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Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з ювілейним
днем народження дорогу доньку, кохану дружину, люблячу і
турботливу матусю, найкращу у світі бабу-
сю – Марію Омелянівну Дульнявку з м.
Турка.

У цей святковий день хочемо всі Вам
побажати міцного здоров’я, мирного неба
над головою, здійснення усіх найзаповіт-
ніших мрій. Рідненька наша, життя хай
Ваше буде чисте, уквітчане і щастям, і доб-
ром, любов’ю, ніжністю, теплом. Господ-
нього Вам благословення.

Вклоняємось, рідна, Вам низько до ніг,
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгі роки.
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З повагою – мама Стефанія, чоловік Мирон, дочки Ольга і

Христина, зяті Микола і Назар, внуки – Каріна, Марина і Матвій-
ко.

26 листопада святкував свій 70-річний ювілей житель с. Крив-
ка Іван Миколайович Кеш.

Бажаємо Вам, рідненький, доброго здоров’я, життєвих сил
та енергії, щасливих і світлих днів у житті,
Божого благословення на многії літа.

У Ваш прекрасний ювілей
Прийміть вітання і подяку
Від рідних Вам людей –
Любові нашої ознаку.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

З любов’ю – дружина, діти, онуки.

Дорогогу, кохану, люблячу, найкращу у світі дружину, матусю і
невістку – Олександру Павлівну Мушин – з ювілеєм вітають:
чоловік Микола, дочка Надія, свекор Іван,
свекра Ірина. Рідні бажають дорогій юві-
лярці міцного здоров’я, теплоти і ніжності,
удачі, щастя, довголіття, Божого благосло-
вення на многії і благії літа!

Є Ти, рідненька, між нами у хаті –
Всі ми щасливі, всі ми багаті.
Хоч роки минають як чиста вода,
Для нас Ти, рідненька, завжди молода.
Рум’янцем палає красуня-калина,
Немов з ювілеєм віта.
Бажаємо щастя й здоров’я,
Матусю рідненька,
На довгі прекрасні літа!

Педагогічний колектив і проф-
спілкова організація Либохорської
ЗОШ І-ІІІ ст. від щирого серця вітають
із золотим ювілеєм добру, чуйну, пре-
красну колегу по роботі – Олександ-
ру Павлівну Мушин.

Бажаємо, шановна, аби Господь
дарував Вам свою опіку, добре здо-
ров’я, багато раді-
сних і щасливих
днів у житті,
мирне небо
над голо-
вою, благо-
получчя на
многії і
благії літа!

На довгий
вік, на многії
літа,

На шану від лю-
дей, тепло родини.

Стелися, доле, через все жит-
тя

Лише добром для доброї людини.
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колек-

тиві.
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

Дорогого, чуйного і турботливого чоловіка, батька і
дідуся, жителя с. Комарники – Володимира Васильо-
вича Комарницького – з ювілейним днем народжен-
ня, який святкуватиме 4 грудня, від щирого серця і з
великою любов’ю вітають дружина Дарія, дочки Мар’-
яна і Наталія, зяті Іван і Віталій, син Василь, не-
вістка Наталка, онуки Христина, Олена,
Володя, Денис, Володя, Микола, Ілона і
Дарина.

Рідненький татусю, дідусю, дорога
наша людина, вітаємо Вас з днем
народження і зізнаємося, що Ви
для нас – найкращий, наймудрі-
ший і наймужніший у всьому світі!
Бажаємо Вам бути здоровим, мо-
лодим, гарним і дуже щасливим!
Успіхи хай супроводжують Вас
кожну хвилину, багатством хай бу-
дуть не тільки гроші, але й духовне зро-
стання та творча наснага! Поваги Вам і любові від ко-
лег та друзів і справжнього великого кохання від мами!
Тепла і затишку, добра і миру на довгі роки!

Любий татусю, дідусю наш милий,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідний, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Цими днями святкує свій 80-річний день народження наша
колега Катерина Іванівна Когут. Шановна і дорога ювілярко,
сердечно вітаємо Вас з таким чудовим і прекрасним життєвим
святом!

Бажаємо, аби Господь благословляв Вас
міцним  здоров’ям, сімейним затишком, дос-
татком, радістю і миром на кожний прожитий
день. Многая і благая літ!

Шлемо ми вітання у день ювілею,
Бажаємо щастя та втіхи з сім’єю,
Здоров’я й бадьорості – в будні і свята.
Вам – 80! Хіба це літа,
Коли очі ще сяють і душа молода!
Хай Матінка Божа, шле в поважний Ваш

вік
Прожити щасливо до повних 100 літ!

З повагою – колектив
редакції газети «Бойківщина».

На урочистий захід зібралися
представники влади, з’їхалися
гості з довколишніх сіл, а за спри-
яння колишнього учня місцевої
школи, а нині відомого мецена-

та Ігоря Пукшина, прибули  фут-
болісти-ветерани київського
«Динамо». Традиційно свято
розпочалося з виконання Дер-
жавного гімну, а затим  слово
взяв перший заступник голови
Турківської РДА Микола Яворсь-
кий. Він високо оцінив ті пози-
тивні зміни, які відбуваються в

ЧЕТВЕРТИЙ НА ТУРКІВЩИНІ
У с. Нижня Яблунька урочисто відкрито

спортивний майданчик зі штучним покриттям
Минулої  неділі в с. Нижня Яблунька було справжнє свято не

лише для учнів та педагогів місцевого НВК, а й для всієї гро-
мади. В урочистій обстановці тут відкрито чудовий спортив-
ний майданчик зі штучним покриттям.

селі (а це будівництво навчаль-
ного закладу, встановлення тре-
нажерного майданчика, а тепер
ще й спортивного майданчика).
Схвально сприйняли присутні

повідомлення про те, що вже
найближчим часом сесія Туркі-
вської районної ради змінить
статус Нижньояблунського НВК
–  з І-ІІ ступенів його перефор-
матують у І-ІІІ ст., і це буде опор-
ний навчальний заклад, один з
кращих на Турківщині. У часі де-
централізації сюди зможуть зво-

зити на навчання дітей з довко-
лишніх сіл, особливо тих, де пед-
колективи пасивно віднеслися
до реформ. Уже в наступному
році, за словами Миколи Михай-
ловича, тут продовжать, і є надія,
завершать будівництво навчаль-
ного закладу, а відтак нарешті
здадуть в експлуатацію. При-
наймні влада має такі плани. За
турботу про розвиток села та
району взагалі він також подя-
кував голові Львівської ОДА Мар-
кіяну Мальському та уже згада-
ному меценату – Ігорю Пукшину,
який завжди відгукується на про-
хання педагогів. Власне за його
сприяння було споруджено май-
данчик (хоч фінансування бюд-
жетне), завезено обладнання
для спортзалу, а дещо раніше –
й меблі для школи.

– Якби такі меценати, як Ігор
Гілярович, були й в інших селах,
то освітня галузь Турківщини сто-
яла б на значно вищому рівні, –
відзначив виступаючий.

Зі щирими словами вітання до
присутніх звернувся начальник
відділу молоді і спорту
Львівської ОДА Роман Хім’як і
запевнив, що влада має добрі
плани з будівництва подібних
спортивних споруд в інших насе-
лених пунктах, адже здоровий
спосіб життя для нашої молоді
– це одне з першочергових  зав-
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Діти Людмила і Геннадій, зять Томас, невістка Антоніна,
онуки Дмитро з дружиною Діною, Ігор,
Марина з чоловіком Норбертом, Евелі-
на щиро вітають дорогу матусю і бабусю
Катерину Іванівну Когут – з ювілейним
80-м днем народження!

Дякуємо Вам за материнську любов,
ласку, теплоту і добро, яке Ви дали і дає-
те нам, за добрі справи на благо людей!

Бажаємо Вам в Мирі, Любові і  Гармонії
проживати ще багато літ, насолоджую-
чись міцним здоров’ям, любов’ю дітей і
онуків та дочекатись правнуків!

Хай Творець Світлом і Радістю напов-
нить Ваше серце і кожен день Вашого

життя благословить на Многії і Благії Літа!

Доброго, вірного, щирого друга, чуйну, порядну людину
Ярослава Юліановича Дем’яновського – з нагоди дня на-
родження, який він святкував 28 листопада, сердечно віта-
ють Богдан Михайлик, Валерій Височанський, Віктор Маткі-
вський, Ігор Репецький і бажають шановному імениннику
довгого, мирного і щасливого життя в доброму здоров’ї, Божій
опіці і благословенні.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла.

В здоров’ї – багатство, і радість,
і сила,

А більшого щастя на світі нема.
Хай радістю повниться дім,

Щастям, спокоєм, усіма благами,
Щоб жили Ви сто літ у нім,

Щоб Господь завжди був із Вами!

ВДЯЧНІ ЗА ВІДПОЧИНОК У «ЖЕНЕВІ»
Нижньояблунський педколектив, батьки та учні с. Нижня

Яблунька висловлюють щиру подяку депутату Верховної Ради
України Андрію Лопушанському за одноденний відпочинок в м.
Трускавець, в санаторії «Женева». Така підтримка – свідчення
доброго ставлення депутата до своїх виборців.

Нехай примножуються і сторицею повертаються до Вас, шанов-
ний Андрію Ярославовичу, добро і турбота про людей.

З ТУРБОТОЮ ПРО
ЛЮДЕЙ ПРАЦІ

Щороку 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день лю-
дей з інвалідністю.  Серед багатьох причин, які можуть при-
звести до інвалідності, є виробничий травматизм та проф-
захворюваність.

Турбота про тих, хто в результаті травм на виробництві або про-
фесійних захворювань отримав інвалідність, є одним із напрямів
роботи Фонду соціального страхування України. Соціальний захист
таких осіб  здійснюється відповідно до Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування».

Відповідно до цього Закону, потерпілі, у разі стійкої втрати про-
фесійної працездатності, отримують від Фонду одноразову грошову
допомогу та щомісячні страхові виплати.

Фонд фінансує також витрати на медичну та соціальну допомогу,
у тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціаль-
ний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговуван-
ня, протезування, медичну реабілітацію, санаторно-курортне ліку-
вання, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо
потребу в них визначено висновками МСЕК та індивідуальною про-
грамою реабілітації особи з інвалідністю.

Згідно з висновком МСЕК, Фонд може відшкодовувати також інші
витрати.

Однак, жодні матеріальні відшкодування чи соціально-медична
реабілітація не замінить людині втраченого здоров’я. Лиху краще
запобігти. Тому завжди важливою є профілактична робота з попе-
редження нещасних випадків та професійних захворювань на ви-
робництві. Для цього на кожному підприємстві, незалежно від того,
велике воно чи мале, повинна ефективно працювати служба охо-
рони праці, яка має налагодити систему навчання та перевірки знань
з охорони праці працівників, забезпечити їх засобами колективно-
го та індивідуального захисту від небезпечних та шкідливих  фак-
торів виробництва, організувати проведення медичних оглядів. Ці
та інші заходи можуть зберегти людське життя,  вберегти від інвал-
ідності.

Старосамбірське відділення управління ВД Фонду
соціального страхування України у Львівській області.

Сердечно, від душі шлемо найщиріші вітання з нагоди юв-
ілейного дня  народження жительці с. Ільник – Терезії Ми-
хайлівні Маслиган.

Дорогу дружину, люблячу матусю, дорогеньку ба-
бусю, рідну сестру та тітку вітають з ювілеєм чо-

ловік Петро, сини Валерій та Ігор, невістки
Іванна та Оксана, внуки Христина, Оксана і

Роман, сестра Ольга, племінники Леся з
сім’єю, Галя з сім’єю, Микола із сім’єю і

бажають їй міцного здоров’я і Божого
благословення.

Прийміть від нас вітання щирі,
Хай оминає завжди зло,
Хай кожен день несе віднині
Здоров’я, щастя і добро!

дань. Схвально оцінив, виступа-
ючи,  відкриття майданчика й
депутат Львівської обласної
ради, який також багато допоміг
навчальному закладу, – Михай-
ло Ільницький. На його думку,
такі спортивні споруди мали б
дати натхнення дітям займати-
ся спортом і бодай частково
звільнити їх від комп’ютерів та
гаджетів. Таку ж думку висловив
і голова правління ГО «Євро-
пейська інтеграція України» Іван
Цегейко, що був запрошений на
свято, та депутат Турківської
районної ради, випускник Ниж-
ньояблунської школи Михайло
Хорт, для якого турбота про
рідне село та навчальний зак-
лад є не пустими словами, а що-
денною, наполегливою працею.
Щиро подякували всім тим, хто
долучився до спорудження май-
данчика, й Нижньояблунський
сільський голова Василь Хорт,
начальник відділу освіти Туркі-
вської РДА Оксана Манюх та ди-
ректор НВК Олександра Стояк.
Принагідно вона передала по-
чесні грамоти  від навчального
закладу  голові Львівської ОДА
Маркіяну Мальському та земля-

ку Ігорю Пукшину. Зі словами
вітань від депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушансь-
кого до всіх присутніх звернула-
ся помічник нардепа Ірина Кіра
та подарувала школі футбольні
м’ячі. Принагідно варто нагада-
ти, що власне Андрій Ярославо-
вич зробив усе можливе для за-
безпечення школи теплом. За
його сприяння тут було встанов-
лено спеціальну котельню. А
освятив спортивну споруду
місцевий парох о. Богдан. Уміло

ЧЕТВЕРТИЙ НА ТУРКІВЩИНІ
В с. Нижня Яблунька урочисто відкрито

спортивний майданчик зі штучним покриттям

й професійно організував
відкриття заступник директора
НВК Василь Ляхович. Багато го-
стей цього спортивного свята
поїхали додому з чудовими по-
дарунками – футбольними м’я-
чами з автографами відомих киї-
вських футболістів.

Власне вони та ветерани тур-
ківських «Карпат» чудово про-
довжили урочистості з нагоди
відкриття майданчика, поборов-
шись між собою у футбольному
турнірі. За команду київських
динамівців виступали: Олек-
сандр Алієв – чотирикратний
чемпіон України, чотирикратний
володар Кубка України, трикрат-
ний володар Суперкубка Украї-
ни, Всеволод Романенко, у да-
лекому минулому гравець моло-
діжної збірної України; Юрій
Грицина –  чемпіон СРСР серед
дублерів (до речі, він забив пер-
ший м’яч в історії чемпіонатів Ук-
раїни); Сергій Коновалов – чо-
тирикратний чемпіон України,
володар Кубка України, володар
«Бронзової бутси» чемпіонату
Кореї, а також відомі футболісти
Іван Шарій та Дмитро Пінчук.

За команду турківських вете-
ранів на поле вийшли Іван
Павлів, Мирон Мамчак, Михайло
Сокирко, Володимир Варварич,

Андрій Яворський, Андрій
Ільницький, Микола Федаш та
інші їхні молодші колеги. І треба
сказати, що наші хлопці показа-
ли досить-таки непоганий фут-
бол, а Іван Павлів навіть першим
забив гол у ворота киян, відкрив-
ши рахунок у матчі.  І хоча резуль-
тат поєдинку завершився не в
нашу користь (8:10), усі залиши-
лися задоволеними. У таких ви-
падках кажуть: «Перемогла
дружба».

По завершенні матчу відбуло-

ся жеребкування юнацького тур-
ніру, присвяченого Дню Гідності
та Свободи, в результаті якого
утворилися дві півфінальні пари:
ФК «Явора» – ФК «Прогрес»
(Нижня Яблунька); ФК «Карпа-
ти» (Турка) – ФК «Прикордон-
ник» (Сянки).

У першому півфіналі юнаки з
Явори здолали господарів з ра-
хунком 8:0. У другому – гості з
Турки не залишили жодного
шансу команді з Сянок: впевне-
на перемога – 12:2. За бронзу
турніру змагалися господарі  –
ФК «Прогрес» із ФК «Прикордон-
ник». Матч виявився досить ціка-
вим у плані моментів, та все ж
завершився нічиєю – 1:1. Щоб
виявити переможців у цьому
матчі, була призначена серія
пенальті, у якій влучнішими були
господарі. Інтригою став фіналь-
ний поєдинок між юнаками Тур-
ки та Явори. Боротьба була до-
сить цікава та багата як на мо-
менти, так і на голи. Гравці двох
команд показали хороший,
швидкий футбол, цікаву команд-
ну гру та бажання до перемоги.
З рахунком 7:4, перемогли гравці
ФК «Карпати» (Турка).

Підсумовуючи все футбольне
дійство, можна впевнено сказа-
ти, що ФК «Карпати» (Турка) –

переможець турніру.
Друге місце – у коман-
ди Явори, бронзові на-
городи здобули госпо-
дарі турніру – ФК «Про-
грес» та четверте місце
– у футбольних гостей із
Сянок. Кращим бом-
бардиром турніру став
Володимир Алімов –
ФК «Карпати» (Турка).
Кращим гравцем визна-
но Михайла Співака –
ФК «Явора». Кращим
голкіпером був Андрій
Мендель –  ФК «При-
кордонник».  Так опи-
сав  дитячий футболь-

ний турнір на своїй сторінці у
Фейсбук тренер ДЮСШ
«Юність» Петро Дудинець.

Всі команди нагороджені фут-
больними м’ячами з підписами
гравців  зірок українського фут-
болу, солодкими пакунками та
грамотами. Командам-призе-
рам – вручено медалі, а пере-
можцю – ще й красивий кубок.

Турнір проходив під патрона-
том Турківської РДА.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

(Закінчення.
Початок на 1 стор.)

ЯЛИНКОВИЙ «БІЗНЕС»
І хоч до нового – 2020 року ще місяць, спритні жителі Турківщи-

ни, які зазвичай у всі роки добре заробляють на незаконному ялин-
ковому «бізнесі», активно включилися в роботу. Так днями прац-
івники Турківського відділення поліції в с. Нижня Яблунька затри-
мали автомобіль «Мерседес Спринтер», яким кермував місце-
вий житель. Салон авто був вщерть забитий новорічними ялин-
ками – без дозвільних документів для їх перевезення.

Ялинки розвантажено в ДП «Турківське лісове господарство».
Правоохоронці встановлюють походження ялинок, а спритному
«бізнесмену» доведеться заплатити штраф.

Наш кор.

ЧЕРЕЗ КРЕДИТИ
ВІДГАМСЕЛИВ

ДРУЖИНУ
Так уже хитромудро працює

наша банківська система, що
вже не одного позичальника, як
кажуть, підвела під монастир.
І як правило, це трапляється че-
рез те, що любителі кредитів
не завжди, або ж не скрупульоз-
но вичитують угоди.

Через кредити нещодавно виник
серйозний конфлікт в одному з
сімейств Турківщини. Без відома
чоловіка, дружина набрала кредитів,
як на себе, так і на нього. Перший
раз чоловік по-мирному погасив усі
зобов’язання, а коли його кохана зро-
била це вдруге – взяв і відгамселив
її, за що і заробив собі кримінал.

Наш кор.
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Профспілковий комітет і колектив Боринського професій-
ного ліцею народних промислів і ремесел
сердечно вітають з ювілейним днем народ-
ження секретаря ліцею Яніну Едуардівну
Антонову і бажають шановній ювілярці неба
безхмарного, настрою гарного, щастя без
ліку і довгого, довгого мирного віку.

Нехай волошками цвітуть літа пре-
красні,

Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки радість –
Ні грама бід, ні крапельки страждань.

А в небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Приносить Вам щастя земне.

Дорогого і люблячого швагра, жителя с. Комарники – Івана
Володимировича Ільницького – з ювілейним днем народ-
ження щиросердечно вітають Галина з сім’єю, Микола з
сім’єю, Люба з сім’єю, Мирослава з сім’єю, Іван з сім’єю, Оси-
па з сім’єю і Володимир з сім’єю. Усі вони щиро зичать юві-
ляру міцного здоров’я, родинного благополуччя,  вірних друзів,
злагоди й миру на кожен день. Хай доля усміхається до Тебе
теплим сонячним промінням, зігріває душу й звеселяє сер-
це. Хай щастя, як повноводна ріка, наповнює кожну хвилину
Твого життя, щоб воно було як повна чаша, всі мрії здійсню-
валися, всі плани втілювалися, всі вершини підкорялися.

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато,
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

– У 1991 році був прийнятий, а в наступні роки допов-
нений і вдосконалений, Закон України “Про основи соц-
іальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Закон
передбачає права для осіб з інвалідністю, без яких вони
не можуть вирішити свої потреби. Це право на медичну
допомогу (безкоштовну, або на пільгових умовах); на
медичну реабілітацію і санаторно-курортне лікування;
право на забезпечення безперешкодного доступу до
інформації; право на освіту, працевлаштування, на ма-
теріальне забезпечення, на соціально-побутове обслу-
говування, транспортне обслуговування; право на за-
безпечення автомобілем, кріслами-колясками, протез-
но-ортопедичними виробами, – розпочав розмову
Віталій Олексійович. – Якщо говорити конкретніше, то
управлінням соціального захисту населення Турківсь-
кої РДА з початку 2019 року було видано 1138 направ-
лень для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю протезно-ортопедичними виробами та на
виготовлення технічних та інших засобів реабілітації –
для 361 особи. З них на даний час забезпечено 14 осіб
кріслами колісними, 12 осіб – протезами нижніх
кінцівок, 1 особу – протезом верхньої кінцівки, 14 осіб –
протезами молочної залози (в комплекті), 139 особам
видано 168 пар ортопедичного взуття, 52 особи одер-
жали палиці-милиці, 7 осіб отримали ортези (корсети)
на хребет, 2 особи одержали ходунки, 2 дітей з інвалід-
ністю – спеціальні меблі (стіл-парта), 3 особи з інвалід-
ністю першої групи по зору – тонометри з мовним виво-
дом та 9 осіб – компенсацію за самостійно придбані

засоби для орієнтування, спілкування, обміну інформації,
на загальну суму 11070,00 гривень. Крім цього, було
видано 26 путівок на санаторно-курортне лікування, 2
особи з інвалідністю внаслідок війни (АТО) пройшли пси-
хологічну реабілітацію, 5 особам з інвалідністю внаслі-
док війни (АТО) було надано адресну допомогу на реаб-
ілітацію, відповідно до розпорядження голови
Львівської облдержадміністрації від 06.06.2018 року
(№553/05-18); дві особи пройшли комплексну реабілі-
тацію в центрі комплексної реабілітації для осіб з інва-
лідністю «Галичина»; 9 дітей з інвалідністю внаслідок
дитячого церебрального паралічу пройшли реабіліта-
цію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 27.03.2019 р. « Про затвердження Порядку викори-
стання в 2019 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідні-
стю внаслідок дитячого церебрального паралічу» та до
кінця року ще 4 дитини з інвалідністю одержать реабіл-
ітаційні заходи відповідно до кошторисних призначень
на 2019 рік.

– Віталію Олексійовичу, окрім цього, управління
ще й допомагає фінансово таким особам – надає
матеріальну допомогу?

– Станом на сьогодні проведено три комісії щодо прий-
няття рішення про надання одноразової матеріальної
допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам,
особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017
року (№256) «Про затвердження порядку виплати од-

норазової матеріальної допомоги непрацюючим мало-
забезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з
інвалідністю», та надано 16-ом особам грошову допо-
могу – на загальну суму 12009,50 грн., і до кінця року ще
двом особам з інвалідністю буде виплачена одноразо-
ва грошова допомога, відповідно кошторисних призна-
чень на поточний рік.

97 осіб з інвалідністю одержують компенсацію на
пальне, ремонт автомобіля та на транспортне обслуго-
вування, на загальну суму 39964, 93 грн. Також 29 осіб з
інвалідністю внаслідок війни одержали компенсацію за
невикористану санаторно-курортну путівку у 2017-2018
роках, на загальну суму 11501, 00 грн.

– А які пільги мають особи з інвалідністю?
– Відповідно до п.2 «Комплексної Програми соціаль-

ної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю на 2019-
2022 роки», затвердженої рішенням XXVII сесії VII скли-
кання Турківської районної ради від 20. 02.2019 року
(№583), держава надає пільги з оплати житлово-кому-
нальних послуг (електропостачання) сім’ям, в яких про-
живає двоє та більше осіб з інвалідністю І та ІІ групи
(враховуючи дітей з інвалідністю до 18-ти років) – 75%,
одиноким людям з інвалідністю І групи – 100%, ІІ групи –
75%, ІІІ групи – 50%, особам з інвалідністю по зору І та ІІ
груп – відповідно, 50% та 40% знижки та одиноко про-
живаючим людям з інвалідністю І групи – 100%.

Зазначу, що пільги особи зазначених категорій отри-
мують в межах норм користування, відповідно до дер-
жавних соціальних стандартів у сфері житлово-кому-
нального обслуговування. І вже станом на 25 листопа-
да використано 56699, 62 грн. з районного бюджету.

 Але найголовніше для осіб з інвалідністю – наша з
вами до них увага. Адже милосердя, чуйність, співчуття
до слабших споконвіку були характерною рисою нашого
українського народу. Тому відзначення Міжнародного
дня осіб з інвалідністю – вкрай необхідна турбота сусп-
ільства та нагадування всім про обов’язок перед тими
людьми, що потребують захисту та підтримки у цей
складний час. Особи з інвалідністю – це не просто кате-
горія людей. Це окремі життя, окремі трагедії, окремі
людські надії на те, що все буде добре.

І цей день  нагадує нам, що поруч живуть люди з об-
меженими можливостями, які потребують особливої
уваги і яким ми повинні допомогти відчути себе рівними
серед здорових співгромадян.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

ВОНИ ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХИСТУ І
ПІДТРИМКИ У ЦЕЙ НЕПРОСТИЙ ЧАС
3 грудня ми відзначаємо Міжнародний день осіб з інвалідністю, починаючи з 1992 року, після проголошен-

ня його Генеральною Асамблеєю ООН. Його відзначення, перш за все, спрямовано на посилення уваги
суспільства до проблем тих, хто став інвалідом від народження, в дитинстві, чи під час дорослого жит-
тя, захисту їхніх прав як в політичному, соціальному, так і в економічному та культурному житті.
Чисельність інвалідів, на жаль, зростає. Причиною цьому є природні катаклізми, забруднення навколиш-
нього середовища, дорожньо-транспортні пригоди, вроджені патології та хронічні захворювання. Тож як
держава дбає сьогодні про осіб з інвалідністю, які проживають в нашому районі, ми попросили розповісти
у переддень Міжнародного дня осіб з інвалідністю начальника відділу обслуговування та персоніфікова-
ного обліку пільгових категорій громадян УСЗН Турківської РДА Віталія Сенюгу.

ОБГОВОРИЛИ НАПРЯМКИ
СТРАТЕГІЧНОЇ СПІВПРАЦІ

Турківська районна рада проводить значну роботу для поглиблення співпраці між Бещадсь-
ким повітом та Турківським районом. І це завдяки проекту «Транскордонне співробітництво -
шанс для регіонального розвитку», який втілюється завдяки CBC Programme Poland-Belarus-
Ukraine.

Так нещодавно у Польщі між сторона-
ми відбулася зустріч, на якій обговорили
напрямки стратегічної співпраці між те-
риторіями, серед яких транспортна і при-
кордонна доступність, збереження і про-
моція спільної спадщини, розвиток туриз-
му, взаємодія у соціальній сфері.

Вже на початку 2020 року Marek Andruch
та Володимир Лозюк планують спільно
представити план дій на середньостро-
кову перспективу.

Окрім голови районної ради Володи-
мира Лозюка, на зустрічі Турківщину пред-
ставляли головний спеціаліст з питань
бюджету та фінансів відділу бухгалтерсь-
кого обліку, звітності та відомчого контро-
лю районної ради Василь Гакавчин та на-
чальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку, звітності та відомчого контролю райради – Наталія Павлович.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЩОБ БЕЗ ПОЖЕЖ, АЛЕ З ПОЖЕЖНОЮ
Уже на початку грудня в с. Лімна заплановано відкрити місце-

ву пожежну команду. Приміщення для цього уже підготовлено,
залишилося лише провести незначні роботи з утеплення. По-
жежний автомобіль місцевій команді передасть Турківський
районний сектор ГУ ДСНС у Львівській області. Це вже буде
четверта пожежна сільська команда. Окрім давно існуючої в с.
Верхнє, нещодавно пожежні підрозділи було відкрито в Нижній
Яблуньці та Верхньому Висоцькому.

Якщо говорити про доцільність таких команд, то пожежні кажуть,
що вони себе цілком виправдовують, взяти хоча б, в підвозі води
при гасінні пожеж. Адже зазвичай водойми знаходяться далеко й
допоки головний автомобіль, що локалізовує пожежу доїде туди,
рятувати вже може бути нічого.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

АНАЛОГОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПІДЕ В НЕБУТТЯ
А ЩО МАТИМУТЬ НАТОМІСТЬ  ЖИТЕЛІ ТУРКІВЩИНИ?

Українців уже попередили, що з 20 січня 2020р. в нашій державі перестануть транслювати
звичне аналогове телебачення. І якщо в багатьох регіонах уже підготувалися до цифрового
телебачення, то в нас на Турківщині ситуація з розряду – безпорадних. Тисячі людей, а це, як
правило, особи похилого віку, можуть залишитися без перегляду улюблених фільмів та теле-
передач.

Щоб загострити увагу на цій актуальній проблемі, не так давно Турківська міська рада на одній із
сесій прийняла звернення до депутата Верховної Ради України від 125-го виборчого округу Андрія
Лопушанського, в якому просить вжити заходів для якнайшвидшого впровадження цифрового телеба-
чення. Треба віддати належне, Андрій Ярославович швидко відреагував на прохання своїх виборців.
Звернення Турківської міської ради було виголошено на пленарному засіданні Верховної Ради, а та-
кож, враховуючи суспільний резонанс та виняткову актуальність даної проблеми, збройну агресію Росії
проти нашої держави, нардеп скерував звернення, разом з депутатським запитом, до Прем’єр-міністра
України Олексія Гончарука, першого заступника голови Національної Ради з питань телебачення і
радіомовлення – Ольги Герасим’юк, Секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Дани-
лова щодо забезпечення безперебійного функціонування цифрового телебачення як складової части-
ни централізованого оповіщення по території не лише Турківського, а й Старосамбірського та Сколі-
вського районів.

А для того, щоб цифрове телебачення запрацювало на Турківщині, потрібно встановити на телевежі
спеціальне обладнання.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ЩО ТРЕБА ЗНАТИ
ПРО НОВІ ДБН

ВІДСТАНІ ДО МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ ТА ДО СУСІДНІХ
БУДИНКІВ І СПОРУД, ТА

ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ (З
01.10.2019)

Для нової садибної та дачної
забудови відстань від межі зе-
мельної ділянки слід встанов-
лювати не менше 3 м. Але при
розміщенні будинків у кварталах
із сформованою забудовою для
догляду за будинками і здійснен-
ня поточного ремонту відстань
до межі суміжної земельної
ділянки від найбільш виступаю-
чої конструкції стіни будинку слід
приймати не менше ніж 1,0 м.

Попри це, має бути забезпе-
чене виконання необхідних інже-
нерно-технічних заходів, що за-
побігатимуть попаданню атмос-
ферних опадів з покрівель та
карнизів будівель на територію
суміжних ділянок, або взаємоуз-
годжене водовідведення.

Житлові будинки на присадиб-
них ділянках слід розміщувати з
відступом від червоних ліній ма-
гістральних вулиць – 6 м, житло-
вих – 3 м.

Прибудовані, або окремо роз-
міщені приміщення та тимчасові
споруди для індивідуальної тру-
дової та підприємницької діяль-
ності, допускається розташову-
вати на земельних ділянках по
червоних лініях.

В умовах реконструкції допус-
кається зменшувати відступи від
червоних ліній до будинків і спо-
руд з урахуванням сформованої
забудови.

Гаражі слід передбачати вбу-
дованими, прибудованими до
житлових будинків, або окремо
розташованими по лінії забудо-
ви, а також в глибині ділянки.

ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДСТАНІ
Відстані між будинками і спо-

рудами, в залежності від ступе-
ню вогнестійкості будинків:

- між житловими, садовими,
дачними будинками (та госпо-
дарськими будівлями) I та II сту-
пеню вогнестійкості, розміщени-
ми (запланованими) на сусідніх
земельних ділянках, протипо-
жежний розрив має бути 6 м.

- між житловими, садовими,
дачними будинками (та госпо-
дарськими будівлями) I та II сту-
пеню вогнестійкості та будинка-
ми III ступеню вогнестійкості,
протипожежний розрив має
бути 8 м;

- між житловими, садовими,
дачними будинками (та госпо-
дарськими будівлями) III ступе-
ню вогнестійкості, розміщеними
(запланованими) на сусідніх зе-
мельних ділянках, протипожеж-
ний розрив має бути 8 м. Найб-
ільша кількість індивідуальних
житлових, садових та дачних бу-
динків відноситься до цієї кате-
горії!

- між житловими, садовими,
дачними будинками (та госпо-
дарськими будівлями) IIIа, IIIб, IV,
IVа, V ступеню вогнестійкості

1 жовтня 2019 року набрали чинності нові будівельні норми -
ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, які, се-
ред іншого, регулюють і питання відстаней між будинками,
будівлями та спорудами як на власній, так і на сусідніх ділян-
ках, відстаней до меж ділянок, протипожежних розривів та ін.

(зокрема, дерев’яні будинки),
розміщеними (запланованими)
на сусідніх земельних ділянках,
протипожежний розрив має
бути від 10 до 15 м;

Господарські будівлі і гаражі
сусідніх ділянок допускається
блокувати.

Виключення можуть бути
у випадках:

- Відстань між стінами
будинків без віконних
прорізів допускається
зменшувати на 20%, за ви-
нятком будинків певних
ступенів вогнестійкості.

- Протипожежні відстані
можуть не застосовуватись
між житловими і госпо-
дарськими будинками у
межах однієї присадибної
ділянки.

- Відстані між будинками
I і II ступенів вогнестійкості
допускається передбачати
менше 6 м за умови, якщо
стіна вищого будинку, роз-
міщеного навпроти іншого
будинку, є протипожежною.

ОХОРОННІ ТА САНІТАР-
НО-ЗАХИСНІ ЗОНИ

В охоронних і санітарно-захис-
них зонах електричних мереж
забороняється будувати жит-
лові, громадські та дачні будин-
ки! Використання земельних
ділянок в охоронних і санітарно-
захисних зонах електричних ме-
реж повинно бути письмово уз-
годжене з власниками цих ме-
реж, державними органами по-
жежної охорони та санітарного
нагляду. Охоронні зони елект-
ричних мереж встановлюються:

- уздовж повітряних ліній елек-
тропередач - у вигляді земель-
ної ділянки і повітряного просто-
ру, обмежених вертикальними
площинами, що віддалені по
обидві сторони лінії від крайніх
проводів за умови невідхилено-
го їх положення на відстань: на-
пругою до 1 кВ (до 1000 Вольт)
— 2 м; до 20 кВ — 10 м; 35 кВ —
15 м; 110 кВ — 20 метрів;

- уздовж підземних кабельних
ліній електропередач - у вигляді
земельної ділянки, обмеженої
вертикальними площинами, що
віддалені по обидві сторони лінії
від крайніх кабелів на відстань
1 метра;

- за периметром трансформа-
торних підстанцій, розподільних
пунктів і пристроїв — на відстані
3 м від огорожі або споруди.

Відстані по горизонталі до бу-
дівель, споруд, гаражів від
проекції крайніх проводів по-
вітряних ліній становлять: 2 м
(для ліній, напругою до 20 кВ), 4
м (для ліній, напругою до 100
кВ), 5 м (для ліній, напругою до
150 кВ).

Відстань від підземних сило-
вих кабелів усіх напруг і телеко-
мунікаційних кабелів до фунда-
ментів будинків та споруд має
бути не меншою 0,6 м.

Відстані по горизонталі (у

світлі) від найближчих підземних
інженерних мереж до будинків і
споруд слід приймати за додат-
ком И.1 ДБН Б.2.2-12:2019: від
фундаментів будинків і споруд
до водопроводу і напірної кана-
лізації — 5 м; від фундаментів
будинків і споруд до самоплив-
ної каналізації (побутової і дощо-
вої) — 3 м; від фундаментів бу-
динків і споруд до газопроводів
горючих газів — від 2 до 10 метрів
(в залежності від тиску).

ІНШІ ВІДСТАНІ ТА ВИМОГИ

Новим ДБН Б.2.2-12:2019 пе-
редбачається, що відстань від
межі суміжної земельної ділян-
ки до стовбурів дерев, які висад-
жуються, має бути не менше ніж
4-6 м в залежності від величини
крони (але не менше діаметру
крони дерева), а до кущів 1,0 м.
Септики та фільтруючі колодязі
повинні бути розташовані не
ближче 5-10 м (в залежності від
продуктивності) від житлових бу-
динків та літніх кухонь. І не ближ-
че 20 м від колодязів. Госпо-
дарські будівлі / сараї / для худо-
би, інших тварин та птахів (пло-
щею до 50 кв.м) - не ближче 15
м від житлових будинків і літніх
кухонь та не ближче 20 м від пит-
них колодязів. Майданчики для
компосту, дворові вбиральні,
сміттєзбірник, сховища для доб-
рив та ядохімікатів повинні зна-
ходитись не ближче 20 м від
житлових будинків, літніх кухонь
та питних колодязів. Присадибні
ділянки з боку вулиць та сусідніх
ділянок допускається огороджу-
вати. Висоту огорожі слід вста-
новлювати згідно з вимогами
ДБН Б.2.2-5:2011 та правилами
благоустрою населеного пункту.
Встановлення огорожі не може
погіршувати інсоляцію житлових
будинків на суміжних територі-
ях. Огорожа присадибних діля-
нок не може виступати за чер-
вону лінію та межі ділянки.

Якщо комусь потрібна додат-
кова інформація з даного питан-
ня, просимо звертатися у відділ
містобудування та архітектури
Турківської РДА, який знаходить-
ся за адресою: м.Турка, вул.
Січових Стрільців, 5.

Петро ЮДИЦЬКИЙ,
начальник відділу містобуду-

вання та архітектури Турківсь-
кої РДА, головний архітектор
району.

Дорогого чоловіка, батька і дідуся – Михайла Олександ-
ровича Ільницького  – з 75-річчям від дня народження
вітають дружина Ольга, дочки Ольга і
Марія, сини Михайло та Микола, зяті Іван
та Михайло, онуки Аня, Іванка, Дмитро,
Степан, Аркадій, Світлана, Яна, Мішка,
Владислав, Даринка та бажають любля-
чому ювіляру міцного здоров’я, родинно-
го тепла і довголіття.

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років ста бажаєм Вам прожить!
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

У 80-літній ювілейний день, 3 грудня, вітаємо прекрасну
і щиру, добру і енергійну нашу сестру – Катерину Іванівну
К о - гут.

Дякуємо за любов і турботу про всіх нас, мо-
лодших братів і сестер.

Шановну і дорогу ювілярку щиро вітають
брати Микола і Василь-Михайло з сім’я-

ми, сестри Ганна і Люба зі своїми сім’я-
ми.
Бажаємо Вам, наша дорогенька, міцно-

го здоров’я, родинного тепла, уміння у важкі
моменти життя бачити позитив і бути й надалі

оптимісткою.
Хай надійних людей життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає,
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, рідненька, ВАМ.

Колектив працівників Турківського лабораторного
відділення щиросердечно вітає з ювілеєм співробітницю
Лілію Іванівну Ількович.

Шановна ювілярко, бажаємо, щоб Ваше життя було
світлим і радісним, а дружні вітання додали на-
снаги у скарбничку Вашої душі. Міцного Вам здо-
ров’я, родинного тепла, благополуччя і життєвої
енергії. Нехай Всемилостивий Господь дарує
Вам многії і благії літа!

Хай Вам Бог  пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.

Педагогічний колектив Ільницького НВК щиросердечно
вітає з ювілеєм – 70-річчям від дня народження – ветера-
на педагогічної праці Терезію Михайлівну Маслиган – лю-
дину добру, чуйну, досвідченого педагога, доброго порад-

ника. Колеги бажають шановній ювілярці міцного здоро-
в’я – з роси і води, невичерпної життєвої енергії, ра-

дості, тепла, Божого благословення на многії літа!
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 спішить.
Хай роки чудові по землі пливуть
До 100-річчя по живій воді,
Щоб були Ви радісні й здорові,
Серцем і душею молоді!

Колектив Ільницького НВК щиро вітає
з ювілейним днем народження сто-
рожа школи Миколу Ільковича Чуда-
ка і бажає шановному ювіляру міцно-
го здоров’я, гараздів, радості, дос-
татку, Божої опіки на довгий вік.

Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Звертатися за тел.: 067-54-16-258, 095-230-41-81, 067-541-62-

24.

Продається двокімнатна квартира на площі Ринок в м. Турка.
Євроремонт. Гараж.

Ціна – договірна.
Тел.: 0505118777.
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Пенсійне забезпечення державних
службовців здійснюється відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язко-
ве державне пенсійне страхування» .

Однак, згідно з пунктами 10 і 12 розді-
лу XI «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Закону України від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII «Про державну службу», який
набрав чинності з 01.05.2016,  на при-
значення пенсії відповідно до статті 37
Закону України від 16 грудня 1993 р. №
3723-XII «Про державну службу» (далі -
Закон) мають право особи, які на день
набрання чинності Законом України від
10 грудня 2015 р.  № 889-VIII:

- мають не менше як 20 років стажу
на посадах, віднесених до відповідних ка-
тегорій посад державної служби, визна-
чених статтею 25 Закону та актами
Кабінету Міністрів України;

- займають посади державної служби,
мають не менше як 10 років стажу на
посадах, віднесених до відповідних ка-
тегорій посад державних службовців,
визначених статтею 25 Закону та ак-
тами Кабінету Міністрів України.

Пенсії відповідно до Закону №  889-VIII
у порядку, визначеному для осіб, які ма-
ють не менше як 20 років стажу роботи
на посадах, віднесених до категорій по-
сад державних службовців (стаття 37 За-
кону № 3723-ХІІ) призначаються особам,
які:

1. досягли пенсійного віку;
2. мають страховий стаж: чоловіки – 35

років, жінки – 30 років;
3. не призначали пенсію відповідно до

старого Закону України № 3723-ХІІ;
4. на день набрання чинності Законом

№ 889-VIII  займають посади державної
служби та мають не менш як 10 років ста-
жу на посадах, віднесених до відповідних
категорій посад державних службовців,
визначених ст.25 Закону № 3723-ХІІ та
актами Кабінету Міністрів України, або на
день набрання чинності Законом № 889-
VIII  мають не менш як 20 років стажу на
посадах, віднесених до відповідних кате-
горій посад державної служби, визначе-
них ст. 25 Закону № 3723-12 та актами
Кабінету Міністрів України, незалежно від
факту роботи на державній службі ста-
ном на 1 травня 2016 року.

Право на призначення пенсії відповід-
но до статті 37 Закону  мають:

- чоловіки, які досягли віку 62 роки, та
жінки, які досягли пенсійного віку, вста-
новленого статтею 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» .

Пенсія державним службовцям при-
значається з дати звернення, але не ра-
ніше дати виникнення права, в розмірі
60 відсотків суми їх заробітної плати, до
якої включаються всі види оплати
праці, з якої сплачено єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соц-
іальне страхування, а особам, які на час
звернення за призначенням пенсії не є
державними службовцями, - заробітної
плати працюючого державного служ-
бовця відповідної посади та відповід-
ного рангу за останнім місцем роботи на
державній службі, до якої включають-
ся всі види оплати праці, з якої було
сплачено єдиний внесок на загальноо-
бов’язкове державне соціальне страху-
вання.

При цьому:
- посадовий оклад, надбавки за ранг

та вислугу років враховуються в розмірах,
установлених на день звернення за при-
значенням пенсії за останньою займа-
ною посадою державної служби (або
прирівняною до неї, у разі відсутності у
державному органі відповідних посад
державної служби);

- розмір виплат (крім посадових ок-

ладів, надбавок за ранг та вислугу років),
що включаються в заробіток для обчис-
лення пенсії, визначається за вибором
того, хто звернувся за пенсією, за будь-
які 60 календарних місяців роботи на
посаді державної служби підряд перед
зверненням за пенсією, незалежно від
наявності перерв, починаючи з 1 травня
2016 року. Середньомісячна сума зазна-
чених виплат за 60 календарних місяців
визначається шляхом ділення загальної
суми цих виплат на 60. За бажанням осо-
би, неповні місяці роботи на посаді дер-
жавної служби враховуються як повні;

- у разі коли в осіб, зазначених в пункті
2 цього Порядку, станом на дату звернен-
ня немає 60 календарних місяців робо-
ти на посаді державної служби підряд пе-
ред зверненням за пенсією, починаючи
з 1 травня 2016 р., середньомісячна сума
виплат (крім посадових окладів, надба-
вок за ранг та вислугу років) визначаєть-
ся шляхом ділення загальної суми таких
виплат за наявні місяці роботи, почина-
ючи з 1 травня 2016 р., на кількість таких
місяців. За бажанням особи, неповні
місяці роботи на посаді державної служ-
би враховуються як повні.

- матеріальна допомога та виплати, які
нараховуються за період, що перевищує
календарний місяць (н-д допомога на
оздоровлення при відпустці), враховують-
ся в частині, що відповідає кількості
місяців у розрахунковому періоді.

За бажанням осіб, які мають не мен-
ше як 20 років стажу роботи на посадах,
віднесених до категорій посад держав-
них службовців, і які на момент виходу на
пенсію не перебувають на державній
службі, розмір зазначених вищенаведе-
них  виплат визначається в середніх роз-
мірах відносно визначених законодав-
ством таких виплат за місяць, що пере-
дує місяцю звернення за призначенням
пенсії, але не раніше травня 2016 року,
за відповідною (прирівняною) посадою
(посадами) за останнім місцем роботи
на державній службі.

У разі ліквідації державного органу, пун-
ктом 6 Порядку 622 передбачено, що
довідку видає орган, який є правонаступ-
ником, а в разі його відсутності чи перей-
менування (відсутності) посад, у тому
числі відсутності відповідних посад дер-
жавної служби, довідка видається у по-
рядку, встановленому Мінсоцполітики, за
погодженням із Нацдержслужбою.

Наказом Міністерства соціальної пол-
ітики України від 10.05.2017 №750 зат-
верджено Порядок видачі довідок про
заробітну плату для призначення пенсій
окремим категоріям осіб у разі ліквідації
державних органів, у яких особи працю-
вали, а також перейменування (відсут-
ності) посад (далі – Порядок 750).

Відповідно до цього Порядку, для на-
дання довідок для призначення пенсії

враховуються:
1) Посадовий оклад і надбавка за ранг

– в розмірах, чинних на день звернення
за призначенням пенсії працюючого
державного службовця відповідної поса-
ди та відповідного рангу за останнім
місцем роботи та займаною посадою на
державній службі, до яких прирівнюють-
ся посади працівників ліквідованих дер-
жавних органів (згідно з додатком 1 та 2
Порядку 750);

2) надбавка за вислугу років – на рівні 3
відсотків посадового окладу за прирівня-
ною посадою державної служби за кож-
ний календарний рік стажу державної
служби на час призначення пенсії, але
не більше ніж 50 відсотків посадового ок-
ладу;

3) премія – в розмірі 10 відсотків поса-
дового окладу за прирівняною посадою

державної служби;
4) грошова допомога,

що надається до щоріч-
ної основної оплачува-
ної відпустки держав-
ним службовцям, - у
розмірі 1/12 сум
розмірів посадового ок-
ладу, надбавок за ранг та
вислугу років, премії,
визначених відповідно
до підпунктів 1-3;

У разі відсутності, або
п е р е й м е н у в а н н я
(відсутності) у державно-
му органі посади, що
була останньою, яку осо-
ба займала на дер-
жавній службі, її посада
визначається цим орга-
ном згідно з додатком 1

Порядку 750.
Якщо  державний  орган  перебуває  на

стадії  ліквідації,  довідку видає ліквідац-
ійна комісія.

 У всіх випадках заробітна плата для
призначення пенсії державного службов-
ця враховується в межах установленої
законом на день призначення пенсії
максимальної величини бази нарахуван-
ня єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування.

Пенсія державним службовцям у час-
тині, що не перевищує розміру пенсії із
солідарної системи, що призначається
відповідно до Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», виплачується за рахунок
коштів Пенсійного фонду України. Части-
на пенсії, що перевищує цей розмір, вип-
лачується за рахунок коштів Державного
бюджету України.

Державний службовець, звільнений з
державної служби у зв’язку із засуджен-
ням за умисне кримінальне правопору-
шення, вчинене з використанням свого
посадового становища, або притягнен-
ням до адміністративної відповідаль-
ності за вчинене правопорушення, пов’я-
зане з корупцією, позбавляється права
на одержання пенсії відповідно до Зако-
ну. У таких випадках пенсія державному
службовцю призначається на загальних
підставах.

Пенсія, призначена відповідно до
статті 37 Закону України від 16 грудня
1993 р. № 3723-XII «Про державну служ-
бу» , у період роботи на посадах держав-
ної служби в державних органах, визна-
чених Законом України від 10 грудня 2015
р. № 889-VIII «Про державну службу», а
також на посадах та на умовах, передба-
чених Законами України «Про прокура-
туру», «Про судоустрій і статус суддів»,
виплачується в розмірі, обчисленому
відповідно до Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» .

Після звільнення з посади державно-
го службовця виплата пенсії поновлюєть-
ся в розмірі, визначеному Законом  №
889-VIII.

 Максимальний розмір пенсії (з ураху-

ванням надбавок, підвищень, додаткової
пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії
за особливі заслуги перед Україною,
індексації та інших доплат до пенсії, вста-
новлених законодавством, крім доплати
до надбавок окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьків-
щиною) не може перевищувати десяти
прожиткових мінімумів, установлених для
осіб, які втратили працездатність.

При визначенні права особи на при-
значення пенсії за Законом № 889-VIII
за записами трудової книжки (в необхід-
них випадках із долученням інших доку-
ментів), встановлюється відповідність
займаної особою посади, посадам, виз-
наченим в статті 25 Закону №  3723-ХІІ.

Основним критерієм, який визначає
підстави для зарахування того чи іншого
періоду роботи особи на посаді держав-
ного службовця до стажу, який дає право
на призначення пенсії відповідно до
статті 37 Закону № 3723-ХІІ, є встанов-
лення за займаною посадою, відповід-
ного рангу.

Пенсії по інвалідності, та у разі втрати
годувальника, а також пенсії державним
службовцям, які не мають права на при-
значення пенсії відповідно до статті 37
Закону  № 3723-ХІІ, призначаються за
нормами Закону України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страху-
вання”, як передбачено статтею 90 За-
кону № 889-VIII.

Приклад 1. За призначенням пенсії
відповідно до ст. 37 Закону № 3723 звер-
нувся гр. К., який з 16 травня 2004 р. пра-
цює на посаді сільського голови.

Зважаючи на те, що з 1 травня 2016р.
обіймана особою посада не віднесена
до посад державної служби, тобто на
момент набрання чинності Законом
№889 особа не обіймала посади держав-
ної служби в державному органі, в при-
значенні пенсії відповідно до ст. 37 Зако-
ну № 3723 відмовлено.

Приклад 2. У серпні п.р. за призначен-
ням пенсії відповідно до ст. 37 Закону №
3723 звернувся гр. Ж. За записами в тру-
довій книжці особа, працювала на дер-
жавній службі в період з 20 червня 2009
до 18 серпня п.р., тобто набула 10 років
стажу державної служби на 20 червня
2019 р.

Пунктом 10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону №889 надано право на
призначення пенсії відповідно до ст. 37
Закону №3723 державним службовцям,
які на день набрання чинності цим Зако-
ном (1 травня 2016 р.) обіймали посади
державної служби та мали не менш як
10 років стажу на посадах, віднесених до
відповідних категорій посад державної
служби.

Зважаючи на те, що на 1 травня 2016 р.
гр.Ж. не мав 10 років стажу роботи на
посадах, віднесених до відповідних кате-
горій посад державної служби, право на
пенсію відповідно до ст.37 Закону №3723
в нього відсутнє.

Приклад 3. У вересні п. р. за призна-
ченням пенсії державного службовця
звернувся гр. С. За записами в трудовій
книжці особа, в період з 28 лютого 1993
до 22 травня 2016 працювала на посаді
головного спеціаліста ПФУ, тобто має
понад 20 років стажу роботи на посадах,
віднесених до відповідних категорій по-
сад державної служби, що дає їй право
на призначення пенсії за ст. 37 Закону №
3723.

Ураховуючи те, що особа має понад 20
років роботи на посаді державного служ-
бовця та на момент звернення за при-
значенням пенсії не працює на посаді
державної служби, розмір виплат, крім
посадового окладу, надбавок за ранг та
вислугу років, може бути визначено на її
бажання:

 - або у середніх розмірах щодо визна-
чених законодавством таких виплат за
місяць, що передує місяцю звернення за
призначенням пенсії, тобто за серпень
2019 р., за відповідною (прирівняною)
посадою (посадами) за останнім місцем
роботи на державній службі;

 - або за травень 2016 р. як за повний
місяць.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної

діяльності, комунікацій з громадськістю
та молодіжної політики апарату РДА.

ПРО ПЕНСІЇ ДЕРЖАВНИМ
СЛУЖБОВЦЯМ

У продовження теми призначення пенсій за віком, сьогодні хочемо поговори-
ти про пенсійне забезпечення державних службовців. Законодавець для них пе-
редбачив дещо інший порядок виходу на заслужений відпочинок. І знову, врахо-
вуючи звернення, що надходять до Турківської РДА, ми звернулися за комента-
рем до начальника Турківського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ у
Львівській області Олени Юсипович.
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СТАНИ
Європейська шляхта виховувалася на багатій культурі Ел-

лади та Риму. Вона знала і розуміла ідеї обов’язку, права, сво-
боди, власної гідності, життєвої мети. На цих ідеях зродилося
і виросло в Європі лицарство, що присвячувало своє життя
боротьбі за вищі ідеї та ідеали, поширення християнства, та
насамперед – служіння своєму народові. Один з представ-
ників європейського лицарства високоосвічений наш князь
Дмитро Вишневецький саме на тих засадах заснував у XVI
ст. славну Запорізьку Січ.

Власний почин (ініціатива), власна свобода, власні зусил-
ля виховували у європейців почуття сили, гідності, гордий,
незалежницький дух. І європейські стани: аристократія, шлях-
та, торгівці, ремісники власними силами і боротьбою здобу-
вали станові і особисті права та вольності, навчилися їх бо-
ронити. Український народ від передісторичних часів творив
з іншими європейську культуру та цивілізацію. Українська
провідна верства жила тими самими ідеями та ідеалами, що
й західно-європейська. У ІХ-ХІІІ ст. український народ створив
найбільшу, наймогутнішу, найбагатшу і найкультурнішу дер-
жаву в Європі. Втративши у XIV-XV ст. переважну більшість
старої аристократії, український народ створив у XVI-XVII сто-
літтях нову – козацьку. Вона мечем і пером боронила народ
від поневолення з півночі, сходу і півдня та заходу. І цю бо-
ротьбу вела не тільки шляхта, а й усі стани українського на-
роду. Навіть селянський, бо він століттями орав степ з ме-
чем при боці і не раз за життя одного поколіня кидав плуг і
хапався за шаблю. Орачі-лицарі – визначали наше козацьке
селянство європейські історики. Ця кривава, безупинна БО-
РОТЬБА кількох поколінь всіх станів народу за вищі націо-
нальні та людські ідеали зміцнила в українців успадковану від
попередніх поколінь волелюбність, самостійність і критичність
думки, національну і особисту гідність. Зміцнила настільки,
що Московщина не змогла асимілювати Україну за триста
років азійського нищення. Навіть московщена школою та літе-
ратурою українська інтелігенція не денаціоналізувалася аж
до XIX ст., доки драгоманівці зловили її на соціалістичний га-
чок. Ніхто інший; як Україна заб’є осиковий кіл у могилу мос-
ковської імперії. Така сила українського національного духу.

Ми ухилилися вбік, щоби дати тло до малюнку московської
провідної верстви та станів. У Московщині перша провідна
верства ІХ-ХІІ ст. походила з київських князів та їхнього ото-
чення. Змішуючись з тубільцями угро-фіннами, ця верства
помалу московщилася. До неї влилася XIII-XVI ст. велика ріка
татарської провідної верстви. Малий гурт українців розчи-
нився в фінно-татарському морі. У XVIII ст. домішалося бага-
то балтійських німців, а в XIX ст. – інших змосковщених не-
москвинів (найбільше малоросів). Ті європейці домішувалися
лише до аристократії та дворянства (О.Грибоєдов пише: «Якби
заблукав до нас чужинець, що не знає нашої історії, то він був
би напевно подумав, що наші пани і наші мужики походять від
двох цілковито різних народів»). Всі інші стани (понад 90%
населення) лишалися азіатами. Отже європейська домішка
не могла, певна річ, змінити угро-фінно-татарської духовності
москвина.

Азійські народи розвивалися за дуже відмінних від євро-
пейських географічно-господарських обставин, і тому ду-
ховність азійських народів має дуже мало спільного з євро-
пейською. Москвини не могли мати, хоч би й хотіли, нічого
подібного до європейської аристократії та шляхти. Навіть
сама назва «дворянин» вказує на те, що це придворний, що
служить при дворі, тобто слуга. Коли найвищий стан був і
хотів бути рабом, то чого ж можна сподіватися від нижчих
станів. В Московщині стани творив цар. Цар давав їм «пра-
ва», які сам хотів, а отже, і відбирав. Французький посол
Демурьє у розмові з Павлом І висловився: «Одна з Ваших
визначних осіб...». Павло зауважив йому: «Знайте, пане, що
тут ніхто не є визначною особою, крім тої, до якої я мовлю, і
лише доти, доки я до неї мовлю». Ці слова не означали тільки
пиху, а точно окреслювали «права» станів. А життя та доб-
робут нижчих станів залежали навіть не тільки від царя, а й
від місцевих урядовців. Навіть дворянський стан залежав
від ласки губернаторів. Зрештою, як пише В.Ключевський,
освітній і моральний рівень московського дворянства XVIII

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
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ДЕРЖАВНИЙ ЛАД
МОСКВИНА

Ми, москвини, вважаємо великим злочином сумніватися у праві держави робити з нами все, що вона хоче.
В.Соловйов, 1905 р.

Ліквідувати диктатуру та централізацію нашої держави і партії – це зліквідувати РРФСР.
В.Ленін, 1918 р.

Воліємо деспота, ніж розвал нашої імперії.
О.Керенський, 1950 р.

Кожна людська спільнота обмежує волю і права особи, щоб сама громада могла існувати і допомагати
своїм членам. Народи, що їх культура заснована на вірі в Бога і в Божу справедливість та кару, виробили
свої закони моралі, права, самообмеження стосунків. Справді культурну, побожну людину стримує від
злочину не лише страх людської кари, а власне сумління, етичні засади, власна мораль, самоконтроль,
коротко – культура. Москвини розуміють єдиний стрим – страх перед більшою фізичною силою, тобто
владою, державою.

ст. не був вищим за рівень московського селянства. Селян
же навіть закони мали за безправну худобу. І не лише за кріпац-
тва, але й після 1861 року.

Від першопочатків історії в Московщині існували замкнені
касти. Перехід з нижчої до вищої: духовенства, дворянства
не дозволявся аж до 1865 року, а з селянства – до 1906 p.,
хіба винятково, за великі заслуги. Таких випадків траплялося
мало. До 1917 року важливі державні посади в московській
імперії обсаджувалися лише дворянами. Бути офіцером мав
право лише дворянин. Кожна панівна верства дбає, щоб вла-
ду передати своїм нащадкам. Для цього їх треба з дитинства
виховувати, прищеплювати почуття вищості над іншими. Так
виховати можна лише в окремих, панських школах. І в мос-
ковській імперії існували окремі школи для дворянських дітей:
пажеські і кадетські корпуси, дворянські ліцеї, інститути бла-
городних дівиць тощо.

Московські більшовики, встановивши свою імперську дик-
татуру в СРСР, наслідували традицію старої аристократії,
організувавшись у привілейований, панівний клас «номенк-
латури КПРС», без належності до якої ніхто не може зробити
життєвої кар’єри.

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Московська централізація державної влади походить не з

розуму, а з почуття. Інстинктом самозбереження відчув мос-
квин загрозу своєму особистому життю від державної де-
централізації. Особистому, бо від злочину його втримує страх
перед карою жорстокої влади. А такою є лише влада деспо-
тична, неможлива без надцентралізації. Центральна влада не
могла допильнувати життя на всьому величезному обширі
імперії. Місцева ж московська влада чекала наказів імперсь-
кого уряду. Такий лад не лише гальмував, але убивав усе
життя країни. Всюди, куди приходила московська влада –
життя завмирало. Багатющі країни (як Україна), опинившись
під московською владою, ожебрачувалися не лише тому, що
москвини грабували, а й через те, що вони накладали кайда-
ни на всі почини місцевого населення, підозрюючи підступ і
зраду.

Щоб не допустити надмірного зосередження всієї влади в
уряді, диктатури уряду, європейці поділили державну владу
на законодавчу (парламент), виконавчу (уряд), судову (не-
залежний суд). Такого поділу ніколи не було в Московщині,
немає і в СРСР. За теперішнього розвитку науки і техніки всі
царини так взаємопов’язані, що зміни в одній впливають на
життя в інших. Отже державна децентралізація, коли вона є,
мусить охоплювати ВСІ галузі життя, бути тотальною. Ство-
рюється дуже багато міністерств. В окремих «республіках»
СРСР є «міністерства» тої самої назви, що й у Москві. Респуб-
ліканських «міністрів» призначає Москва. Фактично під вла-
дою уряду СРСР перебувають навіть і ті царини життя, що за
конституцією є під владою республіканських «урядів».

ХАБАРНИЦТВО
Хабарництво взагалі поширене в азійських народів, отож і

в московському. Датський посол И. Юст пише (1712): «Мос-
ковські суди можна підкупити дуже легко. Навіть Найвищий
Суд можна, давши канцлерові якихось 20 тисяч руб. хабара.
І сам цар бере з того хабара свою пайку». Австрійський по-
сол И. Корб писав (1701), що немає такого москвина, якого
не можна підкупити. Кожний з них за пару рублів складе яку
хочте кривоприсягу в церкві на св.Євангелії та хресті. Те саме
свідчать й інші чужинці, що були в Московщині у XV-XX ст.
Петро І наказав «сечь розгами» прилюдно сенаторів князів Г.
Волконського й А. Апухтіна за те, що крали державні гроші та
брали хабарі.

Московські соціалісти в СРСР усуспільнили все, навіть ха-
барі. Стала платня, високі нагороди, що їх платить уряд СРСР,
– це ніщо інше, як хабарі. Бо платить лише тим, які хвалять,
прославляють «великого, геніального вождя», премудру не-
помильну Партію (комуністичну), «щасливе життя», передо-
вий московський народ і т.п. Хабарництво в СРСР поширене –
від найвищого урядовця до найнижчого поганяйла в колгоспі
– його всі вважають за цілковито природне. Уряд СРСР знає
ліпше за будь-кого, що він не лише не має сили винищити

хабарництво, а й не хоче, бо історичний досвід показав: хто
підносить руку на московські історичні традиції – губить свою
голову.

ДОНОС
Москвин нікому не вірить. Сусідові, братові, батькам, влас-

ним дітям. Кожного підозрює в підступі, у зраді, і тому сам
повсякчас готовий зрадити, обмовити, знищити будь-кого,
аби порятувати себе. Ніде в світі донос не розповсюджений
так широко, як у Московщині. Ніякий уряд у світі, крім мос-
ковського (монархічного й соціалістичного) не узаконив офіц-
ійно доноси.

Москвин ненавидить усіх, хто ослаблює державу, насам-
перед – «расчленителей», а найбільше – українців. З цілкови-
тою певністю можна сказати, що не народився ще такий мос-
квин, який не виказав би владі «мазепинця», «петлюрівця»,
«бандерівця».

«У XVII ст. донос у Московщині поширився на всі стани, на
родину, на церкву. Доносили бояри і жебраки, священики і
ченці, виказували батьків діти, чоловіків жінки. Було багато
донощиків, що зробили донос ремеслом і лише з нього жили.
Вони пролазили на весілля і похорони, на учти і в приватне
життя, підслуховували і доносили. Багато тисяч невинних
людей вигубив уряд на брехливий донос, бо виказникам доб-
ре платив».

«У Московщині існує закон, за яким половину майна зло-
чинця одержує той, хто виказав владі того злочинця. Ніяких
свідчень, крім доносу, не вимагається. За брехливий донос
не карається. Охочих одержати половину маєтку жертви ніко-
ли не бракувало. Коли ж нема злочину, то його вигадують
(«пришивают», як кажуть в СРСР – П.Ш.). Ув’язнюють невин-
ну людину, катують її у в’язниці і за ціну звільнення вимага-
ють, щоб та людина посвідчила проти небажаної урядові осо-
би. Москвини охоче це роблять, бо здатність брехати у них у
крові, а про сумління вони не мають жодного уявлення. Навіть
за малі гроші москвин складе кривоприсягу». Так писав англ-
ійський посол в Москві 1588 року. Про це саме в СРСР написа-
но сотні книжок з тисячами фактів: про брехливі доноси, про
«пришивання» провин, про катування в’язнів, щоб посвідчи-
ли проти небажаної людини. Найбільший знавець цього всьо-
го – уряд СРСР сам офіційно це визнав по смерті Й.Сталіна.

«Донос був головним способом державного контролю, і
уряд всіма способами його заохочував в ширину і глибину по
всіх землях імперії і в усіх установах. «Фіскал» (донощик)
одержував половину гривни. Петро І наказав усім людям усіх
станів виказувати державних ворогів, зрадників, шкідників.
Зробив донос патріотичним обов’язком. Для заохочення до-
нощиків віддавали половину майна злочинця та всі його ти-
тули і права. Петро запровадив донощиків навіть у церкві,
назвавши їх не «фіскалами», а «інквізиторами». Петро нака-
зав почепити на зовнішніх дверях кожної державної устано-
ви скриньку для листів, щоб донощики могли вільно кидати до
них доноси. Підпису й адреси не вимагалося, хіба що донощик
хотів одержати нагороду. Павло І 1798 р. наказав зробити те
саме.

Микола І нагородив срібною відзнакою з написом «За усер-
дие» одну селянку за те, що вона виказала свого сина, який
втік був із війська. Отож не дивуймося, що в СРСР стоять
пам’ятники хлопчикові Павликові Морозову, який виказав
свого батька – «куркуля».

Московська інтелігенція, т.зв. «народники», визнавала за
обов’язок кожного члена свого товариства стежити за інши-
ми членами і навіть виказувати провідникам підозрілих. І всі
визнавали і здійснювали це без примусу, вважаючи донос за
чесноту.

Перебравши 1917 р. державну владу, більшовики успадку-
вали і всі московські традиції, зокрема й доносительства,
значно його вдосконаливши. Монархічний уряд, принаймні, не
карав тих, хто не доносив. Уряд СРСР карає тих, хто НЕ доно-
сить, видав закон, що визначає кари за НЕвиказ. Від Івана VI
в кожному московському посольстві за кордоном є кілька
агентів таємної поліції. Вони стежать за кожним рухом і сло-
вом членів посольства, включно з послом.

Московщина завозить щороку тисячі «своїх». В Україні живе
майже 8 мільйонів (18%) москвинів. Кожний з них мав бути
«оком і вухом государевим», вважати за патріотичний обо-
в’язок шукати «сепаратистов-изменников» і виказувати їх.
Тепер в Україні немає жодної установи, підприємства, де не
було б донощиків. Навіть у маленькому селі. Про таку доско-
налу мережу донощиків монархічним урядам і не снилося.
Хоч як гидиться українець доносом, проте може погодитися
стати донощиком, якщо його добре припекти вогнем, полама-
ти ребра, загнати голки під нігті і т.п. Але людину твердої вдачі
не зломиш, катуючи її фізично. У спогадах і оповіданнях недо-
катованих українців та чужинців знаходимо тисячі українсь-
ких імен, що гинули, а донощиками не стали. Висока мораль
українця, тверда віра в Бога давали йому силу жертвувати
життям своїм, але не життям інших людей. Щоб їх порятува-
ти, українець міг погодитися на власну смерть, служити во-
рогові – Московщині. Своєї фізичної смерті він уже не боявся:
божеволів, або накладав на себе руки. Або з великими ду-
шевними муками спускався до моральної безодні, як П.Тичи-
на, М.Рильський, М.Бажан, О.Корнійчук та інші. Свідомість своєї
духовної смерті вбила творчий дух багатьох тичин. Москви-
ни інстинктивно передчувають розпад СРСР і в розпуці хапа-
ються за доноси, перевірку, нагляд і кари. Московська імперія
– СРСР тисячократно збільшила кількість політичної поліції. За
підрахунком Інтерполу (Міжнародна Поліційна Організація)
один поліцай припадає: в Англії – на 400 громадян, у Франції –
на 347, у США – на 340, у Західній Німеччині – на 294, в Італії –
на 238, в Австрії – на 220. Міністр поліції в СРСР І.Щолоков
писав у «Правде», що в СРСР один поліцай припадає на кожні
40 громадян.

(Закінчення на 7 стор.)
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ГОСПОДАРСЬКА БЕЗПОРАДНІСТЬ
М.Салтиков-Щедрін писав: «Самодури дуже любили наво-

дити всюди порядок. Так що там, де колись росло жито –
залишився  лише порядок, де ходила всіляка худоба – лишив-
ся самий порядок, де росли колись гаї – лишився самий поря-
док».

До 1917 р. державні урядовці могли спричинити лише час-
ткову шкоду в економічній діяльності. Петро І наказав вести
до Петербурга Вишневолоцьким водним шляхом дубове де-
рево на будівництво Балтійського флоту. Гори стовбурів гни-
ли і засипалися піском на березі Ладозького озера, бо Петро
перебував за кордоном. Довколишні селяни викопували з-під
піску те напівзігниле дерево на свої потреби, але місцева
влада ловила їх і карала на горло.

В Карпатах зогнило 30% зрубаного дерева, бо його не ви-
везли. На залізничних станціях гниють у купах проти неба
мільйони тонн зерна, картоплі, буряків, овочів з тієї самої
причини, що й за Петра: начальство з столиці не наказало
прислати до тих станцій порожні вагони. Офіційна статистика
визнає, що гине 15% урожаю. І так само, як за Петра, коли
люди вибирають з погнилих куп щось поживне, їх засилають
на сибірську каторгу за «расхищение социалистического иму-
щества».

БРЕХНЯ
Ми вже наводили слова Олександра І: «Хто не бреше і не

краде,  той – не москвин». А ось що говорить знаний пись-
менник: «Mocквин є найбільшим і найнахабнішим брехуном у
всьому світі». З новіших часів варто згадати: мільйони лю-
дей виморювали голодом, мерців не встигали підбирати, Мос-
ква писала: «СРСР – це єдина країна в усьому світі, де люди
не знають, що таке бідність чи нестача харчів».

Навчений досвідом століть, український народ каже: «Бре-
ше, як москаль»; «Ти, москалю, добрий чоловік, та руки твої
злодійські»; «Москаль мабуть тоді красти перестане, коли чорт
молитися Богові стане»; «Москаль тоді правду скаже, коли
вмиється свиня в сажі»; «Коли москаль каже «сухо», то за-
лізеш в болото по вуха»; «Хоч би москаль з неба – вірити
йому не треба»; «Варив чорт з москалем пиво, та й солоду
зрікся»; «З москалем дружи, а за пазухою камінь держи»;
«Москаль ликом в’язаний, у ликах ходить, та й усіх у ликах
водить»; «Від чорта відхрестишся, а від москаля не відмо-
вишся»; «Москолики поїли наші волики, як вернуться здорові,
поїдять і корови»; «Тату, лізе чорт у хату. – Дарма, дочко, аби
не москаль». Сотні таких приказок має український народ. В
українських селах молодь влаштовувала таку забаву. Хлопці
переодягалися на цигана, єврея та москвина, ходили по ха-
тах та просили дати їм щось на вечорниці, жартом погрожую-
чи, що покрадуть з городу цибулю чи картоплю. У тому жарті
роль злодіїв грали москвин та циган, а єврей – перекупника.

Крім підкуплених московським урядом, всі чужинці, що були
в Московщині XVI-XX ст., пишуть про брехливість її населен-
ня. «Москвини брешуть з неймовірною безсоромністю і на-
хабством. Ані трохи не зашаріються, коли зловите їх на брехні.
Підліших крутіїв за московських міністрів ледве чи знайдете
десь у світі. Московські торгівці та ремісники найбезсоромніші
ошуканці і шахраї. У Москві злодіїв та ошуканців – юрби на
кожній вулиці.

«Москвин у брехливості не знає ні меж, ні сорому. Ошукан-
ство він вважає за мудрість, спритних ошуканців шанує.
Москвин складе в церкві на хресті кривоприсягу за пару
рублів».

«Я бачив у кожного москвина зовні бундючу пиху, а всере-
дині – перелякане рабство. Взагалі зовнішність москвина
найоблудніша за всі його властивості. Тому-то москвини вва-
жають своїм найгіршим ворогом того, хто відкриє личину їхньої
зовнішності. Навіть історія є власністю царя, і він її змінює за
своєю примхою. Він мало не щодня подає своєму народові
історичну правду, оброблену відповідно до вимог того дня».
Це писав А.де Кюстін сто років тому. Відомо, що в СРСР час
від часу викидаються старі підручники історії і видаються
нові без прізвищ «вичищених» діячів. Кілька разів уже зміню-
вали зміст «історії» комуністичної партії. Твори невгодних
авторів нищили. Навіть перемальовували наново великі кар-
тини, прибираючи з них «єретиків». По розвінчанні Й.Сталіна
в історичних працях не згадують про його «геніальність». По
розвінчанні М.Хрущова вже не згадують його жодним сло-
вом. Наприклад, АН УРСР видала 1960 р. «Історію УРСР» О.Ка-
сименка. В ній Хрущова підносять до неба, мало що не на
кожній сторінці. Та сама АН УРСР випустила 1965 р. друге
видання цієї самої книжки і за редакцією того самого О.Каси-
менка, де вже немає слова про Хрущова. Не згадано навіть
факту, що він був 10 років губернатором України. Деякі чужо-
земні бібліотеки (університетські, громадські) передплатили
«Большую Советскую Энциклопедию». По кожній політичній
чистці Московщина надсилає всім передплатникам новови-
дані сторінки з вимогою видерти відповідні сторінки з старої і
замінити новими.

Мудрість московського народу каже: «Не обманешь – не
продашь», «С трудов праведных не наживешь палат камен-
ных», «Наш человек сеет ниву рожью, а живет ложью» і т.п.

Уряд СРСР удержавив та планує брехню, зокрема в личині
статистики, яка цілковито служить політиці. Всі господарські
явища та заходи міряються гумовою політичною мірою, яку
розтягають відповідно до потреб дня, як казав 100 років тому
А.де Кюстін. Так Московщина обдурює своїми статистични-
ми «досягненнями» чужоземних господарників і політиків. Ви-
робничу статистику спритно фальшують керівники
підприємств і колгоспів. Адже вони повинні виробити загада-
ну їм «планову» кількість продукції. Та загальний безлад, кан-
целярська тяганина численних плановиків ставлять керівни-
кові тисячі перешкод виконати план. Рятуючи свою шкуру,
керівник примушений підробляти статистичні звіти. І про це
уряд знає, але вдає, що не добачає, бо й сам підробляє, щоб
не виявилася правда про «вищість» соціалістичного плану-
вання над капіталістичною «анархією».

Арифметичний підрахунок не може показати якості. Мало
що не у кожному часописі СРСР читаємо про дуже низьку
якість виробів. Але й низькоякісну кількість важко виробити,
бо сам Держплан тому перешкоджає. За його вказівками
підприємство має одержувати потрібну сировину, частини
за тисячі кілометрів, хоч те саме є за кількадесять кілометрів.
Тому взаємне постачання часто порушується. Всю справу
часто рятує хабар. За подвійну-потрійну ціну керівники діста-
ють потрібне. Без тих крутійств промисловість давно зупи-
нилася б, або не давала й чверті того, що дає. Хабарі та
подвійні ціни сплачуються з кишені робітників. Ніде у світі не
визискують робітників так жорстоко, як у країні здійсненого
соціалізму. Лише китайські кулі та африканські дикуни одер-
жують меншу платню. У кожній країні індустріалізація збага-
чувала всіх людей, зростала їхня купівельна спроможність.
Лише в СРСР індустріалізація ожебрачила робітників і селян
до рівня значно нижчого, ніж був до 1917 року.

Як це властиве московській владі, брехню переназвали
«окозамилюванням». Не хто інший, як Верховна Рада СРСР
законом від 24 травня 1961 визнала: статистика і навіть
офіційні промови керівників, ухвали найвищої влади були су-
цільною БРЕХНЕЮ, окозамиленням. План розбудови госпо-
дарства 1957 року складався, щоб показати світові «гранді-
озні масштаби» досягнень соціалістичного ладу на гучному
святкуванні 40-ї річниці СРСР. Відсвяткувавши ту річницю,
відкинули (в березні 1959 р.) і той «грандіозний» план. План
розвитку господарства, ухвалений 1961 року на XXII з’їзді КПРС,
був окозамилюванням, бо ж передбачав збільшувати про-
мисловість на 15% щороку. Навіть за фальшованою «статис-
тикою» промисловість СРСР зростала щорічно лише на 6%
(європейські та американські фахівці вирахували на підставі
московських же даних, що зростала не більше як на 3%).
Окозамилювання цього плану виявилося через два роки. Уряд
СРСР закупив 1963 року в Канаді 6,8 млн. тонн пшениці, в
Австралії – 1,8 млн.тонн, навіть у бідній Румунії – 400 тисяч
тонн. У Франції купив 80 тисяч тонн борошна, у Західній Німеч-
чині – 35 тисяч тонн. Крім того, в США 2,7 млн.тонн. Разом –
11 мільйонів 800 тисяч тонн. А до 1917 р. Україна сама прода-
вала 8,6 мільйонів тонн зерна щороку.

Визнавши існування окозамилювання, влада дозволила
пресі писати про окремі його з’яви. «Дехто з керівників при-
кривав хиби та нестачі в сільському господарстві та в про-
мисловості гучними словами, обіцянками, що їх ніколи не ви-
конував, окозамиленням, нереально високими зобов’язан-
нями і подібним шахрайством».

«Голова колгоспу Сорокін записував до прибуткових кни-
жок молоко, що його не мав, а потім виписував те молоко на
годівлю телят, поросят, яких не було взагалі в колгоспі. Навіть
записував, що 20% молока випили доярки та скотарі. Голова
райвиконкому Бризгалов дав премію цьому колгоспові за
збільшення надоїв молока. Інший колгосп звітував, що засіяно
100 га кукурудзи, а перед жнивами одержав посвідку, що та
кукурудза загинула».

Керівники колгоспів, районів, областей фальсифікують у
звітах мільйони центнерів зерна, городини, мільйони голів
худоби, свиней, курей, що їх виростили, виплекали колгос-
пи... лише на папері. Мільярди квадратних метрів новобудов
існують лише у звітах.

Окозамилювання бачимо у всіх без винятку галузях жит-
тя: у літературі, мистецтві, науці, політиці, господарстві, за-
конах, наказах, з’їздах. Всі «замилюють». Поруч із хабарем
окозамилювання стало головним способом врятувати голо-
ву в тому безладді, що називається «планове господарство».

І тут можна простежити давню московську традицію. Ска-
жімо, в Московщині був 1603 року великий голод. Цар Борис
Годунов не хотів, щоб про нього дізналася Європа і заборонив
голодним та голодранцям виходити вдень на вулиці в тих
містах, де жили чужинці. В Москві, крім того, влаштував по-
ходи добре зодягнутих, здорових людей під вікнами інозем-
них посольств.

За часів голодомору України 1933 року в Москві перебував
французький прем’єр-міністр Е.Еріо. В Європі ширилися чутки
про голод в Україні. Отже, москвини хотіли, щоб той на власні
очі переконався, що ніякого голоду нема. У Києві тисячі лю-
дей чистили, фарбували стіни будинків на Хрещатику та вис-
тавляли на вітринах усілякі товари. В день приїзду Е.Еріо вла-
да видала комсомольцям, комуністам новенький одяг і виве-

ла їх на Хрещатик вітати гостя. Проїхавшись Хрещатиком та
поївши-попивши на розкішному прийомі, Еріо повернувся до
Франції і офіційно заявив, що жодних ознак голоду в Україні не
бачив. За часів голодомору не дозволялося поїхати до Украї-
ни жодному іноземному кореспондентові, крім тих, які прода-
ли своє перо Московщині і писали до американських газет, що
ніякого голоду в Україні немає.

Коли Катерина II захотіла подивитися на Україну, її фаворит
Потьомкін набудував на Дніпрових берегах театральні лаш-
тунки гарних сіл, великих мостів тощо. Катерина була дуже
задоволена «достижениями», і дала йому в нагороду 42 ти-
сячі десятин козацької землі, обернувши вільних селян на
кріпаків.

Ще одна форма брехливості в СРСР. У всьому світі новоух-
валений закон стає правосильним і обов’язковим лише по
його оприлюдненні. Із 7 тисяч законів, ухвалених Верховною
Радою СРСР,  оприлюднено лише кілька сот. З 390 тисяч указів
уряду СРСР оприлюднено лише кілька тисяч. Позначку «сек-
ретно» мають 95% документів уряду після 1917 р. За мос-
ковськими законами і до, і після 1917 р. «секретні», НЕопри-
люднені закони є правосильні й обов’язкові. Така от «право-
свідомість».

Москвини від першопочатків своєї держави замкнули кор-
дони, щоб європейці не дізналися про справжню Московщину.
Упродовж своєї історії москвини постійно замилювали очі іно-
земцям. Саме цій меті слугує багато оприлюднених законів.
Найліпшим прикладом є оприлюднена Конституція СРСР. У ній
немає слова правди, кожне з них треба читати навпаки: якщо
написано «має право», треба читати «НЕ має права». На-
приклад, право народів СРСР вийти з Союзу. Або право вільно-
го слова, зборів, молитви, відкритого суду та інших «прав».
Європейські та американські науковці написали тисячі кни-
жок про СРСР, виходячи з документів, що їх Московщина опри-
люднила, щоб обдурити чужинців. І дуже часто їй це вдаєть-
ся. Це теж давня традиція Московщини, але в СРСР значно
вдосконалена. Царська і більшовицька Москва обдурила чи
купила малоросів брюховецьких, кочубеїв, ґалаґанів, яворсь-
ких, ягужинських, розумовських, безбородьків, гоголів, дра-
гоманових, винниченків, скоропадських, скрипників, чубарів,
любченків, тичин, корнійчуків, шелестів, кириченків і т.п. А по
Другій світовій війні зуміла надбати мільйони малополяків,
малочехів, малоболгар, маломадяр, малонімців, малофран-
цузів, малоіталійців, малоанглійців, малоамериканців, мало-
... не всіх народів, в особі отих піків, торезів, кадарів, гому-
лок, тольяттів, димитрових, берутів, фостерів.

Московський монархічний уряд мав у світі лише кілька со-
тень чужинців (не рахуючи чехів, сербів, болгар), що служи-
ли Московщині, та й тим Московщина мусила платити. Мос-
ковський соціалістичний уряд має десятки мільйонів таких
своїх п’ятих та шостих колон. Всі брюховецькі, драгоманови,
скрипники разом не варті Московщині й частки такого мало-
американця, як міністр закордонних справ США Дін Раск, з
його політикою підтримки «единой, неделимой России». I та-
ких американців є чимало на найвищих посадах, а до них ще
додамо журналістів, редакторів, професорів, радіокомента-
торів, письменників, ба навіть священиків разом з єпископа-
ми, які щиро слугують «матушке России» не гірше за самих
москвинів. Уряд США дав московським емігрантам мільйон
доларів на окозамилювання (московське видавництво у
США). У 200 університетах США на кафедрах слов’янознав-
ства москвини та москволюби замилюють очі десяткам аме-
риканських студентів (завтрашніх політиків). Перебравши
владу, президент Дж.Кеннеді одразу зняв заборону ввозити
книжки, журнали, часописи з СРСР. По кількох місяцях Мос-
ковщина подесятерила висилку до США свого окозамилю-
вання. Американські університети та міські бібліотеки купу-
ють оте окозамилення за мільйони доларів. Отже, нема чого
дивуватися, що Московщина так часто дурить американців.

Отже, у жовтні 1917 року відродилася, по короткому зане-
паді (1855-1917), стара НАЦІОНАЛІСТИЧНА Московщина з її
старою традиційною державою. Це підтверджують і самі виз-
начні москвини, кажучи: «Більшовицька реакція є закінчен-
ням доби європеїзації Московщини». Національний інстинкт
москвинів нехибно вказав їм на джерело їхньої слабості, на
їхню найбільшу державницьку помилку – Петрове «вікно в
Європу». І вони знову замурували 1917 року це вікно... «Мос-
ковщина повернулася назад до XVI ст. до «Пыточного Прика-
за», до опричнини, до Соловків, до шукання «измены и подно-
готной правды». Кремль, що пам’ятав Іванів, малют, годуно-
вих і «тишайших», знову вступив на історичний кін у знаних
візантійсько-азійських шатах соціалістичного православ’я –
большевизму. І сучасні князі московські в СРСР, шукаючи но-
вих форм старого московського імперіалізму, старанно відбу-
довують ідеї Івана IV про III Рим та всілякі «електрифікації»
Петра І».

По 1917 році немосковські народи імперії, звільнившись з її
обіймів, БИЛИ її, доки стало сили. Вогонь ненависті до «ма-
тушки», що горів у їхніх душах, спалахнув таким величезним
полум’ям, що спалив те зненавиджене ім’я на немосковських
землях імперії. Не здолавши спалити ті немосковські землі,
змушені були москвини сховати стару ненависну назву за
якоюсь личиною. Обрали найбрехливішу з найбрехливіших
маску СРСР. Але кожна московська дитина знає, що «матуш-
ка Россия» лишилася непорушною, незмінною. Після євреїв
москвини є найфанатичнішими націоналістами-шовіністами
з усіх народів. У Московщині всіх політичних барв, всіх гро-
мадських станів, і «матушка» Андрія Боголюбського XII ст. і
«матушка» Микити Хрущова були ВЛАСНИЦЕЮ не лише їхньо-
го тіла, але й ДУШІ. Заради неї приносяться жертви людсь-
кою кров’ю, муками (чужими і своїми) у всіх століттях мос-
ковської історії аж посьогодні. «Ми, москвини, віримо в дер-
жаву, як у Бога, і тому вважаємо великим злочином сумніва-
тися у праві держави робити все, що вона захоче».

(Закінчення. Поч. на 6 стор.)

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД
МОСКВИНА



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498   Індекс 68486 Відповідальна за  випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
Висловлені авторами думки можуть не співпадати

з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
НАШ САЙТ В ІНТЕРНЕТІ: boykivshchina.info

8  стор.                    «БОЙКIВЩИНА»              29 листопада 2019 року

– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

Перед початком гри фут-
болістів та вболівальників при-
вітав директор ФСК “Карпати”
Олег Мельник. Затим на стаді-

оні було оголошено хвилину
мовчання в пам’ять про жертв
Голодомору. Після сумної хвили-
ни наступила урочиста: під друж-
не виконання Гімну України ка-
пітани команд підняли Держав-
ний прапор, відкривши таким
чином урочисту частину фіналу
кубка району з футболу.

А після коротких суперечок
стосовно складів команд, поєди-
нок таки розпочався. За досить
рівної гри, Верхня Яблунька мог-
ла вирішити питання чемпіона
ще в першому таймі. А все через
те, що ластівчани самі собі, як
кажуть, привезли три пенальті.
Однак верхньояблуньці змогли
забити лише з третьої спроби –
дві попередні парирував голкі-
пер з Ластівки.

КУБОК РАЙОНУ ЗДОБУЛА
ВЕРХНЯ ЯБЛУНЬКА

У неділю, 24 листопада, у Турці пройшов фінальний матч
кубка Турківського району з футболу. Боротися за цей тро-
фей приїхали команди сіл Ластівка та Верхня Яблунька, які
тижнем раніше здобули перемоги у півфіналах.

На початку другого тайму лас-
тівчани зрівняли. Нічийний раху-
нок тримався майже до кінця
гри, однак під час однієї з атак,

верхньояблунський гравець по-
тужно пробив по воротах супер-
ника і вивів свою команду впе-
ред. А вже через декілька хви-
лин фінальний свисток арбітра
сповістив про те, що володарем
кубка Турківщини з футболу се-
зону 2019 року стала команда
села Верхня Яблунька.

Під час церемонії нагород-
ження, яку провели Олег Мель-
ник та завідувач сектору молоді
та спорту Турківської РДА Василь
Поточний, учасники та призери
кубка були нагороджені грамо-
тами від сектору молоді та
спорту, футбольними м’ячами,
медалями, а чемпіон – ще й куб-
ком. Кращі гравці у номінаціях от-
римали пам’ятні статуетки.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ПЕРШІСТЬ
ДЮСШ “ЮНІСТЬ”

З ШАШОК
Минулої неділі у Турці, в приміщенні ДЮСШ

“Юність”, пройшла першість спортивної
школи із шашок.

За підсумками зіграних партій, серед юнаків,
віком до 10 років, кращим став Ігор Кузьо, друге
місце посів наймолодший учасник змагань
Андрій Комарницький, а третє – Олег Копитчак.

У змаганнях серед дівчаток цього ж віку, перше
місце здобула Діана Ференц, другою стала Со-
фія Марусяк, а замкнула трійку кращих Соломія
Крецул.

У змаганнях взяли участь і дещо старші юнаки. Тут перемогу здобув Микола Яворський, за ним –
Андрій Кузьо, а бронзу виборов Роман Бордун.

Призери змагань були нагороджені грамотами ДЮСШ “Юність”, а кращі шашкісти візьмуть участь в
обласних змаганнях, що пройдуть 30.11-1.12 у м.Львів. Підготували юних шашкістів до змагань тренери-
викладачі ДЮСШ “Юність”  – Богдан Москаль та Володимир Комарницький.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителям школи Галині Миколаївні Місяйло та Михайлу
Мироновичу Місяйлу з приводу тяжкої втрати – смерті матері і тещі.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття Катерині Дмитрівні та Івану Івановичу Височанським з при-
воду тяжкої втрати – передчасної смерті брата та швагра – Івана
Дмитровича.

Колектив Нижньояблунського НВК висловлює щире співчуття вчи-
телю географії Валентині Луківні Гембець з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті чоловіка.

Ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ Турківського
району висловлюють щире співчуття пенсіонеру ОВС Івану Іванови-
чу Шуптару з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті дружини
– Руслани.

Педагогічний колектив Головської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю української мови і літератури Ірині Іванівні
Ільницькій з приводу тяжкої  втрати – смерті свекрухи – Анни.

Подруги Оксана Гладка та Надія Теслюк висловлюють щире
співчуття Валентині Анатоліївні Захаревич з приводу тяжкої втрати
– передчасної смерті чоловіка – Олександра.

Працівники бухгалтерії Турківської КЦРЛ висловлюють щире
співчуття бухгалтеру Валентині Анатоліївні Захаревич з приводу ве-
ликого горя – передчасної смерті чоловіка – Олександра.

Адміністрація та профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття бухгалтеру Валентині Анатоліївні Захаре-
вич з приводу великого горя – передчасної смерті чоловіка.

ПОЦІЛОВАНА БОГОМ
Минає 9 днів,  як передчасно  пішла

у вічність наша колега по роботі,  чарі-
вна бойківчанка, прекрасна душею
людина, турківчанка  Руслана Богда-
нівна Шуптар.

Великої скорботи не виміряти,
Слізьми горю не допомогти.
Тебе немає з нами, але навіки
У серцях ти наших назавжди.
 Ніхто з нас не вірив, що розлука так

близько.  Адже Руслана Богданівна зав-
жди була на висоті:  вродлива, струнка, горда, усміхнена, інтелігент-
на, оптимістична, життєрадісна, надзвичайно добра, безвідмовна –
на перший поклик приходила на допомогу.  До всіх привітно усміхала-
ся, жартувала. Усе, що її хвилювало, що боліло, з чого раділа – не
ховала в глибинах душі, і не жалілася, як щось було не  так, усе сприй-
мала за належне. Щаслива в особистому житті, кохана дружина,
турботлива матуся  для свого любого синочка, чуйна донька, добра і
щира сестра, вміла господиня, товариська у спілкуванні. Але важка
недуга зломила її. Забрала від колективу, друзів, рідних. Їй було всьо-
го 47 років.

Земне життя Руслани Шуптар завершилося. Та спомин  про неї
зігріватиме наші душі. Вона залишиться у нашій пам’яті як красива,
працелюбна і любляча людина.

Висловлюємо щире співчуття родичам та друзям покійної. Проси-
мо у Всевишнього  їм  сил пережити цю гірку втрату. Нехай Господь
прийме душу Руслани до своїх небесних осель. Вічна  їй пам’ять.

Колектив  Турківської райполіклініки.

СПІВЧУВАЄМО

ПАМ’ЯТІ  КОЛЕГИ
Пішла із життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго

серця – колишній директор Головської загальноосвітньої школи,
чудовий сім’янин, прекрасний батько, турботливий дідусь, муд-
рий математик – Ілля Дмитрович Хомич.

19 років Ілля Дмитрович директорував у Головському. Як умілого
керівника, господарника і талановитого вчителя його любили і по-
важали колеги по роботі, учні, батьки, односельці. Педагог майже з
45-річним стажем, математик за освітою, працелюб за натурою він
ніколи не пасував перед труднощами, згуртовував колектив і на-
цілював його на життєві поступи. Він був тим керівником, який не
скупився на добре слово, підтримку, не шкодував ні сил, ні часу, щоб
втілити намічене.

Більше ніколи не світитиме для Іллі Дмитровича весняне сонце,
не дошкулятимуть надмірні дощові дні, але мудрі зерна науки, щед-
ро засіяні в душі молодших його колег, щира людська вдача ще дов-
го проростатимуть світлою пам’яттю.

Сумуємо і висловлюємо найщиріші свої співчуття рідним і близь-
ким покійного. Вічна йому пам’ять.

Колектив Головської ЗОШ.

КОЛІКИ  У
НОВОНАРОДЖЕНИХ

Для немовлят, віком  до 3
місяців, є  нормально пережива-
ти  своєрідні істерики, плакати,
особливо від 6 вечора і до
півночі. Якщо ваші звичні мето-
ди, такі як годування, перевдяган-
ня, сповивання і гойдання не зу-
пиняють крик вашої дитини, ваш
малюк може входити до тих 20
відсотків дітей, які мають коліки.
Якщо  це  дійсно так, її плач поси-
люватиметься, а не спадатиме –
протягом дня, і дитина, ймовір-
но, пускатиме гази і сучитиме
ніжками, згинаючи та розпрямля-
ючи їх, червоніє і плаче.

Є кілька можливих факторів, які
викликають коліки у  немовлят. Це

– незріла нервова система;
– проблеми із внутрішнім комфор-

том;
– медична проблема, наприклад

грижа;
– щось у вашому раціоні подраз-

нює животик (якщо дитина на груд-
ному вигодовуванні).

Можливо, найгірше з дитячими
коліками те, що дитину ніби немож-
ливо втішити. Але це не означає, що
ви не можете спробувати! Ось кілька
порад, які можуть заспокоїти дити-
ну з коліками.

Погойдайте її. Гойдання іноді може
допомогти, оскільки розмірений рух
заспокоює. Прогулянка у переносці,
як і гойдалка,  також  заспокоює, і
близькість до вас може допомогти
дитині відчувати себе краще. Спо-
вийте дитину. Загорніть дитину у
велику тонку ковдру. Це допоможе
їй відчувати себе у теплі, затишку і
безпеці. Дайте їй  посмоктати груди.
Це не завжди допомагає, але деяких
смоктання заспокоює. Покладіть ди-
тину животиком вниз на свої  коліна
і акуратно, легенько  протріть їй спин-
ку пальцями, що може вивільнити
частину тиску в животі. Перевірте
свій раціон. Якщо ви годуєте грудь-
ми, деякі продукти у вашому раціоні
можуть бути причиною дискомфор-
ту для вашої дитини. Молочні про-
дукти, кофеїн, капуста та цибуля,
гострі страви, виноград, бобові, чор-
ний хліб є потенційними злочинця-
ми, тож   вживайте  їх у помірній
кількості і постарайтеся виключати
їх по одному у кілька днів з раціону,
щоб дізнатися, який із них є
справжнім винуватцем. Тоді  вза-
галі  слід відмовитися від цього про-
дукту.

І лише в крайньому випадку, коли
коліки не проходять, потрібно звер-
нутися до лікаря і порадитися з ним,
який  медичний препарат  необхідно
дати дитині для того, щоб вилікува-
ти коліки.

Валентина ЯВОРСЬКА,
 лікар-неонатолог Турківської

КЦРЛ.


