за спон-
сорську допомогу, за на-
дання гірських схилів для 
підготовки до змагань різ-
ного рівня та проведення 
навчально-тренувально-
го процесу на найвищо-
му рівні.

І.КАЛЮЖНИЙ,
директор 

Сколівської ДЮСШ.

Чергові перемоги 
наших спортсменів

Анатолій Гриценко ігнорує засідання слідчої комісії парламенту
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник):  Славська селищна рада - 82660, 

Львівська область, Сколівський район, смт Славське.
2. Місце розташування майданчика будівництва:  смт 

Славське, Сколівський р-н, Львівська обл., північна 
окраїна селища за межею населеного пункту, між авто-
дорогою Славське-Львів та залізницею Ужгород-Львів.

3. Характеристика діяльності (об’єкта):
Рекультивація існуючого полігону твердих побуто-

вих відходів. Рішеннями по рекультивації передбача-
ється створення протифільтраційного екрану та біоло-
гічної рекультивації ділянки по завершенні технічної 
рекультивації з цільовим призначенням під залуження.

Об’єкт проектованої діяльності належить до видів 
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену еколо-
гічну небезпеку (згідно з переліком, затвердженим по-
становою КМУ за № 808 від 28 серпня 2013 р.).

Транскордонний вплив від проектованої діяльнос-
ті відсутній.

4. Соціально-економічна необхідність планової ді-
яльності: Рекультивація існуючого полігону, який є при-
родоохоронним об’єктом, сприяння поліпшенню сані-
тарно-епідемічного стану довкілля.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуата-
ції проектованого об’єкта:

• земельних: 1,1553 га, існуюча територія, постій-
не користування.

• енергетичних: електроенергія від існуючих інже-
нерних мереж.

• водних: 15 л/добу, з резервуару запасу води, пит-
на вода привозна.

• трудових: створення нових робочих місць.
6. Транспортне забезпечення (під час будівництва та 

експлуатації): під час будівництва буде залучений ав-
томобільний транспорт та спецтехніка відповідних бу-
дівельних організацій, під час експлуатації – автомо-
більний транспорт Замовника.

7. Екологічні й інші обмеження планової діяльнос-
ті: в межах нормативних вимог діючого законодавства 
України.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території: не передбачаються.

9. Можливі впливи планової діяльності:
• повітряне середовище – незначні викиди забруд-

нюючих речовин, обсяги яких визначаються проектом. 
Перевищень нормативних значень гранично допусти-
мих концентрацій (ГДК н.п.) забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі та утворення зони забруднення 
не очікується. Проектними рішеннями передбачаєть-
ся дотримання всіх діючих нормативних вимог щодо 
забезпечення якості атмосферного повітря та охорони 
його від забруднення;

• водне середовище, грунти — вплив оцінюється 
як позитивний. На даний час полігон експлуатується 
з порушенням нормативних вимог, що, своєю чергою, 
призводить до забруднення навколишнього середови-
ща. Проектними рішеннями передбачається виконан-
ня відновлюючих рекультиваційних робіт на території 
полігону ТПВ з метою повернення відновлених земель 
землекористувачам.

• геологічне середовище, клімат і мікроклімат, со-
ціальне та техногенне середовище, рослинний і тва-
ринний світ, заповідні об’єкти – здійснення впливів 
не передбачається.

10. Відходи виробництва, можливість їх повторно-
го використання, утилізації та знешкодження: ресурс-
но-цінні компоненти брикетуються або збираються в 
контейнери та подаються на переробку спеціалізова-
ним підприємствам.

11. Обсяг виконання ОВНС: у повному обсязі, згід-
но з вимогами ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: із запитаннями та пропо-
зиціями звертатися протягом 30 календарних днів від 
дати публікації заяви про наміри в ЗМІ до органів міс-
цевого самоврядування: 82660, Львівська область, Ско-
лівський район, смт Славське, вул. Івасюка, 10, Слав-
ська селищна рада.

ЗАМОВНИК: Славська селищна рада.
ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК: ТзОВ «Інститут «ГІР-

ХІМПРОМ».

Управлінням державного агентства 
рибного господарства у Львівській об-
ласті (Львівський рибоохоронний па-
труль) наказом № 9 від 13.03.2019 р. 
оголошено квітень, травень та червень 
місяцями охорони нерестуючої риби.

Цей крок відомство зробило з метою 
охорони відтворення водних біоре-

сурсів.
Отож, на території Львівської області, 

в цей період заборонено будь-яке рибаль-
ство, а також вилов раків у такі терміни: в 
басейні річки Дністер — з 1 квітня по 10 
червня, в басейнах рік Західний Буг, Сян 
та Стир — з 1 квітня по 20 травня, у всіх 
водосховищах, технічних водоймах — з 1 
квітня по 10 червня, а в придаткових сис-
темах водойм (протоки, гирла, стариці, роз-
ливи водойм, які тимчасово заповнюють-
ся водою в період весняної повені) — з 1 
квітня по 30 червня.

Як виняток, дозволено любительське ри-
бальство, зокрема на Сколівщині, у двох 
місцях: на правому березі р. Стрий по те-
чії в межах смт. Верхнє Синьовидне та р. 
Опір — від впадіння р. Орява до впадіння 

р. Кам’янка.
У всіх інших водоймах (частинах во-

дойм), в т.ч. наданих в оренду (крім вироб-
ників продукції аквакультури, зареєстрова-
них в органах рибоохорони), не переліче-
них в наказі Управління, будь-яке рибаль-
ство заборонено.

Цим документом також дозволено ви-
лов риби в нерестовий період громадянам 
однією поплавковою або донною вудкою з 
одним гачком і спінінгом і тільки з берега 
на спеціально визначених ділянках.

Протягом нерестового періоду заборо-
няється проводити на рибогосподарських 
водних об’єктах та в прибережних захисних 
смугах днопоглиблювальні, вибухові, бурові 
роботи, видобуток гравію та піщано-гравій-
ної суміші, трелювання лісу, крім відновлю-
вальних та аварійних робіт, що проводяться 
уповноваженими органами, у випадку над-
звичайної ситуації, а також заборонено пе-
ресування будь-яких плавзасобів, крім су-
ден спеціально уповноважених органів, які 
здійснюють охорону водних біоресурсів, та 
у випадку надзвичайної потреби.

І.БОРИС,
 головний державний інспектор.

Рибалити заборонено!
=Увага, нерест

ДО 1 ТРАВНЯ СЛІД ЗАДЕКЛАРУВА-
ТИ ДОХОДИ ВІД ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ 
НЕРУХОМОГО МАЙНА

Сколівська ДПІ Стрийського управлін-
ня ГУ ДФС у Львівській області нагадує, що 
серед доходів, які підлягають обов’язковому 
декларуванню, є доходи від здавання май-
на в оренду однією фізичною особою іншій 
фізичній особі, яка не є податковим аген-
том, тобто не зареєстрована фізичною осо-
бою-підприємцем. 

Відповідно до п. 1 ст. 810 Цивільного ко-
дексу України (далі – ЦКУ), за договором 
найму (оренди) житла одна сторона – влас-
ник житла передає або зобов'язується пере-
дати другій стороні житло для проживання у 
ньому на певний строк за плату. Розмір пла-
ти за користування житлом встановлюється 
у договорі найму житла (п. 1 ст. 820 ЦКУ). 

Доходи платника податку – фізичної осо-
би від надання майна в лізинг, оренду або 
суборенду (строкове володіння та/або корис-
тування) оподатковуються податком на до-
ходи фізичних осіб за ставкою 18% та вій-
ськовим збором за ставкою 1,5%. 

Якщо платник податку отримує доходи 
від особи, яка не є податковим агентом, то 
він зобов'язаний включити суму таких дохо-
дів до загального річного оподатковуваного 
доходу та подати податкову декларацію про 
майновий стан і доходи за наслідками звіт-
ного податкового року. 

Разом з тим, податковим агентом плат-

ника податку – орендодавця під час нараху-
вання доходу від надання в оренду об’єктів 
нерухомості, крім земельної ділянки сіль-
ськогосподарського призначення, земель-
ної частки (паю), майнового паю, є орендар. 

Якщо орендар є фізичною особою, яка 
не є суб'єктом господарювання, особою, від-
повідальною за нарахування та сплату (пе-
рерахування) податку до бюджету, є плат-
ник податку – орендодавець. Такий орен-
додавець самостійно нараховує та сплачує 
податок до бюджету протягом 40 календар-
них днів, після останнього дня такого звіт-
ного (податкового) кварталу. Сума отрима-
ного доходу, сума сплаченого протягом звіт-
ного податкового року податку та податково-
го зобов’язання за результатами такого року 
відображаються у річній податковій декла-
рації про майновий стан і доходи. 

Податкову декларацію про майновий стан 
і доходи слід подати за 2018 рік не пізніше 
1 травня 2019 року за формою Податкової 
декларації про майновий стан і доходи, за-
твердженою наказом Міністерства фінансів 
України від 2.10.2015 № 859 зі змінами та 
доповненнями. 

Бланк декларації та консультацію щодо 
її заповнення можна отримати безкоштовно 
в Центрі обслуговування платників Сколів-
ської ДПІ Стрийського управління ГУ ДФС 
у Львівській області

Фізична особа зобов’язана самостійно спла-
тити суму податкового зобов'язання, зазна-
чену в поданій нею податковій декларації за 
2018 рік, – не пізніше 31 липня 2019 року. 

=ДПІ інформує
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Народний часопис

Всі вітання транслюються на інтернет-
радіо «Бойківської думки».

Реєстраційне свідоцтво: 
ЛВ № 1322/576-Р, видане 7 берез-

ня 2019 року.

Колектив Верхньосиньовидненської сільської ради 
вітає з днем народження селищного голову Юрія Ан-

дрійовича КАРПІНЦЯ.
Щасливий той, кого шанують 

люди,
За труд, за чуйність, за тепло душі.
Нехай здоров’я й сил до Вас 

прибуде,
Нехай до серця старість не спі-

шить.
Відтепер поволі хай роки чудо-

ві плинуть,
До сторіччя по живій воді,
Щоб були Ви радісні й здорові,
А серцем і душею завжди молоді!

У вашій родині свято? День народження, весілля, 
ювілей чи річниця! Що ж стане найкращим подарун-
ком для дорогої людини? Чим здивувати і вразити? На 
допомогу приходить ваш улюблений телеканал "Пер-
ший Західний" і наша нова програма "Нота вітання"! 
Щонеділі о 17.30 — тут найтепліші слова і найулюбле-
ніші музичні вітання, а ще — сюрпризи і несподіванки! 

Заходьте до нас на сайт 1zahid.com, заповнюйте ан-
кету і замовляйте для найдорожчих найулюбленіші піс-
ні! А ще можете надіслали до нас ваше власне віталь-
не відео! notavitannja1zahid@ukr.net. Ми можемо разом 
влаштувати, аби про свято у вашій родині дізналася вся 
Україна! Даруйте емоції у програмі "Нота вітання" і зро-
біть це свято для дорогої людини просто незабутнім!

Замовляти вітання можна також за телефоном без-
коштовної гарячої лінії 0 800 60 32 64.

Програма музичних дарунків на 
телеканалі "Перший Західний"

Міні-футбол: 
переможців визначено

17 березня в смт В.Синьовидне відбулася фінальна час-
тина турніру з міні-футболу, присвяченого 110-ій річниці 
від дня народження Степана Бандери, під патронатом на-
родного депутата України А.Лопушанського. 

Команди, відповідно до жеребкування, команди розпо-
ділено на дві групи. У І-ій «Торнадо» (смт Славське), «Па-
рашка» (м. Сколе), ФК «Підгородці» та «Яструб» (с. Рос-
охач). А в ІІ-ій — ТФСК «Карпати» (смт В.Синьовидне),  
«Клива» (с. Завадка), «Юність» (м. Сколе) та «Беркут» (с. 
Тухля).

Результати матчів — наступні.
І тур: «Торнадо» — «Підгородці» — 3:0, «Парашка» — 

«Яструб» — 6:2. 
ІІ тур: «Юність» — «Карпати» — 3:1, «Клива» — «Бер-

кут» — 3:6.
ІІІ тур: «Парашка» — «Підгородці» — 4:2, «Торнадо» 

— «Яструб» — 9:0.
4 тур: «Карпати» — «Беркут» — 1:3, «Юність— «Кли-

ва» — 12:2.
5 тур: «Підгородці» — «Яструб» — 2:2, «Парашка» — 

«Торнадо» — 0:3.
6 тур: «Карпати» — «Клива» — 5:2, «Юність» — «Бер-

кут» — 4:2.
Півфінал: «Торнадо» — «Беркут» — 1:1 (основний час), 

0:0 (додатковий час), 0:1 (пенальті).
Півфінал: «Парашка» — «Юність» — 1:3.
Поєдинок за 3 місце: «Торнадо» — «Парашка» — 10:1.
Фінал: «Беркут» — «Юність» — 1:0.
Команди-переможці відзначені кубком, медалями, гра-

мотами та дипломами. Нагородження проводили довіре-
на особа народного депутата України Ярослав Лепісевич 
та голова Федерації футболу Сколівського району Василь 
Тарнавський.

Богдан ЮРКІВ, 
секретар Федерації футболу Сколівського району.

Колектив фінансового управління 
Сколівської РДА висловлює глибокі 
співчуття головному спеціалісту бю-
джетного відділу Матисякевич Окса- н і 
Іванівні  з приводу непоправної втрати — трагічної 
смерті її зятя Івана.

Передчасно, через важку хворобу, пішла із життя 
добра, щира, порядна й талановита людина — наша 
дорога колишня однокласниця Головецької СШ 1974 
року випуску Ганна Миколаївна Калинович (Курили-
шин). Сумуємо, щиро поділяємо біль втрати з роди-
ною та близькими покійної, у скорботі схиляємо голо-
ви та молимося за упокій її душі. Нехай Господь осе-
лить її душу у Царстві Небесному. Вічна їй пам’ять!

Колишні однокласники Головецької СШ 
1974 р. випуску.

Працівники ДНЗ с. Жупани висловлюють щирі 
співчуття бухгалтеру закладу Надії Миколаївні Чер-
гавій з приводу трагічної смерті її чоловіка.

Сім’ї Колосовських і Лосинських з вул. Гайдамаць-
кої, 98 в м. Сколе, висловлюють щирі співчуття сусід-
ці Марії Яцківні Чудійович та її сім’ї з приводу важ-
кої втрати — смерті рідної людини — батька та діду-
ся. Хай оселить Господь його душу в Царстві Небес-

ному! Світла і вічна йому пам’ять!
Колектив Труханівської сільської ради висловлює 

щирі співчуття сільському голові Надії Олексіївні Бу-
лак з приводу смерті її батька.

Колектив Задільського ЗЗСО І-ІІ рівнів вислов-
лює щирі співчуття колишньому вчителю математики 
Ярославу Степановичу та вчителю початкових класів 
Катерині Степанівні Андрух з приводу смерті їх тещі 
та матері Юлії Онуфріївни Марусяк.

Учні 2 класу Задільського ЗЗСО І-ІІ рівнів вислов-
люють щирі співчуття класному керівнику Катери-
ні Степанівні Андрух з приводу смерті її матері Юлії 
Онуфріївни Марусяк.

Колектив Головецької сільської ради глибоко сумує 
з приводу важкої і непоправної втрати — передчасної 
смерті завідувача народним домом с. Пшонець Ганни 
Миколаївни Калинович та висловлює щирі співчут-
тя рідним і близьким покійної. Нехай Господь при-
йме її в Царство Небесне, а ангели в небі співають 
«Вічная пам’ять!».

Педагогічний колектив Труханівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. висловлює щирі співчуття сільському голові На-
дії Олексіївні Булак з приводу важкої і непоправної 
втрати — смерті її батька. Нехай Господь прийме його 
у Царство Небесне!

Вічная пам’ять!

ОГОЛОШЕННЯ
Сколівська районна рада має намір здати в оренду не-

житлові приміщення, а саме: 
- частина нежитлового приміщення лікарської амбу-

латорії загальної практики - сімейної медицини с. Плав'я 
площею 14м кв., що знаходиться за адресою: с.  Плав'я,  
Сколівський район, Львівська область.

Мета використання приміщення: розміщення суб’єктів 
господарювання, що провадять господарську діяльність з 
медичної практики.

- частина нежитлового приміщення центральної район-
ної бібліотеки (зал для проведення вечорів відпочинку мо-
лоді) пл. 171.22 м кв., що знаходиться за адресою: вул. Д. 
Галицького, 54, м. Сколе, Львівська область.

Мета використання приміщення: організація заходів 
духовного та культурного виховання молоді.

Термін приймання заяв про оренду нежитлових при-
міщень становить 10 робочих днів з дня оприлюднення 
цього оголошення.

Заяви про оренду вищевказаних приміщень прийма-
ються за адресою: м.Сколе, м-н. Незалежності,1 Сколів-
ська районна рада, тел.2-13-34.

Отримати додаткову інформацію про об’єкти можна за 
адресою: м.Сколе, м-н.Незалежності,1, каб. 23, Сколівська 
районна рада, тел. 2-13-34.

Сколівська районна рада.

Вважати недійсним

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, 
видане управлінням освіти, молоді та спорту Сколів-
ської РДА на ім’я Соломії Василівни БИЛЕНЬ.

Колектив Верхньосиньовидненської ЗОШ І-ІІІ ст. 
щиросердечно вітає з днем народження та отриманням 
заслуженої нагороди — грамоти Верховної Ради Укра-
їни «За заслуги перед українським народом» селищно-
го голову Юрія Андрійовича КАРПІНЦЯ.

Щоб спокій і мир панували в 
родині,

Щоб щастя всміхалось при кож-
ній годині!

Нехай оминають Вас болі й три-
воги,

Хай стелиться довга життєва до-
рога,

Хай легко працюється, гарно 
живеться,

Все вміється, множиться і уда-
ється!

Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам ба-

жаєм!

Педагогічний колектив Тухольківського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст.-ДНЗ» щиро здоровить 
з ювілеєм вчителя математики 
Світлану Йосипівну ЧІПЧИК 
і бажає їй усіляких гараздів.

Нехай пахучим цвітом стелить-
ся дорога,

Нехай відходять в далеч горе і біда!
Нехай же буде щастя і міцне 

здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
Бажаємо щастя на кожній стежині,
Вірних друзів завжди у путі.
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашім житті!

Щиро вітаємо з днем народження та нагородженням 
грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед 
українським народом» селищ-
ного голову смт В.Синьовидне 
Юрія Андрійовича КАРПІНЦЯ.

Ми хочемо в цей день, щасли-
вий день,

Вас щиро привітати,
Здоров’я, щастя, довгих літ життя
І неба чистого сердечно побажати.
Наснаги Вам у нелегкій роботі,
Хай не спиняється душі кри-

латий зліт,
Нехай не втомлюють буденні 

турботи
І доля посилає многа літ!

Колектив ДНЗ смт В.Синьовидне.

ПРОДАЄТЬСЯ
квартира по вул. Котляревського, 15/12 в м. Ско-

ле. Тел.: 098-063-41-36


