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Лісничий “платить” завжди – так перефразовуючи крилатий вислів “братків” 
хочеться  назвати  боротьбу  із  корупцію  у  лісничому  господарстві  на 
Львівщині. Систематично органи прокуратури виявляють все нових нечистих 
на руку службових осіб у тій сфері. Лісничий не провів перевірки, майстер 
лісу  неналежно  виконав  обов’язки,  службовець  лісової  охорони  не  вжив 
заходів  –  такі  “гучні” звинувачення  знову  і  знову  виходять  із  стін 
прокуратури.  І  кримінальних  справ  –  катма.  І  громадськість  спокійна  – 
правоохоронні органи роблять усе для збереження легень країни.
 
Та  аналізуючи  “розпіарені” викриття  злочинів  у  лісовому  господарстві 
мимоволі  задумуєшся  –  а  чи  тих  людей  притягують  до  відповідальності? 
Невже рядові лісничі винні у тотальному зникненні лісів у нашій країні? 

Очевидно, що ні. У багатьох випадках прості смертні лісничі стають цапами-
відбивайлами. І на них правоохоронні органи роблять непогану статистику 
кримінальних справ та розкриття злочинності. Зрубано кілька дерев – винен 
лісник,  є  систематичні  незаконні  рубки  –  винен  знову  таки  лісовий 
охоронець.  Того  звільнили,  на  його  місце  прийшов  інший  –  рубки 
продовжуються.  І  так  може  повторюватися  кілька  разів.  Але  нічого  не 
змінюється  –  високоповажне  керівництво  лісгоспів  та  управлінь  зазвичай 
залишається  в  тіні.  І  чесно  б’є  себе  в  груди  –  показуючи  пальцями  на 
рядового охоронця лісу. Який у нашій гуманній державі навіть немає усіх 
необхідних  регалій  захисту,  якими  повинен  бути  наділений  працівник 
правоохоронного органу.

А допоки на пересічних лісничих роблять статистику розкриття, цінні лісові 
насадження  успішно  роздаються  головами  та  депутатами  сільських  та 
селищних  рад.  У  потрібні  руки.  І  тут  вам  не  кілька  зрубаних  дерев  –  а 
десятки та сотні гектарів. Лісу. Цінного.

А  для  потрібних  рішень  сільських  та  селищних  рад  знаходяться  потрібні 
суди.  Та  їхні  рішення.  І  немає  тут  кримінальних  справ  –  бо  лісничий 
“платить” завжди.

Незаконні вирубки. Лісничі теж не без гріха, але…



Відомо,  що  у  деяких  районах  Львівщини  лісові  господарства  приносять 
найбільший  прибуток  та  є  основною  галуззю  економіки.  Відповідно  тут 
“пасуться” “браконьєри лісу”. До прикладу у Старосамбірському районі. Як 
повідомили  у  прокуратурі  Львівської  області,  в  одному  із  лісництв  ДП 
«Старосамбірське  лісомисливське  господарство»  незаконно  вирубано  79 
дерев породи ялиця, сосна, ялина та граб. Всього 71 куб.м.. Правоохоронці 
підрахували  –  завдано  шкоди  на  понад  224  тис.  гривень!  На  думку 
прокуратури таке  стало  можливим через  неналежне  виконання  службових 
обов’язків  лісником,  який “не  проводив  перевірки  стану  охорони  лісу  в 
закріплених кварталах,  не вживав заходів до попередження та припинення 
незаконних рубок, не складав акти про вчинення лісопорушень, не виявляв та 
не притягав винних осіб до адміністративної відповідальності”.

11  травня  цього  року  проти  лісника  порушили  кримінальну  справу  –  за 
службову недбалість,  що спричинила тяжкі  наслідки.  За  таке  передбачено 
покарання від  2  до 5  років  за  гратами.  Та очевидно,  що лісник не  зможе 
відшкодувати збитків  завданих державі.  А  “браконьєри лісу” пройдуть по 
справі як невідомі особи. І далі рубатимуть. Спитаєте чому?  Та тому, що у 
2012  році  це  уже  четверта  (!)  аналогічна  кримінальна  справа  у 
Старосамбірському районі. Проходять по них “високопоставлені” керівники. 
От у квітні  “попався”… майстер лісу. Органи прокуратури встановили, що 
він будучи “відповідальним за охорону лісу на закріпленій лісогосподарській 
дільниці від незаконних рубок… допустив самовільну рубку дерев породи 
ялиця та смерека загальною кубомасою понад 22 м куб”.
 
А тим часом ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство» продовжує 
очолювати старий-новий начальник Юрій Мрочко. Якого сюди переведено 
наприкінці 2011 року. А Ю.Мрочко, як відомо, є однокурсником Анатолія 
Дейнеки,  начальника  Львівського  обласного  управління  лісового  та 
мисливського господарства. І до їхньої співпраці ми ще повернемося.

…Вирубують не лише на Старосамбірщині. Так у ДП “Золочівський лісгосп” 
недорахувалися … 295 куб. м. Розмах чималий - 173 дерева породи вільха, 
модрина,  сосна,  граб,  дуб,  клен.  І  зрубано  їх  було  лишень  за  минулий 
зимовий період. Тож зрозуміло, що не простий селянин там собі смерічку 
зрубав  –  для  обігрівання  хати.  А  діяла  організована  група  –  звичайно  із 
налагодженими  каналами  збуту.  Адже  лише  за  оцінкою  правоохоронців 
розмір шкоди досягає  700 тисяч гривень.  А це звісно оціночна вартість – 
розмір ринкової ціни значно вищий.

І ви знаєте, навіть знайшли винних. Точніше – винного. Працівника лісової 
охорони.  14  травня  проти  нього  порушили  кримінальну  справу  –  за 
аналогічну  із  колегою  з  Старосамбірщини  службову  недбалість.  Як 
повідомили  у  прокуратурі  Львівської  області,  працівник  лісової  охорони 
“знав, що у ввіреній йому під охорону дільниці наявні незаконні рубки дерев, 



проте  не  повідомляв  керівництво  та  не  вживав  жодних  заходів  для  їх 
припинення. Внаслідок недбалого відношення посадовця до своїх службових 
обов’язків при охороні лісу від незаконних рубок, невідомими особами …”. І 
так далі.

І винного знайшли, і керівництво вивели з-під удару.

Та  не  варто  робити  із  рядових  лісничих  жертв  обставин  та  заручників 
ситуації. Вони також не святі. І про це також треба говорити. До прикладу, на 
території  того  ж  таки  ДП  “Золочівський  лісгосп”  лісничий  одноосібно 
довідвів у рубку 18 дерев породи бук, на які не був виписаний лісорубний 
квиток і які зрубані всупереч наведених норм лісового законодавства. І лише 
оціночні  збитки – 80 тисяч гривень.  Та знову ж таки нюанс.  А чи багато 
знайдеться людей, які повірять, що лісничий робив таку оборудку без відома 
керівництва і ні з ким не поділився? Не в таких же ж масштабах!

На цих та й і інших схожих історіях чітко простежується проблеми боротьби 
із  злочинністю  у  лісовій  галузі.  Перша:  усе  зводиться  до  “хапання” та 
притягнення  до  відповідальності  “рядових  бійців”.  І  чомусь  їхнє 
безпосереднє керівництво залишається при посадах. А його можливу участь 
потрібно розглядати і доводити. Так принаймні роблять у Європі.

Притягнення не керівників, а рядових лісників до відповідальності, у свою 
чергу виливається у другу серйозну проблему стану боротьби із злочинністю 
у  лісгосподарстві.  Йдеться  про  відшкодування  збитків.  І  це  добре  знають 
правоохоронці.  Як  зазначив  прокурор  Львівської  області  Олег  Василенко, 
“протягом минулого року в лісах Львівщини незаконно зрубано 8,315 тис. м³ 
деревини, збитки, завдані лісопорушеннями склали понад 19 млн. грн., проте 
відшкодовано з них лише 343 тис. грн.”.

Звичайно,  керівники  управлінь  та  лісництв  не  бідні  люди.  І  при  бажанні 
знайти  у  них  майна  можна  чимало.  Але  вони  ж  не  “при  ділах”.  То  все 
“корумповані” рядові лісничі. А з тих, що візьмеш. Тому й маємо більше 18 
млн. грн.. невідшкодованих збитків. І це лише в одній області нашої держави. 
У інших ситуація особливо не відрізняється.

Назвав  прокурор  Львівщини  і  райони-рекордсмени.  Чільні  місця  в 
Старосамбірського, Сколівського, Турківського та Яворівського районів. Так 
“лише  в  межах  лісокористувань  Старосамбірського  району  вчинено 
самовільну рубку близько 5 тисяч метрів кубічних деревини,  чим завдано 
шкоди лісовим господарствам на суму майже 9 млн.грн. При цьому, лісовою 
охороною підприємств у 98% вчинення самовільних рубок порушників не 
виявлено взагалі”, – зазначив О.Василенко.



І тут справді – вина лісників. “Браконьєрів лісу” фактично не виявляють та не 
затримують. Це третя проблема боротьби із злочинністю у галузі. І вина у 
цьому лежить на усіх: від рядового і до начальників різних рівнів. Не може 
бути цифра настільки високою. Керівництво безпосередньо повинно нести 
відповідальність,  за  такий низький (читай  відсутній)  показник  затримання 
незаконних  вирубувачів  лісу.  На  цьому  акцентували  особливу  увагу  і  на 
проведеній наприкінці березня у прокуратурі Львівщини міжвідомчій нараді 
з питань раціонального використання і відтворення лісових ресурсів, а також 
правозахисної  діяльності  в  цій  сфері.  “Однією  із  основних  причин 
незаконних рубок є відсутність дієвого контролю з боку керівництва лісової 
інспекції  та  лісогосподарських  підприємств  за  діяльністю  структурних 
підрозділів у збереженні лісових насаджень….” – відзначили на нараді.

І  ніби усім і усе є відомим. А ліс і  далі  рубають. Так лише за офіційною 
статистикою  (те  що  вдалося  виявити)  на  Львівщині  у  2012  році  вже 
порушено  12  кримінальних  справ  у  сфері  охорони  та  раціонального 
використання лісових ресурсів, сума збитків у яких становить 2 млн. грн.

І  зупинити  незаконні  вирубки  не  вдається.  Хоча  можливо.  Комплексно  – 
вирішивши та усунувши три основних вищеописаних проблеми.

Уся влада радам, або як працюють схеми

А тим часом органи місцевого самоврядування роздають мисливські угіддя 
“направо і  наліво”.  Незаконно.  І  тут можна умовно провести поділ на дві 
групи. Перша – коли місцеві ради взагалі приймають такі рішення. Не маючи 
на це права. Порушення чинного законодавства у таких випадках полягає у 
тому,  що повноваження про прийняття рішення про надання мисливських 
угідь у користування надані обласним радам. Але ж місцевим князькам закон 
не писаний.

От у Золочівському районі винесли аж 11 таких рішень. Незаконних. Угіддя 
надали в користування… двом товариствам. Напевне обраним.

Друга  група  –  надання  мисливських  угідь,  які  взагалі  не  перебувають  у 
користуванні чи власності місцевої громади.

Ще одну поширену групу порушень виявили органи прокуратури Львівщини 
на  території  Бродівського,  Буського,  Пустомитівського  та  Турківського 
районів.  Тут  органами  місцевого  самоврядування  приймалися  рішення,  у 
яких  відсутні  дані  про  те  кому  надавалося  погодження  на  користування 
мисливськими угіддями, площу та їх місце знаходження, як цього вимагає 
чинне законодавство. І це не одиночний випадок – загалом 18 фактів (!).



А трапляється, що сільські та селищні ради віддають у “добрі” руки десятки, 
а то і сотні гектарів лісів. Є таке не лише у Криму, Карпатах чи під Києвом. 
Тішать  своєю  “законослухняністю” і  в  прилеглих  до  Львова  населених 
пунктах.

Два  найгучніших  скандали  із  лісами  на  Львівщині  продовжують 
розглядатися у судах. Багато років.  І  хоча встановлено порушення закону, 
кримінальних справ проти ані депутатів, ані голів рад не відкрито. І справді – 
це ж не прості лісники. І йдеться не про кілька дерев – на кону чималі площі 
лісів цінної – першої категорії. Не вірите, що так можна обійти закон?

А от  селищна рада Брюхович,  що біля Львова повірила.  Ще у  2004 році. 
Разом  із  тодішнім  головою  І.Салом.  Рішенням  сесії  селищної  ради  було 
віддано  близько  19  га  лісопаркової  зони  двом  фірмам.  Обраними  стали 
“Буддизайн” і  ”Новобуддизайн”.  Для  годиться  у  рішенні  прописали,  що 
лісопаркова зона виділяється під спортивні оздоровчі споруди та будинки для 
персоналу.  Але  ж  як  буває  –  згодом  ніяким  спортом  і  не  пахне.  Зате 
виявляється, що землю рекреаційної зони розподілили на більше ніж сотню 
ділянок. Під будівництво. І що показово – йдеться про ліси першої категорії. 
А відчуження таких можливе лише Верховною Радою чи Кабінетом міністрів 
України. Але це не у Брюховичах.

Видається, що коли виник скандал, фірми були уже до цього готові. І така 
готовність полягала у простій схемі: укладенні договорів суборенди на цю 
землю із  фізичними особами. І  коли суди – аж до Верховного та Вищого 
адміністративного встановили порушення законів  та повернули лісопарк у 
власність  громади,  було  зроблено  хід  конем.  Фізичні  особи  почали 
звертатися із позовами до судів… у Закарпатській області.  У Мукачевому. 
Мовляв, ми добросовісні набувачі, нічого не знаємо, що там той “Буддизайн” 
та  “Новобуддизайн” робили.  Мукачівські  суди  одностайно  розглядають 
справи на користь  “добросовісних набувачів”. І зобов’язують Брюховицьку 
селищну ради таки продати двом тим фірмам землю із  лісами.  Щоправда 
менше – близько 9 га.

Потім  вказаний  лісопарк  перепродують  іншим  фірмам.  “Буддизайн” та 
“Новобуддизайн” ліквідовують. І земля опиняється уже в третіх набувачів. 
Близько 2 га – у руках Дениса Устюгова,  майже 3 га – у ПП  “Галицький 
достаток”. За останні і далі точаться судові баталії.

І  яка  із  цього  життєва  мудрість?  Може  знову  в  усьому  винні  лісники? 
Очевидно ні.  А історія ця широко ілюструє добре налагоджену схему, яка 
працює по всій країні, а спритні обрані із року в рік отримують ліси громади. 
Зазвичай землі не з одним десятком дерев надаються під рекреаційні об’єкти 
чи спортивно-оздоровчі  комплекси.  Із  легкої  руки сільських,  селищних чи 
міських депутатів та згоди голови. У подальшому ж таке положення рішень 



сесій  не  виконується  –  вносять  змін,  уточнення.  І  на  місці  лісу  постають 
фешенебельні райони елітної забудови.

У  подібних  схемах  зазвичай  землю  перепродують  кілька  разів:  чи  на 
підставних осіб, чи на фірми із одними й тими ж власниками. Що у свою 
чергу дає можливість вигравати суди – мовляв третій, четвертий чи п’ятий 
покупець є добросовісним набувачем.

Іноді  землі  із  лісопарком  місцеві  ради  продають  підприємливим  ділкам 
взамін соціальних зобов’язань: поремонтувати дороги, школи, садочки тощо. 
Звісно це добрі наміри. Та чи ціною зелених легень держави?

А іноді у схемах присутні речі, які по іншому ніж кримінал назвати важко. 
Однак  правоохоронці  чомусь  так  не  вважають.  До  прикладу,  неподалік 
Львова  є  село  Грибовичі.  У стінах її  сільської  ради  також розпорядилися 
Брюховицьким лісом. І не якимись там хворими деревами. А лісом першої 
категорії  –  із  рекреаційно-оздоровчим  та  кліматологічним  призначенням. 
Кілька  років  тому  сільська  рада  надала  32  гектари  лісопаркової  зони 
кооперативу  “Ремонт”. Для житлово-дачного будівництва. А були це землі 
запасу.  Закрадається  логічне  запитання  –  а  як  той  ліс  перейшов  самим 
Грибовичам?  На  перший  погляд  усе  законно.  Грибовицька  сільрада,  на 
прохання кооперативу  “Ремонт” звертається в обласне управління лісового 
господарства  та  клопоче  передати  їй  лісопарк.  Та  як  виявилося  у 
подальшому,  за  вказане  звернення  до  обласного  управління  лісового 
господарства депутати сільради не знали і не голосували. А все організував 
сільський голова.

Після тривалих судових баталій лісопарк було відстояно. Та лише на перший 
погляд…  і  до  кримінальної  відповідальності  посадових  осіб  сільради 
аналогічно не притягнули. А тим часом у бій пішла важка артилерія. І уже 
йшлося… про 328 га лісопаркової зони. До неї включили тих же ж 32 га, ще й 
ліси в Трускавецькій курортній зоні та Сколівському районі.

Оперували  у  Грибовичах  ухвалою Львівської  обласної  ради  –  ще  на  зорі 
незалежності. За цією ухвалою 328 га землі було вилучено із Держлісфонду 
та передано у землі запасу Грибовицькій сільраді!

І усе б нічого – та ухвала Львівської облради виявилася підробленою. Дві 
експертизи підтвердили фальсифікацію. І ще у 2009 році Господарський суд 
Львівської області визнав не чинною частину ухвали, де йшлося за 328 га.

Та по сьогодні  у судах тривають війни – щоправда лише за 19 га із  того 
лісопарку. І знову ж таки – за підробку документів нікого до криміналу не 
притягнули.



Зрозуміло,  що  прості  клерки  Грибовичів  не  змогли  провернути  оборудки 
таких  масштабів.  На  користь  того  свідчить  навіть  згадане  викрадення 
оригіналу  ухвали  Львівської  облради  та  фальсифікація!  Та  й  те,  що  до 
відповідальності нікого не притягнули. І на додачу – не зрозуміло, що чекає 
ті 19 га. 

Тому,  очевидно,  тут  йшлося  про потужне прикриття  сильних світу  цього. 
Про кого мова?

Відкрито і  без  остраху  називає  причетних осіб  депутат  Львівської  міської 
ради Віра Лясковська, яка є активним борцем за землі та ліси громадськості. 
Власне завдяки їй та групі однодумців вдалося привернути увагу широкого 
загалу  до  оборудок  із  лісопарками  Брюховицькою  селищною  та 
Грибовицькою  сільською  радами.  Завдяки  принциповій  позиції  Віри 
Лясковської вдалося зберегти лісові легені для майбутніх поколінь. Уже не 
перший рік  депутат  не  приховує причетність  відомих людей до  описаних 
двох скандальних історій із лісопарком, про що вона неодноразово заявляла у 
ЗМІ. 

Не  приховує  цього  й  сьогодні.  Віра  Лясковська  повідомила  авторові 
матеріалу,  що  до  історій  із  “Буддизайном”,  “Новобуддизайном” та 
“Ремонтом” причетний не хто інший, як екс-начальник управління земельних 
ресурсів Львівщини Михайло Лавейкін (до речі, нині фігурант кримінальної 
справи  по  заволодінні  чужим  майном  в  особливо  великих  розмірах).  За 
словами  В.Лясковської  відношення  до  тих  історій  мав  і  покійний  екс-
губернатор області Степан Сенчук.

Та корупція корупцією. Але ж для неї є свої передумови. Які так-би мовити 
сприяють оборудкам. За повідомленнями правоохоронців, однією з причин 
неправомірного вилучення (зменшення) земель держлісфонду, є відсутність у 
підприємства  Львівського  обласного  управління  лісового  та  мисливського 
господарства, ОКСЛГП “Галсільліс” виготовлених державних актів на право 
постійного користування землею.
 
Ви тільки вдумайтеся: за підрахунками прокуратури Львівщини “на території 
області  фактично  без  відповідної  охорони  залишилось  майже  31  тис.  га 
земель  лісового  фонду,  які  знаходяться  на  територіях  сільських  рад  за 
межами населеного пункту, що є неприпустимим”.

Такі от причини розбазарювання лісів на місцях. Тепер слово за Львівським 
обласним  управлінням  лісового  та  мисливського  господарства,  ОКСЛГП 
“Галсільліс” та обласною радою Львівщини. Чекатимемо результатів.

А керівники хто, або куди дівається майно лісгоспів?



Як  було  зазначено,  однією  із  основних  причин  незаконних  рубок  є 
відсутність  дієвого  контролю  з  боку  керівництва  лісової  інспекції  та 
лісогосподарських  підприємств  за  діяльністю  структурних  підрозділів  у 
збереженні  лісових  насаджень.  І  тут  питання  до  керівника  управління 
лісового та мисливського господарства  Львівщини Анатолія Дейнеки.  І  не 
лише  щодо  незаконних  рубок.  Адже  наприкінці  2011  року  із  відкритим 
листом  до  депутатів  Львівської  обласної  ради  звернувся  О.Фурдичко. 
Нещодавно копію цього звернення було надіслано і автору матеріалу.

Академік національної академії аграрних наук України О.Фурдичко є так-би 
мовити ветераном лісгосподарства – більше семи років обіймав посаду ген 
директора  ДЛГО  “Львівліс”.  Працював  і  депутатом  облради,  і  народним 
депутатом. Був і головою Львівської обласної ради.

Так ось, на думку пана О.Фурдичка, нинішній керівник управління лісового 
та  мисливського господарства  Львівщини Анатолій Дейнека причетний до 
ряду  незаконних  дій.  Як  вказано  у  листі,  йдеться  начебто  про  незаконну 
приватизацію будівель контор і садиб лісництв. Розпочинає перелік контора 
Моршинського  лісництва  в  селі  Баня-Лісовицька  (150  м.  кв).  Як  вказує 
О.Фурдичко,  отримав  її  у  приватну  власність  лісничий  Дашавського 
лісництва  племінник  В’ячеслав  Дейнека.  До  слова,  будинок  зведено  за 
державні кошти лісовою охороною Стрийського лісгоспу.

Далі – більше. О.Фурдичко зазначає, що Ф.Пелиньо, директор  “Львівського 
лісового селекційного центру” (та родич А.Дейнеки), у будинку колишньої 
контори Брюховицького лісництва отримав житло загальною площею більше 
115 м. кв. Ще й на додачу чималий гараж. Саму ж контору перенесли в старе 
аварійне приміщення.

У тих же Брюховичах контору Завадівського лісництва (174 м. кв.) отримав 
Мирослав Пилипів – товариш пана Дейнеки.

Продовжує  перелік  подія  кінця  2009  року.  Тоді  ДП  “Львівський  лісгосп” 
було  переведено  у  житловий  фонд  будинок  лісогосподарської  пропаганди 
(211 кв.  м.)  із господарським приміщенням (140 кв.  м.),  які  розташовані в 
Липниківському лісництві. У подальшому їх передано у приватну власність.

Описав О.Фурдичко ще одну цікаву історію. Фігурує у ній відомий уже нам 
начальник  ДП  «Старосамбірське  лісомисливське  господарство»  Юрій 
Мрочко.  На  час  описаних  подій  він  обіймав  аналогічну  посаду  на 
Жовківщині.  На  розпорядження  Жовківської  РДА  укладено  з  ДП 
“Жовківське  лісомисливське  господарство” договір  про  створення  нових 
робочих  місць  (від  02.09.  2010  р.).  Згідно  цього  договору 
райдержадміністрація виділяє 6 млн. гривень, а лісгосп створює 110 робочих 
місць. Для незайнятого населення вугледобувних регіонів.



Та  кошти  виділені  на  створення  робочих  місць  були  використані…  для 
закупівлі  транспортних  засобів  та  спеціалізованого  обладнання.  Та  окрім 
цього ще й тендери були не зовсім чисті – внаслідок порушень комітетом з 
конкурсних  торгів  ДП  “Жовківське  лісове  господарство” завдало  збитків 
Держфонду  загальнообов’язкового  соціального  страхування  України  на 
випадок безробіття. Сума майже 1 100 000 гривень. Порушено кримінальну 
справу.

Однак усі звинувачення на свою адресу А.Дейнека спростовує. Так 4 січня 
2012  року  на  сайті  “ZIK”  (“Західної  інформаційної  корпорації”) 
(http://zik.ua/ua/chat/109) було  проведено чат-конференція  з  депутатом 
Львівської  обласної  ради,  начальником  Львівського  обласного  управління 
лісового  та  мисливського  господарства  Анатолієм  Дейнекою.  І  ось  як  він 
відповів на вищеописані звинувачення:

“Що  стосується  житла.  У  галузі  діє  програма  забезпечення  працівників 
житлом.  Усі  приміщення  переобладнані  під  квартири  згідно  з  дозволами 
Державного  комітету  лісового  господарства  України.  Протягом  останніх 
років  зо  два  десятки  працівників  лісгоспів  отримали  житло.  Всі  вони 
перебували  на  квартирних  чергах  і  отримали  житло  згідно  з  чинним 
законодавством,  про  що  і  засвідчили  акти  ревізій  КРУ.  Кожен  лісгосп  є 
окремою  юридичною  структурою.  Трудовий  колектив  і  профспілки 
вирішують  кому  надавати  житло.  Начальник  управління  лісового  та 
мисливського господарства не впливає на це… 

…І  де  була  принциповість  Ореста  Фурдичка,  коли  його  брат  Василь 
Фурдичко,  працюючи  директором  Старосамбірського  лісгоспу,  будував 
службовий  особняк  за  кошти  підприємства,  тоді  як  люди  не  отримували 
заробітної плати, а згодом приватизував його? 

Щодо  порушень  при  реалізації  програми  зі  створення  робочих  місць  у 
Жовківському  лісгоспі.  Хочу  зазначити,  що  на  сьогоднішній  день  ця 
програма у Жовківському лісгоспі завершена – створено 110 нових робочих 
місць. Люди мають роботу і отримують щомісяця заробітну плату, приблизно 
2800  грн.  Реалізація  програми  дозволить  переробляти  на  власних 
потужностях більшу частину деревини, що заготовляється в лісгоспі.

Водночас,  тендерним  комітетом  Жовківського  лісгоспу  справді  були 
допущені порушення. За цим фактом порушена кримінальна справа. Однак 
будь-кому, хто хоч трохи знайомий з тендерним законодавством, відомо, що 
будь-яке втручання в роботу тендерного комітету – порушення закону. Якщо 
голова тендерного комітету припустився помилок, то він буде відповідати 
згідно з чинним законодавством” (http://zik.ua/ua/chat/109).

http://zik.ua/ua/chat/109
http://zik.ua/ua/chat/109


Пояснив пан Дейнека і мотиви О. Фурдичка:

“По-перше,  минулого року за  значні  незаконні  рубки із  посади директора 
Старосамбірського лісгоспу було звільнено Василя Фурдичка, рідного брата 
Ореста  Фурдичка.  Мене  спочатку  просили  не  робити  цього,  згодом 
погрожували різноманітними проблемами. Очевидно, процес дискредитації 
вже стартував;

по-друге,  я  став  на  заваді  приватизації  ласих  шматків  –  Брюховицького 
«Лісторгпостачу», Старосамбірського переробного підприємства «Горобина» 
й багатьох інших об’єктів. 

До цього фірмами членів родини Фурдчика було приватизовано пансіонат 
«Будинок  лісника» (сьогодні  він  називається  «Форест»)  в  Трускавці,  який 
завжди використовувався для оздоровлення ветеранів та працівників лісової 
галузі,  їдальню  підприємства  «Лісторгпостач»  у  Брюховичах  (тепер  – 
ресторан «Вулик»), де харчувалися працівники лісового господарства. Крім 
того, за часів керівництва Фурдичка об’єднанням «Львівліс», була зроблена 
приватизація  лісопереробних  потужностей  лісгоспів  Львівщини,  котра 
спричинила руйнування системи переробки деревини у державних лісгоспах 
області. Мені і моїм колегам знадобилося багато організаційних і фінансових 
зусиль, щоб відновити цю галузь лісового господарства;

по-третє,  це  –  політична  складова:  готуючись  до  виборів  2012  року,  пан 
Фурдичко  розуміє,  що  без  підтримки  лісівників  виграти  вибори 
малоймовірно.  Він,  очевидно,  розуміє,  що,  допоки  Анатолій  Дейнека 
працюватиме  начальником  управління,  такої  підтримки  не  буде” 
(http://zik.ua/ua/chat/109).

… Напевне, правоохоронним органам варто було б перевірити усі перелічені 
факти.  Ну  але  це  ж  керівництво  –  краще  будемо  ловити  рядових  бійців. 
Пам’ятаєте із чого починали - лісничий “платить” завжди. Не керівництво. 

http://zik.ua/ua/chat/109

