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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+1°С, вдень: +7°С. Ві-

тер південно-східний 3 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +1°С, вдень: +9°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+3°С, денна: +5°С. Вітер північно-за-
хідний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Поєднати 
непоєднуване
Реформа санстанції 
та ветеринарів в дії

 стор. 3

 Пам’яті великого 
братківчанина

 стор. 8

 Поважний 
ювілей 
храму науки 
в Пшеничниках

 стор. 6

 Унікальні 
«ворота» у 
простір молитви

 стор. 7

— у кожну хату
Передплатна вартість:
 
1 місяць — 14 грн 00 коп; 
3 місяці — 42 грн 00 коп; 
6 місяців — 84 грн 00 коп;
12 місяців — 168 грн 00 коп.

Вартість 
оформлення  передплати:

1 міс. — 2 грн 00 коп; 
2-3 міс. — 4 грн 60 коп; 
4-6 міс. — 5 грн 60 коп; 
12 міс. — 8 грн 60 коп.

Передплатний 
індекс 61752

Шановні мешканці 
Тисмениці 

та гості міста!
Запрошуємо вас взяти участь 

у жалобних заходах з ушанування 
пам’яті жертв голодоморів в Україні, 
що відбудуться 25 листопада 2017 
року о 15.40 у м. Тисмениця на пло-
щі біля пам’ятника Борцям за во-
лю України та арки Героям Небес-
ної Сотні.

Кубок «Впереду» 
вдруге у «Бистриці»

19 листопада завершився 25-й турнір з футболу на призи газети «Вперед». 
На турнір заявилися 15 команд, але взяли участь 14 (команда з Милування 
не прибула на зональні матчі в Побережжя, а відтак автоматично вибула з 
турніру). 12 листопада в Угринові та Підліссі пройшли чверть- і півфінали, а 
19-го у поєдинку за кубок втретє в цьому десятилітті зійшлися підліський 
«Сокіл» та старолисецька «Бистриця».

За регламентом, переможці чверть-
фінальних ігор одразу змагалися за ви-
хід у фінал. На стадіоні в Угринові міс-
цеві футболісти поступилися команді 
Липівки (1:3), а Старий Лисець переміг 
суперників з Марківців. Гра «Стримба» 
(Липівка) – «Бистриця» (Старий Лисець) 
видалася чи не найбільш драматичною 
в цьому турнірі. «Стримба» відкрила ра-
хунок (гол з пенальті забив Василь Дут-

чак), згодом Роман Дмитрів з «Бистри-
ці» зі штрафного відновив паритет. За-
вдяки голу Андрія Андрусяка «Стрим-
ба» вдруге вийшла вперед, але кінцівка 
матчу пройшла за переваги команди 
Старого Лисця: Микола Романів зрів-
няв рахунок, а Роман Бабінчук не схи-
бив з 11-метровим. У підсумку – 3:2 на 
користь «Бистриці».

 Закінчення на 4 стор.

Два капітани «Бистриці»: Роман Дмитрів (колишній) та Степан Бойко (діючий)

Ямницька хвиля 
«докотилася» до Тисмениці

Так уявно можна охарактеризувати зібрання щодо майбутнього Тисмениць-
кої об’єднаної територіальної громади — однієї з чотирьох на теренах Тисме-
ниччини, затвердженої Кабінетом міністрів України. 

Менше місяця пройшло від часу пер-
ших виборів у Ямницькій об’єднаній тери-
торіальній громаді, як експерти реформи 
децентралізації вже 22 листопада у Тис-
мениці зініціювали та провели зустріч 
за участю голови Івано-Франківського 
регіонального відділення Асоціації міст 
України Юрія Стефанчука та консуль-
танта з правових питань Асоціації міст 
України Марії Баран. 

Головним їх меседжем до нечисель-
ної аудиторії з числа очільників сіл та 
активістів районного центру був той 
факт, що при утворенні Ямницької ОТГ 
«забрано» два найважливіші бюджето-
формуючі підприємства району, відпо-
відно фінансовий ресурс решти  вже з 
1 січня 2018 року зміниться. Зі слів Ю. 
Стефанчука, вже з нового бюджетного 
року громади Тисмениччини, які в пе-
реважній більшості є дотаційними, це 
відчують, бо коштів не вистачатиме на-
віть на захищені статті. Аби ці територі-
альні і найголовніше фінансові зміни не 
збурили район, населені пункти мають 
працювати на випередження. Реаніма-
ція потенційних ОТГ «вбереже» населе-
ні пункти від безгрошів’я та дозволить 
територіям втримати та розвивати еко-
номічний потенціал. 

Почнемо з того, що згідно із за-
твердженим Кабінетом міністрів Укра-

їни перспективним планом формуван-
ня території, на теренах району мали би 
постати всього чотири ОТГ: Тисмениць-
ка, Лисецька, Єзупільська та Ямницька.  

Спираючись на фінансові показ-
ники 2017 року потенційної громади з 
центром у Тисмениці, вона може ста-
ти цілком спроможною (однак не до 
порівняння з Ямницькою, яка матиме 
наддоходи). Сумарний дохід кожного 
з населених пунктів потенційної ОТГ 
зараз становить від 400-500 тисяч. В 
той час, коли при об’єднанні закуму-
лювала би 23-25 млн податку на до-
ходи фізичних осіб, який зараз йде у 
районну казну… 

Відтак на даному етапі  вирішаль-
ним мало би бути бажання активу 20 
десятків населених пунктів, які перспек-
тивним планом мали би увійти до да-
ної ОТГ (Тисмениця, Пшеничники, Пого-
ня, Хом’яківка, Чорнолізці, Вільшаниця, 
Клубівці, Милування, Нові Кривотули, 
Терновиця, Слобідка, Братківці, Ли-
півка, Нова Липівка, Студинець, Мар-
ківці, Одаї, Старі Кривотули, Красилів-
ка, Рошнів), продовжити розтягнений 
ними самими процес добровільного 
об’єднання задля подальшого посту-
пу своїх територій. 

 Закінчення на 2 стор.

Пологове відділення відкрили

Церемонія офіційного відкриття оновленого полого-
вого відділення Лисецької центральної районної лікарні 
відбулася цього тижня на велике християнське свято – 
Святого Архістратига Михаїла. Про бездоганні умови для 
породіль ми писали у минулому номері газети «Вперед», і, 
до речі, відділення вже до 21 листопада працювало в зви-
чайному режимі. Але й відкриття не було формальністю, 
бо адміністрація лікарні запросила на церемонію колег з 
області, посадовців та представників громадських органі-

зацій, які найбільше доклалися до капітального ремонту 
й сучасного оснащення пологового відділення.

На церемонію прибули недавній та теперішній го-
лови районної ради (Роман Крутий і Тетяна Градюк), 
голова Тисменицької райдержадміністрації Іван Сема-
нюк, депутати обласної ради Михайло Королик і Василь 
Попович, селищний голова Лисця Віктор Дубницький. 
На свято до колег завітали головний лікар Івано-Фран-
ківського обласного перинатального центру Ігор Вака-

люк і головний спеціаліст з акушерства та гінекології 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
Володимир Дзьомбак, голова обласної організації То-
вариства Червоного Хреста Валерій Старченко. Чин 
освячення оновленого приміщення здійснили парох 
греко-католицької громади Лисця отець Федір Бойко 
і настоятель церкви Різдва Пресвятої Діви Марії УГКЦ 
зі Стебника о. Василь Скурчанський.

 Закінчення на 3 стор.

Майбутнє — чисте полотно, піддаючись уяві ми вишиваємо там візерунок, але ніколи він не буде збігатися з реальністю. 
П. Буаст
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Анатолій ГРИЦЕНКО:  
Нинішня економічна 

політика «вбиває» країну
Головними темами листопадової розмови лідера політичної сили «Грома-
дянська позиція» Анатолія Гриценка із представниками засобів масової ін-
формації Івано-Франківщини стали економіка, бюджет та зокрема ключові 
реформи, які сколихнули країну протягом останніх місяців. 

Не випадково політик розпочав із 
топ-новини: прийняття у першому читанні 
бюджету-2018, аргументуючи, що голо-
вний фінансовий кодекс, який пропонує 
уряд прийняти депутатам, розроблений 
не для покращення життя людей, а для 
збагачення та утримання влади. «В цьому 
бюджеті закладено збільшення фінансу-
вання органів влади як силового блоку, 
так і Адміністрації Президента, Кабіне-
ту міністрів, Верховної Ради на десятки 
відсотків, натомість фінансування важ-
ливих для людей статей, пов’язаних з на-
укою, освітою, медициною та передови-
ми технологіями, — тільки на відсотки. 
Десятки — для влади і відсотки — для 
людей: знову дисбаланс не на користь 
народу, тому ми би не голосували за та-
кий бюджет», — наголосив А. Гриценко. 
Відтак очолювана ним політична сила 
не підтримала би даний законопроект 
і в силу того, що є речі неприйнятні для 
законодавчого органу: приймати новий 
кодекс, коли не було звіту уряду за ви-
конання попередніх показників.  

На думку голови «Громадянської по-
зиції», коли посадовці пророкують зрос-
тання внутрішнього валового продукту 
із двох відсотків цьогоріч до трьох у на-
ступному, важливо зрозуміти той факт, 
що це досягається не за рахунок реформ, 
а виключно за рахунок зростання цін та 
набирання нових боргів, і більше нічого. 
Навіть пересічні громадяни пересвідчили-
ся, що борг України перед Міжнародним 
валютним фондом продовжує зростати, 
а його межа сягнула двох трильйонів. 
Якщо поділити ці гроші навіть на номі-
нальну чисельність населення, яку дає 
Держкомстат, не враховуючи, що «міль-
йони і мільйони людей за кордоном: від 
Португалії до далекого Сибіру», то на кож-
ну середню українську родину припадає 
майже 200 тисяч гривень боргу вже за-
раз. Більше того, в проект бюджету і да-
лі закладено збільшення боргів, відтак 
політик переконує, що за таких умов цій 

владі не можна давати нові кредити, бо 
«все одно розкрадуть». А серед нових 
умов Міжнародного валютного фонду 
щодо надання чергового траншу, на його 
думку, всього одна відповідає інтересам 
України: це створення антикорупційно-
го суду. В той час як неприпустимими є 
впровадження з 2018 року ринку земель, 
швидка приватизація залишків держав-
ної власності та чергове підняття ціни на 
газ для населення.  Бо вважає, що ніяко-
го ринку не буде: все скуплять олігархи. 
Що стосується приватизації: ніхто в час 
військового протистояння та економіч-
ної кризи не позбувається власності. А 
подальше підвищення цін на газ «поса-
дить» все населення країни на субсидію, 
таким чином остаточно знищиться гро-
мадянське суспільство та середній клас. 
«На таких умовах нам співпраця з МВФ 
не потрібна», — резюмував столичний 
гість. Заразом політик дав пораду, як же 
збалансувати державні фінанси, прига-
давши обіцянку прем’єр-міністра Воло-
димира Гройсмана подолати корупцію 
на митниці і щорічно збільшувати казну 
на 50 мільярдів гривень. На жаль, цього 
не сталося, натомість все більше роз-
крадається коштів у системі державних 
закупівель, на контрабанді, бурштинах, 
офшорах, «сліпих» трастах і т. д. За такої 

політики уряду сьогодні країну залишає 
все більша кількість людей, які шукають 
кращого життя за кордоном. Натомість 
держава не займається створенням но-
вих робочих місць, а влада робить все 
можливе, щоб «напхати» свої власні ки-
шені. «Ви бачите, якими темпами країну 
покидає здорова, працездатна частина 
населення, освічена працьовита молодь, 
— стверджує лідер «Громадянської пози-
ції». — Українці виїжджають родинами, се-
лами без шансів на повернення. Тільки у 
Польщу – 1 мільйон 200 тисяч громадян 
за рік. Ярмарки проводять відкрито і за-
бирають геть усіх від лікарів, інженерів, 
айтішників до здорових людей, які фізич-
но можуть працювати чорноробочими. 
Ось чому, проект бюджету та всі інші ре-
форми влада повин на прив’язувати до по-
треб людей, а не давати якісь відірвані від 
усвідомлення показники зростання ВВП».

Зі слів А. Гриценка, Гройсман чи По-
рошенко мали би прийти в парламент і 
сказати: «Ось ці пропозиції податкового 
характеру, дерегуляторного, бюджетного 
в пакеті дають можливість в 2018 році 
створити 900 тисяч нових робочих місць 
і представити розбивку по областях. То-
ді це стає завданням для всієї системи 
виконавчої влади і тоді про щось можна 
звітувати наприкінці року. Тоді люди не 
поїдуть у Польщу чи ще далі. Цього не 
робиться і навіть не планується, нато-
мість діють ті механізми, які працюють 
на олігархат. Нинішня економічна полі-
тика «вбиває» країну, далі стискається 
ярмо заборгованості, а народ виїздить з 
такої держави. Якщо ще пару років такої 
тенденції, то хто залишиться: пенсіонери, 
хворі, патріоти, яких буде не так багато».

Відповідаючи на запитання журна-
лістів про судову та пенсійну реформи, 
політик засумнівався в їх ефективності. 
Водночас розкритикував пенсійну рефор-
му, підмітивши, що при новому уряді та 
владі доведеться її виправляти, позаяк 
не поєднана вона з реформою економіки. 
Лідер «Громадянської позиції» вважає, 
що не можна збільшувати людям стра-
ховий стаж, не створивши паралельно 
робочих місць, де би людина його «за-
робила». Чи можна назвати осучаснен-
ням пенсій повернення людям індексації 
виплат у зв’язку зі збільшенням цін, яка 
діяла, однак не виплачувалася із 2012 
року? На думку політика, просто зараз 
частину вкраденого за цей період лю-
дям доплатили…

Оксана САКОВСЬКА 

 Анатолій Гриценко – лідер партії 
«Громадянська позиція»

Дерев’янко відстоює 
законопроект 

про імпічмент Президента
Народний депутат від партії «РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі» Юрій 
Дерев’янко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про імпічмент Пре-
зидента  – процедуру відсторонення найвищого посадовця держави за грубе 
порушення Конституції та законів чи вчинення кримінальних злочинів, щоби в 
результаті була можливість дострокового припинення повноважень президента.

«Єдина людина в Україні, яку ніяк 
не можна звільнити з посади, – це Пре-
зидент. До цього моменту не було жод-
ного законопроекту, який врегульову-
вав би діяльність Президента України, 
а також процедуру припинення його по-
вноважень у випадку порушення зако-
ну, державної зради чи іншого злочину. 
Суспільство та інші гілки влади безси-
лі перед будь-якими злочинами Прези-
дента. Бо це питання законодавчо не 
врегульоване», — пояснює Дерев’янко.

За його словами, хоча і Помаран-
чева революція 2004 року, і Революція 
Гідності 2013-2014 року були важливи-
ми подіями, які змінили історію Украї-
ни, проте Майдан завжди призводить 
до глибоких потрясінь, часто – з тра-
гічними наслідками. На його переко-
нання, Україна може не пережити ще 
одного Майдану. 

«Чому у нас виникли Помаранчева 
революція і Революція Гідності? Саме 
тому, що Президент, який відчував свою 
безкарність, свої неймовірні повнова-
ження і владу, зловживав цією владою, 

чинив злочини. І ні Верховна Рада, ні 
правоохоронні органи не могли нічого 
зробити та відреагувати на це. Закон 
про імпічмент необхідно ухвалити для 
того, щоб убезпечити країну від будь-
яких збурень, чергових революцій, по-
встань в тих випадках, якщо Президент 
буде чинити злочин. Законодавча про-
цедура про імпічмент Президента може 
запобігти цьому у майбутньому. Гасло 
мого законопроекту про імпічмент Пре-
зидента так і називається: «Імпічмент 
замість революцій». Це можливість для 
мирного і цивілізованого вирішення кон-
фліктів між владою і народом», — каже 
народний депутат.

За словами Дерев’янка, імпічмент 
Президента це звична річ у цілому сві-
ті. Буквально минулого року Президент 
Південної Кореї опинився в центрі ко-
рупційного скандалу, і парламент про-
голосував за його імпічмент. В Бразилії 
минулого року більше сотні тисяч про-
тестуючих вийшли на вулиці столиці, але 
від хаосу та свавілля країну врятувала 
процедура імпічменту, яка дозволила 

мирно усунути Президента з посади. На 
пострадянському просторі є приклад 
Литви, де в 2004 році Сейм відправив 
у відставку Президента на підставі рі-
шення Конституційного суду. Президент 
Литви незаконно надав литовське гро-
мадянство росіянинові Юрію Борисову 
за надану ним фінансову допомогу в дні 
президентської передвиборчої кампанії, 
також Президент попередив Борисова, 
що за ним стежать спецслужби, і тим 
самим порушив державну таємницю, 
Конституцію і присягу.

«Хочу підкреслити, що законопроект 
про імпічмент Президента не направле-
ний проти конкретного Президента – По-
рошенка, це фундамент для вирішення 
проблеми зі зловживаннями Президента 
у мирний законний спосіб, який необхід-
ний і для майбутніх поколінь. Скільки 
ще часу існуватиме безкарність будь-
якого Президента в Україні? Скільки ще 
Президентів будуть відчувати себе не-
божителями, яких неможливо зняти з 
посади законним шляхом? Все це зале-
жить виключно від волі депутатів Вер-
ховної Ради. Прийняття законопроекту 
дозволить суспільству контролювати 
діяльність будь-якого Президента», — 
зазначає Дерев’янко.

Соломія ХРЕПТИК
Від редакції: Питання про необхід-

ність прийняття закону про імпічмент, 
а також про опозицію постало на поря-
док денний ще під час парламентських 
виборів 2002 року, але щойно до влади 
приходять учорашні опозиціонери, про 
нього вмовкають…

Ямницька хвиля 
«докотилася» до Тисмениці

Закінчення. Поч. на 1 стор.
Зі слів міського голови Тисмениці 

Степана Сворака, Тисмениця відкрита 
до співпраці. Однак за два роки добро-
вільну згоду на входження в Тисмениць-
ку ОТГ дали тільки Пшеничниківська та 
Хом’яківська сільські ради. В той час, як 
бажання декількох населених пунктів ма-
ти спільне майбутнє у громаді з центром 
у Старих Кривотулах остаточним висно-
вком Кабміну визнано неспроможним 
через недостатній фінансовий ресурс. 
Відтак інші конфігурації в ме жах Тисме-
ницької ОТГ є неприйнятними, позаяк 
часу для добровільності не так вже ба-
гато. Зі слів Марії Баран, розробники ре-
форми децентралізації, серед яких Юрій 
Ганущак, Анатолій Ткачук запевняють, що 
процес добровільності давно вже треба 
завершувати, бо населені пункти мали до-
статньо часу на об’єднання. А з кожним 
законодавчим прийняттям ми бачимо все 
більше аргументів на невідворотність 
децентралізаційних змін. 

«Як би ми песимістично не відноси-
лись до даного процесу, — переконує Ма-
рія Баран, —  за останній рік об’єднання 
набрало обертів: в Україні утворено вже 
650 ОТГ. На Прикарпатті зокрема є 24 
об’єднані територіальні громади, які до 
кінця року пройдуть виборчий процес. 

Якщо звернутися до планів адміністра-
тивно-територіальної реформи, де в країні 
планувалося від 1200 до 1500 ОТГ, то мо-
жемо казати, що нижній поріг пройдено, 
тобто точки повернення немає». 

Маючи таку статистику, посадовці 
готові переходити до другого етапу те-
риторіальної реформи, де мінятиметься 
конфігурація меж районів. Зараз в кулуа-
рах законодавчого органу обговорюєть-
ся законопроект про ліквідацію районів. 
Аби ще скористатися фактом добровіль-
ності нашим населеним пунктам не слід 
зволікати, позаяк, коли із закону зник-
не це гарне слово, кабмін матиме мож-
ливість змінювати перспективні плани 
на власний розсуд. Є ризик того, що те-
риторіальні громади, які не відповіда-
тимуть ключовому чиннику фінансової 
спроможності, можуть долучити до вже 
діючих успішніших ОТГ. Тим паче, що вже 
цьогоріч запрацювала законодавча іні-
ціатива, за якою міста обласного підпо-
рядкування автоматично будуть визнані 
спроможними об’єднаними громадами. З 
цього випливає, що 11 наших населених 
пунктів (Березівка, Добровляни, Загвіз-
дя, Колодіївка, Підлужжя, Підлісся, Під-
печери, Рибне, Угринів, Черніїв, Чукалів-
ка), які згідно із перспективним планом, 
є в Івано-Франківській ОТГ, увійдуть до 
даної громади шляхом приєднання за 
спрощеною процедурою. Єдиний ризик 

поки що не врегульований законодавчо, 
а чи матимуть вони своїх представників 
(депутатів) в такій ОТГ?   

Щоб не знівелювати реформу децен-
тралізації, єдину з поки що задекларова-
них, де урядовці прислухаються до думки 
громадськості, експерти обласного рівня 
готові консультувати громади та зустрі-
чатися із сільським активом, аби ОТГ, які 
раніше визнані спроможними, таки по-
стали на децентралізаційній мапі країни. 

Відтак на завершення зустрічі дали 
пораду — проводити на місцях обгово-
рення не тільки у форматі: очільник гро-
мади та депутатський корпус, а за участі 
якнайширшого кола громадськості, яка 
за всі зміни в громаді, що стосуватимуть-
ся отримання широкого спектру послуг, 
спитає власне у свого керівника. Тому 
акцентують, що успіх буде там, де є силь-
ний лідер, який поведе за собою актив. 
Протягом місяця очільники 20 населе-
них пунктів, які в переважній більшості 
отримають дотації із районного бюджету, 
мають час, аби вкотре донести своїм од-
носельцям невідворотність децентраліза-
ційних перетворень. І дати остаточну від-
повідь щодо свого спільного майбутньо-
го з Тисменицею, як центром об’єднаної 
територіальної громади. 

Хочеться зазначити, щоби потенцій-

на Тисменицька ОТГ, яка за теперішніми 
підрахунками мала би налічувати понад 
30 тисяч населення, відбулася, то, згідно 
із новими законодавчими реаліями, до-
статньо «об’єднатися хоча би наполовину 
(50% + 1)». Тобто, якщо чисельність на-
селення ОТГ становить не менше як по-
ловину тієї кількості населення громади, 
які мали би увійти до її складу відповід-
но до перспективного плану формування 
території громад. В даному випадку це 
орієнтовно понад 15 тисяч населення до-
вколишніх населених пунктів. Навіть тоді 
така ОТГ буде визнана КМУ спроможною 
та отримає фінансові повноваження. А 
ті, що на даному етапі не дадуть згоду, 
згодом за механізмом приєднання гро-
мад зможуть долучитися (проте поки що 
у законі не прописані бюджетні нюанси 
для тих, хто приєднався). В такий спосіб 
ОТГ нарощуватиметься і буде доведена 
до запланованих меж (тут варто нагада-
ти, що Ямницька ОТГ, яка на даному етапі 
постала у форматі чотирьох населених 
пунктів, згідно із перспективним планом, 
проектувалася як громада шести сіл).  

Відтак очікуємо результатів сусід-
ніх населених пунктів щодо своєї участі 
в об’єднаній громаді, і все ж таки має-
мо надію на старт Тисменицької ОТГ. 
Бо альтернативи поки що не бачимо. 

Оксана САКОВСЬКА 

Марія Баран, Юрій Стефанчук
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  АКТУАЛЬНО

Задля нашої 
безпеки і здоров’я

З оцінками чи висновками наразі ще можна почекати, але з квітня 2016 р. 
в Україні існує структура, що має назву Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів (скорочено — 
Держпроспоживслужба), в яку об’єднали погано сумісні, м’яко кажучи, служ-
би, як, зокрема, державні ветеринарна і фітосанітарна служби, інспекція в 
справах захисту прав споживачів і навіть санітарна-епідеміологічна служба. 
Останній, схоже, вдалося вийти з цієї надструктури, але «експерименти» з 
санстанцією тривають.
Так, чи так, а пересічним громадянам іноді нема куди звернутися, якщо, ска-
жімо, в крамниці їм «впарили» зіпсутий продукт. Але поки тривають «рефор-
ми», у службах працюють компетентні й відповідальні люди.
Про основні завдання ветеринарної медицини, структуру цієї державної служ-
би розмовляємо з начальником Івано-Франківської обласної лікарні ветери-
нарної медицини Олегом Пірусом.

— На сьогодні ми входимо в струк-
туру Головного управління Держпрод-
споживслужби в Івано-Франківській об-
ласті. Також Головне управління Дер-
жпродспоживслужби включає управлін-
ня фітосанітарної безпеки, управління 
державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства, управлін-
ня захисту споживачів. Серед наших 
завдань — профілактика і діагностика 
інфекційних, інвазійних і незаразних 
хвороб тварин та їх лікування. Лікарня 
знаходиться на території села Підлуж-
жя, тож надаємо послуги ветеринарної 
медицини у випадку, якщо звертаються 
до нас мешканці цього села та ближньо-
го, села Підпечери. 

Одним із основних завдань вете-
ринарної медицини є охорона території 
України від занесення з території інших 
держав або з карантинної зони збудників 
інфекційних хвороб тварин; здійснюємо 
захист населення від хвороб, спільних 
для тварин і людей. Обласна лікарня 
забезпечує область ветеринарними за-
собами. Це, зокрема, дезінфектори, за-
соби діагностики, які закуповуються за 
рахунок коштів державного, місцевих 
бюджетів та спецкоштів. Поряд з лікар-
нею функціонує приватна ветеринарна 
аптека, де можна придбати всі засоби 
для лікування і профілактики хвороб 
тварин і птиці. На жаль, бувають випад-
ки, коли до нас звертаються невчасно, 

хвороба вже затягнулась і лікування її 
буде і довшим, і дорожчим.

— Чи були цього року у Тисмениць-
кому районі випадки, при яких наклада-
ється карантин або обмеження?

— Нещодавно такий випадок був у 
Підлужжі, жінку покусав бродячий кіт. 
Спеціалісти ветеринарної медицини бу-
ли повідомлені вчасно, вчасно жінка 
звернулась за медичною допомогою, 
щоб убезпечитись від особливого не-
безпечного інфекційного захворювання 
— сказу. На місці події були проведені 
оздоровчі карантинні заходи, зокрема, 
дезінфекція території з виїздом на міс-
це спеціалізованого автомобіля ГАЗ-53 
з дезінфекційною установкою ДУК. Про-
ведено вимушене щеплення собак, ко-
тів, великої та дрібної рогатої худоби.

— Що треба знати про сказ?
— Поширюють сказ в основному 

бродячі собаки, коти, лисиці, вовки, гри-
зуни. Щоб запобігти захворюванню, не-
обхідно при виявленні неадекватної по-
ведінки у тварин (водобоязні, слинотечі, 
агресії, парезів, відсутнього або збочено-
го апетиту) терміново повідомити спе-
ціаліста ветеринарної медицини, який 
обслуговує дану територію. Якщо вас 
покусала тварина, рану промийте миль-
ним розчином та негайно зверніться за 
медичною допомогою. Відразу ж, у пер-
ші дні людину треба вакцинувати, щоб 
врятувати її життя.

Якщо говорити про карантинні за-
хворювання, необхідно нагадати і про 
таку хворобу, як африканська чума сви-
ней. Це особливо небезпечне захворю-
вання дуже швидко передається від хво-
рих тварин до здорових і закінчується 
їх загибеллю. Лікування і профілактики 
африканської чуми не існує. При  виник-
ненні захворювання усе поголів’я свиней 
знищують. Певний час Івано-Франків-
ська область була вільна від АЧС, але 
в цьому році такі випадки були зареє-
стровані в Надвірнянському, Городен-
ківському районах. Безумовно, в таких 
випадках здійснюються карантинні за-
ходи. Встановлюються блокпости, ве-
деться цілодобове чергування.

Маємо три спеціалізовані автомо-
білі ГАЗ-53, вони обладнані мотодезус-
тановкою, мотогенератором (електро-
станція), є пічка, прожектори, всі необ-
хідні ветеринарні засоби, дезрозчини, 
дезінфектори. Спеціалісти ветеринарної 
служби забезпечуються спеціальним 
взуттям та одягом. За допомогою де-
зустановки також проводиться дезін-
фекція транспорту.

Основним методом профілактики 
захворювання залишається проведення 
комплексу ветеринарно-санітарних за-
ходів, направлених на недопущення за-
носу вірусу, адже збудник захворювання 
стійкий до високої температури і може 

місяцями зберігатися у тушах свиней, 
у свіжому, замороженому, копченому 
м’ясі, крові, грунті, фекаліях. Тож, як-
що у вас захворіла чи загинула свиня, 
негайно повідомляйте спеціаліста ве-
теринарної медицини.

Протиепізоотичні комісії при рай-
держадміністраціях здійснюють контр-
оль через органи виконавчої влади, міс-
цевого самоврядування, а також керів-
ників і спеціалістів підприємств, уста-
нов і організацій всіх форм власності 
за виконанням заходів профілактики і 
ліквідації небезпечних інфекційних (ка-
рантинних) захворювань тварин і пти-
ці, зокрема і згаданої африканської чу-
ми свиней.

***
Поряд з обласною лікарнею вете-

ринарної медицини розташоване управ-
ління фітосанітарної безпеки, за Тисме-
ницьким районом в управлінні закріпле-
ні державні фітосанітарні інспектори 
Ольга Зуб та Любов Кузьмінова. Тож 
продовжуємо розмову про структурні 
підрозділи цього управління, його осно-
вні завдання.

— В управління фітосанітарної без-
пеки входять відділи: карантину рос-
лин; фітосанітарних заходів на кордо-
ні; контролю за обігом засобів захисту 
рослин; прогнозування, фітосанітарної 

діагностики та аналізу ризиків; контр-
олю у сфері насінництва та розсад-
ництва. Управління фітосанітарної 
безпеки виконує цілий ряд завдань. 
Основні — охорона території України 
від занесення регульованих шкідливих 
організмів; державний контроль за до-
триманням регламентів застосування 
пестицидів і агрохімікатів відповідно 
до вимог сертифікатів якості захисту 
рослин, які ввозяться на територію 
України; запобігання масовому роз-
множенню та поширенню шкідливих 
організмів, виявлення, локалізація і 
ліквідація регульованих шкідливих 
організмів; обстеження сільськогос-
подарських та інших угідь, посівів, на-
саджень, рослинності закритого грунту, 
розробка прогнозів, виявлення і сво-
єчасне інформування про наявність і 
розвиток шкідників та збудників хво-
роб рослин, а також бур’янів.

Управління також здійснює на-
гляд за діяльністю суб’єктів усіх форм 
власності і господарювання в сфері 
насінництва та розсадництва, дотри-
манням сортових та посівних якостей 
насіння, що реалізуються суб’єктами 
гуртової та роздрібної торгівлі, серти-
фікацією насіння і садивного матері-
алу, дотриманням заходів біологічної 
і генетичної безпеки щодо генетично 
модифікованих сортів сільськогоспо-
дарських культур.

Відбираємо зразки рослин для про-
ведення фітосанітарної експертизи, в 
разі виявлення карантинних організмів 
вноситься подання до органів виконав-
чої влади про запровадження карантин-
ного режиму.

— Як саме проводиться обстеження 
сільськогосподарських угідь?

— Таке обстеження у Тисменицько-
му районі в цьому році проводилось, 
зокрема на виявлення за допомогою 
феромонних пасток західного кукурудзя-
ного жука. При їх аналізі регульованих 
організмів не було виявлено.

— Чи проводяться, наприклад, пе-
ревірки харчових продуктів рослинного 
походження?

— Так, саме зараз така перевірка 
проводиться, беремо зразки продуктів, 
вони відправляються в регіональну дер-
жавну лабораторію, що знаходиться в 
Івано-Франківську на вулиці Береговій.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Від чого залежить 
здоров’я людей?

Під керівництвом головного лікаря Тараса Скоропада у Лисецькій ЦРЛ мину-
лої п’ятниці відбулася оперативна нарада за участі головних лікарів лікуваль-
них закладів району, спеціалістів, керівників структурних підрозділів, пред-
ставника Богородчанської міжрайонної філії ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ 
МОЗ України». Серед запрошених був і заступник голови Тисменицької РДА 
Степан Мандибур. Важливою частиною зібрання стало обговорення питан-
ня щодо чинників, які зумовлюють стан здоров’я населення, аналіз ризиків 
різного походження й управління ними, організації епіднагляду та контролю 
за інфекційними захворюваннями.

Завідувач відділення організа-
ції епідеміологічних досліджень Бо-
городчанської міжрайонної філії ДУ 
«Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ Укра-
їни» Надія Глушко, характеризуючи 
особливості демографічної ситуації 
та тенденції стану здоров’я населен-
ня Тисменицького району і вплив на 
нього комплексу чинників зовніш-
нього середовища, акцентувала на 
міждисциплінарній взаємодії щодо 
його покращення.

Важливими показниками ста-
ну здоров’я є захворюваність і по-
ширеність хвороб. Захворюваність 
характеризує можливість адаптації 
населення до чинників довкілля, а 
поширеність хвороб значною мірою 
показує накопичення патології.

На етапі обговорення основного 
питання зав’язалась цікава дискусія, 
в якій активну участь брав заступ-
ник голови РДА Степан Мандибур. 
Були різні позиції, озвучувались про-
тилежні думки, але зійшлися на то-

му, що прогрес у справі покращення 
здоров’я населення полягає в біль-
шій мірі в профілактиці, яка вклю-
чає в себе організацію раціонально-
го харчування, забезпечення добро-
якісною водою, проведення санітар-
но-оздоровчих заходів, імунізацію 
проти основних інфекційних хвороб, 

проведення санітарної освіти серед 
населення.

Не залишилось без уваги питання 
щодо реформ у медицині. На сучасно-
му етапі розвитку сімейної медицини 
в районі створені достатні умови для 
функціонування закладів сімейної ме-
дицини, які оптимально забезпечені 
обладнанням, апаратурою і медика-
ментами. За словами головного ліка-
ря Лисецької ЦРЛ Т. Скоропада, тепер 
сімейна медицина має набути само-
стійного адміністративного, юридич-
ного і фінансового статусу. Сімейний 

лікар буде вільно обиратися своїми 
пацієнтами і його матеріальна вина-
города залежатиме від об′єму нада-
них послуг.

Микола СЕМЕНІВ, завідувач 
інформаційно-аналітичного відділу 

Лисецької ЦРЛ

Заступник начальника Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної 
медицини Володимир Зелінський. Завжди у готовності на випадок карантинного 

захворювання спеціалізований автомобіль

Пологове відділення 
відкрили

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
На ремонт відділення, який тривав 

два місяці, та придбання обладнання 
й інвентаря витратили загалом трохи 
більше 550 тисяч гривень бюджетних 
коштів, у тому числі 300 тисяч – на за-
міну вікон та дверей. Але не треба бути 
аж надто компетентним, аби зауважи-
ти, що фактично тут вкладено набагато 
більше. І це завдяки міжнародній під-
тримці – німецьких партнерів обласної 
організації ТЧХ і Християнській місії зі 
США, яка здійснила не один гуманітар-
ний проект на наших теренах, починаю-
чи з літа 2008 року, коли долучилася до 
ліквідації наслідків великої повені. Як 
повідомив нас головний лікар Лисець-

кої ЦРЛ Тарас Скоропад, цього року в 
рамках гуманітарної допомоги лікар-
ня отримала 54 функціональні ліжка, 
стільці, тумбочки, інший інвентар, які 
встановлені не лише в пологовому від-
діленні та гінекології.

Відкриття відділення позначено ще 
однією подією, яка підносить престиж 
закладу: представник асоціації «Служ-
ба організації інфекційного контролю» 
вручила завідуючому відділенням спеці-
альний сертифікат «Чиста лікарня. Без-
печна для клієнтів», яким засвідчується 
відповідність закладу сучасним санітар-
но-гігієнічним вимогам і стандартам.

Володимир ЗАНИК

Лікарі душ і тіл
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Спритні баскетбольні 
грації

18-19 листопада в Івано-Франківську на базі загальноосвітньої 
школи №25 відбувся чемпіонат області з баскетболу серед дівчат 
2002 та 2004 років народження. 

У змаганнях взяли участь збірні  Іва-
но-Франківська, Галицької, Косівської, 
Болехівської та Тисменицької дитячо-
юнацьких спортивних шкіл.

Вихованки віділення бас-
кетболу Тисменицької ДЮСШ 
під керівництвом тренера Воло-
димира Недоступа виступали у 

двох вікових групах. Досвідченіші баскетбо-
лістки 2002 р. н., поступившись в груповому 
етапі ДЮСШ Болехів, зібрались та у матчі за 
третє місце показали свій клас. Відтак здо-
були переконливу перемогу над косівчан-
ками. Натомість наші молодші вихованки 
повністю обігравши суперниць-галичанок, 
пройшли у фінал, де у запеклому поєдин-
ку поступились збірній Івано-Франківська.

Здобувши два призові місця, баскет-
болістки продовжують усильно тренува-
тись та сподіваються на нові перемоги!

Четверта сторінка

Кубок районної газети «Вперед» 
2017 року

Розіграш: ювілейний 25-й.
Терміни проведення: 05-19 листо-

пада 2017 року.
Команд-учасників: 14.
Зіграно ігор: 20, забито голів: 63.
Місце фіналу: стадіон села Старий 

Лисець (2-й раз).
Володар Кубка: «Бистриця» Старий 

Лисець (2-й раз).
Срібний призер: «Сокіл» Підлісся 

(3-й раз).
Бронзовий призер: «Стримба» Ли-

півка (2-й раз).
Кращий воротар турніру: Василь  

Волосянко «Бистриця».
Кращі захисники: Володимир Соколо-

вський «Стримба» і Віталій Ціцюра «Сокіл».
Кращий півзахисник: Тарас Балан 

«Бистриця».

Кращий нападник: Юрій Ліщук «Со-
кіл».

Кращі бомбардири: Андрій Андру-
сяк «Стримба» — 6 голів, Тарас Балан 
«Бистриця» і Юрій Ліщук «Сокіл» — по 5.
Футбольні турніри на приз районної 

газети «Вперед»
Перший розіграш було присвяче-

но 50-річчю Ленінсь¬кого комсомолу 
(ВЛКСМ). У турнірі, який пройшов з 06 
по 27 жовтня 1968 року, змагалися 8 ко-
манд таких сіл: Угринів, Черніїв, Клубів-
ці (або Хом’яківка), Стебник, Братківці, 
Старі Кривотули, Старий Лисець і Загвіз-
дя. Останні два колективи зустрілися у 
фіналі, де сильнішим виявилися футбо-
лісти птахофабрики «Авангард» (4:2 у 
додатковий час).

Надалі змагання проводились що-
річно (крім 1973, 1974 і 1980 рр.) до 1990 
року – всього 20 розіграшів. 

У 2011 році турнір було відновлено. 
У фіналах 2011 і 2012 рр. підліський 

«Сокіл» двічі переміг старолисецьку «Би-
стрицю» (3:1 і 2:0). У 2013 р. турнір не 
стартував (Революція Гідності), а в 2014 
році не проводився взагалі. У 2015 і 2016 
рр. перемогами у фіналах обмінялися ко-
манди Старого Лисця і Чорнолізців-2 (1:0 
і 1:4). Володарем Кубка 25-го ювілейно-
го розіграшу стала вкотре згадувана ко-
манда зі Старого Лисця, яка повернула 
«перший борг» команді Підлісся (3:1). 
Цікаво, що за п’ять проведених турнірів 
за часів Незалежності у фінал виходило 
тільки три команди: 5 разів – «Бистри-
ця» Старий Лисець, 3 – «Сокіл» Підлісся, 
2 – ФК «Козацький острів-2» Чорноліз-
ці. Серед учасників – 31 команда з 27-
ми населених пунктів Тисмениччини. У 
всіх п’яти розіграшах брали участь тільки 
три команди: зі Старого Лисця, Підлісся 

Кубок «Впереду» 
вдруге у «Бистриці»

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
У Підліссі господарі поля перекон-

ливо перемогли команду Нових Криво-
тул (5:1), а загвіздянський «Авангард» 
з мінімальним рахунком здолав побе-
резький «Дністер - Рітас». У півфінальній 
грі підліська команда, яка не даремно 
має славу турнірного бійця, виявилась 
сильнішою за сусідів із Загвіздя (1:0, 
гол на рахунку Богдана Стемпіцького).

Попередньо було визначено, що 
фінал турніру та гра за третє місце від-
будуться в Загвізді. На жаль, за кілька 

днів до цих ігор представник «Авангар-
ду» оголосив, що команда знімається з 
розіграшу та відмовив районній феде-
рації футболу у наданні поля. Таким чи-
ном, бронзовим призером турніру вдру-
ге поспіль стала «Стримба», щоправда, 
цього разу їй зарахували технічну пере-
могу 3:0. З місцем проведення фіналу 
федерація та представники команд-фі-
налістів визначилися вельми просто – 
жеребкуванням, тож так само вдруге 
поспіль фінал приймав Старий Лисець.

Позаяк від Підлісся до Старого Лис-
ця, як кажуть, два кроки, повболівати 
за своїх зібралися шанувальники обох 
команд. До речі, два тижні перед тим в 
матчі групового етапу на цьому ж полі 
команди розійшлися з нульовою нічиєю. 
Перший тайм фінальної гри пройшов за 
переваги «Бистриці», але «Сокіл» надійно 
захищався, а голкіпер команди Андрій 
Іванишин зберіг ворота сухими. Ближ-
че до перерви старолисецькі гравці по-
мітно занервували, і вже шанс відкрити 
рахунок мали їх візаві.

«Урожайними» виявилися заміни, які 
в другому таймі зробив начальник ста-
ролисецької команди Володимир Мар-
чишин. На 50-й хвилині на поле вийшов 
досвідчений Михайло Ткачук, який в чем-
піонаті району грає за Черніїв. Саме після 
його подачі кутового на 60-й хвилині м’яч 
від спини півзахисника «Бистриці» Віталія 
Білогубки закотився у ворота «Сокола». 
А вже на 80-й хвилині красень-гол з-за 
меж штрафної поклав у сітку «Сокола» 
сьомий номер «Бистриці» Олег Романи-
шак. Незадовго до завершення матчу 
одного зі старолисецьких ветеранів Ро-

мана Дмитріва замінив інший – Мирос-
лав Дрекало, який на 90-й хвилині забив 
третій гол у ворота команди «Підлісся». 
Уже в додатковий час кращий нападник 
«Сокола» (та, за рішенням організаторів, 
цілого турніру) Юрій Ліщук забив гол пре-
стижу – 3:1. Таким чином, «Бистриця», 
яка в фіналах 2011-го та 2012-го років 
поступилася «Соколу» (рахунки, відпо-
відно, 1:3 і 0:2), цього разу дещо надо-
лужила розрив в очних заліках і вдруге 
стала володарем Кубка газети «Вперед».

Нагородження переможців, срібних 
та бронзових призерів турніру провели 

заступник голови Тисменицької районної 
ради Ігор Федоришин, начальник відділу 
молоді та спорту Тисменицької РДА Ва-
силь Дзудзило, голова РФФ Василь Коб-
льовський, члени виконкому федерації, 
а також редактор газети «Вперед». Орга-
нізатори також нагородили пам’ятними 
відзнаками кращих гравців турніру, а сіль-
ський голова Старого Лисця Анатолій Лу-
щак зробив функціонерам, які прибули на 
фінальну гру, вагомі дарунки – книгу-фо-
ліант «Мальовниче село Старий Лисець».

Володимир ЗАНИК

Перемога у відкритому 
чемпіонаті 

18 листопада  в Ужго-
роді пройшов 9-Th Open 
International Championship 
of Kyokushinkai Karate, на 
якому свою чергову пере-
могу здобула наша краянка 
Мар’яна Сливінська. 

За найвищі відзнаки боро-
лися  команди  Словаччини, Бі-
лорусі та України. Всього 220 
учасників.   

У віковій категорії 14-15 ро-
ків у вазі до 50 кг перспективна 
спортсменка посіла І місце. Віта-
ємо Мар’яну та бажаємо нових 
спортивних вершин.

Попереду у спортсменки не 
менш відповідальні змагання — 
відкритий міжнародний зимовий 
табір кйокушинкаі карате, який 
22-24 грудня прийматиме Івано-Франківськ. Під егідою президента Федерації Кйо-
кушінкаі Карате Унія України, Бранч Чіфа Західної України Станіслава Шмата учас-
ники з різних куточків країни та зарубіжжя підвищуватимуть свою майстерність 
та складатимуть іспит оволодіння навичками карате. 

 Вирішальні матчі Кубка районної газети “Вперед” (2011-2017 рр.: 5 розіграшів)
Рік У Місце фіналу Фінал Матч за третє місце
2011 15 Загвіздя Підлісся – Ст. Лисець – 3:1 Драгомирчани – Ямниця – 4:2
2012 10 Лисець Підлісся – Ст. Лисець – 2:0 Клубівці – Чорнолізці – 4:2
2013 12 –   не стартував (Революція Гідності)   –
2014 — –   не розігрувався   –
2015 15 Загвіздя Ст. Лисець – Чорнолізці-2 – 1:0 Загвіздя – Радча – 5:2
2016 11 Ст. Лисець Чорнолізці-2 – Ст. Лисець – 4:1 Липівка – Н. Кривотули – 3:0
2017 14 Ст. Лисець Ст. Лисець – Підлісся – 3:1 Липівка – Загвіздя – +:-

та Нових Кривотул. Жодної участі у та-
ких команд, як «Хутровик» Тисмениця, 
ФК «Колос» Братківці, ФК «Тязів» та ін. 

За 25 розіграшів володарями 
Кубка районної газети «Вперед» 

були 17 команд: 
4 рази – «Авангард» Загвіздя (у 

1968, 1981, 1985, 1988 рр.);
по 2 – «Іскра» Старі Кривотули (1979 

і 1982), «Сокіл» Підлісся (2011 і 2012), 
«Бистриця» Старий Лисець (2015 і 2017);

по 1 – «_?_» Липівка (1969), «Ко-
лос» Крихівці (1970), «Енергетик» Ли-
сець (1971), «Колос» Угорники (1972), 
«Колос» Милування (1975), «Коопера-
тор-2» Івано-Франківськ (1976), «Колос» 
Братківці (1977), «Сокіл» Тязів (1978), 
«Хутровик» Тисмениця (1983), «Дніс-
тер» Побережжя (1984), «Нива» Рад-
ча (1986), «Колос» Братківці-ветерани 
(1987), ? (1989 і 1990), ФК «Козацький 
острів-2» Чорнолізці (2016).

Підготував Роман ДМИТРІВ

Старолисецька «Бистриця»  — володар Кубка газети «Вперед»

«Сокіл» Підлісся  — срібний призер

І. Федоришин та В. Дзудзило з капітаном липівської «Стримби» 
Петром Дундою

Нагорода кращому воротареві турніру Василеві Волосянку 
(«Бистриця»)
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

ве для кожного з нас. Воно сповнює 
кожного святковим настроєм, радістю. 
Тож з цієї нагоди районна рада та рай-
держадміністрація щиро здоровлять:

ГРЕЧАНИК Марію Дмитрівну, 
25.11.1968 р. н., секретаря Клузівської 
сільської ради;

КОРОЛИКА Михайла Михайловича, 
25.11.1986 р. н., заступника керівника 
виконавчого апарату районної ради, 
депутата обласної ради;

ЛЕГІН Ірину Ігорівну, 26.11.1980 
р. н., директора Козинської ЗОШ І-ІІ 
ступенів;

ГОЛУБ Ольгу Ігорівну, 28.11.1975 
р. н., головного спеціаліста відділу вза-
ємодії з правоохоронними органами, 
оборонної та мобілізаційної роботи апа-
рату районної державної адміністрації;

ЄВГЕЙЧУК Світлану Орестівну, 
29.11.1965 р. н., директора Угринівсько-
го навчально-виховного комплексу.

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця й людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Офіційно

ТОВ «Профівеар Україна» 
запрошує на роботу 
прибиральницю.
Графік роботи: через день. Достойна оплата праці. 

Тел.: 067 772 43 92, 050 819 80 72.

Виконком Загвіздянської сільської ради повідомляє про те, що 14 грудня 
2017 р. в 10.00 у приміщенні сільської ради в с. Загвіздя по вулиці Липова-Оса-
да, 22г відбудуться громадські слухання щодо обговорення детального пла-
ну території по земельних ділянках в с. Загвіздя по вулиці Січових Стрільців.

Про перерахунок та порядок 
призначення пенсій у деталях

 Закінчення. Поч. в № 46
Призначення пенсії за вислугу років

Збережено право на пенсію за вислугу 
років артистам театрально-концертних та 
інших видовищних закладів, підприємств 
і колективів за наявності стажу творчої ді-
яльності від 20 до 35 років за переліком 
та у порядку, що затверджуються урядом. 
Пенсія за вислугу років призначається та 
виплачується при звільненні з роботи, яка 
дає право на таку пенсію.

Представникам інших професій збе-
режено право на пенсію за вислугу років 
за умови, якщо такі особи на день набран-
ня чинності Законом 2148 мають вислугу 
років та стаж, необхідний для призначен-
ня пенсії за вислугу років. Таким особам 
пенсія за вислугу років буде призначатися 
за їхнім зверненням з дотриманням умов, 
передбачених Законом України “Про пен-
сійне забезпечення” (наприклад, педагогам 
та медикам – при досягненні пенсійного 
віку (при цьому якщо на 01.04.2015 вони 
мають – 25 років чи на 31.12.2015 – 25 ро-
ків 6 місяців спецстажу, пенсія за вислугу 
років буде призначатися незалежно від ві-
ку) та звільненні з роботи за спеціальністю, 
яка дає право на пенсію за вислугу років.

Аналогічно збережено право на пен-
сію за віком на пільгових умовах жінкам, 
зайнятим протягом повного сезону на ви-
рощуванні, збиранні та післязбиральній 
обробці тютюну.
Достроковий вихід на пенсію за віком

Законом 2148 збережено право до-
строкового виходу на пенсію та умови при-

значення пенсій окремим категоріям гро-
мадян. Право на призначення дострокової 
пенсії за віком як і раніше мають:

— особи, хворі на гіпофізарний нанізм 
(ліліпути), диспропорційні карлики – після 
досягнення чоловіками 45 років, жінками 
40 років та за наявності страхового стажу 
не менше 20 років у чоловіків і не менше 
15 років у жінок;

— особи з інвалідністю по зору І групи 
– сліпі та особи з інвалідністю з дитинства 
І групи – після досягнення чоловіками 50 
років, жінками 40 років та за наявності 
страхового стажу не менше 15 років у чо-
ловіків і не менше 10 років у жінок;

— жінки, які народили п’ятьох або біль-
ше дітей та виховали їх до шестирічного ві-
ку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, 
які виховали їх до зазначеного віку, – після 
досягнення 50 років та за наявності страхо-
вого стажу не менше 15 років. При цьому 
до числа осіб з інвалідністю з дитинства 
належать також діти з інвалідністю віком 
до 16 років. За вибором матері, або якщо 
виховання п’ятьох або більше дітей чи дити-
ни з інвалідністю здійснювалося батьком, 
йому призначається дострокова пенсія за 
віком після досягнення 55 років та за наяв-
ності страхового стажу не менше 20 років;

— військовослужбовці, особи началь-
ницького і рядового складу органів вну-
трішніх справ, поліцейські, які брали участь 
у бойових діях, в антитерористичній опе-
рації в районах її проведення, а також ті, 
які стали інвалідами внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва, отриманих під час за-

хисту Батьківщини або під час виконання 
інших обов’язків військової служби (служ-
бових обов’язків), або внаслідок захво-
рювання, пов’язаного з перебуванням на 
фронті, виконанням інтернаціонального 
обов’язку чи безпосередньою участю в 
антитерористичній операції в районах її 
проведення, дружини (чоловіки), якщо во-
ни не взяли повторний шлюб, і батьки вій-
ськовослужбовців, осіб начальницького і 
рядового складу органів внутрішніх справ, 
поліцейських, які померли (загинули) у пе-
ріод проходження військової служби (ви-
конання службових обов’язків) чи після 
звільнення зі служби, але внаслідок по-
ранення, контузії, каліцтва, отриманих під 
час виконання обов’язків військової служ-
би (службових обов’язків), захворювання, 
пов’язаного з перебуванням на фронті, лік-
відацією наслідків Чорнобильської ката-
строфи, виконанням інтернаціонального 
обов’язку чи безпосередньою участю в 
антитерористичній операції в районах її 
проведення, особи, яким надано статус 
учасника бойових дій, особи з інвалідніс-
тю внаслідок війни відповідно до Зако-
ну України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”, особи з 
числа резервістів і військовозобов’язаних, 
яким надано статус учасника бойових дій 
відповідно до цього ж Закону, дружини 
(чоловіки), якщо вони не взяли повтор-
ний шлюб, і батьки, яким надано статус 
особи, на яку поширюється чинність За-
кону України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”, – після 
досягнення чоловіками 55 років, жінка-
ми – 50 років та за наявності страхового 
стажу не менше 25 років у чоловіків і не 
менше 20 років у жінок.

Повідомляємо, що у прокуратурі Івано-Франківської області з метою отри-
мання й оперативного реагування на факти корупції та інших ганебних вчинків 
функціонують телефон довіри (0342) 75-02-06 (у робочі дні з 9.00 до 18.00) 
та електронна пошта довіри korupcia@gp.gov.ua (цілодобово).

У такому ж порядку приймаються повідомлення про корупційні дії 
прокурорів і слідчих на телефон довіри Генеральної прокуратури України 
(044) 200-79-87.

Шановні краяни!
Четверта субота листопада в українському календарі позначена кольором жа-

лоби. Цей день об’єднує усіх громадян навколо вшанування пам’яті про мільйони 
невинно убієнних наших земляків, які померли мученицькою смертю від голоду 
тільки тому, що були українцями.

Тоталітарний режим Радянського Союзу завдав українській нації смертельно-
го удару – тричі у минулому столітті. Окрім наймасштабнішого, найстрашнішого 
за своїми наслідками голоду 1932-1933, були сумні 1921-1923 та 1946-1947 роки. 
Вимирали цілі родини, гинули покоління, смерть підкошувала села і міста. Над-
то велику ціну заплатив народ за прагнення бути господарем на власній землі. 

Голодомор – то було не просто фізичне знищення, а духовна руїна, втрата іде-
алів, занепад цінностей, мови, культури, ідентичності. То була війна проти нації. 
То був геноцид – свідоме цілеспрямоване винищення етносу. Той самий ворог і 
сьогодні посягає на нашу землю, вбиваючи на Сході України її мужніх захисників, 
руйнує міста, спустошує села. 

Наш народ вистояв у цьому двобої проти нації. Пережив і вижив, здобув дер-
жавну незалежність і впевнено утверджує себе у світовій спільноті. Ми зберегли 
себе у ті страшні роки ХХ століття, вистоїмо і переможемо сьогодні у боротьбі із 
агресором.

25 листопада по всій країні та за кордоном українці запалюватимуть свічки 
та поминатимуть жертв голодоморів. Нехай пам’ять про них гуртує нас, живих, до-
дає сил та віри в Україну. 

Шановні мешканці Тисмениччини! Запрошуємо вас відвідати жалобні заходи, 
що відбудуться у населених пунктах району, запалити свічки пам’яті у вікнах ва-
ших будинків, промовити молитву за мільйони невинно убієнних наших земляків. 

Ми маємо пам’ятати минуле задля майбутнього! 
Вічна пам’ять.
Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
                                        Іван СЕМАНЮК                       Тетяна ГРАДЮК

Довгівська сільська рада відповідно до звернення ТОВ «Стриганецький 
кар’єр» № 210 від 20.11.2017 року, про надання дозволу на розробку деталь-
ного плану території, повідомляє про проведення громадських слухань, що-
до обговорення детального плану території реконструкції боксів під дільницю 
по випалу будівельного вапна, на земельних ділянках площею 1,2547га када-
стровий № 2625881001:01:003:0300, та площею 2,3467 га кадастровий 
№ 2625881000:05:001:0001.

Громадські слухання відбудуться через місяць з моменту опублікування 
оголошення в приміщенні сільської ради с. Довге. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення конкурсу 
з визначення організатора 
аукціону з продажу майна 
підприємства-банкрута 
Публічного акціонерного 
товариства «Індуктор» 
(вул. Максимовича, 15, 

м. Івано-Франківськ, 76018, 
код ЄДРПОУ 14313501).
До участі в конкурсі може 

бути допущена юридична особа 
різних форм власності, яка пода-
ла у встановлені строки перелік 
необхідних документів, а саме: 
заяву про участь в конкурсі; копії 
установчих документів; конкурсну 
пропозицію про вартість викона-
них робіт, інформацію про досвід 
проведення аукціонів.

Строк прийняття заявок  до 
4. 12.2017 р. (включно) на адресу: 
ПАТ «Індуктор», вул. Максимови-
ча, 15, м. Івано-Франківськ, 76018.

Критерії для виявлення пере-
можця конкурсу: досвід прове-
дення аукціонів, запропонована 
найменша сума винагороди, на-
явність необхідних технічних за-
собів для проведення аукціону.

Конкурс  в ідбудеться 
6.12.2017 року о 9.00 за адресою: 
вул. Максимовича, 15, м. Івано-
Франківськ, 76018. Довідки за 
тел.: 050 542 68 97.  

Ямницька СВК повідомляє
Постановою Ямницької сільської виборчої комісії №20 від 20 листопада 2017 

року встановлено результати повторного голосування 19 листопада 2017 р. з ви-
борів депутата Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади по 
виборчому округу № 19 (с. Ямниця). За кандидата в депутати Бялюк Мирославу 
Миколаївну проголосували 89 виборців.

Цією ж постановою ОБРАНИМ депутатом Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади в одномандатному виборчому окрузі № 19 визнана Бялюк 
Мирослава Миколаївна, 25.04. 1956 р. н., безпартійна, пенсіонерка, освіта загаль-
на середня, жителька с. Ямниця, самовисування.

Голова Ямницької СВК ГУЛАГА М. Б.
Секретар Ямницької СВК КОВАЛЬЧУК Л. І.

Оголошення про проведення громадських слухань
Єзупільська селищна рада Тисме-

ницького району Івано-Франківської об-
ласті повідомляє про початок громад-
ського обговорення щодо врахування 
громадських інтересів у проекті місто-
будівної документації – детальному пла-
ні території в межах населеного пункту 
селища Єзупіль Тисменицького району 
Івано-Франківської області для розмі-
щення садибної житлової забудови в 
урочищі «Переліски».

Містобудівна документація — де-
тальний план території розроблено на 
підставі рішення 9-тої сесії Єзупільської 
селищної ради сьомого демократичного 
скликання від 16.02.2017 року. 

1. Замовник: Єзупільська селищ-
на рада. 

Проектна організація: приватне під-
приємство «БТІ Експерт» код 38555254 
(кваліфікаційний сертифікат архітектора  
серія АА № 001963  зареєстрований в 
реєстрі атестованих осіб 18 листопада 
2013 р. за № 1963.

Загальна площа: 25,0 га.
Місце розташування: Єзупільська 

селищна рада в межах населеного пунк-
ту селища Єзупіль Тисменицького ра-
йону Івано-Франківської області (в пів-
денно-західній частині селища) урочище 
«Переліски». 

Мета і завдання містобудівної доку-
ментації: уточнення планувальної струк-
тури та функціонального призначення 

території, просторової композиції, пара-
метрів забудови та ландшафтної орга-
нізації частини території; забезпечення 
комплексної забудови території.

З графічною та пояснювальною 
частинами містобудівної документації 
можна ознайомитися в приміщенні Єзу-
пільської селищної ради Тисменицько-
го району Івано-Франківської області: 
понеділок — п’ятниця з 8.00 до 17.15  
(відповідальний — землевпорядник Єзу-
пільської селищної ради).

Ознайомлення з містобудівною до-
кументацією і подача пропозицій і за-
уважень від фізичних і юридичних осіб 
приймаються до 24.12. 2017 року.

У слуханні можуть взяти участь гро-
мадяни і юридичні особи, які визначені 
п. 7 ст. 21 Закону України “Про регулю-
вання містобудівної діяльності”.

Пропозиції і зауваження, що посту-
пили після встановленого терміну, не 
розглядаються.

Громадські слухання плануються 
провести 26.12.2017 року в приміщен-
ні Народного дому селища Єзупіль, за 
адресою: Івано-Франківська область, 
Тисменицький район, селище Єзупіль, 
вул. Степана Бандери, 56.

Відповідальний за проведення гро-
мадського слухання – селищний голова 
Ганна Євстахіївна Кушнір. 

Селищний голова Г. КУШНІР

Рятувальники 
на 

тренуваннях
Рятувальники Тисмениці провели 

практичне відпрацювання вправ «Збір 
та виїзд особового складу за сигналом 
“Тривога”» та «В’язання подвійної ряту-
вальної петлі пожежником-рятувальни-
ком з одяганням її на потерпілого, під-
ключеним до апарату захисту органів 
дихання». Ці заняття проводяться для 
покращення професійних навиків та 
швидкого реагування вогнеборців в 
екстремальних умовах.

Професія рятувальника потребує 
постійних тренувань, наполегливої пра-
ці та дисциплінованості. Нею оволоді-
вають люди з великою силою волі, які, 
незважаючи ні на що, готові захистити 

найбільшу цінність нашої держави — її 
громадян. Рятувальник повинен вміти 
долати водні перешкоди, скельні ділян-
ки, снігові схили, завали, користуватися 
засобами пожежогасіння, оцінювати об-
становку, приймати оптимальне рішен-
ня, надавати першу допомогу і багато 

іншого. Дуже важливо вчасно надати 
психологічну підтримку потерпілому.

Тож запрошуємо усіх бажаючих до 
проходження служби в підрозділах ци-
вільного захисту ДСНС України та на 
навчання до профільних навчальних 
закладів країни.
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Пшеничниківській 
школі — 45!

Недільного дня, 19 листопада, Пшеничниківський навчально-виховний комп-
лекс радо вітав з нагоди 45-річчя школи колишніх учнів, своїх ветеранів-вчи-
телів, численних гостей, які з’їхалися, зійшлися сюди. 

«Дата народження школи, — роз-
починали урочистості ведучі святкової 
програми Галина Петелюк та Марія Лу-
ців, — 1-ше вересня 1972 року. Батьки 
— адміністрація школи, в особі дирек-
тора школи Лідії Семенівни Слободя-
нюк. Хресні батьки — сільська рада». 
Власне, в цих словах великою мірою 
було закцентовано увагу на тодішньо-
му першому директору школи, шанова-
ній в селі Лідії Семенівні Слободянюк, 
завдяки великим зусиллям якої, ініціа-
тивності, ентузіазму, було й започатко-
ване будівництво школи. А самої школи, 
як згодом розповіла Лідія Семенівна, у 
звичному розумінні цього слова, не бу-
ло. Навчальні кабінети були розкидані в 
п’ятьох приміщеннях села. Замовили в 
обласному центрі проектну документа-
цію, протягом зими 1970-го завозили бу-
дівельні матеріали: цеглу, гравій, бутовий 
камінь. Невдовзі закипіла, як мовиться, 
і сама робота з нульового циклу будів-
ництва, фундамент, як згадувала Лідія 
Семенівна, закладали чи не всім селом. 
Власне, на загальних зборах селян було 
прийняте рішення, що кожна сім’я пови-
нна  відпрацювати на будівництві шко-
ли 10 днів. Після заливки фундаменту 
необхідно було знайти організацію, яка 
би продовжувала будівництво. Тож про-
довжував будівництво тодішній міжкол-
госпбуд — будівельна організація, допо-
магали і колгоспні майстри. Школу було 
здано в експлуатацію у серпні 1972 року, 

через два роки і чотири місяці від по-
чатку будівництва. На той час це були 
рекордні темпи. Настала довгоочікувана 
мить, золотавий вересень 1972-го вітав 
новоселів-учнів, учительський колектив, 
ключ від школи передано першому ди-
ректору нової, тоді ще восьмирічки Л. 
С. Слободянюк.

Під час святкування 45-річчя школи 
Лідія Семенівна ще не раз чула багато 
вдячних слів на свою адресу, прийма-
ла на знак щирої поваги букети квітів. 

Власне, і сам ювілей можна було назва-
ти ювілеєм усмішок, квітів, численних 
вітань і побажань.

Щиро привітала ювілярів голова 

Тисменицької районної ради Тетяна Гра-
дюк, побажала учням, батькам, педаго-
гічному колективу, громаді села добра, 
миру, благополуччя, принагідно відзна-
чила, що протягом двох останніх років 
для Пшеничниківського НВК з районно-
го бюджету було виділено близько 500 
тисяч гривень. Зроблено було чимало 
добрих і корисних справ, зокрема онов-
лено спортивний зал.

Сердечно привітав педагогічний ко-
лектив школи, учнів, батьків з ювілеєм 
настоятель Погінського Святоуспенсько-
го монастиря отець Никодим Гуралюк. 
Звісно, своїх колег не могли не приві-

тати начальник відділу освіти Світлана 
Шарабуряк, голова райкому профспілки 
працівників освіти Іван Когуч.

За довгих 45 років школа випустила 
в широкий життєвий шлях багато поко-
лінь учнів, радо вітали у колі шкільної 

родини колишніх випускників: суддю 
обласного адміністративного суду Ро-
мана Микитюка, кандидата юридичних 
наук, викладача кафедри кримінального 
права Прикарпатського національного 
університету Вікторію Попкову. Свій тру-
довий шлях розпочав у школі учителем 
Володимир Павлик, нині він доцент ка-

федри філології Прикарпатського наці-
онального університету. З теплотою го-
ворить про школу мер Тисмениці Степан 
Сворак, багато років  в цьому навчаль-
ному закладі відпрацювала вчителем 
української мови і літератури його ма-
ти, Ганна Степанівна.

Не бракувало слів подяки і ниніш-
ньому директорові школи Галині Стефа-
нишин, очолюючи педагогічний колек-
тив, вона докладає чимало особистих 
зусиль для того, щоби кожний вихова-
нець школи знайшов себе в улюбленій 
справі, здобув міцні знання, а сам на-
вчальний процес проходив в комфортних 
умовах. Налагоджена тісна співпраця 
школи і сільської ради, чимало допо-
магає школі депутат Тисменицької ра-
йонної ради Михайло Ферштей.

Тривалою і насиченою була концерт-
на програма, підготовлена до 45-річчя 
школи. Розпочався концерт хореогра-
фічною композицією у виконанні мо-
лодшої групи танцювального колективу 
«Перлинка» (художній керівник Яна Па-
люга), а старша група цього колективу 
виконала «Веселу польку». Чудовим по-
дарунком для всіх був виступ народного 
танцювального колективу «Тисменичан-
ка» (керівники заслужений працівник 
культури України Ярема Галига та Роман 
Шкрумида), акомпанував «Тисменичан-
ці» оркестр народних інструментів клу-
бу «Слобода» м. Тисмениця (керівники 
Олександр Тарас і Василь Дем’яник). 

Напевно, що танець «Гуцулка» та інші у 
виконанні «Тисменичанки» були справ-
жнім мистецьким дійством, тож довго не 
вщухали оплески після кожного виступу. 
Святковий концерт показав і таланти 
пшеничниківської громади, виступив, 
зокрема, гурт «Пшеничне перевесло» 
(художній керівник Василь Дем’яник). 
У дарунок вчителям прозвучала пісня 
«Я по світу іду у вишиванці» у виконан-
ні Олега Микитюка. Тепло сприймали 
присутні в залі всі пісенні дарунки, спі-
вали, зокрема, учениця школи Валерія 
Нанюк (пісня «За вроду дякую батькам»), 
сестри Аня і Віка Лопушанські («Чорні 
очка»), Марічка Гузяк («Калинова Украї-
на»). Безумовно, пісня має магічну силу, 
бо в ній, українській пісні — першовито-
ки нашої духовності. Чи не тому співав 
і парох села отець Ігор Баланда, гарні 
вокальні дані має і сімейний дует На-
нюків, Орися та Володимир.

«Пам’ятаємо всіх, хто боронив Ві-
тчизну і нині героїчно її захищає, — гово-
рили ведучі концертної програми. — Ви-
словлюємо щиру вдячність бійцям АТО, 
випускникам школи». Пісні, присвячені 
захисникам Вітчизни виконав народний 
хор «Дзвін» м. Тисмениця (керівник Ми-
рослава Василюк). Збагатив концертну 
програму і народний чоловічий вокаль-
ний ансамбль «Два кольори» (керівник 
Тамара Березіцька).

Школі в Пшеничниках минуло 45, і 
сьогодні колектив навчального закладу 
працює творчо, з ентузіазмом, оновлю-
ється матеріально-технічна база шко-
ли, інтенсивно впроваджуються інно-
ваційні технології, на належному рівні 
ведеться виховна робота. Вихованню 
в учнів любові до рідного краю, до її 
історії, слугує сільський музей, яким 
опікується Євген Стефанюк, педагог 
зі стажем роботи 62 роки. За все, що 
робив, і що робить для школи Євгенові 
Васильовичу щиро подякувала під час 
свята директор Пшеничниківського НВК 
Галина Стефанишин. Щиру вдячність 
висловила Галина Йосипівна і органі-
заторам виставки, свої роботи на ній 
представили художниця, вчитель об-
разотворчого мистецтва Тамара Заяць, 
випускники школи різьбярі Василь Ка-
чурак та Андрій Абрамчук, вишиваль-
ниця Інна Шешурак.

А що кожне свято має свої симво-
ли, то з нагоди ювілею присутніх на за-
вершенні святкового дійства пригощали 
смачним тортом, і горіли на ньому свічки, 
які символізували роки життя ювіляра 
— нині Пшеничниківського НВК. Тож хай 
повертаються у будь-який час до школи 
її вчорашні випускники і майбутні, двері 
для них завжди відкриті.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Директор Пшеничниківського НВК 
Галина Стефанишин

Під час урочистостей, в першому ряду (зліва направо): мер Тисмениці Степан Сворак, голова 
Тисменицької районної ради Тетяна Градюк, перший директор школи Лідія Слободянюк, 

вчителі-ветерани: Ганна Сворак, Ксенія Лукащук 

Виступає «Тисменичанка» 

Вітають наймолодші 

Квіти Лідії Слободянюк дарує отець Никодим Гуралюк 
Голова райкому профспілки працівників освіти І. Когуч та 
начальник відділу освіти Тисменицької РДА С. Шарабуряк 

«Пшеничне перевесло» з художнім керівником 

Справжній шедевр — вишита картина «Мої 
синочки» випускниці школи Інни Шешурак 

Ведучі концертної програми 
Галина Петелюк та Марія Луців 

Голова районної ради Тетяна Градюк



24 листопада
2017 року № 47 7

У Погоні 
освятили «ворота» 
у простір молитви

17 листопада в Соборі Погінської 
Богородиці в с. Погоня відбулася Ар-
хієрейська Божественна Літургія та 
Чин освячення іконостасу. Архієрей-
ську Службу Божу очолив Владика Ва-

силій Тучапець, екзарх Харківський 
у співслужінні з Протоігуменом Про-
вінції Найсвятішого Спасителя о. Йо-
аном Школиком, ЧСВВ, настоятелями, 
ієромонахами Василіянського чину, 

ректором Івано-Франківської духо-
вної семінарії ім. св. Йосафата о. Оле-
сем Будзяком та іншими священнос-
лужителями.

У своїй гомілії владика Василій роз-
повів присутнім про значення іконоста-
су. «Іконостас нам відкриває милосерд-
не обличчя Бога, Який став людиною, 
щоб спасти кожного з нас». Крім того, 
іконостас допомагає входженню у про-
стір молитви для особистого пережит-
тя Бога.

Проповідник також нагадав про 
400-літній Ювілей Василіянського Чи-
ну св. Йосафата. «Розквіт Чину був 

саме тоді, коли ченці пильнували мо-
литву, приймали Святі таїнства, жили 
у Божій ласці й нею ділилися з інши-
ми, тобто проповідували Слово Боже 
і чинили різні знаки серед народу. 
Через їхню молитву Господь також 
звершував зцілення, давав благо-
словення і охороняв людей від уся-
кого лиха».

Владика Василій привітав настояте-
ля Погінського монастиря о. Никодима 
Гуралюка, ЧСВВ, який цього дня відзна-
чав 60-й рік із дня свого народження. 
«Дякуємо Богові за дар життя для о. Ни-
кодима. Бажаю, щоб він у своєму житті 

приділяв достатньо часу для молитви», 
— побажав архієрей.

Після Божественної Літургії всім 
жертводавцям і добродіям, які спричи-
нилися до появи храмового іконостасу, 
було презентовано грамоти і ювілейні 
медалі з нагоди 400-ліття Василіянського 
чину. На завершення, у знак вдячності 
Пресвятій Богородиці, всі присутні по-
молилися біля чудотворної ікони Погін-
ської Божої Матері.

За інформацією сайту 
Василіянського чину 
св. Йосафата УГКЦ

Духовність

Вишитий іконостас — 
унікальний і глибоко 

національний
Про легендарну чудотворну Погінську ікону Пречистої Діви Марії знає чи не 
весь християнський світ. Копії цього прекрасного барокового образу XVII ст. 
має кожна галицька сім’я. Для збереження, пошанування й прослави Пре-
святої Богородиці в с. Погоня Небесний Отець вибрав доброго провідника — 
ієромонаха Никодима Гуралюка, ЧСВВ, який цього року в листопаді відзначив 
своє 60-ліття. Всі знають о. Никодима як веселу, безпосередню і життєрадісну 
людину. Проте до освячених речей він відноситься з особливим трепетом та 
серйозністю. Маючи від Бога в дар оригінальний стиль мислення і харизма-
тичний характер, о. Никодим наважився взятися за величну справу — будо-
ву іконостасу головного двоярусного храму Успенського монастиря в Погоні.

Настоятель обителі віддавна ціка-
виться сакральним мистецтвом, він лю-
бить ікони і статуї українського стилю, 
який сформувався на візантійських ес-
тетичних поглядах з додаванням вкра-

плень ренесансу, рокайлю, бароко й ро-
коко. Ієромонах Никодим завжди наго-
лошує на відмінності українського сти-
лю ікон від класичного візантійського, 
який не зовсім прижився в церковній 
культурі України. Для того, щоб яскраво 
виразити характерну для українців ма-
неру іконного письма, у 2012 році він за-
просив найталановитіших сучасних ізо-
графів з оригінальним стилем: майстра 
необарокових ікон Олександра Охапкі-
на, косівського маестро вишиваної іко-
ни Миколу Симчича, маньєристичного 

ікономаляра-професіонала Володимира 
Сірка і майстра вишитої мініатюри Вале-
рія Малиновського. Саме ці художники 
виготовили вишиваний іконостас, якого 
немає ніде в окрузі.

Проти таких вишитих ікон найбіль-
ше виступають московіти, мовляв, вони 
«неканонічні», бо зроблені не з «благо-
датного матеріалу». Проте у рішеннях 
авторитетних церковних соборів ніде 
й гадки немає про таку «матеріальну 
благодатність». Формування й розвиток 
іконного мистецтва бере свої початки 
в далекому середньовіччі. Теологічно 
ікона була обґрунтована на Константи-
нопольському (692 р.) та Сьомому все-
ленському (787 р.) соборах. Вчителям 
церкви довелося захищати храмове мис-

тецтво від іконоборства, яке визнали 
єрессю. Справа була остаточно закрита 
у 843 році на соборі у м. Константинопо-
лі, й цю перемогу назвали «торжеством 
православ’я». Після іконоборчої епохи 
візантійська ікона була повністю кано-
нізована й реабілітована Церквою. Од-
нак, починаючи з ІХ ст., у іконографічний 
канон додаються своєрідні елементи, 
які не підтверджуються ні рішеннями та 
правилами авторитетних церковних со-
борів, ні догматичними працями святих 
отців. До таких естетичних елементів 
слід віднести: надмірну аскетичність, 
статичність, площинність, безвиразність, 
відсутність анатомічних пропорцій та ін.

Проте слід наголосити, що в укра-
їнському сакральному мистецтві ці еле-
менти не прижилися. Про них згадуєть-
ся тільки у вітчизняному церковному 
малярстві від Київського періоду і до 
кінця XV ст. Тобто, до того часу, доки 
Київська митрополія була під владою 
Візантійської патріархії. Більшість ви-
датних українських культурологів, тео-
логів, істориків та мистецтвознавців, на-
приклад, Свєнціцький І. С. , Свєнціцька 
В. І. ,. Жолтовський П. М. , Гординський 
С. Я., Овсійчук В. А., Степовик Д. В. та 
ін., вважають, що в Україні візантійські 
естетичні вподобання поступово еволю-
ціонували в бік західноєвропейських 
стильових смаків. Ці тенденції у XVI–
XIX ст. суттєво змінили українську ікону.

Варто зазначити, що о. Никодим ви-
рішив налаштувати згаданих ізографів 
зробити іконостас винятково в україн-
ському «вишитому» стилі, який сформу-
вався під впливом зміцнілої східно-ві-
зантійської обрядовості й латинських 
мистецьких відтінків з додаванням на-
родної творчості. Світовий стиль рене-
санс приніс в українську ікону відкритий 
колір, емоційне забарвлення, відчуття 
світла й тіні, анатомічну довершеність 
людського тіла, складну сюжетну й ком-
позиційну основу твору та ін. Святі на 

іконах зображалися життєрадісними, 
у пишних одежах з багатьма складка-
ми. Такі мистецькі стилі, як маньєризм, 
бароко та рокайль збагачують вітчиз-
няний іконопис фігуративним і декора-
тивним шармом. В іконах XVII, XVIII і 
ХІХ ст. з’являється різьблене тло, про-
ста дерев’яна й груба рама замінюєть-
ся витонченою різьбою із зображенням 
акантового листа чи виноградної лози, 
що натякає на тему Пресвятої Євхаристії 
— тіла й крові Ісуса Христа. Візантійські 
естетичні фантазії в іконі та деформації 
замінюються на західноєвропейську ви-
тонченість із додаванням експресії та 
манірності в сюжетах.

Культові споруди василіанського 
монастиря в с. Погоня відповідають 
давнім традиціям східної храмової ес-
тетики. Візантійський стиль і сьогодні 
вважається основоположним, фунда-
ментальним для церковного мистецтва. 
Він видозмінився через щирість і від-
критість українців до культурних цер-
ковних скарбів Заходу й Сходу. Україн-
ські майстри ікон не знали ані грецьких 
правильників з іконопису, ані не мали 
церковних заборон щодо стильового 
вибору для зображення святих на іко-
нах, як це було в Росії після Стоглавого 
собору (1551 р.). Для Української Гре-
ко-Католицької Церкви, в мистецькому 
плані, актуальним був Замойський синод 
(1720 р.), який запровадив замінювати у 

церквах і каплицях неякісні й примітивні 
зображення на іконні твори першоклас-
них митців. Ікони нового українського 
стилю створили такі відомі в творчих 
колах особи, як Федір Сенькович, Лав-
рентій Пилипович, Микола Петрахнович, 
Севастьян Корунко, Іван Руткович, Йов 
Кондзелевич, Юрій Шимонович, Василь 
Петранович, Мартіно Альтомонте та ін.

Отже, протягом тривалого часу, по-
чинаючи з XVI ст., змінювалася україн-
ська історія, а разом з нею й українська 
сакральна культура. Саме тому вишивані 
ікони з Погоні творяться під впливом ори-
гінального мистецтва українського стилю. 
Художники Олександр Охапкін, Микола 
Симчич та ін. ніколи не копіюють з латин-
ських чи православних образів. Вони, на 
основі православної теології у доверше-
ній західноєвропейській естетичній сис-
темі, творять нове, високе й неповторне 
мистецтво вишитої ікони. Жодна країна 
з балканського ореолу та інших осеред-
ків православної культури, де творяться 
сакральні композиції, у тому числі й Мос-
ковія, не зуміли надбати такого самобут-
нього й цікавого сакрального мистецтва, 
як це зробила Україна. Кращі світові мис-
тецькі стилі модернізували український 
іконопис, зробили його довершеним і непо-
вторним. Попри звинувачення й неприязнь 
деяких малокваліфікованих і заздрісних 
москвофільських мистецтвознавців до 
ікон такого стилю, мистецтво на Україні 
буде розвиватися й ітиме надалі своїм 
характерним шляхом — завжди відмін-
ним від візантійського Сходу і римського 
Заходу. Бо Візантія не мала ікон з такою 
витонченістю й шармом, бо Рим не мав 
таких чудових іконостасів…

Отець Віталій КОЗІНЧУК, 
доктор філософії за спеціальністю 

«Богослов’я», член Національної 
спілки художників України, провідний 

науковий співробітник 
Музею мистецтв Прикарпаття
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  25 ЛИСТОПАДА — ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

Спогади 
про голод 1947 року
Після виснажливої, кривавої і руйнівної Другої світової війни укра-
їнське село зазнало колосальних збитків. 

На Прикарпатті голод мав 
штучний характер і був спрямо-
ваний на винищення галицького 
селянства, приватних власників, 
які противилися створенню кол-
госпів. До цього добавилася засу-
ха 1946 року, яка негативно впли-
нула на врожай, навіть у хлібних 
районах області, де найродючіші 
землі.

У пам’яті старших мешканців 
села Угринів збереглися спогади 
про те, як голод змушував батьків 
віддавати своїх дітей у найми до 
більш заможних сімей, щоби вони 
не пухли з голоду, щоби врятувати 
їх життя. Старожили пам’ятають, 
як Галичиною в ці роки ходили, ви-
мінюючи речі на хліб, а то і просто 
жебраючи, голодні люди зі Східної 
України і Бесарабії.

Наша сім’я жила у 1947 р. біля 
Калуської траси, в районі теперіш-
ніх «Слободянових озер». Весною 
у батьків попросила притулку сім’я 
з Бесарабії — Савкоч Марія з ді-
тьми: Федором — 14 років і Вірою 
— 12 років. Батьки прийняли їх і 
дали їм невеличку кімнатку, а ми 
жили у другій половині. У нас був 
город, корова, коза, кури. Мама 
доглядала нас — трьох дітей: Да-
русю, семи років, мене, трирічно-

го і Олега, якому виповнився ро-
чок. Родина з Бесарабії допома-
гала робити на городі; Федір пас 
корову, кози, а Віра допомагала 
нашій мамі доглядати за нами — 
дітьми. Вони одночасно робили 
собі деякі запаси врожаю. Пізньої 
осені вони повернулися до себе в 
Бесарабію, а ми переїхали жити в 
Угринів до дідової хати (дід Андрій 
помер, а бабу вивезли в 1947 р. в 
Казахстан). Родина Савкоч дяку-
вала дуже за притулок, за харчі, 
за порятунок від голоду.

У 1950 р. нашу родину вивезли 
на Сибір, і яке було наше здивуван-
ня, коли ми отримали приблизно 
1952-1953 р. трикутного солдат-
ського листа від Федора Савкоча! 
Виявляється, що він розшукував 
нас в Угринові через сільську раду, 
але нас там не було… Після кіль-
кох спроб Федір розшукав нашу 
адресу і написав листа! Він дуже 

дякував батькам за порятунок від 
голоду, за доброту. Розповів про 
свою маму, сестру, про те, що він 
служить в армії у військах НКВД. 
Батько не міг відповісти через те, 
що наші листи перечитували від-
повідні органи, а він не хотів да-
вати зайвої інформації про нашу 
родину цим «органам». Десь через 
півроку прийшов ще один лист від 
Федора, але батько не відповів… 
Ми були раді, що родина Савкоч 
жива, і в них усе більш-менш на-
лагодилось. Шкода, звичайно, що 
ми не знаємо їх подальшої долі, 
а вони — нашої. Але з гордістю 
за своїх батьків можемо сказати, 
що вони вчинили добро, про яке 
не забула родина, що потрапила 
колись у скруту.

У 2017 р. минає 70 років від 
голоду 1947 р. І нехай ці важкі по-
дії ніколи не повторяться нікому 
і ніколи.

З Божою допомогою примно-
жуймо, цінуймо і шануймо ті над-
бання, яких ми досягли в ім’я на-
шої України!

За дорученням родини 
Орест ВІВЧАРЕНКО

Про автора
Орест (Борис) Вівчаренко, 1944 року 

народження, уродженець села Угринів Го-
рішній. Будучи дитиною став очевидцем 
подій, які навіки закарбувалися в серці і 
про які хоче розповісти читачам (громаді), 
щоб ніколи з людської пам’яті не стиралися 
жахіття страшного голодомору.

Ми в силі гордо 
стяг підняти

Моя мати Дзвіна Ілів (Белей) була з дитинства зачарована 
зеленим острівцем лісів, полів і лугів квітучої вітчизни. 
Свою любов і відданість до рідного краю пронесла через 
усе життя. Приязнь до працелюбних людей Братківців, 
де я певний час працювала в школі вчителем англійської 
мови, прищепила й мені. Ці скромні віршовані рядки по-
свячую своїм батькам.

Світлана ІЛІВ

Започаткування 
Братківців

Ось розкинулось гарне село,
Що постало тут дуже давно.
Два брати лісами 

мандрували
Від ворогів хутчіш втікали.
Відбились від своїх, бідняги…
Де вже добратись до ватаги?
Блукали довго болотами,
Озерними очеретами –
Уникли лютої погоні.
Вони – при зброї, в обороні
спроможні якось 

захиститись,
від звірів, нечисті відбитись.
Але погожі дні спливали,
Й брати собі постій шукали –
Аби від холодів сховатись,
Якось обжитись, 

розвиватись.
Замилувалися красою,
Лісами, чистою рікою –
Були завдячені доволі.
Осісти треба і поволі
Житло маленьке обладнати,
Належно господарювати.
І так на Уняви зарінці
З’явилося село Братківці…

З любов’ю 
про українське

Мова – найцінніше наше 
надбання, –

Пишайтеся, носіть її завжди 
з собою.

Любіть своїх батьків 
та поважайте,

Шануйте повсякчас, не 
зневажайте.

Рідну мову колискову – 
пам’ятай,

Щире мами слово – не забувай.
Породила тебе мати – 

добре знай;
Вчила, що вкраїнське треба 

мати – дбай!

Рідне Прикарпаття
Ти, рідне моє Прикарпаття,
Твої наснага і завзяття
Звеличені в творах митцями,
Оспівані гучно співцями.
І лине та пісня проста
Про край Черемоша й Прута,
Про землю, де гори і ниви,
Де діти зростають щасливі,
Де люди живуть і працюють,
Щороку по зимі веснують…

Цю землю в мереживі рік
Я славити буду повік.

Ще живе…
Глянь-но, Тарасе, ще живе
Вкраїни славної родина;
І по Дніпру човен пливе,
Не згіркла запашна 

хлібина.
Не вмерла мова солов’їна,
Яку плекав ти від дитяти;
Цвітуть сади, ми – не руїна,
Ми в силі гордо стяг 

підняти
І свою волю відстояти.
Що мріяв ти, то те й 

збулося,
Та лихо не перевелося;
Всяк жевріє вогонь у душах,
А не лише проценти в 

клушах.
Живуть люди, в повазі 

праця,
А не тільки «сармак» 

на тацях.
Твій люблений народ 

не вмре.
Поглянь, Тарасе – він живе!

…Залишив помітний слід
Саме про нього і варто замовити слово, бо був він насамперед наполегливий 
і завжди шукав оту зернину, яка згодом зароджувалась щедрим врожаєм. 
Всі його пошуки, всі дослідження рівненько лягали на аркуш паперу. Він був 
непосидющий, навіть у вісімдесятилітньому віці – Іван Васильович Гетьман 
з Братківців; в одній іпостасі: як дослідник, як краєзнавець, як мудрий вчи-
тель, як, зрештою, Людина – патріот свого села, своєї неньки України, дивак 
і цільна особистість водночас.
Минає сорок днів, як душа Івана Гетьмана відлетіла від нас, а тіло упокоїлось 
на братковецькому цвинтарі…

Воістину, правду кажуть: життя про-
жити – не поле перейти. Років з десять 
тому трапилося бути свідком однієї роз-
мови між двома старшими чоловіками. 
Одному з них, Василеві, вже минуло за 
вісімдесят, а другий, Петро, десь на де-
сяток років був молодший:

– І як ви, Василю, зі здоров’ям дру-
жите?

– Ой, Петре, пішов якось у ліс ко-
сити, вдарив ручку, а руки не служать, 
ноги не тримають – і збив я ту косу, бо 
як ти вже не годен косити, то нема чого 
траву толочити, відай, треба «здавати 
шкіру»... А ти, Петре, як?

– Та що я, ота в білому з косою та-
кож за мною бігає, а я галярмово на 
ровер, і дим, і нитка…

Після тої розмови, буквально за 
якийсь тиждень-другий Василя не ста-
ло, а Петра, який недавно тільки розмі-
няв вісімдесят, невдовзі таки наздогна-
ла біла з косою... 

Отак воно є: навіть якщо ви не по-
садили жодного дерева, вам не вдалося 
породити і виховати нащадків, чи, може, 
поділитися з оточуючими відвертими 
спогадами, Ви і без цього проживете, 
проте вас завжди мучитиме сумління 
за даремно прогайновані роки, які про-
літають нестримно. Навіть і не відчуєш, 
а вже треба звітувати перед Всевишнім.

Але коли ви активні та наполегливі, 
маєте перед собою конкретно поставле-
ну мету, то ви обов’язково її досягнете. 
Безперечно, будуть і труднощі, і розча-
рування, але не треба зупинятися, го-
ловне тут проявити волю та твердість 
характеру.

Саме такими послідовними та впер-
тими якостями характеру і був наділе-

ний Іван Васильович Гетьман, котрий за 
свій більш як п’ятидесятилітній педаго-
гічний стаж не одне покоління вивів у 
люди. Він, навіть будучи вже давно на 
пенсії, в поважних літах, не цурався сво-
єї старенької течки, набитої шкільними 
завданнями, і майже щоденно крутив 
педалі свого давнього польського ро-
вера від Братківців до сусідньої Липів-
ської школи.

А ви бачили сад, подібний до того, 
який і нині росте на обійсті Гетьманів. 
Ось ці жовтогарячі груші ще дід Ілько 
садив, а поруч плодоносна яскраво-чер-
вона яблуня, посаджена батьком Васи-
лем, та ще «паперівка», «білий налив»  
«венгерки» – то вже справа рук самого 
Івана Васильовича.

Дарма, що ніколи не одружувався, 
бо так розпорядилася доля, зате вихо-
вав у собі почуття справжнього госпо-
даря та побожного християнина. Він на-
віть, було, добре навчився ліпити пироги 
та варити давній смачний український 
борщ. А щоденна клопітка і наполеглива 
творча праця завжди його стимулюва-
ла і полишала думку про самотність. У 
нього була і залишилася щира родина, 
чимало друзів і колег, його завжди при-
вітно зустрічали і поважали односельці, 
і, без жодних сумнівів, він залишиться у 
пам’яті багатьох, хто цінував його талант.

Ще на зорі нашої незалежності, осо-
бливо ж коли пішов на заслужений від-
починок, вчитель математики Іван Геть-
ман захопився творчою журналістською 
діяльністю. Він регулярно і активно до-
писував актуальні матеріали до місцевої 
преси. (Більшість Гетьманових публіка-
цій у періодиці, а також оригінальна істо-
рична повість «Люлька Наливайка» ви-

йшли 2010 року окремою книгою «Іван 
Гетьман. Вибране»).

Виглядає на те, що серія публікацій 
в районній газеті пробудила в ньому на-
тхнення та надихнула на думку вдатися 
до вагомого історичного та етнографіч-
ного дослідження про Братківці, де він 
намагався послідовно подати достовір-
ний матеріал, зібраний з письмових дже-
рел, спогадів очевидців, переказів, та 
висвітлити багатогранну картину з життя 
рідного краю. В книзі тісно перепліта-
ються трагічні людські долі разом із бо-
лями й переживаннями та радісні сторін-
ки від минулого до сьогодення. «Історія 
села двох братів. Братківці» (перше ви-
дання 2002 р., друге, доповнене – 2007 
р.) ще показова у тому плані, що тут зі-
брано колосальний і багатющий фоль-
клорний матеріал, чимало актуальних 
та унікальних фотоілюстрацій тощо...

Можливо, все подане у книзі, можна 
сприймати по-різному, можна й дискуту-
вати, аналізувати, оцінювати чи огульно 
критикувати за якісь неточності, проте 
нагадаймо собі: не помиляється той, хто 
нічого не робить. Все це дрібниці у по-
рівнянні з тим неоціненним вкладом, 
який у свій час зробив Іван Гетьман, зі-
бравши матеріали для дослідження іс-
торії рідного села.

Звичайно, пишучи про заснування 
Братківців, варто було б вдатися і до 
іншої версії про походження села, за 
якою два брати Хома та Яків, пройшов-
ши стежками через урочища «Полик» 
та «Вовчі кути», оселилися на березі 
Чорної Бистриці та заснували там посе-
лення з однойменною назвою Хом’яків 
(нині Березівка), залишивши на попе-
редньому місці старшого брата Ілька, 
до котрого часто навідувалися в гості. 
Це також лише красива легенда, але 
кожна думка має право на існування. 
Автор, до слова, сам собі перечив, ко-
ли вдався до літературної замальов-
ки про зародження села, де фігурують 
тільки Хома та Яків, котрі, рятуючись 
від спустошених нападів татарської ор-
ди, змушені були знаходити собі при-
тулок у брата.

Доволі суперечливими, ба навіть 
скандальними виявились деякі відо-
мості про місцевого пароха о. Григорія 
Боднарука, котрий 40 років (з 1901 по 
1942 р.) служив у Братківцях та похова-
ний на сільському цвинтарі. Записані з 
розповідей старожилів відомості про 
священика-москвофіла згодом викли-
кали неабияке збурення у його нащад-
ків, що навіть загрожувало перерости 
в судову тяганину. Проте обійшлося…

Водночас надзвичайно цікавими 
видаються оповіді про відомих вихід-
ців з Братківців, серед яких заслужений 
економіст України Василь Кричук,  за-
служений працівник культури Василь 
Олексюк, заслужений працівник фізич-
ної культури і спорту, світлої пам’яті Іван 
Краснецький, заслужена артистка Укра-
їни, балерина Ірина Андрусяк-Гордійчук, 
покійний заслужений вчитель України, 
поет, члена Спілки письменників Укра-
їни Йосип Присяжнюк, один із перших 
випробувачів космосу, педагог Іван Ка-
чур, титуловані науковці Степан Белей, 
Василь Процюк, Роман Федорович Фе-
дорів, і, зрештою, відомий український 
письменник, Лауреат Національної пре-
мії ім. Тараса Шевченка – Роман Мико-
лайович Федорів. 

У книзі Івана Гетьмана лаконічно 
і з розмахом розповідається про по-
бут селян, про їхні звичаї та обряди, які 
властиві тільки братківчанам. Збалан-

сована праця в обсязі понад триста сто-
рінок заслуговувала неабиякої поваги 
та визнання автора, який, ще раз варто 
відмітити, власним коштом створив і 
видав для сучасників і майбутніх по-
колінь братківчан справжню настільну 
книгу, яку кожному варто прочитати, а 
також ще півдесятка видань. За книгу 
з історії села Братківці Іван Гетьман 
у 2008 році був удостоєний районної 
премії імені свого видатного земляка 
Романа Федоріва.

У наступні роки з-під пера Івана 
Гетьмана регулярно виходили нові книги, 
редактором яких, зазвичай, виступав ще 
один лауреат премії ім. Романа Федоріва, 
краєзнавець, ветеран-освітянин Йосип 
Карпів. Тут також варто відзначити, що 
величезний вклад до всього творчого 
доробку Гетьмана вніс відомий на При-
карпатті краєзнавець, корінний клубів-
чанин Йосип Карпів, а також постійно 
до цього долучався і весь творчий ко-
лектив районної газети «Вперед», очо-
люваної Володимиром Заником.

…Буквально за якийсь тиждень до 
свого відходу у вічність Іван Васильович 
висловив цікаву думку: а як би то нам, 
лауреатам районної премії, зібратися 
разом, та подискутувати? А чому б і ні, 
тільки тепер, на жаль, без Гетьмана....

Володимир ФЕДОРІВ, лауреат 
районної премії ім. Романа Федоріва 

2 червня 2014 року. Представники громадськості вітають І. Гетьмана з 80-річчям
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Овен
Постарайтеся позбутися  
боргів. Це стосується не тіль-
ки фінансових боргів, але і 
обіцянок, які ви давали ра-
ніше близьким людям. По-

рожніх слів на вітер краще не кидати, 
інакше проблеми прийдуть дуже швид-
ко. Ваш єдиний шанс на перемогу — це 
чесність по відношенню до самих себе.

Телець
Наступного тижня ваше 
життя може змінитися в 
кращу сторону. Найкращий 
оберіг від невдач для вас — 

це бажання розвиватися. Тельцям тре-
ба подолати себе і почати дивитися на 
життя простіше. Це буде прекрасний час 
для нових починань, важливих справ 
і для боротьби зі своїми недоліками. 

Близнюки
Наступний тиждень буде пре-
красним для будь-яких справ. 
Ви зможете присвятити ці сім 
днів відпочинку і релаксації. 

Абстрагувавшись від проблем і суєти, ви 
станете більш щасливими. Це сприятливий 
час для відпустки, цікавих поїздок, спіл-
кування з рідними і близькими. 

Рак
Вас може спіткати апатія і де-
пресія, якщо ви не попрацюєте 
над своїм світоглядом. Будьте 
більш щедрими до оточуючих. 

Імпульсивність завадить здійснення ваших 
бажань. Справа в тому, що необачні вчинки 
і різкі слова можуть налаштувати абсолют-
но будь-яку людину проти вас. 

Лев
Забудьте про фінанси. Залучення 
грошей не має особливого сенсу 
наступного тижня. Зайві емоції 
краще тримати при собі, так са-

мо як і амбіції. Вдалими будуть знайомства 
з метою побудови любовних відносин, тому 
не втрачайте шанс встановити контакт з тим, 
хто вам подобається. Будьте самими собою, 
але трохи більш дипломатичними.

Діва
Наступного тижня ви не будете 
захищені від розладів, депре-
сій та апатії. Ваша енергетика 
буде позбавлена позитивного 

підживлення. Це погано для тих, хто хотів 
провести тиждень максимально активно. 
Що стосується удачі в цілому, то вона теж вас 
покине. З іншого боку, проблеми не будуть 
приходити з нізвідки, тому що негативного 
впливу планет теж не буде.  

Ваги
Привернути любов, успіх і доста-
ток наступного тижня допомо-
же усамітнення. Від людей бу-
де виходити багато негативної 

енергії, а ви станете якимось провідником, 
накопичувачем. Що б не сталося, залишай-
теся дипломатичними і стежте за тим, що 
говорите і, найголовніше, як кажете. Не по-
роджуйте негатив, тому що це може впли-
нути на якість відносин любовних і дружніх.

Скорпіон
Грошовим талісманом для 
Скорпіонів буде холодна го-
лова. Не варто нервувати че-
рез дрібниці і дозволяти собі 

різкі слова на адресу людей, з якими ви 
працюєте. Покупки теж краще проводити 
в спокою й умиротворенні. У любові ситуа-
ція буде аналогічною. Щастя прийде само, 
але може і піти, причому досить швидко.

Стрілець
Ваше життя зміниться, думки 
стануть більш позитивними. 
Працювати буде набагато про-

стіше, адже ви станете більш продуктивними 
у всіх сенсах. У любовних справах проблем 
теж не буде, хоча зайва емоційність вам за-
раз ні до чого. Успіх буде чекати тих, хто від-
критий і готовий до всього нового.

Козеріг
Удача буде з вами протягом усьо-
го тижня. Покращити настрій та 
змінити життя на краще вам до-

поможе зміна обстановки. Нові пригоди зму-
сять вас відчути смак до життя. Не створюй-
те собі обмеження і не ставте перед собою 
важкі завдання. Робіть своє життя простіше, 
щоб воно і було таким. 

Водолій
Наступного тижня удача 
не покине вас, однак дове-
деться добряче попрацюва-
ти, щоб справити враження 

на начальство. Ваше життя не повинне 
бути одноманітним, тому можна витра-
тити трохи зароблених грошей на себе 
улюблених. Спробуйте поїхати куди-не-
будь, хоча б у відрядження. 

Риби
Перша половина тижня може 
виявитися досить важкою. 
До кінця тижня ситуація на-
лагодиться. Ви будете вільно 

плавати по океану життя. Не сподівай-
теся на випадковість або удачу. В неді-
лю і зовсім почнеться дуже позитивний 
період.  Астрологи радять не відпочива-
ти, а зайнятися домашніми справами.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 27 листопада по 3 грудня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опа-
лення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк в смт. Єзупіль Тисменицького р-ну, 
після реставрації, 98 м кв. на земельній ді-
лянці 0,05 га. Три кімнати, веранда, комо-
ра, газ. Вода на вулиці (помпа). Можливий 
обмін на квартиру в м. Івано-Франківську. 
Тел.: 095 945 69 13.
  Терміново! Новий цегляний будинок 120 
кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 
47а. Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 
соток землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 
099 068 47 85 — Назар.
  2-кімнатну квартиру в м. Тисмениця, 42 м 
кв. з індивідуальним опаленням, утепленим 
балконом. Тел.: 068 727 09 22.
  Терміново земельну ділянку під будівни-
цтво в м.Тисмениця, вул. Америка (ра-
йон новобудов), 10 соток, всі комуніка-
ції, асфальтний під’їзд, документи у на-
явності власника. Ціна договірна. Тел.: 
066 904 66 27.
 Двокімнатну квартиру на 1-му поверсі з 
меблями, на дві сторони, балкон, перед 
балконом — грядки. Тел.: 068 104 35 89, 
095 429 09 14.
 Новобудову в селі Чорнолізці (180 кв. м), 

ділянка 15 соток, бетон під господарське 
приміщення. Тел.: 096 534 66 07.
 Спальний набір «Арніка», б/у. Ціна за домов-
леністю. Гаражні ворота, висота 1м 75 см, 
ширина 2 м 60 см. Тел.: 066 594 77 20, Галина.
 Диван б/у недорого. Тел.: 095 539 15 67.
 Гараж цегляний 43 кв. м в центрі Іва-
но-Франківська. Тел.: 097 645 43 70.
 Шифер б/у.  Ціна договірна. Тел.: 066 673 
88 16.
  Гараж  в м. Тисмениця. Тел.: 050 883 04 
39, 098 526 52 05.
 Однокімнатну квартиру  в приміському се-
лі. Тел.: 067 981 46 74.
  Холодильник LG. Ціна 7000 грн. Мікро-
хвильову піч LG. Ціна 3000 грн. Тел.: 
066 923 32 21.
  Будинок  в центрі м. Тисмениця, вул. Запо-
різька, 7/2. Недорого. Тел.: 099 322 56 85.
  Електрокранбалку вантажопідйомністю 1,0-
10,0 тонн в комплекті з електротельфером 
та підкрановими коліями. Тел.: 050 373 39 
57, 068 169 73 00.
 Сіно тюковане, дошка 40 мм, ясенова в м. 
Тисмениця. Тел.: 099 094 77 03.
 Двокімнатну квартиру в м. Тисмениця, ме-
талопластикові вікна, індивідуальне опа-
лення, засклений балкон перероблений 
на лоджію. Квартира в затишному райо-
ні, поруч школа і стадіон, п’ять хвилин до 

центру. Ціна договірна. Тел.: 099 200 76 61.
 Корову в с. Бортники Тлумацького р-ну. 
Тел.: 096 174 40 84.
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. Тис-
мениця по вул. Шевська. Тел.: 067 665 12 32.
 Кормовий буряк.  Тел.: 066 923 32 21.
 Два комплекти кахелю,  недорого. Ціна до-
говірна. Тел.: 066 136 21 66.
 Станок циркулярка рубанок новий. Ціна до-
говірна. Тел.: 097 668 30 21.
 Лошатко 1.5 року. Ціна договірна. Тел.: 
097 901 78 93, 050 027 34 08.
 Дрібну картоплю — 1,50 грн за 1 кг, столовий 
буряк — 4,00 грн за 1 кг. Тел.: 097 487 03 16.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисмениця, 
101 кв. м, гараж, сарай, альтанка, город 
12 соток. Тел.: 095 066 35 47.
 Чавунні батареї, 60 секцій. Ціна 1000,00 
грн. Німецька колонка газова водонагрі-
вальна JUNKERS. Ціна 1000,00 грн. Краси-
лівський котел для опалення. Ціна 1000,00 
грн. Гаки для чавунних батарей 30 шт. 
Ціна 300,00 грн. Стальна труба діаметр 
100 мм, довжина 4 м. Ціна 400,00 грн. 
Тел.: 096 225 20 70, Руслан, м. Тисмениця.
  Трактор Т-25 з інвентарем: плуг, культиватор, 
причеп. с. Чорнолізці, тел.: 098 846 03 35.
  Котел опалення на газ мод. 2210, автомати-
ка для котла опк, шубер для кухні, умиваль-
ник фаянсовий, умивальник із нержавійки, 

водяний насос Ворскла 0,8 кВт, водяний 
насос БЦНМ 0,7 к Вт, труби стальні 32 мм, 
електроди нержавіючі, болванки нержаві-
ючі 0,23 мм, 0,35 мм, труби чавунні кана-
лізаційні 100, люки каналізаційні чавун-
ні, облицювальна плитка різних кольорів 
із малюнком, плитка для підлоги, кабель 
електричний 35 м, лінолеум із малюнком  
на матеріалі 193 см, швейна машинка шев-
ська Зінгер (лівоверменка), штучне хутро 
рожевого кольору, телефонний апарат 
стаціонарний (новий). Тел.: 066 913 38 09.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, мо-
нети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.
  Будинок або в обмін на хорошу квартиру 
в затишному місці. Тел.: 050 205 22 39.
 Вантажний автомобіль, документи до 
ЗіЛа, бочку від квасу, бочку від молока, 
мотоблок, фрезу, косарку, культиватор, 
плуг, каток, трактор, причіп, олово.Тел.: 
050 205 22 39.
  Будинок або земельну ділянку. Тел.: 
097 645 43 70.
 Автомобіль ЗІЛ або ГАЗ; документи 
на автомобіль ГАЗ-53, ГАЗ-3307,ЗіЛ; 
документи на причіп до ЗІЛ, КамАЗ; 
котел КЧМ, радіатори, ванну. Тел.: 
097 645 43 70.

  Телевізори, газові колонки б/в.  Недо-
рого. Тел.: 095 768 02 62, Тарас.
 Кінський плуг для колісниці, регіль мета-
лічний для мотоблоку, плуг ПН-2 для мо-
тоблоку. Виробник «Мотор-Січ». Тел.: 096 
225 20 70, Руслан, м. Тисмениця.

Різне
 Чоловік 35-188-99 без шкідливих зви-
чок познайомиться для створення сім’ї 
з дівчиною (18-25 років) без шкідливих 
звичок, без дітей (зріст та вага бажано 
великі). При потребі згоден на пере-
їзд. Тел.: 066 374 30 66, 067 918 29 91.
 Чоловік  52-175-72, без шкідливих зви-
чок, познайомлюся з порядною жінкою. 
Тел.: 050 205 22 39. 
 Ремонт та заміна основних вузлів елек-
трокранбалок та електротельферів ван-
тажопідйомністю 1,0-10,0 тонн. Тел.: 
050 373 39 57, 068 169 73 00.

Пальчиковий 
театр — 

втіха для дитини
Пальчиковий театр — це набір іграшок — казкових персонажів, 

які можна одягти на пальці й у такий спосіб наочно розіграти казку 
для малюків. Пропонуємо пальчиковий театр на чотири казки: «Ко-
лобок», «Рукавичка», «Курочка Ряба», «Теремок».

Ним можна зайняти дитину в будь-який час. Усі іграшки пошиті 
з фетру вручну та якісно. Це перевірено не тільки на власному до-
свіді, а й відомо з вражень великої кількості діточок, чиї батьки є 
нашими постійними клієнтами. Такий театр можна використати і 
для домашнього розвитку малечі, і в дитячих садках. Ігри з допомо-
гою пальчикового театру сприяють розвитку фантазії, уяви, пам’яті, 
вчать доброті, чуйності, чесності, сміливості, формують поняття до-
бра й зла. Всі діти люблять слухати казки. Але коли казка оживає, 
коли герої починають рухатися і розмовляти, — для дітей це справ-
жнє диво. Така іграшка стане чудовим подарунок від святого Мико-
лая та на Різдвяні свята.

Звертайтеся за тел.: 096 627 69 39, 066 608 21 39.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 5. Планета Соняч-
ної системи. 6. Півкруглий виступ у сті-
ні будівлі, перекритий півкуполом. 10. 
Внутрішнє приміщення корабля. 11. За-
борона ввозу або вивозу товарів. 12. Ви-
соке дерево родини в’язових. 13. Моло-
да трава. 15. Місто-порт в Йорданії. 16. 

Підвищення в церкві з якого виголошу-
ються проповіді. 20. Кокетство. 21. Ко-
рона папи на святкових церемоніях. 22. 
Один з найбільш поширених мінералів 
у земній корі. 23. Муза комедії. 28. Най-
вища вершина Піренеїв. 29. Військова 
посада у Стародавньому Римі. 30. Фран-

цузький математик Жан Ґастон …. 33. 
Тонка палиця з ремінною петлею для 
верхової їзди. 35. «Якщо тіло бездіяль-
не, то і душа не здатна …» (Грасіан). 36. 
Гарячий алкогольний напій. 37. Дочка 
брата або сестри. 38. Муза.

По вертикалі: 1. Дар в Персії. 2. Опе-
ра італійського композитора Клаудіо 
Монтеверді. 3. Відстань між сусідніми 
буквами. 4. Жезл Діоніса. 5. «Кожен, хто 
не … в майбутнє життя, мертвий і для сьо-
годнішнього» (Ґете). 7. Зошит для малю-
вання. 8. Верхня плита капітелі колони. 
9. Карликова антилопа. 14. Бавовняна 
тканина з густим ворсом. 17. Легкий 
матер’яний дашок для захисту від сонця. 
18. Довгохвостий папуга. 19. Місце для 
відпочинку туристів у польових умовах. 
24. Місто в Івано-Франківській області. 
25. Гра з обручем. 26. Техніка розпису 
по тканині. 27. Терпкий сік незрілого ви-
нограду. 31. Стадія розвитку комах. 32. 
Вчитель красномовства в стародавній 
Греції. 34. Японський письменник Абе 
…. 36. Звук, що супроводжує блискавку 
під час грози.

Відповіді на кросворд в № 46:
По горизонталі: 1. Броколі. 7. Планк. 

8. Архар. 12. Акорд. 13. Сак. 14. Кумач. 
17. «Лулу». 18. Єдваб. 20. Тура. 23. «Не». 
24. Арена. 25. Арака. 26. Ле. 30. Трос. 31. 
Харчо. 32. Клен. 35. Конго. 36. Ідо. 37. 
Варна. 40. Аделі. 41. Фіакр. 43. Колібрі.

По вертикалі: 2. Рані. 3. Ка. 4. Лярд. 
5. Флора. 6. Манул. 9. Юкола. 10. Халва. 
11. Парус. 15. Планета. 16. «Ганебно». 
18. Євнух. 19. Берсо. 21. Бра. 22. Ікт. 27. 
Торос. 28. Еріду. 29. Елінг. 33. Егіда. 34. 
Банка. 38. Кліо. 39. Діор. 42. Пі.

1  2  3  4  
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13   14  15     16 17    

18 19
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28     29     30     

31 32

33   34 35       36    

37       38      

        

ПАТ «Тисменицягаз» 
запрошує 

на постійну роботу 
на такі вакантні посади:
слюсаря з експлуатації та ремонту 

підземних газопроводів
слюсаря з експлуатації та ремонту 

газового устаткування
водія легкового та вантажного ав-

тотранспорту
електрогазозварника. 

Ми гарантуємо офіційне працевлашту-
вання, регулярну виплату заробітної плати, 
кар’єрний ріст, а також проводимо профе-
сійне навчання.

За деталями звертатись у відділ ка-
дрів ПАТ «Тисменицягаз» за адресою: 
м.Тисмениця, вул. Вісконта, 3, або за 
тел.: 2-11-83.
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Вітаємо!
Педагогічний колектив Милуванського НВК 

вітає з Днем народження хорошого 
працівника, добру людину і прекрасну жінку, 

вчителя початкових класів
Наталію Василівну ЛИТВИН!

Бажаємо міцного здоров’я, достатку, успі-
хів у роботі, радості, удачі, щастя, любові. Нехай 
життя б’є джерелом, хай люди шанують, а оселя 
буде наповнена теплом і затишком.

Працю собі не легку Ви обрали — 
Вона потребує сил та тривог.
Але Ви ніколи не шкодували, бо праця — 
Це доля, яку Вам дав Бог.
Радієм за Вас ми, зате що Ви з нами, 
За щирість у праці, за вдачу просту.
Хай доля зорями розсиплеться у небі, а щастя місяцем освітлює в потребі,

Нехай курличуть в небі журавлі: сьогодні Вас вітають всі!

  ПОГОДА

У понеділок, 27 листо-
пада — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +1°С, 
вдень: +3°С. Вітер пів-
нічно-західний 4 м/с.

У вівторок, 28 листопа-
да — без опадів. Ніч на 
температура: 0°С, ден-
на: +4°С. Вітер пів нічно-
за хід ний 3 м/с.

У середу, 29 листопада 
— без опадів. Темпера-
тура вночі: -1°С, вдень: 
+3°С. Вітер пів денно-
східний 3 м/с.

У четвер, 30 листопа-
да – дощ. Нічна тем-
пература: -2°С, денна: 
+3°С. Ві тер південно-
східний 4 м/с.

У п’ятницю, 1 груд-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +2°С, 
вдень: +4°С. Вітер пів-
нічно-західний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Після листопадових заморозків 
— грудневий мороз.

  Бурхливий листопад — на суво-
ру зиму.

  Яка погода в листопаді, така і в 
квітні.

  Пищить снігур — зима забариться.
  Блимають зірки — погода погіршиться.

25 листопада
  Якщо в цей день випаде сніг чи 

дощ, то буде відлига до Введення 
(4 грудня).

27 листопада — Пилипа
  Якщо хмарно або сніжно — тра-

вень буде негожий.
  Іній — на врожай вівса, а дощ — 

на дорід пшениці.
28 листопада

  Яка ніч у Пилипівку, такий день 
у Петрівку.

  Перший тривкий сніг випадає на 
ніч; денний сніг довго не затрима-
ється.

  Качки або гуси все частіше поча-
ли перелітати з місця на місце — на 
холодну зиму.

Наостанок

З ювілеєм!
Найщиріші вітання з нагоди ювілею 

для дорогої дружини, турботливої матусі, 
любої бабусі 

Ярослави Михайлівни ПАЛАГІЦЬКОЇ  
адресують чоловік Василь, 

дочка Наталія, син Володимир, 
невістка Наталія та онучка Надійка.

У цей чудовий день бажаємо міцного 
здоров’я, безмежного щастя, невичерпного 
натхнення, добробуту, активного, Богом благо-
словенного, довголіття у любові та радості.

Залишайся такою ж чарівною, щирою, тур-
ботливою, веселою і доброю. Ти найкраща на 
світі, ми тебе дуже любимо!

З ювілеєм!
Колектив Тисменицького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
вітає з ювілейним днем народження свою 

колегу — фахівця із соціальної роботи 
Тетяну МОХНЯК. 

За час спільної роботи ми пізнали Тебе не 
тільки, як компетентного, знаючого і вправно-
го фахівця, але і як сучасну, веселу, товарись-
ку людину, яка вміє вислухати і порадити, по-
жартувати і спитати. Від усього серця бажає-
мо козацького гарту, сил духовних і фізичних, любові і добробуту в родинному 
колі. Хай дорога життя квітчається вагомими успіхами, повагою людей, міцним 

здоров’ям та радісним настроєм.

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

Посвята в читачі
17 листопада першокласники Мар-

ковецького НВК вперше відвідали сіль-
ську бібліотеку, де їх радо зустріла 
завідувач Людмила Андрейчук. Вона 
розповіла дітям про роль книги у жит-
ті кожної людини, про те, як потрібно 
поводитись з книгами, про бережливе 
ставлення до них. Це була свого роду 
посвята першачків у читачі. Дітей за-
цікавили виставки «Книжковий конти-
нент», де були викладені нові бібліотечні 
надходження, та «Ти читаєш? Це кру-
то!» – так у бібліотеці називається ви-
кладка періодичних видань для дітей.

Бібліотекар продемонструвала ці-
каві презентації про найкращі бібліо-
теки світу, а також про історію книго-
друкування. Розповіла про те, що книги 
вчать нас бути чесними, працьовитими, 
добрими, любити свій край, поважати 
людей, а також про те, що книги здат-

ні, як машина часу, переносити нас в 
інші епохи, краї,  знайомити з героями 
казок та знати багато історій. Людми-
ла Іванівна, власне, говорила про те, в 
чому сама переконана – що книга – це 
найбільший скарб людства, який вдоско-
налювався віками, що життя без книги 
важко уявити.

На завершення діти з великим ба-
жанням підібрали собі перші книжечки 
для домашнього читання і були озна-

йомлені з формуляром та правилами 
користування бібліотекою. Щоб діти ма-
ли перше гарне враження про бібліоте-
ку, Людмила Іванівна кожному читаче-

ві подарувала розмальовки та солодкі 
подаруночки.

Наталія НАСТЮК, класний керівник 

Як матусі ріпку тягнули…

16 листопада в дитячому садочку «Сонечко» Стриганецького НВК відбулося 
свято осені. Хвилювання, гордість і хороший настрій сповнював присутніх батьків, 
матерів, бабусь коли до по-святковому прибраної зали зайшли малята у різнобарвних 
костюмах. Ведучу свята виховательку Людмилу Кабан вихованці уважно слухали, 
розповідали віршики, співали пісеньки. Діти виконували танок із осінніми листоч-
ками. Зворушив танок «Парасольки» – тут малята прощалися із осіннім дощиком.

Дошкільнята показали і свої акторські здібності, розігравши казку «Ріпка». 
Потішили всіх і батьки, зігравши цю ж казку на новий лад. Подарунки осені: яблу-
ка, груші, виноград одержали діти в нагороду від господині-осені за свої виступи.

У кінці свята виступив директор НВК Роман Лапінський, який подякував вихо-
вателям Людмилі Кабан, Лесі Сабецькій, художньому керівнику Іванові Протасу за 
організацію та проведення такого виховного заходу, а сільський голова Стриганців 
Андрій Максимів передав для потреб дитсадка бойлер для підігріву води та порохо-
тяг, за що батьківський колектив і працівники садочка висловлюють щиру подяку.

Марія КАБАН, педагог-організатор Стриганецького НВК


