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ÇÀÕÈÑÒÈÌÎ ÃÅÐÎ¯Â ÌÎËÈÒÂÀÌÈ
За свою непросту, але славну історію, Україна народила, продемонструвавши світу велич
і незламність духу, тисячі Героїв. Це і відважні київські князі зі своїми воїнами, хоробрі козаки
та гетьмани, їхні нащадки – Симон Петлюра, Євген Коновалець, Степан Бандера, незламні
шестидесятники і вже сьогоднішні новітні Герої, які мужньо захищають нашу Українську
державу. А на війні, як на війні: багатьом із них судилося покласти свої молоді голови на
вівтар нашої Незалежності. Зараз, відзначаючи Свято Героїв, ми згадуємо не лише давніх
наших лицарів, а й тих, що стали Героями в XXI столітті.

Похвально, що у всіх населених пунктах Турківщини, як і годиться, за християнським звичаєм молитовно вшанували загиблих. На їхніх могилах було відслужено панахиди. Керівники як Турківської, так і
Боринської громад разом з рідними та всіма небайдужими помолилися за упокій душ Героїв з вірою,
що Господь приготував їм гідне місце у своїх палатах. Але Героями ми називаємо не лише загиблих.
Воїни, що сьогодні в непростій ситуації борються з московською навалою також заслуговують нашої
великої уваги та пошани. Тож щоденно обнімаймо їх своїми молитвами і нехай вони стануть для
кожного захисника Української землі оберегом. Слава Героям України!
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТВОРЧІ УСПІХИ
ЮНИХ ТАЛАНТІВ
Приємно, що викладачі та вихованці Боринської дитячої музичної школи беруть активну участь у різноманітних дистанційних конкурсах, які проходять
навіть у час війни. Так дует учнів «Діти України», у
складі Еріки Петрайко та Валерії Байрак, здобули перше місце у Всеукраїнському благодійному фестивалі
мистецтв «Паляниця». Проходив він 5 травня у
м.Харків.
А згодом, 14 травня, дует «Мрія» (Наталія Гуменюк та
Ангеліна Саннікова) стали лауреатами першої премії у
Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Зіркова Весна» у м.Київ. Наставником обох дуетів є викладач Наталія Марочканич.
У цьому ж конкурсі учениця Вікторія Рик отримала звання лауреата другої премії. Викладачем
дівчини є Наталія Комарницька. Частину благодійних внесків від конкурсів перераховано на
підтримку ЗСУ.
Вітаючи дівчат та їхніх
наставників з перемогою,
хочеться побажати, щоб
скарбничка їхніх творчих
здобутків щораз поповнювалася все новими і
новими нагородами.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Доброго, люблячого, чуйного чоловіка, татуся, дідуся – Мирона Йосифовича Матківського – від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із 70-річчям. Бажаємо ювіляру міцного
здоров’я – на довгі і мирні роки життя,
життєвої енергії та оптимізму, родинного тепла, достатку, поваги, добра та
Божої ласки – на многії і благії літа!
Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість щоб жила у кожній днині!
З повагою – дружина Стефанія, син
Роман з дружиною Руженою, дочка Марія з чоловіком В’ячеславом, онуки – Анастасія, Андрій, Соломія, Назарій, Арсеній.

28 травня святкує свій прекрасний золотий ювілей житель
м. Турка, добрий надійний товариш, завжди готовий прийти на
допомогу, Сергій Ярославович Сіданич.
Дорогий друже, з великою любов’ю і найкращими побажаннями сердечно вітаю Тебе з таким чудовим
і прекрасним життєвим святом. Бажаю, аби
Господь благословим Тебе міцним здоров’ям, сімейним затишком, достатком, радістю і миром на кожен прожитий день. Многая і благая літа!
Хай завжди Тобі посміхається доля,
Несуть тільки радість прожиті роки.
Хай здоров’я не зрадить ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Бажаю Тобі, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч – в майбуття!
Ç ÏÎÂÀÃÎÞ ÁÎÃÄÀÍ ÌÅËÜÍÈÊ.

Церковний хор «Дзвін» церкви св. ап. Петра і Павла УГКЦ
м. Турка від щирого серця вітає із ювілеєм добру, щиру, турботливу людину, хориста Сергія Ярославовича Сіданича і бажає
шановному ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
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 мир і добро.

Колектив НПП «Бойківщина» щиросердечно вітає із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження – лісничого
Яблунського лісництва Миколу Степановича Будза і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, мирного неба над головою, родинного тепла, благополуччя, Господнього благословення.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітаєм щиро колективом
У день, коли Вам – 50!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда!
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
А Господь дарує многая літа!

2 стор.
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ÒÅÐÍÈÑÒÈÉ ØËßÕ
ÐÓÑÈ-ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Карпати завжди були становим хребтом, навколо якого , по обидва боки проживали волелюбні народи, які започаткували і сформувались у слов’ян, а пізніше у славних Русичів-Українців, що замешкали від Дунаю до Дону. Через Карпати проходило багато торгівельних
шляхів (путів). Один такий проходив верхами через Турківщини – Руський Путь. Завдяки своєму географічному положенню, наші Карпати часто ставали ареною боїв різноманітних ззагарбників. З осені 1914 р. до весни 1915 р. на верхах біля сіл Бітлі та Ботевки Нижньої велись
запеклі бої між московськими і австрійськими загарбниками. В рядах їхніх військ була молодь
народів Європи і Азії, в тому
числі і українців.
Над с.Бітля, на схід від церкви
св. Миколая, є верх Карасовець, з
якого гарно проглядаються навколишні верхи, на якому в цій війні
розташовувалось австрійське
військо, яке постійно обстрілювалось московським. Старожили
розповідали, що там було вбито
багато австрійських воїнів. Кілька
з них там були захоронені.
У 1990 році, після прийняття
Верховною Радою тодішньої УРСР
Декларації про Незалежність України, активісти Руху (НРУ) на цій
горі Карасовець встановили дерев’яний хрест. Щоб Бог оберігав наші
Карпати від різних зайд і загарбників, щоб тут ніколи не ступала
ворожа нога, а свята українська
земля, засіяна кістками і кулями,
полита невинною молодою кров’ю, була пухом усім загиблим і захороненим в ній.
У честь 26-ї річниці проголошення в 1991 році Незалежності України я зорганізував і загітував односельців встановити хрест з кольорових металів. В основному я
профінансував і закупив матеріали, а частково і жителі Бітлі, які
взяли активну участь у його спорудженні.
Хрест цей освятили 22 грудня 2017 року на свято Зачаття Пресвятої Богородиці св.
Анною. Погода була холодна,
хмарна і туманна. Коли священики здійснили чин освячення, над селом з’явилася веселка, хоч було туманно і
зовсім не видно сонця. У 2018
році до хреста було проведено електролінію, протяжністю
700 метрів і освітлено його.
Відтак від центральної дороги с.Бітля до Хреста висаджено Липову Алею Героїв Небесної Сотні (110 лип). Обабіч
Хреста споруджено Меморіал
«Тернистий шлях Руси-України», заввишки 1,5м, який складається з 20-ичорних гранітних плит. На них викарбовано
тексти та ілюстрації різних історичних подій нашої держави.
Між селами Нижнє та Бітля з одного боку та с.Комарники – з іншого боку простягнувся невисокий
гірський хребет, по якому пролягає дорога. За 250 метрів від цієї дороги знаходиться цей ювілейний
Хрест і Меморіал. При переїзді з Нижнього Висоцького до Комарників бере початок цей хребет з
Купиня поступово набирає висоту. Закінчується кількома схилами до Верхнього Висоцького і Либохори. Дальше – перевал Руський Путь, що веде на Закарпаття.
Краєзнавці схиляються до думки, що саме цим невисоким хребтом, завдовжки понад 10 км, проходив шлях, яким в давнину возили із Самбірщини у Європу сіль.
На північ від гори Карасовець, тобто від Ювілейного Хреста, по дорозі вищезгаданого хребта, на
відстані близько трьох кілометрів, є великий цвинтар часів Першої світової війни. На цвинтарі є високий хрест із пам’ятною гранітною таблицею з відповідною інформацією.
Сам хребет верха є майже рівний і тому по його дорозі з успіхом можна було б проводити спортивні
змагання. Влітку – на велосипедах і мотоциклах, взимку – на лижах. Так ця територія могла б зацікавити туристів та спортсменів. Це сприяло б розвитку нашого краю.
А щоб пам’ятне місце мало привабливий вигляд, працівники Либохірського лісництва провели
озеленення Меморіалу самшитом, туями, ялівцем козацьким та посадили пам’ятні дерева на честь
Героїв – односельчан, що віддали своє життя у боротьбі з російськими загарбниками.
Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець, с.Бітля.

ÃÀËÈÍÀ ßÖÅÍÊÎ –
ËÀÓÐÅÀÒÊÀ V ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÌÀËÎ¯ ÏÐÎÇÈ ²ÌÅÍ²
²ÂÀÍÀ ×ÅÍÄÅß
Кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри
української преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Галина Яценко стала
лауреаткою (ІІ місце) V Всеукраїнського конкурсу малої прози імені
Івана Чендея.
Нагородження переможців конкурсу відбулося 20 травня в Ужгороді у
рамках відзначення сторічного ювілею Івана Чендея, відомого українського прозаїка, автора сценарію «Тіні забутих предків», лауреата Шевченківської премії. Цьогоріч на поштову скриньку журі конкурсу, як проінформував представник Благодійного фонду імені Івана Чендея Іван Терещак, надійшло 145 текстів з усіх регіонів України, а також з Італії, Німеччини, Ізраїлю,
Польщі, Чехії, Туреччини. Члени журі одностайно відзначили високий професійний рівень учасників конкурсу, тож відбір творів відбувався у два
етапи: спершу було визначено фіналістів конкурсу, а потім переможців у
двох номінаціях – «Мала проза» та «Чендеєзнавство». Галину Яценко відзначили за новелу «Він мовчав» у номінації «Мала проза».
«Цьогорічний конкурс для мене особливий, - наголошує переможниця, адже він відбувся у рамках відзначення сторічного ювілею Івана Чендея,
де були презентовані два томи «Щоденників» Івана Чендея (упорядник
Марія Чендей-Терещак), а також антологія творів переможців Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея за 5 років його існування. Моя
психологічна новела «Він мовчав» про трагедію людської самоізоляції, власного вибору самотності через психологічні травми дитинства, і водночас
запізніле духовне очищення. Дуже приємно, що її відзначили, адже саме у
творчості Івана Чендея домінував глибокий психологізм, оте людське «буття душі».
Додамо, що сьогодні це не єдина радісна новина, пов’язана з перемогами Галини Яценко. Днями вийшла друком тримовна антологія з вибраними текстами літературного конкурсу «Мікроліти: Потойбіч Целана» на здобуття Премії німецького видання Spiegelungen («Віддзеркалення»). Тоді у
конкурсі, який проводив Інститут німецької культури та історії ПівденноСхідної Європи при Мюнхенському університеті імені Людвига-Максиміліана, Галина Яценко здобула перемогу серед українських поетів, письменників та перекладачів із текстом «Вхопися, мій Хлопчику!».
Щиро вітаємо нашу землячку, уродженку м.Турка, Галину Володимирівну з новими творчими здобутками! Бажаємо щоденного натхнення та радості від підкорення нових вершин!
Наш кор.

У ДТП ЗАГИНУЛА 13-РІЧНА
ВЕЛОСИПЕДИСТКА
Трагедія сталася 25 травня, близько 20.30 год, на вулиці
Завадка у селі Явора. Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення мотоцикла «FOSTI 21» під керуванням 19-річного
місцевого мешканця з велосипедом, яким керувала 13-річна
жителька цього ж села.
Внаслідок ДТП
мотоцикліст та
велосипедистка
отримали тілесні
ушкодження та
були госпіталізовані. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, від отриманих травм дівчинка померла у лікарні. Водій мотоцикла перебуває на лікуванні.
Відділ комунікації поліції Львівської області..
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Â²ÄÏÓÑÒÊÈ ÁÅÇ ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß
ÇÀÐÏËÀÒÈ Ï²Ä ×ÀÑ Â²ÉÍÈ:
ßÊ² ÍÞÀÍÑÈ ÍÀÄÀÍÍß?
Надання працівнику відпустки без збереження зарплати
здійснюється за його бажанням. Роботодавець не може застосовувати будь-які форми тиску на працівника з метою
змусити його написати заяву про надання відпустки без збереження зарплати. Зміни правового регулювання трудових
відносин у період дії воєнного стану торкнулися і порядку
надання відпусток. Люди запитують: «Що робити, якщо роботодавець примушує йти у, так звану, «відпустку за власний рахунок», «Чи може роботодавець відмовити у наданні
відпустки без збереження заробітної плати?» тощо.
На ці та інші питання даємо відповіді.
Відпустка без збереження
заробітної плати – це певна
кількість неоплачуваних календарних днів, під час яких працівник вільний від виконання
своїх трудових обов‘язків.
Законом «Про відпустки» передбачено надання двох видів
відпусток без збереження заробітної плати: відпусток, які надаються працівникам в обов’язковому порядку, та відпусток, що
надаються за згодою сторін
(роботодавця і працівника).
Стаття 25 Закону «Про відпустки» містить вичерпний перелік випадків, в яких встановлюється обов‘язковість надання відпустки без збереження
заробітної плати.
Законом встановлено досить
широкий перелік підстав надання таких відпусток, а також їх
тривалість. Їх можна розподілити на такі групи:
- соціальні відпустки без збереження заробітної плати (ті,
що надаються пільговим категоріям населення (особам з
інвалідністю, пенсіонерам, ветеранам праці, учасникам війни,
членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам
сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України
тощо); працівникам для догляду за непрацездатними особами та дітьми; за сімейними обставинами у встановлених законом випадках;
- відпустки без збереження
заробітної плати у зв‘язку з навчанням;
- відпустки без збереження
заробітної плати у зв’язку із
здійсненням трудової діяльності (сумісництво);
- відпустки без збереження
заробітної плати для завершення санаторно-курортного лікування.
Статтею 26 Закону «Про відпустки» передбачено надання
відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін. За
сімейними обставинами та з
інших причин працівнику може
надаватися відпустка без збереження заробітної плати на
термін, обумовлений угодою
між працівником та власником
або уповноваженим ним органом.
Довідково: протягом періоду
дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника
може надавати йому відпустку
без збереження заробітної
плати без обмеження строку,
встановленого ст. 26 Закону
«Про відпустки» (15 календарних днів на рік).
Чи може роботодавець змушувати працівника йти у «відпустку за власний рахунок»?
Ні. Надання працівнику відпу-

сти без збереження заробітної
плати здійснюється за його бажанням. Роботодавець не
може застосовувати будь-які
форми тиску на працівника з
метою змусити його написати
заяву про надання відпустки без
збереження заробітної плати.
Такі дії є протиправними. В залежності від форми впливу на
працівника (адміністративний,
психологічний, моральний,
фізичний), роботодавця може
бути притягнуто до дисциплінарної, адміністративної та навіть
кримінальної відповідальності.
Чи м ож е роботодавець
відмовити у наданні відпустки
без збереження заробітної
плати?
Відповідно до ч.2 ст.12 Закону України «Про організацію
трудових відносин у період дії
воєнного стану» у період дії воєнного стану роботодавець може
відмовити працівнику у наданні
будь-якого виду відпусток (крім
відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами та відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку),
якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
Однак, якщо працівник не залучений до виконання робіт на
об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець не може
йому відмовити у наданні відпустки, передбаченої ст. 25 Закону «Про відпустки».
Якщо ж працівник, який не
залучений до виконання робіт
на об’єктах критичної інфраструктури, просить надати йому
відпустку без збереження заробітної плати, передбачену ст. 26
Закону «Про відпустки», роботодавець цілком законно може
йому відмовити у наданні такої
відпустки, адже для одержання
такої відпустки одного тільки
бажання працівника замало.
Обов’язковою умовою у цьому
випадку є згода обох сторін.
Довідково: об’єкти критичної
інфраструктури – об’єкти інфраструктури, системи, їх частини та
їх сукупність, які є важливими
для економіки, національної
безпеки та оборони, порушення функціонування яких може
завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.
До життєво важливих функцій
та/або послуг, порушення яких
призводить до негативних
наслідків для національної безпеки України, належать, зокрема:
- урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг;
- енергозабезпечення (у тому

числі постачання теплової
енергії);
- водопостачання та водовідведення;
- продовольче забезпечення;
- охорона здоров’я;
- фармацевтична промисловість;
- виготовлення вакцин, стале
функціонування біолабораторій;
- інформаційні послуги;
- електронні комунікації;
- фінансові послуги;
- транспортне забезпечення;
- оборона, державна безпека;
- правопорядок, здійснення
правосуддя, тримання під вартою;
- цивільний захист населення та територій, служби порятунку;
- космічна діяльність, космічні
технології та послуги;
- хімічна промисловість;
- дослідницька діяльність.
Чи може бути звільнено працівника за прогул у зв’язку з
тим, що він написав заяву про
надання відпустки без збереження заробітної плати і, не отримавши наказу про надання
відпустки, пішов у неї?
Подання заяви працівника
про надання відпустки недостатньо. Роботодавець повинен
видати розпорядчий документ
про надання відпустки та ознайомити із ним заявника, тому –
так, звільнення працівника за
прогул у такому випадку можливе.
Довідково: відповідно до ст.
29 КЗпП ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями,
іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому
договорі засобів електронного
зв’язку.
У такому разі підтвердженням ознайомлення вважається
факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником.
Чи м ож ливе звільнення
працівника під час перебування у відпустці без збереження
заробітної плати?
Так, варто зауважити, що
відповідно до ст. 5 Закону «Про
організацію трудових відносин в
умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника
з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці
(крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із
зазначенням дати звільнення,
яка є першим робочим днем,
наступним за днем закінчення
тимчасової непрацездатності,
зазначеним у документі про
тимчасову непрацездатність,
або першим робочим днем
після закінчення відпустки.
Галина КОГУТ,
начальник юридичного
відділу апарату Турківської
міської ради.
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“ТИ ЖИТИМЕШ В НЕБІ,
ВІДВАЖНИЙ СОЛДАТЕ”
Перебуваючи в гостях у
своїх дітей у Барселоні (Іспанія), гортаючи сторінки у
Фейсбук,
я
побачила
співчуття від працівників
Боринського професійного
ліцею з приводу героїчної загибелі колишнього учня-випускника ліцею Романа Боровця. У цей час, коли він був
учнем ліцею, я працювала
тут медичною сестрою .
Прекрасно знала Романа як
ввічливого, людяного, вихованого хлопця.
Мені дуже-дуже жаль і прикро, що такі Герої відходять в
інші світи, не зазнавши сімейного подружнього щастя.
Я співчутливо помолилася
Богу за спокій його душі і мені
почали в думці «пливти» слова
вірша-співчуття.

ДОДОМУ…
Ти йдеш додому. Ти йдеш до Мами,
Зустріне родина Тебе молитвами.
Омиються слізьми околиці нині,
Бо Ти такий юний лежиш в домовині.
Бо Ти такий юний, життя лиш пізнавши,
Його за свободу народу віддавши,
Несеш із весною жалобу родині
І славу Героя усій Україні.
Нехай Тобі стежка проляже до раю,
Ти Янголом станеш для рідного краю.
Світитимеш рідним зорею до хати
І промені сонця будеш посилати.
Ти житимеш в небі, відважний солдате!
Вкраїнський Герою! Вкраїнський наш Брате!
Ти там, де «Осанна» смиренно лунає,
Там – мирно… Там – тихо…
Москаль не стріляє!
Софія РИШТЕЙ,
с. Штуковець.

НИЗЬКИЙ УКЛIН
ВАМ, КОЛЕКТИВ
БУДИНКУ
ТВОРЧОСТI
Ми, переселенці з дітьми, хочемо щиро подякувати прекрасному колективу Будинку дитячої та юнацької творчості
м. Турка за їх працю у такий важкий для нашої країни час.
Залишаючи свої домівки, ми залишали там частку своєї душі.
Особливо негативно це відобразилося на наших дітях. Далеко від
дому, від рідних, своїх друзів – вони втратили відчуття справжнього
життя. Але, дякувати долі, на їх шляху з’явився колектив Будинку
дитячої та юнацької творчості. Ці люди не просто гарно роблять
свою справу, вони вкладають свою душу, повертають дітей з країв
суму, повертають посмішки на обличчя, дають надію і віру.
Кожен день у приміщенні гуртожитку ліцею з дітьми працюють
керівники різних гуртків. Вони проводять заняття з малювання,
танців, орігами, плетіння бісером, інформатики, англійської та ще
багатьох дисциплін. Крім цього, проводять конкурси, естафети, ігри,
заохочують дітей. Кожен відрізняється від попереднього. Діти з
радістю чекають на наступне заняття. Вчителі підтримують дітей,
створюючи атмосферу піклування та любові.
Окрім занять в гуртожитку, керівництвом Будинку творчості були
організовані виїзди на природу на пікнік. Це згуртувало не тільки
дітей, а й батьків.
Особливо ми вдячні директору Будинку творчості Софії Тадеївні
Багай за її професіоналізм, любов до своєї справи, за жагу допомогти дітям. Складно уявити життя без таких людей. Підібрати ключ
до незбагненного внутрішнього світу дитини нелегко, а за нинішніх
умов – майже неможливо. Але їм це вдалося.
Скоро ми почуємо слово «Перемога!», повернемося додому,
наші рани почнуть помалу загоюватися, але цих чудових людей, які
були поруч і підтримували, ми будемо пам’ятати.
Ми неймовірно раді, що познайомились з цим чудовим колективом. Це – лікарі дитячих душ.
Низький уклін вам, колектив Будинку творчості, за вашу роботу!
З повагою – батьки внутрішньо переміщених дітей,
що проживають в гуртожитку.

4 стор.
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МАВПЯЧА ВІСПА:
ЯКІ СИМПТОМИ, ХТО В ГРУПІ
РИЗИКУ, ЯК ЛІКУВАТИ
Випадки мавпячої віспи - рідкісної, маловідомої хвороби - зафіксовані у кількох європейських країнах, зокрема у Великій
Британії, а також у США, Канаді та Австралії. В Україні випадків хвороби не фіксували. У п’ятницю Велика Британія
підтвердила, що кількість випадків зросла більш, ніж вдвічі
та сягає 20. Міністр охорони здоров’я Саджид Джавід заявив,
що підтверджені 11 нових випадків, багато з них - легкі. Уряд
Великої Британії закупив вакцину проти звичайної віспи, яка
захищає також і від мавпячої.
НАСКІЛЬКИ ПОШИРЕНА МАВПЯЧА ВІСПА?
Мавпячу віспу спричинює
вірус, який належить до сімейства вірусів віспи, хоча він менш
заразний, а хвороба протікає у
легшій формі, ніж звичайна
віспа. Вірус трапляється у віддалених частинах країн Центральної та Західної Африки, поблизу
тропічних лісів. Існує два основних штами вірусу - західноафриканський і центральноафриканський. Двоє інфікованих
пацієнтів у Великій Британії
приїхали з Нігерії, тому, ймовірно, вони мають західноафриканський штам, який, як правило, є легшим. Інший випадок медичний працівник, який підхопив вірус від одного з пацієнтів.
Останні випадки, як відомо, не
мають зв’язку один з одним або
історії подорожей. Схоже, люди
підхопили вірус у Великій Британії від інших членів громади.
Агентство охорони здоров’я
Великої Британії закликає кожного, хто підозрює у себе симптоми мавпячої віспи, звернутися до медичної установи, але
перед візитом попередити
клініку про причину звернення.
ЯКІ СИМПТОМИ?
Початкові симптоми включають лихоманку, головний біль,
набряки, біль у спині та у м’язах. Після зниження температури може з’явитися висип, який
часто починається на обличчі,
а потім поширюється на інші
частини тіла, найчастіше на долоні та стопи. Висип, який може
дуже боліти та свербіти,
змінюється та проходить різні
стадії, після чого утворюється
струп, який пізніше відпадає.
Ураження можуть залишити
рубці. Інфекція зазвичай зникає
сама і триває від 14 до 21 дня.
ЯК МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ?
Мавпяча віспа передається
через тісний контакт з інфікованою людиною. Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або через очі, ніс чи рот. Раніше її вважали інфекцією, яка не

передається статевим шляхом,
але вона може передаватися
при прямому контакті під час
сексу. Вірус мавпячої віспи можна також підхопити від інфікованих тварин, як-от мавпи, щура
та білки, або через заражені
вірусом предмети - постільну
білизну та одяг.
НАСКІЛЬКИ ВІН
НЕБЕЗПЕЧНИЙ?

1970 року окремі спалахи
інфекції реєстрували у 10 африканських країнах. У 2003 році у
США стався перший спалах за
межами Африки. Пацієнти
підхопили хворобу від тісного
контакту з луговими собаками,
які заразилися від дрібних
ссавців, завезених у країну. Загалом зареєстрували 81 випадок, але жоден не був смертельним. У 2017 році в Нігерії стався найбільший спалах мавпячої
віспи. Тоді зафіксували 172
підозрюваних випадків, 75%
жертв були чоловіки у віці від 21
до 40 років.
ЯК ЛІКУЮТЬ МАВПЯЧУ
ВІСПУ?
Спалахи можна контролювати за допомогою профілактики

ПЕРШIСТЬ ДЮСШ
«ЮНIСТЬ» З ШАШОК
У неділю, 22 травня, відбулись змагання з шашок на
першість Турківської ДЮСШ “Юність” серед юнаків та
дівчат, віком до 16 років.

Серед юнаків призерами стали Андрій Кузьо, Юрій Співак, Ярослав Сенчишин.
Серед дівчат – Соломія Крецул, Павліна Голованич та Ангеліна
Титар.
Також визначено кращих юних шашкістів, віком до 10 років –
Андрія Галича та Тамару Мурис, до 8 років - Андрія Яворського та
Злату Москаль.
Тепер юні шашкісти готуються до змагань “Тато, мама і я спортивна шашкова сім’я”, які заплановані на 1 червня, в День
захисту дітей.
Наш кор.

ЗА ДВА ДНІ – ДВІ ПОЖЕЖІ
У багатьох випадках вірус протікає у легкій формі, іноді нагадує вітряну віспу і проходить самостійно протягом кількох
тижнів. Однак мавпяча віспа
іноді може бути більш серйозною, повідомлялось про один
смертельний випадок у Західній
Африці.
ХТО У ГРУПІ РИЗИКУ?
Заразитися може кожен, хто
мав тісний контакт з інфікованою людиною. Агентство охорони здоров’я Великої Британії
повідомило, що “значну частку”
останніх випадків у Великій Британії та Європі виявили у геїв та
бісексуалів, тому установа насамперед закликала їх “бути
уважними до симптомів і звертатися за допомогою, якщо
щось турбує”.
ЯК ЧАСТО СТАВАЛИСЯ СПАЛАХИ ІНФЕКЦІЇ?
Вірус вперше ідентифікували
у мавпи, яка жила у неволі, а з

Продам дошку. Необрізна – 40.
Ціна – договірна. м. Турка. Тел.:0669127662.
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інфекції. Вакцинація проти
віспи має 85% доведеної ефективності у запобіганні мавпячій
віспі. Велика Британія закупила вакцини проти віспи, але
скільки уколів треба зробити,
поки невідомо. Також допомагають противірусні препарати.
ЧИ ВАРТО ХВИЛЮВАТИСЬ?
Професор Джонатан Болл,
професор молекулярної вірусології Ноттінгемського університету, каже: “Той факт, що лише
один із 50 контактів першого
пацієнта, інфікованого мавпячою
віспою,
заразився,
свідчить, що вірус має низьку
поширюваність. “Ми не стоїмо
на межі загальнонаціонального спалаху”.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу
спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

Потрібні охоронники(чоловіки,жінки). Тел: 050341-455, 067-541-62-24.

Спершу лихо трапилося у вівторок, 24 травня, у с. Зворець
Боринської ТГ. Близько десятої години вечора виникла пожежа в дерев’яному господарському будинку, розміром 8х5 м, критому шифером. На боротьбу зі стихією вирушили вогнеборці
58-го ДПРП смт. Бориня та МПК Верхнє Висоцьке. Проте, не
зважаючи на зусилля рятувальників та місцевих мешканців,
вогнем повністю знищено господарсько будівлю.
А наступного дня, 25 травня, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у с.Присліп. О дев’ятій вечора тут зайнявся дерев’яний житловий будинок. На щастя, у цьому випадку вогонь не
встиг завдати великих збитків. Його приборкали місцеві мешканці
ще до прибуття рятувальників 28-ї ДПРЧ м. Турка. Пошкоджено
невеликий клаптик зовнішньої стіни.
Наш кор.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО висловлює
щире співчуття вчителю Марії Михайлівні Стефаник з приводу тяжкої втрати - смерті брата – Юліана Михайловича. Вічна і світла
пам’ять.
Колектив пологово-гінекологічного відділення КНП «Турківська
ЦМЛ» висловлює щире співчуття колишній старшій медичній сестрі
Любі Іванівні Богдан з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка –
Івана.
Колектив Турківської гімназії ім. О. Ільницького висловлює щире
співчуття вчителю Оксані Василівні Тацишин з приводу тяжкої втрати
– смерті чоловіка – Богдана.
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