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Купівля деревини для опалення на потреби фізичних осіб в
відокремленому виробничому підрозділі «Надлісництво Турка»
ДП «Самбірське лісове господарство» здійснюється за наступ-
ною процедурою:

Слід звернутися до контори підприємства, або лісництва та на-
писати заяву, у якій вказати обсяг. До заяви необхідно додати ко-
пію паспорта та ідентифікаційного коду.

Отримати рахунок на оплату, де вказані реквізити підприємства
(юридичної особи), з найменуванням продукції, об’ємів, ціни та
суми.

Здійснити оплату можна у будь-якому відділенні банку.
Після оплати звернутися з квитанцією про оплату повторно у

лісництво для відвантаження деревини.
Ціни на дрова паливні встановлюються згідно із затвердженим

прейскурантом.
Відповідальними за реалізацію деревини на підприємстві є :
- провідний інженер ВВП «Надлісництво Турка» Кисіль Володи-

мир – 0503707852;
- лісничий Боринського лісництва Рик Сергій – 0966215124;
- лісничий Вовченського лісництва Гоголевський Руслан –

0964433275;
- лісничий Зубрицького лісництва Хомин Михайло – 0980102419;
- лісничий Мохнатського лісництва Ільницький Володимир –

0974266954;
- лісничий Розлуцького лісництва Блажко Володимир –

0685160786;
- лісничий Верхньовисоцького лісництва Демко Василь –

0685849526;
- лісничий Ільницького лісництва Ільницький Микола –

0984490341;
- лісничий Ісаївського лісництва Бандура Ростислав –

0989067549;
- лісничий Ясеницького лісництва Демків Ігор – 0680502742;
- лісничий Явірського лісництва Леньо Микола – 0668165794.

А днями в його рідному селі не лише для близьких
людей, а й для односельців, була справжня радість,
радість зустрічі з Героєм. Після другого поранення,
Дмитра на нетривалий відпочинок відпустили на малу
батьківщину. І, треба віддати належне, земляки орган-
ізували йому чудову зустріч. Зійшлося мало не все село.
На очі у присутніх наверталися сльози, коли малень-
кий хлопчик Артем Поливка виконував відому пісню “Ой,
у лузі червона калина”, а рідні, знайомі, друзі обнімали
Дмитра й дякували Богу, що живий. Сам же Герой був
небагатослівним. Та й напевно, переживши пекло війни
на землі, йому не до гучних розповідей. На думці лише
одне – відпочити та ще турбота за побратимів, які ге-
роїчно стоять в обороні України, щохвилини наража-
ють себе на небезпеку.  Попри всю складність фронто-
вої ситуації, на глибоке переконання Дмитра, Україна
вистоїть і переможе, адже за нею правда, сила і воля.
А головне – Господь Бог як надійний щит для наших

захисників.
Поза всяким сум-

нівом, подія
зустрічі Героя   є
завжди  значуща
для кожного насе-
леного пункту.
Люди все це роб-
лять вдячно і   від
душі. Хочеться, щоб
і влада прописала
такий собі алго-
ритм для подібних
заходів. Щоб старо-
ста чи інші відпові-
дальні особи знали про тих хлопців, хто приходить на
нетривалий відпочинок й організовували зустрічі ще на
вищому рівні. Зрештою, як і зустрічі полеглих. Щоб ко-

жен житель Турківщини заздалегідь міг зорієнтувати-
ся: де і в який час зустрічатимуть Героя, де відбудеться
панахида, яка процедура зустрічі полеглих сусідньої,
Боринської. громади. На такі трагічні події люди завж-
ди реагують по-особливому і готові віддати останню
шану Героям, помолитися за   їхній упокій. І це не як
докір, а рекомендація, що виникла після численних за-
уважень небайдужих патріотичних турківчан.

Будьмо вдячними нашим Героям за те, що маємо
спокійні ночі, що над нашими головами не літають ра-
кети, а на подвір’ях не розриваються міни.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÕÀÙ²Â ÇÓÑÒÐ²×ÀÂ ÃÅÐÎß
Не дивлячись на молодий вік, житель с. Хащів Дмитро Мицяк у своєму житті вже побачив чимало і

добре знає, як пахне порох, неодноразово відчув гіркоту втрат побратимів. Йому лише 21 рік, а фрон-
тові дороги, якими пройшов, вимірюються сотнями кілометрів. Більше року тому він як свідомий украї-
нець пішов служити до війська й потрапив в елітний підрозділ однієї з десантно-штурмових бригад. Як
строковику командування запропонувало підписати контракт і Дмитро погодився. Декілька місяців
спеціальної підготовки і він вже в зоні проведення ООС, бере участь в
запеклих боях з російськими окупантами та  військовими підрозділами
фейкових Донецької та Луганської республік.  А коли в лютому Росія
віроломно вторглася на територію України, він з бойовими побратима-
ми, можна вважати, безвиїзно на війні. Двічі був поранений.

БАТЬКИ ОБИРАТИМУТЬ ФОРМУ НАВЧАННЯ
З 1 вересня батьки зможуть обрати формат навчання для своєї дитини. Про це в ефірі

національного телемарафону заявив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
“Вибір є головною умовою у цивілізованій країні. Якщо батьки у час війни побоюються очного на-

вчання, вони можуть обрати будь-яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну
або екстернат”, — сказав Сергій Шкарлет.

Міністр наголосив, що безпека усіх учасників освітнього процесу є пріоритетом і нагадав: очне
навчання у школах можна запроваджувати виключно за погодженням влади.

ÆÈÒÅËß ÒÓÐÊÈ ÑÓÄÈÒÈÌÓÒÜ ÇÀ
ÂÁÈÂÑÒÂÎ ÂÈËÀÌÈ ÖÓÖÅÍßÒÈ

За процесуального керівництва прокурорів Самбі-
рської окружної прокуратури завершено досудове роз-
слідування та скеровано до суду обвинувальний акт
відносно жителя міста Турки за фактом жорстоко-
го поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України).

Досудове розслідування з’ясувало, що у травні цього року
обвинувачений під час перебування на дорозі загального
користування у місті Турка побачив цуценя та з мотивів
особистої неприязні вдарив собаку вилами по голові. Внас-
лідок отриманих тілесних ушкоджень тварина померла.

Наш кор.

ВТОПИЛОСЯ
ДВОЄ ЛЮДЕЙ
З настанням літа щороку маємо

трагічну  статистику загибелі
людей на воді. На превеликий жаль,
не оминає вона й Турківщину.

Так,  наприкінці червня, перебуваю-
чи на заробітках в Чехії, за загадкових
обставин, потонув уже немолодий жи-
тель с. Вовче. Друга трагедія трапила-
ся в с. Нижня Яблунька. Тут втопився
місцевий житель, якому не виповнило-
ся ще й тридцяти. Кажуть, що він своїм
екскаватором вирив водойму в потічку,
що протікає через село, спеціально
для купання. І так повернулася доля,
що, пірнувши в неї, сам і загинув.

З огляду на це, не зайвим буде ще
раз нагадати всім бути обачними  під
час риболовлі або ж  купання у річках
та водоймах.

Наш кор.
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Матусю, не плач… Я вже їду додому.
Бо вже моя закінчилась війна.
Я їду додому –  стрічай мене, Мамо.
Тримайся, рідненька, бо зустріч тяж-

ка.

Пробач мені, люба дружино Оксано,
Не сам собі вибрав я долю таку –
Що пахне свічками і ладаном хата,
Й гойдається смуток у кожнім кутку.

Пробачте обидві за  скору розлуку,
За тисячі ніжних, несказаних слів.
Оксаночко, у тебе є дочка, у Мами –

онука,
Я так рано кулю ворожу зустрів.

Мої ви, рідненькі, я так хотів жити,
О, скільки планів і мрій нагадав.
Хоч смерть над нами летіла щомиті,
Що буду наступний – думки відганяв.

О, як я хотів дочекатися миті,
З розгону упасти в духмяну траву.
У футбол поганяти, всіх друзів зустріти
Й подякувати Богу за те, що живу.

Чи думав, що так стрінуть друзі, роди-
на?

Чи знав, що не зможе обняти дружи-
на?

Колектив працівників ветеринарної
медицини Турківщини щиросердечно
вітає із золотим ювілеєм, який святку-
ватиме 10 липня, добру, щиру колегу по
роботі, завідуючу Розлуцької дільниці ве-
теринарної медицини
Марію Іванівну Романо-
вич.

Шановна ювілярко,
бажаємо Вам не хворіти,
душею не старіти, ніколи
не сумувати, жити довго-
довго на радість усій ро-
дині. Нехай Божа милість та
благословення зросять Вашу
життєву дорогу.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем вигра-

ють.

Лиш квітами болю цвіте домовина –
Гіркий подарунок страшної війни.

Матусю, не плач! Не болить вже нічо-
го.

Тата й своїх побратимів у небі знайду.

«Живим коридором» зустрічає доро-
га,

Дорога, якою ніколи я вже не пройду.

Душа моя  скоро за обрій полине,
Хтось гірко заплаче, добро  пом’яне,
Життя я віддав за  вас й Україну,
Ніхто   вберегти не зміг лиш мене!

Молись за мене, Мамо, щохвилини,
Молися від себе й інших матерів,
Нехай настане мир для України,
Хай не вбивають люблячих синів!

Якщо тобі, Мамо, стане зовсім гірко,
Як сивий вечір землю обійме,
У вечірньому небі запалає зірка –
Це твій Ігорко-синочок згадує тебе.

Не треба, Мамо, плакати , не треба.
Твій син – Герой і славен на віки!
На  тебе він глядітиме із неба,
Для  тебе він світитиме зірки!

ПОВЕРТАЙТЕСЬ
ЖИВИМИ

Ви покинули хату, дітей залишили,
Ви на сумніви часу не мали й хвилини.
А ми просим з небес, щоб від куль за-

хистили
Ваші мужні серця. Повертайтесь жи-

вими!

Ви пішли на війну. Ви будете стріляти.

За чиюсь боротьбу між чужими й свої-
ми.

А ми вслід вам  одне лише встигли ска-
зати:

«Ми так вірим у вас! Повертайтесь жи-
вими!»

Ви не знаєте страху. Ви – кращі із кра-
щих,

Ви себе віддаєте за життя Батьківщи-
ни.

А ми просимо вас : «Не здавайтесь
нізащо!

Ви нам дуже потрібні. Повертайтесь
живими!»

Там, де ріжуть свободу, мов лезами
бритви,

Там, де ллється кров за життя Украї-
ни,

Нехай береже  вас наша щира молит-
ва.

Ми чекаємо вас. Повертайтесь живи-
ми!

Повертайтесь, благаєм. Більше не тре-
ба

Стрілянини і болю Вкраїни в  вогні.
Ми так хочемо чистого, мирного неба,
Щоб ніхто вже під ним не вмирав на

війні.

Ви пішли на війну. Ви пішли помирати,
За свободу і гідність своєї країни.
А ми будемо Бога безупинно благати:
«Ми так любимо їх! Поверни їх живи-

ми!»
Софія РИШТЕЙ,

с. Штуковець.

Світлої пам’яті Ігоря Іжика присвячую

МАТУСЮ, Я ПРОШУ, НЕ ПЛАЧ!

“Цю світлину я зробив учора у Львові
на Високому Замку. Саме з цього благо-
датного місця бере початок найбільша в
Україні Хресна дорога “ Львів - Джублик”. Її
протяжність - понад 300 кілометрів. Чотир-
надцять стацій цієї дороги - це вияв ду-
ховної єдности нашої нескореної України
від Львова до Мукачева, від Тернополя до
Луганська, від Маріуполя до Івано-Франкі-
вська. І це не просто слова... Варто якоїсь
неділі чи свята опинитися на прощі в Джуб-
лику - духовній оазі Закарпаття, як неодм-
інно зустрінешся з паломниками не лише з
усієї України, але із-закордону. Чому роз-
почав свої нотатки з цієї світлини? Бо до
згаданої Хресної дороги долучилися ви-
датні священники Української Греко-Като-
лицької Церкви світлої пам’яті о.-студит
Василь Вороновський та о.-василіянин Йо-
сафат Воротняк, які винесли на своїх ра-
менах большевицькі переслідування Хри-
стової Церкви. Ну, а душею цієї унікальної
ідеї єднання є нині сущий о.-архимандрит
Джублика Атанасій Чийпеш. На долю цьо-
го українського патріота Господь поклав
відповідальну місію - місію його монашого
покликання, місію його земного життя -
звести в Джублику Собор єдности всіх
християн України, об’єднати навколо Пре-
святої Родини тих, хто шукає в ці неспокійні
часи сьогодення місце для зцілення зране-
них війною сердець та іншими тяжкими
обставинами життя. І коли на цьому свя-
тому місці збираються спраглі Божої бла-
годаті душі, то вони не діляться між собою
на “церкву свого права” “... мого права”,
“...твого права”. Для нас у цю хвилю - один
Бог, одна Христова Церква, одна-єдина
Матір-Україна! Крапка. І добре, по-людськи
і по-Божому чинять отці Джублика, коли
за участю всіх християн України  на Святій
Літургії поминають Блаженнішого Патріар-
ха УГКЦ Святослава. Тим самим пошано-
вують гідність паломників з-поза меж За-
карпаття. Рівно ж, як і ми, прочани, як
нас називають, закарпатці, з Галичини, мо-

ÃÅÒÜ ÐÓÊÈ Â²Ä
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÄÆÓÁËÈÊÀ

Впродовж десятиліть урочище Джублик в Іршавському районі є відпустовим
місцем для тисяч християн, які їдуть туди оздоровитися, попросити у Всевиш-
нього та Матінки Божої опіки для своїх рідних та близьких. З Турківщини це
святе місце уже відвідали тисячі людей і з вірою отримали зцілення та Гос-
подній Покров. Але останнім часом довкола Джублика творяться незрозумілі
історії. Московський патріархат, який є у Закарпатті домінуючим, намагається
взяти це місце під “свою опіку”. Наш земляк, власник релігійного видавництва
“Покрова”, уродженець с.Гусне, який сьогодні проживає у Львові – Володимир
Громик – заступився за український Джублик і опублікував змістовний допис на
своїй сторінці у Фейсбук.

лячись на такій Божественній Літургії,
віддаємо належне нині правлячому архи-
єрею Мукачівської Греко-Католицької єпархії
Кир Нілу. Так було і за часів попередників
Владики Ніла. Навіть етнічний словак, світлої
пам’яті преосвященний Мілан Шашік, може
без надмірної любові, але з належною пова-
гою ставився до Глави УГКЦ, охоче відвіду-
вав Синоди УГКЦ. Я вже не кажу про Народ-
ного Владику, блаженної пам’-
яті Івана Маргітича. Мав щас-
тя неодноразово зустрічати-
ся, брати інтерв’ю в цього Вої-
на Христового. Не з чужих
вуст знаю про його старання і
переживання за єдність хрис-
тиянського Закарпаття. Його
переслідували кагебісти, п’я-
та православна колона крем-
ля та доморощені “мадярони”
в греко-католицьких “рясах”.
Останні не припинили тиску на
українське духовенство і по
сьогоднішній день. Не самі, з
благословення ... Владики Ніла.
Протягом трьох днів-зустрі-
чей за участю згаданого архі-
єрея на отців Джублика
здійснювались погрози Вели-
кої екскумуніки ( відлучення від Церкви) за
те, що на цьому всеукраїнському палом-
ницькому місці на святочних Літургіях зга-
дується ім’я Блаженнішого Святослава.

Преосвященний Владико Ніле, без жодних
образ і, віддаючи Вам належне, як правля-
чому місцевому архиєрею, хочу Вас запи-
тати, як один з тих мирян, які становлять
більшість у Христовій Церкві: за якими кано-
нами переслідуєте українське духовенство?
А ще запитання до Вас, як громадянина Ук-
раїни: за яким кодексом патріотичної гідності
і честі Ви переслідуєте своїх співгромадян?
У ЧАСІ ВІЙНИ?

Пам’ятайте: Джублик - це не котеджі во-
рогів України Медведчука чи Шуфрича, які

пригріли у Вашому краї ситі злачні місця,
не чиясь приватна автозаправка, на якій
робиться бізнес.... Джублик - це всеук-
раїнське відпустове місце, як, наприклад,
Люрд у Франції чи Фатіма в Португалії.
Крім молитов, до облаштування монас-
тирського комплексу і зведення одного з
найбільших соборів України протягом
двадцяти років матеріально доклалися
вірні Львова та Херсона, Донецька та
Луцька, Івано-Франківська та Рівного, Ми-
колаєва та Сум, Тернополя та навіть -
Криму. Ціла карта України! То чи варту-
ють будівничі храму цього Вашої поваги?
Пам’ятайте, шановний закарпатський
архиєрею, що, крім церковної екскумуні-
ки, серед вірних існує так звана народна
екскумуніка, коли народ, будучи більшістю
Церкви, має право вибирати своїми душ-
пастирями тих, котрі є гідними цього по-

кликання. Таких прикладів є чимало і в
Галичині також! Маєте про це пам’ятати.
І останнє: з 7 по 15 липня у Польщі прохо-
дить Синод УГКЦ, не проігноруйте його,
по-братськи гляньте в очі Блаженнішому
Святославу і перепросіть за неоднора-
зову публічну зневагу Глави УГКЦ. Рівно
зробіть це і стосовно отців Джублика. Це
врятує Ваш імідж як Архиєрея. Бо інакше
в часі війни все вирішується за закона-
ми воєнного стану. А цього б не хотіло-
ся. Бо українцям зараз є з ким воювати -
рашистською навалою.

 БОЖЕ, УКРАЇНУ ЗБЕРЕЖИ, ГОСПОДИ,
ПОМИЛУЙ НАС!”

Турківська міська рада повідомляє про
прийняття 30.06.2022 року місцевих по-
датків:

- рішення №1835 “Про встановлення спла-
ти податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки та надання пільг на ньо-
го”;

- рішення №1837 “Про встановлення ста-
вок та пільг із сплати земельного податку”;

- рішення №1838 “Про встановлення ста-
вок орендної плати за землю”;

- рішення №1839 “Про встановлення
транспортного податку”;

- рішення №1840 “Про встановлення тури-
стичного збору”;

- рішення №1841 “Про встановлення єди-
ного податку”;

- рішення №1842 “Про відрахування час-
тини чистого прибутку (доходу) комунальни-
ми підприємствами та їх об’єднаннями”;

- рішення №1843 “Про встановлення зе-
мельного податку на лісові землі”.

Детально можна ознайомитися на офіц-
ійному сайті Турківської міської ради (turka-
mrada.gov.ua) в розділі «Жителю громади»,
підрозділ «Податки, збори, ставки», або ж
за посиланням https://gromada.org.ua/
gromada/turkivska/podatki-11-01-15-19-07-
2017/
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ХВОРОБИ ОКА ТА ПРИДАТКОВОГО АПАРАТУ
Придатними до служби вважаються громадяни, які

мають виражені анатомічні зміни чи недоліки стану
повік, орбіти ока, кон’юнктиви зі значними порушення-
ми зорових чи рухових функцій обох очей. Якщо у люди-
ни відсутнє порушення зорових чи рухових функцій очей
– вона придатна і в мирний, і у воєнний час. Не будуть
призивати до армії людей з різко вираженим знижен-
ням зорових функцій або частими загостреннями на
обох очах, відшаруванням та розривом сітківки на обох
очах, глаукомою обох очей, стійким паралічем рухових
м’язів очного яблука за наявності диплопії, пацієнтів з
короткозорістю чи далекозорістю будь-якого з мерид-
іанів більше 12,0 діоптрій, астигматизмом будь-якого
виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах
понад 6,0 діоптрій. Крім цього, від призову звільняють-
ся ті, у кого гострота зору одного ока нижче 0,1 або не
бачать зовсім, і люди, у яких відсутнє очне яблуко при
гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору
обох очей 0,2 та нижче.

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
Якщо у військовозобов’язаної людини відсутні 10 і

більше зубів на одній щелепі або вони замінені знімним
протезом, відсутні 8 кутових зубів на одній щелепі або
відсутні 4 кутові зуби на верхній щелепі з одного боку і 4
кутові зуби на нижній щелепі з іншого боку, на службу
до армії у воєнний час не призивають. Перешкодою
для служби у ЗСУ комісія може розцінити щелепно-
лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу зі знач-
ними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ков-
тальної та мовної функцій.

«Білий квиток» надається людям з наступними діаг-
нозами: виразкова хвороба шлунка та/або дванадця-
типалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гаст-
роезофагеальна рефлюксна хвороба, апендикс, хво-
роба Крона, виразковий коліт кишківника, синдром под-
разненого кишківника, спайкова хвороба, різні захво-
рювання печінки, які викликають значні порушення в
роботі організму.

ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
Розлади та порушення обміну речовин. У цьому ви-

падку все залежить від того, як саме захворювання
впливають на загальний стан здоров’я. За рішенням
комісії, призовники можуть бути визнані обмежено
придатними для служби.

ВІЛ
Хвороба супроводжується інфекційними, паразитар-

ними захворюваннями, злоякісними пухлинами – лю-
дина визнається непридатною для служби. Носії без-
симптомного ВІЛ обмежено придатні для військової
служби.

ВРОДЖЕНІ АНОМАЛІЇ, НЕДОСТАТНІЙ ФІЗИЧНИЙ
РОЗВИТОК ТА ТРАВМИ

Придатність травмованих людей, в яких значно по-
рушена робота внутрішніх органів, в армії часто обме-
жена. Вроджені вади та аномалії дозволяють не слу-
жити в армії у воєнний час за умови, якщо вони особли-
во сильно виражені та всіляко заважають нормальній
життєдіяльності.

ГЕМОРОЙ
Військовозобов’язані громадяни при загальній мо-

білізації обмежено придатні до військової служби або
придатні до неї.

ГЕПАТИТИ
Непридатні лише пацієнти з тяжкими формами вірус-

них гепатитів, які важко піддаються лікуванню та знач-
но порушують функції органів та систем. Комісія за на-
явності вірусних гепатитів зі стійкими та помірними по-
рушеннями може визнати людину придатною. Якщо ж
хвороба не впливає на функції важливих органів, гро-
мадянина буде мобілізовано у воєнний час.

ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ
Повністю звільнені від служби люди, у яких нейро-

дерміт (атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфіка-
цією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпети-
формний дерматит.

ЗАХВОРЮВАННЯ КІСТОК
Від загальної мобілізації звільнені люди з наступни-

ми діагнозами: важкі форми артритів та артрозів, син-
дром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла,
ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні ар-
тропатії, ювенільний артрит, подагра, подагра Шегре-
на, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит,
що спричиняють значні порушення функцій пошкодже-
них органів. Також не призоватимуть до армії грома-
дян, у яких важка форма набутих деформацій та де-
фектів пальців, стопи, кінцівок, важка плоскостопість,
фібробластичні порушення, що спричиняють тяжкі по-
рушення рухових функцій. На службу до армії також не
потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до
певного рівня, а також важкими формами хвороб хреб-
та (кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спон-
дилоліз, спондилолістез, поразка міжхребцевих дисків,
інші дорсопатії).

ЗАХВОРЮВАННЯ КРОВІ
Непридатні до служби люди з швидко прогресуючи-

ми із значними порушеннями функцій захворювання-
ми крові. Інші обмежено придатні до служби у воєнний
час, за умови, якщо не проходять лікування.

ЗАХВОРЮВАННЯ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ
Від служби звільняють громадян з діагнозами: тяж-

кий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний
нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиці-
альний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, не-
фропатія, ниркова недостатність, гідронефроз, піоне-
фок, піонефок, хвороби сечового міхура; невенеричний
уретрит; наслідки, які заважають нормальному функц-
іонуванню сечостатевої системи.

Якщо хвороби не порушують роботу органів дуже силь-
но – пацієнти можуть бути визнані обмежено придат-
ними до служби у воєнний час.

ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Звільняються від призову пацієнти з гострими мені-

нгітами, енцефалітами, мієлітами, енцефаломієлітами,
внутрішньочерепними, внутрішньохребцевими абсце-
сами, системними атрофіями, дегенеративними хво-
робами, церебральним паралічем, паралітичними син-
дромами, хворобою Паркінсона, радикулопатією, цер-
вікалгією, ішіасом, люмбаго.

Епілепсія та епілептичні синдроми, епілептичний
статус, мігрень, розлади сну при частих нападах також
роблять людину непридатною для мобілізації.

ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
Такі діагнози як озена та гнійний синусит під час воє-

нного стану не перешкоджають вступу до лав ЗСУ. Не
можуть служити в армії люди з хронічним бронхітом,
емфіземою, хронічною обструктивною хворобою ле-
гень, бронхоектатичною хворобою, пневмоконіозом,
хронічними пневмонітами, ідіопатичним фіброзуючим
альвеолітом, легеневим альвеолярним протеїнозом,
тяжкою бронхіальною астмою, внаслідок яких спосте-
рігаються значні порушення дихальної функції

ЗАХВОРЮВАННЯ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
Непридатні до військової служби люди з діагнозами:

серцева недостатність ІІ-Б-ІІІ стадії, гіпертонічна хво-
роба ІІІ стадії, ішемічна хвороба серця з серцевою не-
достатністю ІІ-Б-ІІІ стадії, інфаркт головного мозку,
інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма преце-
ребральної, базилярної, сонної, хребетної артерій чи
аорти, церебральний атеросклероз із значним пору-
шенням функцій.

Від армії звільняються також ті, хто має стійкі пору-
шення роботи системи кровообігу внаслідок перене-
сених флебітів, тромбофлебітів, тромбозу ворітної вени,
емболії та тромбозу інших вен; варикозне розширення
вен нижніх кінцівок; варикозного розширення вен стра-
воходу, мошонки, яєчка, тазу, післяфлебітичного синд-
рому; неспецифічний лімфаденіт; наслідки хірургічних
втручань.

ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА
Якщо людина повністю глуха на обидва вуха або їй

діагностовано глухонімота, стійкі значно виражені вес-
тибулярно-вегетативні розлади, що супроводжуються
симптомами мен’єрівського захворювання, від призо-
ву в армію звільняється.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА
ШКІРИ

У мирний час непридатні ті громадяни, які мають
кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози,
вірусні інфекційні хвороби центральної нервової сис-
теми, вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри
та слизових, гельмінтози, педикульоз та їх наслідки. У
воєнний час громадяни з подібними діагнозами ма-
ють статус обмежено придатних.

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шля-
хом

Пацієнти з вродженим або набутим сифілісом у мир-
ний час до служби не допускають. При військовому ста-
новищі та мобілізації їхня придатність визначається
медичною комісією в індивідуальному порядку. До служ-
би не допускатимуть призовників з гонококовою, три-
хомонадною та іншими інфекціями, що передаються
статевим шляхом, але доти, доки пацієнт не вилікуєть-
ся.

НОВОУТВОРЕННЯ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
Онкохворі з невиліковними діагнозами не підляга-

ють службі, а люди з онкодіагнозами у минулому, ста-
нами ремісії та повільно прогресуючими хворобами у
воєнний час обмежено придатні. Пацієнти з доброякі-
сними новоутвореннями зі значними порушеннями
функцій організму не придатні для служби у ЗСУ.

РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ
Особи з різко вираженими стійкими психічними роз-

ладами не допускаються до мобілізації, проте інші об-
межено придатні у воєнний час. У людей, у яких відбу-
лися розлади психіки в результаті прийому психотроп-
них препаратів або у кого є стійка компенсація наслідків
гострого захворювання, до служби придатні. Людей з
шизофренією, шизотипічними і маревними розлада-
ми, афективними розладами з фазами, що часто по-
вторюються, і глибокою розумовою відсталістю, не мо-
білізуються.

ТУБЕРКУЛЬОЗ
З таким діагнозом на службу у ЗСУ чоловіків не до-

пускають ні у мирний, ні у воєнний час. Якщо захворю-
вання вилікувано – комісія розглядає кожного грома-
дянина в індивідуальному порядку.

Ç ßÊÈÌÈ ÕÂÎÐÎÁÀÌÈ
ÍÅ ÁÅÐÓÒÜ ÄÎ ÀÐÌ²¯

В умовах загальної мобілізації українцям назвали список хвороб, з якими їх не призиватимуть до лав
армії. Чинне законодавство передбачає низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаних чоловіків
можуть тимчасово не взяти в армію або взагалі не мобілізувати.

ÓÊÐÏÎØÒÀ Ç 1 ËÈÏÍß Ï²ÄÂÈÙÈËÀ ÒÀÐÈÔÈ
Укрпошта з 1 липня підвищила тарифи. Вартість стандартної

доставки посилок у межах України у середньому зросла на 14%. У
прес-службі компанії зазначили, що зміна тарифів насамперед
пов’язана зі збільшенням логістичних витрат на доставку.

Відправка по Україні посилки до 1 кг раніше коштувала 31 грн., ціну
підвищили до 35 грн. Доставка посилки до 15 кг коштувала 65 грн., а
тепер 75 грн.

Експрес-доставка в середньому подорожчала на 14% у межах області
та на 16% у межах України. Раніше посилка до 1 кг в Україні коштувала
39 грн., з 1 липня вона зросла до 45 грн.

Послуги щодо пересилання документів подорожчали на 14%.
Укрпошта покищо не переглядає тарифи на міжнародні відправки.

ÒÅÏÅÐ Â ÍÅÁÅÑÀÕ ÒÂÎÐÈÒÜ ÌÅËÎÄ²¯
Не віриться, важко змиритися, що з нами більше немає надзвичайно компанійської людини,

чудового музиканта, вмілого керівника та організатора, надійного
товариша та доброго порадника Івана Ільківа. Минуло вже два
тижні, як він, у розквіті сил, пішов у засвіти, щоб  там, у небесних
палатах,  продовжити творити божественні мелодії. Його прижит-
тєва творчість  ще довго   не забудеться і ніжним щемом ятритиме
душу.

Коротке, але насичене мистецькими подіями, життя Івана Ільківа,
є прикладом для наслідування багатьом музикантам. Прикладом
того, як треба любити музику і віддаватися їй сповна. Без нього впро-
довж десятиліть не обходився жодний мистецький захід, що відбу-
вався не лише на Турківщині, а й дуже часто в межах Львівщини та й
навіть за кордоном. Він навчив музичного мистецтва  сотні молодих
людей, будучи   викладачем та директором Турківської дитячої му-
зичної школи, а згодом вчителем музики Турківського ЗЗСО №1. На
нього, як віртуоза,  що вмів грати на багатьох музичних інструментах,
прагнули рівнятися вихованці. Його цінували, любили й поважали не
лише діти, а й дорослі, з якими впевнено йшов мистецькою  стежкою. На жаль, все це сьогодні
ми згадуємо в минулому часі, який для нас, його колег, є нетлінним, таким, що вічно нагадувати-
ме про цю чудову людину.

З сумом, повагою та вдячністю – колектив Турківської дитячої музичної школи.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізац-

ійної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохоронними
органами Турківської міської ради.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

СПРОБУЙТЕ
ЧАСНИКОВУ ВОДУ

Практично всі знають про користь часнику, хоча в основному згадують про це, коли стоїть
питання зміцнення імунітету, або боротьби із застудою. Інші корисні властивості часнику
менш відомі. Всього 2 зубчики цього природного антибіотика, настояні в склянці теплої води,
можуть врятувати тебе від цілого букета хвороб. Важко повірити, але цей простий рецепт
працює. Ми розповімо, як сповна скористатися перевагами цілющого напою.

Як правильно приготувати часникову воду, при яких захворюваннях її необхідно вживати, а за яких
робити цього не можна.

ІНГРЕДІЄНТИ:
- 2-3 зубчики часнику;
- 3 скибочки свіжого лимона;
- 3-4 краплі оливкової олії;
- 1 склянка теплої води.

Для приготування слід очис-
ти зубчики часнику і нарізати їх
маленькими шматочками. По-
класти нарізаний часник у
відповідну ємність. Додати
кілька скибочок лимона і 3-4
краплі оливкової олії та дати на-
стоятися 15 хвилин. Процідити і
відразу можна вживати.

Виникає питання: чому ре-
цепт часникової настоянки
включає саме ці два продукти?
Часник – один з кращих проти-
мікробних засобів, він ефектив-
но чистить судини, шлунок, ви-
ганяє паразитів. Лимон живить
організм вітамінами, добре
розчиняє шлаки, стимулює спа-
лювання жирів, покращує колір
обличчя.

Високий вміст калію в лимоні
зміцнює серце, благотворно
позначається на роботі голов-
ного мозку і нервової системи.
Велика користь лимона для
травної системи. Його вживан-
ня покращує роботу печінки,
сприяє виробленню її фер-
ментів, а також розріджує жовч.

При регулярному вживанні
часникової води знижується

ризик серцевих захворювань,
серцевого нападу та інсульту.
Часникова вода допомагає роз-
бавляти кров, запобігаючи утво-
ренню тромбів. Часник допома-
гає знизити кров’яний тиск і

нормалізувати рівень холесте-
рину.

Користь для здоров’я від що-
денного вживання часникової
води також включає: підвищену
стійкість до інфекцій, зменшен-
ня болю в суглобах, оздоровлен-
ня печінки і нирок.

Так як часникова настоянка
досить сильно впливає на
організм, пити її кожен день не
рекомендується. Випивати 1
склянку цієї настоянки 2 рази в
тиждень зазвичай досить для

того, щоб сповна скористатися
її цілющою силою.

Найкраще пити часникову
воду вранці – за 30 хвилин до
сніданку. Якщо в даний час

приймаєте розріджувачі крові
або препарати, що знижують
кров’яний тиск, не вживайте
часникову воду без консультації
лікаря, так як вона знижує тиск
і розріджує кров.

Прийом часникової води – це
ще й ефективна домашня дієта,
яка може швидко знищити
відкладення в області живота.
Вона стимулює метаболізм, до-
помагає швидше спалювати ка-
лорії, пригнічує апетит.

 КУБОК  «ГЕРОЇВ
МАРІУПОЛЯ»

Минулої неділі на стадіоні с. Сянки відбувся цікавий і видо-
вищний благодійний турнір – кубок «Героїв Маріуполя».
Участь в ньому зголосилися взяти 4 команди – місцеві  фут-
болісти, с.  Н. Висоцьке, м. Турка та прикордонники. У першо-
му півфіналі зустрілися  ФК «Нижнє Висоцьке» та відділу при-
кордонної служби «Сянки». У напруженій боротьбі перемогу
здобули спортсмени з Нижнього Висоцька. Другий півфінал
привів до перемоги футболістів ФК «Карпати» м. Турка. З
рахунком 5:0 вони переграли місцевий футбольний клуб «При-
кордонник» с. Сянки. Згодом, в боротьбі за третє місце, зус-
трілися команди, які програли у півфіналах. З рахунком 3:1
перемогу святкували сянківчани, а прикордонники опинили-
ся на четвертому місці.

Цікавим видався фінальний поєдинок. Команда «Карпати», з
рахунком 2:0,  здобула перемогу в спортсменів  ФК «Нижнє Ви-
соцьке».

Під час турніру зусиллями спортсменів та вболівальників було
зібрано 5 тисяч гривень. Організатори дякують всім, хто долучився
до благодійної акції, й запрошують бажаючих, що не змогли в цей
день взяти участь у спортивному заході, внести й свій посильний
внесок у перемогу над ворогом. Згодом обіцяють відзвітувати за
всі зібрані кошти, які будуть витрачені для потреб армії. Водночас
подають номер картки, на яку можна переказати гроші –
5375414107953001.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колектив Верхньовисоцького ЗЗСО сумує з приводу смерті пен-
сіонера Миколи Теодоровича Созанського і висловлює щире
співчуття сім’ї.

ÑÓÄ ÇÀÁÎÐÎÍÈÂ ÊÎÌÓÍ²ÑÒÈ×ÍÓ
ÏÀÐÒ²Þ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У вівторок, 5 липня, восьмий апеляційний адміністратив-
ний суд Львова заборонив Комуністичну партію України. Суд
задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України:
заборонив діяльність Комуністичної партії України; майно,
кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних
організацій, первинних осередків та інших структурних ут-
ворень передали у власність держави.

Зазначимо, що раніше в Україні заборонили вже 10 проросійсь-
ких партій.

Наразі серед заборонених партій є «Опозиційний блок», «Соц-
іалісти», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», Партія
справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, «Ліва
опозиція», Партія Шарія, партія «Опозиційна платформа – За
життя».

ÊÍÏ “ÁÎÐÈÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ
Ë²ÊÀÐÍß” ÎÒÐÈÌÀËÀ ÍÎÂ²

ÏÐÀËÜÍ² ÌÀØÈÍÈ WHIRPOOL
Учора, 7 липня, Бо-

ринський селищний
голова Михайло
Шкітак передав дві
пральні машини КНП
“Боринська районна
лікарня” від ГО “Гро-
мадська ініціатива
«Допоможемо разом”.
Ця техніка замінить
застаріле обладнан-
ня, яке на даний час
використало свій ре-
сурс та не забезпечу-
вало потреби лікарні.

Михайло Шкітак та
директор КНП “Бо-
ринська районна лікар-
ня” Ігор Маркін подяку-
вали голові ГО “Гро-
мадська ініціатива “До-
поможемо разом” Юрію Безкоровайному та висловили сподівання на подальшу співпрацю.

Наш кор.


