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Зобов’язуємо забезпечити повне виконання листа Націо$
нального банку від 18.08.08 р. № 17010/684, що додається.

Заступник  Голови  Правління  НБУ
О. КУЧЕРЕНКО

Про тлумачення листа Національного банку України
від 22.05.08 р. № 17003/392 «Про роз’яснення до п. 39

Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання
коштів Фонду соціального страхування України»

(Лист НБУ від 18.08.07 р. № 17010/684)

Вимоги, викладені в листі Національного банку України
№17003/392 від 22.05.07 р. «Про роз’яснення до п. 39 Інструкції
про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду
соціального страхування України», стосуються та є обов’язко$
вими тільки для профспілкових організацій та об’єднань, які
входять до складу Федерації профспілок України.

Вищевказаний лист не має відношення і тому не застосо$
вується до коштів соціального страхування профспілок, які не
входять до складу Федерації профспілок України і якщо ці проф$
спілки не передавали право керівництва коштами соціального
страхування уряду України.

Заступник  Голови   Правління  НБУ
В. ІЛЬКОВЕЦЬ

Зразок № 2

Про купівлюBпродаж іноземної валюти
на міжбанківському валютному ринку України

(телеграма НБУ від 10.07.08 р. № 13B111/1071)

У зв’язку з численними запитами щодо правил здійснення
купівлі$продажу іноземної валюти на міжбанківському валют$
ному ринку України Національний банк роз’яснює:

1. Згідно з п. 1 «Правил здійснення операцій на міжбанків$
ському валютному ринку» від 07.06.08 р. № 19029/1050 Ук$

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЛИСТ.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЛИСТ
Лист — найпоширеніший діловий документ. Це можуть бути

як офіційні листи (від організацій, підприємств, установ), так і
приватні листи (від людини).

Зразок № 1

Ще раз про тлумачення листа НБУ щодо роз’яснення
п. 39 Інструкції про порядок надходження,

обліку та витрачання коштів Фонду соціального
страхування України

(лист НБУ від 18.07.08 р. № 12B111/984B3985)

До Національного банку України листом від 26.06.08 р. № 214
звернулася Національна конфедерація профспілок України з
претензією, що лист Національного банку України від 18.08.08 р.
№ 17010/684 «Про тлумачення листа Національного банку
України № 17003/392 від 22.05.07 р. «Про роз’яснення до п. 39
Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів
Фонду соціального страхування України» не виконується.
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266 267

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення Розділ  12

Зобов’язуємо забезпечити повне виконання листа Націо$
нального банку від 18.08.08 р. № 17010/684, що додається.

Заступник  Голови  Правління  НБУ
О. КУЧЕРЕНКО

Про тлумачення листа Національного банку України
від 22.05.08 р. № 17003/392 «Про роз’яснення до п. 39

Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання
коштів Фонду соціального страхування України»

(Лист НБУ від 18.08.07 р. № 17010/684)

Вимоги, викладені в листі Національного банку України
№17003/392 від 22.05.07 р. «Про роз’яснення до п. 39 Інструкції
про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду
соціального страхування України», стосуються та є обов’язко$
вими тільки для профспілкових організацій та об’єднань, які
входять до складу Федерації профспілок України.

Вищевказаний лист не має відношення і тому не застосо$
вується до коштів соціального страхування профспілок, які не
входять до складу Федерації профспілок України і якщо ці проф$
спілки не передавали право керівництва коштами соціального
страхування уряду України.

Заступник  Голови   Правління  НБУ
В. ІЛЬКОВЕЦЬ

Зразок № 2

Про купівлюBпродаж іноземної валюти
на міжбанківському валютному ринку України

(телеграма НБУ від 10.07.08 р. № 13B111/1071)

У зв’язку з численними запитами щодо правил здійснення
купівлі$продажу іноземної валюти на міжбанківському валют$
ному ринку України Національний банк роз’яснює:

1. Згідно з п. 1 «Правил здійснення операцій на міжбанків$
ському валютному ринку» від 07.06.08 р. № 19029/1050 Ук$

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЛИСТ.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЛИСТ
Лист — найпоширеніший діловий документ. Це можуть бути

як офіційні листи (від організацій, підприємств, установ), так і
приватні листи (від людини).

Зразок № 1

Ще раз про тлумачення листа НБУ щодо роз’яснення
п. 39 Інструкції про порядок надходження,

обліку та витрачання коштів Фонду соціального
страхування України

(лист НБУ від 18.07.08 р. № 12B111/984B3985)

До Національного банку України листом від 26.06.08 р. № 214
звернулася Національна конфедерація профспілок України з
претензією, що лист Національного банку України від 18.08.08 р.
№ 17010/684 «Про тлумачення листа Національного банку
України № 17003/392 від 22.05.07 р. «Про роз’яснення до п. 39
Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів
Фонду соціального страхування України» не виконується.

РОЗДІЛ12



268 269

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення Розділ  12

Дивлюсь пильніше — ну, повна злагода,
і хвостик такий, як має ягода.

Лише подумав: як зрозуміти?
Аж гульк — над листям соснові віти.
А в шишечки гачечок — це ж діло непросте;
упала і вчепилась — наче тут росте.

Яка на вигадки природа багата,
вмій лиш дивитися, спостерігати.
Що є цікаве з твоїх новин?
Пиши. Чекаю.

Іван Литвин
(Д. Білоус)

ЛИСТBВІДПОВІДЬ РАЇСИ ІВАНОВІ
Здрастуй, Іванку! Насамперед спасибі
тобі за листа. У лісовій колибі
трохи якось незвично мені,
хоч я й на повітрі цілісінькі дні.
Уяви собі міську Раїсу
в оселі край соснового лісу.
Учора читаю собі на траві,
коли мене шишка стук по голові!
А вгорі — дятел: «Чо ти,— кажу,— б’єшся?»
Ти, мабуть, Іванку, на це посмієшся...
Я теж помагаю полоти грядки,
але більше — квіти: нарциси, нагідки.
А ще у нас є цікава квітка,
зветься так чудно — царська борідка...
Був лист від Наді: «Праця,— пише,— над усе»,
у баби під Тернополем корову пасе.
Вона, як і в класі,— молодчина.
Ну, до побачення.

Рая Ключина
(Д. Білоус)

раїнська міжбанківська валютна біржа (УМВБ) є складовою
частиною міжбанківського валютного ринку України (МВРУ).

Листом Національного банку України від 26.06.08 р.
№ 19011/1404 встановлено, що при проведенні операцій на
МВРУ слід керуватися нормативними документами, які регла$
ментують проведення операцій на УМВБ.

2. Відповідно до  п.  4 листа   Національного  банку України
від 17.04.07 р. №  13$312/198$2106   на   спеціальний   валютний
рахунок клієнта зараховується куплена на МВРУ іноземна ва$
люта лише у разі, коли резидент України не є клієнтом банку, де
куплено валюту (лист Національного банку України від 29.11.07 р.
№ 19011/1883$5748). В усіх інших випадках зарахування купле$
ної іноземної валюти здійснюється на валютний рахунок
клієнта.

3. Відповідно до п. 3 листа Національного банку України від
17.04.07 р. № 13$312/198$2106 дозволяється купівля іноземної
валюти на МВРУ під імпортні контракти з нерезидентами країн
Балтії та СНД.

Т.  ГАЖЕЄВСЬКА,
заступник  директора

департаменту валютного
регулювання НБУ

ЛИСТ

Івана ЛИТВИНА до однокласниці РАЇ

Здрастуй, Раю, я зараз на селі,
відпочиваю, купаюся в Сулі.
Допомагаю полоть грядки —
цибулю, моркву, огірків рядки.
Яка природа, казкова Сула!
А ще пригода мені була.
У нас шовковиця, як дім заввишки,
на гілці в неї — соснова шишка.
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А недавно від Павла Курила
з Курманів одержав я листа.
Що в селі фашисти натворили,
люд ходив, мов знятий із хреста...

Та гряде година перемоги,
стріне нас розкутий наш Дніпро.
В рідний край нас приведуть дороги.
Будь здоров. Твій брат і друг

             Дмитро
(Д. Білоус)

ТИ Б НАПИСАВ...
Ти б написав... Ці клопоти незмінні...
Аж забувається, що ти ще й син.
Ти ледве встиг листа послати Зіні,
знайомій дівчині у Лебедин...

Але якби ти знав, як мати рідна
листа твого чекала день і ніч,
як виглядала листоношу бідна,
із хати летючи йому навстріч.

Тепер уже нема її на світі,
її забрала мла, холодна тьма...
Озвавсь би в найніжнішому привіті,
але її нема, її нема...

Тобі так зле... Ти б написав...  Чого ж ти?
Ти б написав у цю нестерпну мить...
Ти б написав, але... туди немає пошти,
й так гірко на душі... І серце так болить...

*       *       *
Шановні друзі, якщо мама з вами,
відкиньте ви амбіції свої.

ЛИСТ

до брата на фронт на Новоріччя 19441го

Добрий день, Миколо, любий брате,
чорноморцю рідний, дорогий!
Від душі радий тебе вітати,
хай звитяжним буде рік Новий!

Пам’ятаєш, Колю, ту картину,
що у нашій хаті на стіні:
на картині мати коло тину,
син на буйногривому коні;
пригорнув козак свою дівчину,
вишні похилилися сумні...

Чи ми думали тоді з тобою,
що в тривожний недалекий час
ми так само станемо до бою,
як козак, що з милою прощавсь?..

Пригадай сьогодні, любий Колю,
рідну школу, де навчались ми,
коло школи ту гінку тополю,
що її ми знали ще дітьми.

Де село, де юних літ роздолля?
Хлебтонули горя ми сповна.
Не щадила нас жорстока доля,
розвела розлучниця$війна.

Двоє літ ключами дикі гуси
не летіли... Чи ж була весна?
Двоє літ не бачив я матусі,
батька зовсім вкрила сивина...
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Та й лист якийсь... Корява мова...
Порви... вважай, що й не було...
І вибачай... Бувай здорова.
Твій вірний друг, земляк

Павло.
(Д. Білоус)

ЛИСТ

Горпини Косяк до Явтуха в найми,
диктований сільському писарчукові 1888   року1

Здрастуй, муже мій Явтуше,
і спасибі за письмо.
Просиш ти писати, друже,
як без тебе живемо.

Ну, про нас, то можна жити,
хоть житуха і важка.
Пудів зо три є ще жита,
ріпи більше півмішка.

Ти просив писать новини:
народилось після свят
у Пилипа і Мокрини
десятірко поросят.

Я візьму в них цю породу,
бо хороші, як смики.
Заколю к твому приходу,
як прибудеш на Святки.

Поки скінчиш заробітки,
підростуть у мене дітки
(скоро піде лобода,
кріп, цибулька молода).

1 В основу вірша покладено справжній лист.

Не дай вам, Боже, грубими словами
необережно ранити її.

(Д. Білоус)

ЛИСТ

біолога1студента до дівчини1землячки на село

Надійко, подруго, добридень!
Листа цього пишу з Сумів.
А як читать тобі набридне —
що ж, зацікавить не зумів.

Звичайне діло, я біолог,
писати взявся залюбки.
Та чи в рядках безбарвно$кволих
сердечні висловить думки?

Мій любий фах — жучки, комахи,
звірята, квіти, бур’яни...
Отож не смійся із невдахи,
не лай мене і не клени.

Сказала б: хай їм цур, і пек ти,—
я ж тих жучків боготворю.
Щодня веду про них конспекти,
хоч потім їх і не зубрю...

Хоча роботи й вистачає
чи то у місті чи в селі,
та знай, що... дуже хтось скучає
в Сумах... на голубому Пслі...

У сквері хлопці та дівчата
березовий збирають сік.
А я... Та буду вже кінчати,
щоб не належать до базік...
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Увійти в хату — вийти з хати;
скочити у воду — вилізти з води.

Уживання різних варіантів прийменника тісно пов’язане з
милозвучністю мови.

1.  На початку речення та після розділового знака вживаємо
у, а якщо далі слово починається на голосний, то — в: У лісі, у
полі і в В
ще скута кригою.

2. Якщо попереднє слово закінчується приголосним звуком,
то здебільшого вживаємо у, а після голосного — в:  Тяжко1важко
в світі жити сироті без роду  (Т. Шевченко). З кутка в куток по
бліндажу не ходив, а майже бігав «хазяїн» — гвардії підполковник
Самієв   (О. Гончар).

3. Не чергується у з в та навпаки, коли ця зміна створює важ$
ку для вимови групу звуків:

(Л. Первомайський).
4. Прийменник з вживається після слова, що закінчується

голосним і коли далі слово починається з голосного (навіть тоді,
коли попереднє слово закінчується приголосним):   повернувся
з  армії, вийшла    інституту, вийшов    інституту. 

5. Прийменник зі вживається тоді, коли наступне слово по$
чинається кількома приголосними, один з яких є л, м, н, р, з, с,
ж, ч, ш: зі Львова, зі мною, зі сходу. Якщо попереднє слово
кінчається на приголосний, то вживається прийменник із: прий1
шов із школи, дружив із книгою.

ЗАВДАННЯ 147.
Складіть та запишіть 10 речень з різними варіантами вживання

прийменників в, у, з, із, зі. Поясніть вживання прийменників, оха$
рактеризуйте засоби милозвучності української мови.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Меры по улучшению — заходи для поліпшення;
по адресу — на адресу;
по алфавиту — за абеткою;
по вине — з вини, з провини;

Ой же, чуть не пропустила —
ще ж новин є цілий стос:
неприятності в Данила,
бо сказився пес Барбос.

Що ж, на цім кінчать повинна.
До свіданія.

   Горпина
Ой, забула, далебі!
Федь завіз учора дрова.
А ще Гапка Латунова
і Палажка Грицунова
низько кланялись тобі.
Зостаюсь жива$здорова.
Жду одвіта, як соловей літа.

(Д. Білоус)

ЗАВДАННЯ 146.
Напишіть листа своєму другові.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ
Прийменник — незмінна частина мови, яка в словосполу$

ченні з непрямими відмінками іменників, числівників, займен$
ників указує місце, час, напрям та ін. і разом з відмінковим за$
кінченням служить для зв’язку слів у словосполученні та реченні.

В (у, во, ув, вві, ві)
Вживається із знахідним і

місцевим відм. і вказує на на$
прямок руху.

З (із, зі, зо)
Вживається із родовим і 

орудним відм. і вказує на прос$
торові відношення, напрямок

Суне туча з1поза виднокруга обся1
гом тридцять три версти 

з

у

з

руху.

горах шумлять снігові потоки. озерах і на річках весна 
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*        *       *
У родовому відмінку однини ряд іменників чоловічого роду

може мати то закінчення Bа, Bя, то закінчення Bу, Bю.
Якщо іменник називає збірне поняття або якусь територію,

то переважно має закінчення в родовому відмінку однини Bу, 
Bю: вітер — вітру, камінь  (будівельний матеріал) —  каменю, ГібралB
тар — Гібралтару.

Якщо іменник називає чітко окреслений предмет або насе$
лений пункт, то має в родовому відмінку однини закінчення Bа,
Bя: лист («письмо») — листа,  камінь — каменя,   Гібралтар   (місто)
— Гібралтара.

УВАГА!    Родовий відмінок!

Рейтинг, $у артист, $а
результат, $у актор, $а
сигналізатор, $а вдача, $і
сигнальник, $а виклад,$у
напрям,$у викуп, $у
калоша, $і відкуп, $у
кампанія, $ї вимикач, $а
кандидат, $а догляд, $у
апогей, $ю доказ, $у
апостроф, $а пам’ятник, $а
аркуш, $а           пергамент, $у
лист, $а              фантом, $у

ЗАВДАННЯ 150.
Подані іменники запишіть у родовому відмінку. 

Слух, народ, хлів, зал, склад, атом, Яготин, Київ, Дніпро,
Урал, метро, рік, вік, Петро, Іван, сад, гай, Мороз, дуб,
садок, інститут, клуб, мед, вітер, мороз, трактор, урожай, трам$
вай, ситець, асфальт, Крим, Сибір, мікрофон, лист, автограф,
лось, обрій, спокій, гектар, атлас, командир.

по мере надобности — у міру потреби;
по образцу — за зразком;
по возвращении — після повернення;
по почте— поштою, по пошті;
по просьбе — на прохання;
по служебным делам — у службових справах;
приказ по — наказ по;
по выходным дням — у вихідні дні;
по крайней мере — принаймні;
по болезни — через хворобу;
по закону — за законом;
с вашего согласия — з вашої згоди;
с глазу на глаз — віч$на$віч;
с обеих сторон — з обох боків;
с вашей помощью — з вашою допомогою,

          за вашою допомогою,
          при вашій допомозі;

с вашего разрешения — з вашого дозволу;
с удивлением — з подивом;
с первого взгляда — з першого погляду;
с утра до вечера — з ранку до вечора.

ЗАВДАННЯ 148.
Перекладіть українською мовою.

По адресу, по аналогии с, по болезни, повестка дня, по воз$
вращении, по возможности, по всем направлениям, по выход$
ным дням, подавляющее большинство, подводить итог.

ЗАВДАННЯ 149.
.

За прикладом (кого — чого)
давати пораду (кому; в чому)
звертатися за порадою (до кого; в чому)
за порадою (кого)
питатися поради (у кого)
одержувати пораду (від кого)

Складіть і запишіть речення з поданими структурами.
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по образцу — за зразком;
по возвращении — після повернення;
по почте— поштою, по пошті;
по просьбе — на прохання;
по служебным делам — у службових справах;
приказ по — наказ по;
по выходным дням — у вихідні дні;
по крайней мере — принаймні;
по болезни — через хворобу;
по закону — за законом;
с вашего согласия — з вашої згоди;
с глазу на глаз — віч$на$віч;
с обеих сторон — з обох боків;
с вашей помощью — з вашою допомогою,

          за вашою допомогою,
          при вашій допомозі;

с вашего разрешения — з вашого дозволу;
с удивлением — з подивом;
с первого взгляда — з першого погляду;
с утра до вечера — з ранку до вечора.

ЗАВДАННЯ 148.
Перекладіть українською мовою.

По адресу, по аналогии с, по болезни, повестка дня, по воз$
вращении, по возможности, по всем направлениям, по выход$
ным дням, подавляющее большинство, подводить итог.

ЗАВДАННЯ 149.
.

За прикладом (кого — чого)
давати пораду (кому; в чому)
звертатися за порадою (до кого; в чому)
за порадою (кого)
питатися поради (у кого)
одержувати пораду (від кого)

Складіть і запишіть речення з поданими структурами.
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Добирfffffти, дібрfffffти, доберу, добереш. Вибираючи, знаходити
найвідповідніше, підбирати тощо: добирати кадри, добирати по1
трібну літературу.

Обирfffffти, обрfffffти. 1. Виділяти, відбирати за якоюсь ознакою:
обирати дорогу, обирати заняття, обирати напрям руху, обирати
службу.

2. (ким, на кого, в кого, за кого, в що). Призначати, виділяти
голосування для виконання певних обов’язків: обирати депу1
татів до вищого органу влади; обирати президента.

Відбирати. Крім іншого, брати, вибирати, виділяючи із за$
гальної маси за певною ознакою: відбирати твори для збірки,
відбирати типове в житті.

ЗАВДАННЯ 156.
Розіграйте діалоги, використовуючи слова вибирати, добиB

рати, обирати, відбирати.

УСТАЛЕНІ ВИРАЗИ
С позволения сказать – з дозволу сказати, з дозволу мовити;
больше чем – більше від; більше за; більше ніж;

     більше порівняно з;
бросаться в глаза — впадати в око;
в лучшем случае — в кращому випадку;
без сучка и без задоринки — нема до чого причепитись,

            голки не підточиш;
возражение принимается — заперечення приймається;
в довершение всего — на довершення всього;
вздор! — дурниці!
будь благоразумным! — будь розсудливим!
ни в коем случае — ні в якому разі;
будем откровенны — будемо відверті;
включая все — включаючи усе;
в конечном счете — зрештою; нарешті;
в конце концов — кінець$кінцем; врешті$решт;
дружба врозь — глек розбити;
считать ворон — витрішки купувати;

ЗАВДАННЯ 151.
Поставте в родовому та орудному відмінках слова синій, жовB

тий, перший, другий, третій, четвертий, такий.
Вкажіть відмінкові закінчення. Що спільне та відмінне у

закінченнях поданих слів.

ЗАВДАННЯ 152.
Подані слова  поставте в давальному відмінку.

Земля, площа, зошит, чоловік, людина, село, ніч, держава,
сіль, море, чобіт, книжка, весна, гай, жайворонок.

ЗАВДАННЯ 153.
Запишіть сім$вісім назв віршів, до складу яких входить спо$

лучник.

ЗАВДАННЯ 154.
Доберіть синоніми до виділених слів.

Чистий голос, чиста душа, чиста вода, чиста білизна, чистий
посуд, чисті руки, чисте небо, чисті чоботи, чистий зошит, чиста
вулиця.

ЗАВДАННЯ 155.
Запишіть дев’ятьBдесять прислів’їв, до складу яких входили б

займенники.

ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ

ВИБИРFFFFFТИ B ДОБИРFFFFFТИ B ОБИРFFFFFТИ B ВІДБИРFFFFFТИ
Вибирfffffти, вbbbbbбрати, $беру, $береш. Виділяючи за якимись оз$

наками, відокремлювати від інших предметів; голосуючи, ви$
діляти когось для виконання певних обов’язків; вибірково зби$
рати щось і т. ін.: молодиці вибирали цілу цеглу, вибирати огірки.
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ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП

Різновидом усного спілкування є публічний виступ.

Жанри публічного виступу:

Доповідь (звітна, ділова, політична).
Промова (агітаційна, мітингова, ювілейна).
Бесіда.
Лекція.
Репортаж.

Доповідь — один із видів усного мовлення.

Як підготувати доповідь

1. Визначте основну думку доповіді.
2. Вдумайтесь у тему доповіді.
3. Опрацюйте літературу та доберіть цікаві факти з даної теми.
4. Систематизуйте відібраний матеріал.
5. Складіть робочий план доповіді.
6. Запишіть текст доповіді.

РОЗДІЛ13

сущий вздор! — суща нісенітниця!
нісенітниця! дурниці!

будьте добры, пожалуйста! — будьте ласкаві, будь ласка;
безусловно — безперечно;
вне всякого сомнения — поза всяким сумнівом;
на всякий случай — про всяк випадок.

*        *       *
Багато слухай, а мало говори і на все очі отвори.
Від красивих слів язик не відсохне.
Держи хліб на обід, а слово — на одвіт.
Холодним словом серце не запалиш.


	fill_1_7: 


