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19 липня моїй донечці Наталії Малетич-Риштей, яка зараз
проживає в м. Барселона (Іспанія), виповнилося 35 років від
дня народження.

Тож з цим ювілеєм Наталію вітаю я, мама Софія, брати і
сестри з сім’ями.

Зичимо їй міцного здоров’я, благополуччя в подружньому
житті, успіхів у праці. Бути завжди веселою, щасливою, життє-
радісною і основне –здоровою.

 Особисто від мене ці слова прохання-вітання, які линуть від
щирого материнського серця і душі.

ДОНЕЧЦІ
Ти виросла, доню, вже стала дорос-

ла,
Доля нас розлучила, ми в різних

місцях.
Та в будь-яку мить, коли буде по-

треба,
Приїду й зігрію тебе, донечко, я.
Ми часто спілкуємось, донечко

люба.
Буває, що інколи твій спокій десь

зник.
Якщо тобі давить в цю мить щось

у грудях,
Послухай мене. Зроби видих і вдих!
Я вірю і знаю – ти зможеш усе, моя

доню.
А що не вдається –  подумай, розваж.
Захочеш поплакати вдома зі мною,
Прибудь! Й на коліна мені ти приляж.
Цінуй себе, донечко, знай, що не варто
Тягнутись за тими, для кого ти лиш
Звичайна, буденна, чи просто товар ти –
Поганих і підлих людей, моя рідна, облиш.
Будь людяна, добра – це завжди у моді,
Пробач всі образи – в собі не носи.
Бо, знаєш, образа – це радості ворог,
Зроби просто висновок –  і все відпусти.
Живи, моя пташечко, розправивши крила,
Хай манять пригоди й дива тебе ждуть.
І, доне, як хочеш побути щаслива,
Одна лиш порада – просто ти будь!
Кожне це слово я вимовляю устами,
Мій голос тремтить від емоцій в душі.
Хочу бути поруч з  тобою. Твоя Мама,
На жаль, можу це  лиш в цьому посланні.
Будь щаслива і здорова –   на многії літа!

Педагогічний колектив щиро вітає з прекрасним святом душі,
з чудовим золотим ювілеєм , який святкувала 20 липня, зас-
тупника керівника Верхньовисоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО з
навчально-виховної роботи Надію Миколаївну Сеничич.

Нехай красивим світанком, співом птахів, тисячею комплі-
ментів, поздоровленнями і подарунками зустріне Вас щасли-
вий День Ювілею!

Нехай Ваше життя буде схоже на веселку – кожен день ста-
не новою, яскравою, щасливою смугою. Щоб  цвіло воно ніжним
проліском, роки, були щедрими на міцне здоров’я, благопо-

луччя; достатку, неймовірної краси, жіно-
чого щастя. В роботі – успіхів, у справах –
вічного горіння, в душі – ніжної любові, а
в серці – добра і теплоти.

Нехай Ангел-охоронець буде вірним
супутником по дорозі земного життя,
оберігає всю Вашу родину, а щаслива
зірка вказує на вірний і правильний шлях.

Від щирого серця на ниві життя,
Що звуть «золотою» сьогодні,
Вітаємо й зичимо щастя й добра,
Поваги і шани людської.

Мирного неба, Божого благословення на многії літа!

У ці прекрасні липневі дні святкує свій 75-
річний ювілей наша дорогенька, любима, тур-
ботлива матуся, бабуся і теща, жителька м. Тур-
ка Софія Михайлівна Слинявчук.

Рідненька, бажаємо, щоб Ви завжди були здо-
ровою, щасливою, сповненою життєвих сил та
енергії. Нехай всі тривоги обходять Вас сторо-
ною, а життя дарує стільки радості, щоб її виста-
чало на всіх. Божої Вам опіки та Ангела-хоро-
нителя на довгій життєвій ниві!

Всю доброту, яка
існує в світі,

Всю радість, що живе
поміж людей,

Найкращі всі, що до
вподоби, квіти

Даруєм Вам у цей
святковий день.

Хай Матінка Божа від
зла захищає,

Від горя боронить мо-
литва свята.

Христос хай здоров’я
міцне посилає

На мирні, щасливі й благії літа!
Любимо і цілуємо – дочки Надія і Галина, син

Василь, зяті Дмитро і Віталій, онуки – Любомир,
Анна, Дмитро, Ольга, Марія, Іванна, Юлія.

26 липня святкуватиме  свій 70-річний юв-
ілей Юлія Іванівна Кравців –  наша дорога і
мила матуся, турботлива бабуся, хороша сва-
ха.

Бажаємо Вам,
рідненька, доброго здо-
ров’я – на довгі і мирні
роки життя, життєвої
енергії і оптимізму, ро-
динного тепла, достатку,
поваги, добра, Божої лас-
ки – на многії літа!

Наша любляча, рідна,
найкраща у світі,

Із Вами нам завжди за-
тишно й світло.

Ви гарна господиня,
бабуся і сваха чудова,

Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати і словом, і ділом,
Із Вами у домі – надійно та щиро.
Живіть нам на радість у щасті і мирі!
 З повагою –  син Борис, невістка Галина,

син Андрій, дочка Іванна, зять Ігор, онуки –
Олег, Богданочка, Діана та Андрійчик, свати з
Борині та Комарників.

ЩО БУДУЮТЬ У КАР’ЄРІ?
Ще на початку літа неподалік озера, що знаходиться у колишньому кар’єрі в м.Турка,

будівельники розпочали спорудження загадкового об’єкту. Принаймні, так вважала донедавна
переважна більшість турківчан, які в здогадках запитували: що ж все-таки тут буде? Хтось
з оптимізмом казав – це майбутня база відпочинку, інші бачили в цьому якийсь виробничий
об’єкт.

Але, як вдалося з’ясувати, насправді тут облаштовує вишку один з мобільних операторів. Ще в 2019
році міська влада надала дозвіл на будівництво, реалізація якого розпочалася лише цьогоріч. Міський
голова Ярослав Паращич каже, що власники об’єкту після того, як він буде введений в експлуатацію,
мають капітально відремонтувати приблизно 400 м дороги, знищеної важким  будівельним
автотранспортом, яка проходить через територію паливного складу. Ось і вся загадкова історія.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÒÅÆÊÀ, ÙÎ ÂÈÇÍÀ×Àª ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ
З нагоди професійного свята – Дня працівника природозаповідної  справи – у Національному

природному парку «Бойківщина» відбулася офіційна презентація історико-краєзнавчої стеж-
ки «Історичні та природні таємниці урочища Бабінець». У цей же  день відбулася перша екс-
курсія цим пізнавальним маршру-
том, на якому облаштовано
місточки, сходинки, вказівники.

Гості мали добру можливість
більше дізнатися про долю вояків
УПА, що захоронені на території Бо-
ринської селищної ради, як відрізни-
ти ялину від ялиці, чому дикі орхідеї
є ознакою гармонії природи та лю-
дини та ще багато цікавого. Про-
тяжність туристичної стежки по ма-
лому колу – близько 2 км, по вели-
кому – 5 км. А пролягла вона по те-
риторії Боринського лісництва ВВП
«Надлісництво Турка» ДП «Самбі-
рське лісове господарство». У цей
день колектив парку вітав голова
Самбірської районної військової ад-
міністрації Іван Ільчишин та вручив
почесні грамоти ряду працівників
НПП «Бойківщина».

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Потрібні охоронники (чоловіки,жінки). Тел: 050-341-455, 067-
541-62-24.

ВОГНЕБОРЦІ
ВРЯТУВАЛИ 3 БУДІВЛІ

У понеділок, 18 липня, о 10.15 год., до служби порятунку “101”
надійшло повідомлення про пожежу в с. Кіндратів. Пожежа ви-
никла в дерев’яній господарській будівлі, розміром 8х15 м. До
місця події було направлено пожежні підрозділи м. Турка та
смт. Східниця.

Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями будівлі і
на момент прибуття вогнеборців повністю охопив її. Водночас, існу-
вала загроза перекидання вогню на поруч розміщені будівлі. Тож,
рятувальники одразу приступили до проведення робіт з ліквідації
займання.

Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю по-
вністю. Однак, завдяки оперативним та злагодженим діям ряту-
вальників, вдалось запобігти розповсюдженню пожежі та вряту-
вати від вогню 2 житлових будинки і сусідню господарську будівлю.

До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2
одиниці спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини по-
жежі встановлюють.

Наш кор.

Посвідчення особи з інвалідністю з дитинства ІІ  групи – серія
ААБ № 100462, видане 12.03.2013р. на ім’я Богдана Антоновича
Шумлянського, вважати недійсним.

Я З ТИХ ЖІНОК
Я з тих жінок, в яких все добре,
Навіть, коли від болі стигне

кров.
І коли серце від образи сто-

гне–
Я посміхаюсь щиро знов і знов.
Я з тих жінок, в яких все супер.
І про яких розказують «бай-

ки»…
Яких не люблять ненависні

люди,
Бо не такі ми зовсім, як вони.
Я з тих жінок, в яких все клас-

но,
Які сміються щиро, аж до сліз.
Які радіють теж чужому щастю
І моляться, щоб Бог усіх беріг.

Я з тих жінок, в яких усе «в
ажурі».

Завжди! Хоч «забинтована»
душа,

Не піддаємось жодній ми
«дресурі»,

Хоч зранені, та сильні в нас
серця.

Я з тих жінок, які завжди щас-
ливі,

Де б ми не були і де б ми не
жили.

Бо наша сила  – у Любові й Вірі!
Нас обіймає сам Господь

крильми!
Літа минають, я не боюсь ста-

ріти,
Під хустку не ховаю сивини…
Моє багатство – це онуки й діти,
І слід мій на Землі – також

вони.
Дивитися в люстерко – не бо-

юся!
Не нарікаю на своє буття.
Я горда тим, що мама я й ба-

буся,
Значить, недаром прожила

своє життя.
P. S. Немає легкого шляху, щоб

бути собою!
Але бути собою – це єдиний

вірний шлях.
Живіть, щоб радіти, сміятись,

кохати…
Як довго це буде – не можем

ми знати.
Бо цим керує Бог і Божа Мати.
А в моїх силах – здоров’я, щас-

тя, миру
Всім вам бажати…

 ÍÅ ÁÓÄÅÌÎ ÏËÀÒÈÒÈ,
ÏÎÒÎÍÅÌÎ Â ÑÌ²ÒÒ²

ІГОР СОЛОПАТИЧ ЗАКЛИКАЄ ТУРКІВЧАН ОТЯМИТИСЯ
Уже й важко пригадати, скільки разів наша газета порушувала тему санітарної очистки

міста, зокрема вивезення твердих побутових відходів. Практично щодня на цю тему читає-
мо дописи в мережі Інтернет. Небайдужі люди пропонують свої варіанти  належної очистки
міста,  закликають до сумління та відповідальності посадових осіб та й громадян загалом.
На жаль, у всезагальній байдужості ці прохання-заклики не дають результату. Відтак на-
прошується логічний висновок, що порядок можна навести лише з допомогою примусу. Як
кажуть у народі, без нагайки не обійдеться.

Днями у соцмережі Фейсбук було розміщено черговий заклик начальника Турківського ЖКУ Ігоря
Солопатича, до якого він додав невеликий фотозвіт нашого спільного турківського нехлюйства. Світли-
ни зроблено на вулицях Івана Франка, Молодіжна, Богдана Хмельницького та на майдані Шевченка.
У дописі автор звертається до керівників міста, старост і  наполегливо рекомендує включитися в
загальну, спільну і відповідальну роботу. Він   наголошує на тому, щоб старости надали списки влас-
ників домоволодінь, зареєстрованих та фактично проживаючих  в межах тієї чи іншої громади, з тим,
щоб заключити реальні договори на вивіз твердих побутових відходів. За його словами, в даний час це
зробили  лише старости с. Завадівка  Олег Павлик та  с. Явора Василь Яворський.  «Окремі зухвалі
старости дозволяють собі приватним транспортом звозити різний непотріб на сміттєзвалище. Хочу
їм повідомити, що  земельна ділянка, де знаходиться полігон твердих побутових відходів, є  у пост-
ійному користуванні ЖКУ і ніхто не має права звозити туди сміття без відповідних погоджень та
безоплатно. Забудьте про всілякі договорняки з працівниками влади, які  до даної землі не мають
жодного відношення», – наголошує Ігор Солопатич. Та, більше того, він каже, що не пошкодує ані
пального, ані затраченого часу й збере самовільно вивезене сміття та підвезе до адмінбудинку
такого старости.  А якщо зловить автомашину на сміттєзвалищі, то вона може залишитися там назав-
жди. За словами керівника ЖКУ,  дехто дозволяє собі  брати з людей кошти ніби на вивезення твердих
побутових відходів, а використовує їх для власних потреб. На завершення Ігор Солопатич закликає
представників влади до сумління та  відповідальності. Не забувати, що в їхніх обіцянках був пункт –
навести  належний санітарний лад на території міста,  сіл. І не треба обманювати людей...

Важко з таким дописом не погодитися. Допоки ми не зрозуміємо,  що ніхто не зможе навести
належний стан у місті, якщо за  вивезення твердих побутових відходів не будуть платити всі без
винятку, починаючи від керівника громади й закінчуючи пенсіонером. У місяць це всього-на-всього
22 гривні. Для порівняння: за ці кошти зараз можна придбати одну хлібину чи півкілограма помідорів.

Принагідно уже вкотре хочемо попросити керівників Турківського ЖКУ подати до редакції списки
тих людей, які платять за вивіз сміття. Тоді буде зрозуміло, хто не платить. І обов’язково вказати
вулиці, на яких вони проживають. До речі, з такою вимогою уже неодноразово до редакції зверталися
небайдужі жителі Турки.

Цікаво було б почути й коментарі керівників міста та старост, що ж вони думають  з цього приводу.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Софія РИШТЕЙ, с. Штуковець.

За його словами, такі громадяни, які раніше
були засуджені за статтею «Ухилення від призову
з мобілізації», не підлягають зняттю з військово-
го обліку.

«Після відбування покарання чоловікам призов-
ного віку вручатимуть повістки повторно - це пе-
редбачено Законом України «Про військовий обо-
в’язок та військову службу«», - зазначив юрист.

Адвокат нагадав, що за ухилення від служби в
Україні передбачено кримінальну відпові-

Чи мають право «ухилянту»
видати повістку повторно

Через повномасштабну війну з російською федерацією в Україні триває загальна мобіліза-
ція населення. Наразі чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) вручають повістки.  Однак
є громадяни, які ухиляються від служби у лавах ЗСУ. Чи можуть такі люди отримати по-
вістку повторно,  пояснив юрист Роман Лихачов із волонтерського руху «Адвокати ЗСУ».

дальність у вигляді позбавлення волі на строк
від трьох до п’яти років.

До речі, за словами начальника Управління
персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа
Горбача, вручення повістки громадянину Украї-
ни у будь-якому місці, не забороненому законом,
не означає миттєвого призову до армії. Воно не-
обхідне першочергово для того, аби людина ста-
ла на військовий облік.

П’яний водій «Жигулів»
в’їхав у будинок

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 липня, близь-
ко 18.00 год., на автодорозі «Бориня – Мохнате» в селі Нижнє
Висоцьке. Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний
місцевий мешканець, керуючи автомобілем «ВАЗ 2107», не
впорався з керу-
ванням, виїхав
на узбіччя, де
зіткнувся з ме-
талевою огоро-
жею, після чого
в’їхав у будинок.

Внаслідок ДТП
пасажирка лег-
ковика, 42-річна
жителька Турків-
щини, отримала
тілесні ушкод-
ження та була
госпіталізована. Встановлено, що водій «Жигулів» перебував у стані
алкогольного сп’яніння – в його крові було виявлено 1,8 проміле.

За фактом  проводиться досудове розслідування.
Наш кор.
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Пересувні відділення – це
можливість жителям за місцем
проживання отримати ширший
спектр послуг в майбутньому
(цифрові та банківські послуги у
кожному населеному пункті
країни). А ще – виконувати соц-
іально важливу функцію достав-
ки пенсій та соціальних допо-

мог. Це не так відчутно у більш
спокійних областях, проте в тих
регіонах, де відбуваються ак-
тивні бойові дії, роль пересув-
них відділень безцінна. На щой-
но звільнених територіях, де
відсутній інтернет та світло, зав-
дяки пересувним відділенням,
Укрпошта могла буквально на
наступний день після дозволу
військової адміністрації достав-
ляти виплати пенсіонерам, про-
дукти, ліки чи гуманітарну допо-
могу.

Хоч війна, на щастя, прямо не
торкнулася всіх областей, її на-
слідки відчули всі. Через внутрі-
шню міграцію, відділення Укр-
пошти на заході стали прийма-

ти більше клієнтів. І хоч Укрпош-
та по всій Україні надає одна-
кові послуги, опиняючись в но-
вому місті, клієнти часто звер-
талися до операторів та листо-
нош з проханням роз’яснити, як
працює пошта і які послуги мож-
на отримати.

Ми бачимо, що у людей є ба-
гато питань, особливо
у тих, хто змінив місце
проживання і, відпов-
ідно, відділення, в
якому обслуговувався
раніше. Пенсіонери
цікавляться, чи мож-
на отримувати пенсію
через відділення Укр-
пошти, чи з доставкою
листоношею. Багато
питають про фінан-
сові послуги. Щоб наші
клієнти могли все по-
чути з перших уст, Укр-
пошта в червні поча-
ла проводити Дні Ук-
рпошти в громаді, де
начальники відділень
разом із працівника-
ми обласних дирекцій
Укрпошти відповіда-
ють на всі питання
клієнтів.

День Укрпошти – це
cвоєрідний день

відкритих дверей, де всі клієнти
Укрпошти – як існуючі, так і по-
тенційні – зможуть отримати
відповіді на всі питання щодо
послуг, які зараз надає Укрпош-
та.  Особливо клієнтам сподо-
балась можливість подати до-
кументи для переходу на отри-
мання пенсії в Укрпошті прямо
під час таких заходів – не завж-
ди знаходиться час і можливість
для цього. І тепер вони отрима-
ють пенсію у себе вдома або на
відділенні, зекономивши кошти
на поїздку до банкомату або на
комісію за зняття цих самих
коштів з карт через термінали
або банкомати інших фінансо-
вих установ.

День Укрпошти в громаді про-
ходить регулярно, про що заз-
далегідь  можете дізнатися з
об’яв, які будуть розміщені у ва-
ших населених пунктах, по-
відомленнях у соціальних групах
ваших громад, тощо.

А поки винесемо кілька пи-
тань, які найчастіше ставлять
клієнти.

Чи займається Укрпошта до-
ставкою пенсій, бо до війни го-
ворили, що відділення будуть
закриватися.

Укрпошта  надає всі необхідні
жителям послуги у пересувних
та стаціонарних відділеннях.
Всього в Львівській області пра-
цюють 480 відділень: 368 стац-
іонарних та 112 пересувних. І в
стаціонарному, і в пересувному
відділенні пенсіонери зможуть
отримати пенсії. Тим, кому
пенсії додому приносила листо-
ноша, так само будуть отриму-
вати свої гроші з доставкою до-
дому. Доставка пенсії – це не
просто рядова послуга Укрпош-
ти. Компанія несе відпові-
дальність  перед кожним
клієнтом і мусить доставити соц-
іальні виплати, субсидії та пенсії
всім адресатам. Зокрема, за
липень  по  Львівській області
Укрпошта вже виплатила  35 %
пенсій.

Якщо пенсіонер раніше отри-
мував пенсію на банківську кар-
тку, а зараз хоче перейти на об-
слуговування до Укрпошти, по-
трібно звернутися із відповід-
ною заявою до Пенсійного Фон-
ду України. Зараз навіть не по-
трібно їхати до Пенсійного фон-
ду – все можна оформити на
місці. Що і як зробити, підкаже
листоноша або оператор найб-
лижчого до вас відділення по-
штового зв’язку.

Чи можна отримувати пенсію
в Укрпошті, якщо в селі немає
відділення?

Якщо у вашому селі немає ста-
ціонарного відділення, це не
впливає на роботу Укрпошти. У
ті населені пункти, де немає
стаціонарних відділень, при-
їжджають пересувні.

Із початку воєнних дій вже 266
пересувних відділень Укрпошти
почали працювати у 9 областях
України. 25 точок базування у
Вінницькій, Дніпропетровській,
Житомирській, Івано-
Франківській, Львівській, Пол-
тавській, Тернопільській,
Хмельницькій та Харківській
областях вже обслуговують 2600
населених пунктів. Тепер 1,3

ÙÎ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÇÍÀÒÈ ÏÐÎ
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Як і під час карантину, Укрпошта продовжує працювати і

під час війни: всі 4 місяці компанія виплачувала пенсії, соціаль-
ну допомогу та субсидії в усіх областях, здійснювала торгів-
лю продуктами харчування та товарами першої необхідності,
приймала комунальні та інші види платежів і навіть оформ-
лювала передплату на улюблені видання. Велике наванта-
ження лягло на сусідні з «фронтовими» області. Наприклад,
Укрпошта організовувала роботу пересувних відділень в
Сумській та Харківській областях через Полтавську дирек-
цію, а в Миколаївській, в час, коли велика частина області
була окупована, через Кіровоградську. Така взаємозаміна не
можлива, коли є лише стаціонарні відділення. А саме завдяки
пересувним відділенням Укрпошта чи не єдина компанія, яка
змогла надавати послуги на всій території України з почат-
ку війни.

млн. жителів відділених сіл от-
римують всі необхідні послуги
компанії.

У  Львівській області працю-
ють 112 ПВПЗ.  Крім  пенсій, у
пересувних відділеннях можна
отримати всі послуги, що і в ста-
ціонарних: оплатити комунальні
та інші види платежів, оформи-
ти передплату, відправити або
отримати посилку, придбати
продукти харчування та товари
першої необхідності. Графік ро-
боти пересувного відділення у
вашому селі можна уточнити у
листоноші або у старости.

Як отримати пенсію на ново-
му місці?

Для тих українців, які змінили
місце проживання, у зв’язку з
війною або з інших причин, та
хочуть продовжувати обслугову-
ватися в Укрпошті, зокрема от-
римувати пенсійні чи інші вип-
лати, потрібно оформити пере-
адресацію.

Якщо ви виїхали з місця фак-
тичного проживання, ви може-
те отримати свої виплати на-
ступним чином:

1.Зателефонуйте до Контакт-
центру Укрпошти за номером 0
800 300 545 та оберіть кнопку 2
– розділ «Пенсії, соціальні вип-
лати та субсидії» (усі дзвінки без-
коштовні), або заповнивши он-
лайн-форму; або до Пенсійно-
го фонду України за номерами
телефонів, які розміщені за по-
силанням або передайте
інформацію через електронний
кабінет.

2. Повідомте про необхідність
отримання пенсії, грошової до-
помоги за іншою адресою та
передайте наступну інформа-
цію:

- прізвище, ім’я та по батькові
одержувача пенсії та/або грошо-
вої допомоги;

- адресу отримання пенсії/
грошової допомоги до березня
2022 року;

- паспортні дані (серія та но-
мер паспорта);

- номер телефону одержува-
ча пенсії/грошової допомоги;

- спосіб отримання виплати
(на відділення або за домаш-
ньою адресою)

- нову адресу доставки: індекс
відділення Укрпошти або адре-
су тимчасового проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або
грошову допомогу поштовим пе-
реказом, повідомте оператору
додатково код переказу, який
отримали в смс-повідомленні.

Ваші кошти будуть виплачені
за заявленою адресою прожи-
вання протягом декількох днів.

Якщо ви поки не визначили-
ся з місцем отримання випла-
ти та бажаєте її отримати на
будь-якому автоматизованому
відділенні Укрпошти, до якого
буде доступ, повідомте про це
оператору.

Євген САВЧУК,
директор Львівської дирекції

АТ “Укрпошта”.

“À êîëè íîãè
âòîìèëèñü ,

õîäè ñåðöåì”.
Св . Іван Павло ll

Коли Емілія Войтила зава-
гітніла , лікарі сказали їй ,
якщо вона хоче жити ,то має
зробити аборт . Однак вона
не вагалась ні хвилини і вирі-
шила народити дитину – май-
бутнього Папу і майбутньо-
го Святого ІВАНА ПАВЛА ll

Десять Заповідей
Спокою

ІВАНА ПАВЛА II
Саме цей день я хочу прожити,

не намагаючись одразу вирішити
всі життєві проблеми.

Саме сьогодні зважатиму на
свою поведінку: буду привітним до
людей, не буду критикувати, вип-
равляти чи вдосконалювати ніко-
го, окрім себе.

Саме сьогодні буду щасливим,
усвідомлюючи, що я створений для
щастя не тільки у вічності, але й
тепер.

Саме сьогодні підлаштуюся під
обставини, не прагнучи, щоби вони
підлаштовувалися до моїх бажань.

Саме сьогодні відведу кілька
хвилин свого часу для читання. Як
їжа потрібна тілові, так добра книж-
ка потрібна для духовного життя.

Саме сьогодні зроблю якийсь
добрий вчинок і нікому про це не
скажу.

Саме сьогодні зроблю щось, до
чого не маю жодного бажання. А
коли почуватимусь ображеним, не
виявлю цього.

Саме в цей день складу собі де-
тальний план. Можливо не буду
його ретельно дотримуватися, але
спробую виконати два правила: не
буду поспішати і буду рішучим.

Саме сьогодні буду сильно віри-
ти — навіть коли б обставини схи-
ляли мене до чогось протилежно-
го. Бог піклується про мене так,
ніби на світі більш нікого немає.

Саме сьогодні не буду нічого бо-
ятися. Не боятимусь вірити в Доб-
ро і за все дякувати. Адже все є
Божим даром.

Батьків школярів цікавлять подробиці навчального проце-
су в умовах війни у разі, якщо школи таки відкриють. 

Так, як повідомили у службі освітнього омбудсмена, вчи-
телі не зможуть відпустити дитину додому, на прохання
батьків, під час повітряної тривоги.

“Відповідно до пунктів 15-16  Порядку заповнення та пе-
ребування в спорудах фонду захисних споруд цивільного
захисту, вихід із захисної споруди здійснюється тільки якщо
надійшла інформація про відсутність небезпеки (після уточ-

нення ситуації в районі споруди), а також у випадках виму-
шеної евакуації”, — повідомили у відомстві. 

За їх даними вимушена евакуація зі споруди фонду захис-
них споруд проводиться, якщо: 

- відбулося пошкодження споруди, що виключає подаль-
ше перебування в ній осіб, які укриваються; 

- відбулося затоплення споруди;
- сталася пожежа у споруді та утворилися в ній небез-

печні концентрації шкідливих газів; 

- було досягнено граничних параметрів внутрішнього по-
вітряного середовища.

«Тому під час повітряної тривоги, щоб не наражати дитину
на небезпеку, педагог не має права відпустити її додому
навіть на прохання батьків», — наголосили в омбудсмена.

Президент України не підтримав петицію  про заборону
очного навчання до кінця воєнного стану і наголосив, що р-
ішення ухвалюватиме місцева влада.  Президент наголо-
сив, що державну політику у сфері освіти визначає Верхов-
на Рада України, а реалізують її уряд, інші центральні органи
влади та органи місцевого самоврядування.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборон-

ної, мобілізаційної роботи, цивільного  захисту та взає-
модії з правоохоронними органами Турківської міської
ради.

ßÊ ÒÐÈÂÀÒÈÌÅ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê Ï²Ä ×ÀÑ Â²ÉÍÈ
Невдовзі  розпочнеться новий навчальний рік. Проте через повномасштабну війну в Україні у суспільстві

тривають жваві дискусії, чи безпечно відкривати школи.
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Обрізування квітів в період
бутонізації і початку цвітіння
рослин - найдієвіший спосіб
знищення борщівника на неве-
ликих площах, але і один з най-
небезпечніших - легко забруд-
нитися соком і отримати сильні
дерматози на різних ділянках
тіла.

СПАЛЮВАННЯ
Дуже ефективний шлях зни-

щення насіння рослин саме в
період його дозрівання. Тут
важливо не упустити момент
проведення заходу - краще його
проводити до початку повного
дозрівання плодів у цент-
ральній, найбільшій пара-
сольці. Повинно бути зрозуміло
- цей метод потребує макси-
мальної обережності й акурат-
ності.

Перед підпалом можна рос-
лини облити горючою рідиною
(так, щоб саме парасольки з
плодами були намочені), і під
час їх горіння важливо дотриму-
ватися всіх запобіжних заходів -
з плодів будуть виділятися
ефірні масла, які так само го-

рючі. Важливо дотримуватися
всіх заходів протипожежної без-
пеки, а також намагатися не
допускати попадання соку на
відкриті ділянки тіла і одяг.

ОБРОБКА ГЕРБІЦИДАМИ
Можливе використання

різних видів гербіцидів, що ви-
пускають промислово: раундап,
торнадо та ін. Час обробки - на
початку відростання рослин
борщівника, і, обов’язково, пе-
ред початком цвітіння. Слід
зазначити, що проведення об-
робки рослин гербіцидами на
початку дозрівання насіння є
менш ефективним. Часті та
інтенсивні обробки будуть ефек-
тивними для генеративних рос-
лин, починаючи з моменту роз-
витку генеративного пагона і
лише до початку цвітіння. Після
першої обробки і знищення ве-
гетативної маси на цій же площі
необхідне проведення повтор-
ної обробки для знищення
сходів борщівника.

Примітка: Застосування герб-
іцидів проводиться відповідно
«Переліку пестицидів і агро-

хімікатів, дозволених до викори-
стання в Україні». Забороняєть-
ся випасання худоби та заготів-
ля сіна у зоні 300 м від оброб-
лених територій протягом 15
діб; обробка земель не-
сільськогосподарського вико-
ристання на відстані менше 300
м від місць постійного перебу-
вання людей.

РУЧНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
СПОСІБ БОРОТЬБИ

Суть роботи - зрізати (зруба-
ти) точку росту нижче кореневої
шийки. Якщо зрубати вище, тоб-
то на корені, залишиться кілька
сплячих бруньок в листових па-
зухах - то вони підуть у ріст, і встиг-
нуть дати насіння. Однорічні
сходи легко знищити лопатами,
прополками і регулярною
відвальною оранкою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ, ЗНИ-
ЩУЮЧИ ЗАРОСТІ БОРЩІВНИКА

Скошувати рослини борщів-
ника в період закінчення
цвітіння і на початку дозріван-
ня плодів, оскільки це не мати-
ме потрібного ефекту (якщо
тільки скошені рослини не бу-
дуть тут же спалені, або якось
інакше знищені відразу після
скошування).

Допускати скошування в мо-
мент осипання насіння з рос-
лин, бо це сприятиме більшому
розповсюдженню рослин.
 Під час роботи з борщівником
не можна бути роздягненим
або мати незахищені ділянки
тіла (найкраще одягнути водо-
непроникний одяг, бо сік рос-
лин, що ввібрався в одяг, тор-
кається тіла, і проникає в ньо-
го, якщо не змитий протягом
доби; при попаданні на ці місця
сонячного світла (ультрафіоле-
ту) буде сприяти утворенню
дерматитів за типом опіків).
Якщо рослини були скошені, то
їх одразу необхідно прибрати в
купу і спалити, або насіння має
бути знищене іншим доступним
і ефективним способом.

Скошений матеріал не мож-
на залишати кинутим на місці.
Бо генеративний пагін борщів-
ника має в стеблі великий за-
пас поживних речовин, який є
достатнім, щоб у скошеній рос-
лині, насамперед, в парасольці,
дозріло насіння, яке вже зав’я-
залося (тобто дійшло до воско-
вої фази стиглості, яка є цілком
достатньою, щоб навесні з цьо-
го насіння вже виросли нові рос-
лини).

Скошувати або зрізати росли-
ни, коли на них вже дозріли
плоди, і робити це у вітряну по-
году, що сприятиме поширенню
виду на нові території.

Не можна близько підходити
до рослин, або заростей борщ-
івника, брати в руки будь-які
його частини, нюхати квіти, фо-
тографуватись тощо.Листя і пло-
ди борщівника багаті на ефірні
олії, які містять фуранокумари-
ни — фотосенсибілізуючі речо-
вини, які при потраплянні на
шкіру можуть викликати фото-
хімічний опік.

Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу

спорту, молоді, оборонної, мо-
білізаційної роботи, цивільно-
го  захисту та взаємодії з пра-
воохоронними органами Турк-
івської міської ради.
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ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÌ
Борщівник Сосновського - отруйна, багаторічна рослина,

при контакті з якою виникають сильні опіки. Правильна сівоз-
міна, інтенсивне землекористування - запорука скорочення
заростей і розповсюдження борщівника. Протягом останніх
15 - 20 років борщівник освоїв орні землі і не тільки. Легко
розмножуючись насінням, з його доброю летючістю, він про-
сто і швидко поширюється вздовж доріг, заходить в ліси і
зарості чагарників, що обумовлює значне гальмування бо-
ротьби з ним. Не винятком є і наша Турківщина, де борщівник
оселився на великих ділянках земель сільськогосподарсько-
го призначення. Досить часто його можна побачити на горо-
дах, де господарі не обробляють землю. І якщо не вести з
борщівником серйозну боротьбу, то за декілька років знищи-
ти його буде практично неможливо.  Важливо знати, що одна
рослина може дати від 15 до 20 тис. і більше насінин.  Ще
однією загрозливою особливістю борщівника є різноякісність
насіння. Зазвичай в перший рік проростає від 20 до 70%; на
другий – від 30 до 60% від не пророслих в першій рік насінин.
Деякі плоди борщівника можуть прорости лише через 5-6
років або навіть через 12-15 років!

ßÊ ÂÁÅÐÅÃÒÈÑß Â²Ä
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Основною причиною виникнення гострих кишкових інфекцій є

недотримання правил особистої гігієни, технології приготу-
вання страв, умов і термінів зберігання продуктів, а також вжи-
вання неякісної їжі. Влітку до лікарів частіше звертаються люди
зі скаргами на нудоту, біль у животі, слабкість. Ці та інші сим-
птоми часто свідчать про кишкову інфекцію чи харчове отрує-
ння. Й такі захворювання влітку діагностують значно часті-
ше, ніж в інші пори року. Цьому сприяють висока температура
повітря й недотримання правил гігієни.

Підвищена температура навколишнього середовища сприяє поширен-
ню збудників, які викликають захворювання на кишкові інфекції, зокрема
на сальмонельоз, дизентерію, гастроентероколіти, гепатити, харчові ток-
сикоінфекції тощо. При цьому основною локалізацією збудників цих хво-
роб є кишківник людини. Сприйнятливість людей до кишкових захворю-
вань досить висока, але частіше хворіють діти. Це пов’язано з тим, що у
них захисні сили та гігієнічні навички недостатні.

Існують три шляхи передачі кишкових інфекцій: харчовий, водний і кон-
тактно-побутовий. Найчастіший шлях передачі збудників інфекцій — хар-
човий, коли зараження відбувається через продукти харчування і приго-
товлені з них страви, а також овочі та фрукти, забруднені мікроорганіз-
мами, якщо їх вживати без достатньої гігієнічної і термічної обробки. Вод-
ний шлях передачі збудників інфекцій реалізується значно рідше, в ос-
новному через забруднення питної води внаслідок аварій на водопрові-
дних та каналізаційних мережах. При контактно-побутовому шляху пе-
редачі збудник інфекції може передаватися через забруднені руки, пред-
мети домашнього вжитку - білизну, рушники, посуд, іграшки.

Кишкові інфекції називають «хворобою брудних рук».   Хвора людина,
або бактеріоносій, не дотримуючись правил особистої гігієни, забруднює
харчові продукти, предмети, що оточують їх, тим самим створюючи не-
безпеку зараження інших людей. Основною причиною виникнення гос-
трих кишкових інфекцій є елементарне недотримання правил особистої
гігієни, технології приготування страв, умов та термінів зберігання сиро-
вини та готових страв, вживання неякісних харчових продуктів. Хворо-
ботворні мікроби переносять мухи. На лапках та поверхні тіла мухи є
велика кількість мікробів, які потрапляють на продукти харчування, по-
суд тощо.

Щоб вберегтися від кишкових інфекцій та харчових отруєнь, вар-
то  дотримуватися правил:

- ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення
з вулиці та після кожного відвідування вбиральні;

- мити та тримати у чистоті всі поверхні та кухонні прилади;
- користуватися індивідуальним посудом;
- запобігати проникненню комах до приміщень, де готують їжу та збер-

ігають харчові продукти;
- окремо готувати і зберігати сирі та готові до вживання харчові про-

дукти;
- для обробки сирих продуктів використовувати окремі кухонні прила-

ди (ножі, обробні дошки тощо);
- добре просмажувати або проварювати продукти, особливо м’ясо,

птицю, яйця і рибу;
- дотримуватися відповідного температурного режиму при зберіганні

харчових продуктів (не залишати приготовлені продукти при
кімнатній температурі більш, ніж на дві години);

- не пити воду з неперевірених джерел, вживати бутильовану або
охолоджену кип’ячену воду;

-мити та обдавати окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживан-
ня їх у сирому вигляді;

- не вживати продукти після закінчення терміну придатності;
- при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовува-

ти чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо);
- не купувати продукти у випадкових осіб або в місцях несанкціонова-

ної торгівлі;
- не давати маленьким дітям некип’ячене розливне молоко, сирі яйця

тощо;
- не купатися в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих

пляжів, не ковтати воду з водойми;
- уникати контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворю-

вання.
До речі, кишкові інфекції можуть проявлятися не одразу. Прихований

період при різних захворюваннях часто триває від двох до семи днів. І
лише потім проявляються характерні ознаки захворювання: слабкість,
головний біль, нудота, блювота, болі в животі, пронос, підвищення тем-
ператури. За появи таких ознак треба негайно звернутися по медичну
допомогу і у жодному разі не займатися самолікуванням.

Віталій БРАТОК,
лікар-інфекціоніст КНП “Турківська ЦМЛ”.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив працівників анестезіологічного відділу КНП “Турківська

центральна міська лікарня” висловлює щире співчуття анестезисту
Зеновію  Михайловичу Яворському з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.


