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Сьогодні — без опа-
дів. Нічна температу-
ра: +4°С, вдень: +4°С. 

Вітер північний 2 м/с.
Завтра — сніг. Температура вночі: 
0°С, вдень: 0°С. Вітер північно-за-
хідний 2 м/с.
У неділю — сніг. Нічна температу-
ра: -1°С, денна: +1°С. Вітер північ-
но-східний 1 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Нині доля 
батьківщини 
в руках наших 
батьків, завтра — 
у наших.

 стор. 4 

— у кожну хату
Передплатна вартість:
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Братковецька 
довгожителька 

зустріла 100-ліття! 
П’ятниця, 24 листопада, стала величним днем не тільки для родини Євдокії 
Михайлівни Духович із села Братківці, але й для громади населеного пункту 
та цілої Тисмениччини. Позаяк Господь обдарував цю жінку довголіттям, і в 
цей день вона зустріла свою соту осінь. 

Свій «золотий» ювілей Євдокія Ми-
хайлівна стрічала в родинному колі у 
домі, де вона проживає із дочкою, теж 
Євдокією, та онукою Богданою. Зага-
лом у бабусі Євдокії двоє онуків, чет-
веро правнуків та четверо праправну-
ків. Євдокія Духович народилася 24 
листопада 1917 року у селі Братківці. 
Трудовий шлях пов’язаний зі сферою 
торгівлі:  вона однією із перших у селі 
працювала продавцем. Довелося тру-
дитися й у місцевому колгоспі. Потім 
— у Станіславові. Донька розповіла, що 
мама стала там очевидцем розстрілу 
28 хлопців на Вірменській. Євдокія з 
дому Качур у 1935  році одружилася із 
Михайлом Духовичем, 1913 року наро-
дження. Займалася вихованням дітей та 
онуків, веденням особистого підсобного 
господарства. На заслужений відпочи-
нок вийшла у 1973 році. Попри нелегке 
життя: буремні роки воєнного лихоліт-
тя і голодомори, жінка, що має статус 
учасника війни, зуміла передати своїм 
дітям, онукам та правнукам найкращі 
людські риси.  

З нагоди поважного ювілею до по-
мешкання найстаршої жительки Тисме-

ниччини завітали очільники району: пер-
ший заступник голови Тисменицької ра-
йонної державної адміністрації Воло-
димир Заник, голова Тисменицької ра-
йонної ради Тетяна Градюк, заступник 
голови райради Ігор Федоришин та за-
ступник керівника виконавчого апарату 
райради Михайло Королик. 

 Закінчення на 2 стор.

Закладаються підвалини 
«найкращої ОТГ»

23 листопада розпочала роботу перша сесія Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади. На перше засідання прибули всі 26 новообраних де-
путатів та, звісно ж, голова ОТГ Роман Крутий, керівники найбільших підпри-
ємств, розташованих на території ОТГ, сільські голови, а відтепер старости 
сіл Павлівка, Сілець і Тязів,  та соціальних закладів, що функціонують в цих 
селах, перші особи Тисменицької районної представницької та виконавчої 
влади, депутат обласної ради Роман Ткач, а також Михайло Королик (ймо-
вірно, в ролі заступника голови райради з виконавчої роботи), посадовці та 
представники апарату Ямницької сільської ради, яка після 23 листопада, від-
повідно до законодавства, склала свої повноваження.

Як передбачено законами про міс-
цеве самоврядування та про місцеві ви-
бори, установче засідання відкрила голо-
ва сільської виборчої комісії Мирослава 
Гулага. Державний Гімн України прозву-
чав у виконанні чоловічого гурту «Відро-
дження» та всіх присутніх, після чого з 

благословенням і напутніми словами до 
обранців об’єднаної громади звернулися 
священики на чолі з деканом Єзупіль-
ським Богданом Курилівим. М. Гулага 
оголосила інформацію про результати 
виборів, депутати склали присягу й отри-
мали тимчасові посвідчення. Аналогічну 

процедуру пройшов і новообраний голо-
ва ОТГ Роман Крутий, після чого вже він 
продовжив вести засідання.

Р. Крутий подякував очільникам і 
членам виборчої комісії за роботу під час 
виборів та прийняв вітання від останньо-
го голови самостійної Ямницької сіль-
ської ради Миколи Зелінського (той по-
дарував новому очільнику символічну 
булаву), а також від перших осіб Тисме-
ницького району – своєї наступниці на 
посаді голови райради Тетяни Градюк і 
голови райдержадміністрації Івана Се-
манюка, який подякував Крутому за про-
дуктивну дворічну співпрацю в районі. 
Провідною думкою усіх промов звучало 
прагнення зробити Ямницьку ОТГ най-
кращою та найуспішнішою не лише в 
області, а й в цілій Україні. Водночас Р. 
Крутий закликав депутатів відтепер не 
ділитися на ямницьких, павелецьких, 
сілецьких чи тязівських, а спільно пра-
цювати на розвиток усієї ОТГ.

 Закінчення на 2 стор.

Новообрані депутати Ямницької ОТГ. У центрі стоїть Ю.  Проценко

І сцена засяяла…

26 листопада у Нових Кривотулах пройшло 
урочисте відкриття оновленого будинку культу-
ри. Фактично рівно рік тому сільський голова 
Нових Кривотул Михайло Мантуляк, як і ще 13 
його колег з Тисменицького району, отримав у 
Івано-Франківську з рук голови обласної ради 

Олександра Сича диплом, який засвідчував, що 
громада села Нові Кривотули визнана одним з 
переможців сьомого обласного конкурсу про-
ектів і програм розвитку місцевого самовряду-
вання. Новокривотульський проект під назвою 
«самоврядування «Створення належних умов для 

всебічного розвитку культури в селі» якраз пе-
редбачав ремонт будинку культури, конкретніше 
– сцени та глядацького залу, а також заміну час-
тини дверей та вікон. І от, до Пилипівки вдалося 
передбачений обсяг робіт виконати.

 Закінчення на 3 стор

Тисячі речей необхідні здоровому, і тільки одна хворому — здоров’я.
Ірина Вільде



2 1 грудня
2017 року № 48 Насамперед

Братковецька довгожителька 
зустріла 100-ліття! 
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

«Хай ангел Божий біля Вас летить, 
береже Вас усюди від хвороб та бід. 
Здоров’я зичить Матінка Свята, щоби 
у щасті й мирі жили ще многії та многії 

літа», – адресувала 100-літній ювіляр-
ці голова райради Тетяна Градюк. Як 
годиться з такої нагоди, солінізантка 
отримала від представників районної 
влади вітальну адресу, спільну грамоту 
районної державної адміністрації і ра-
йонної ради й грошову допомогу.

Долучилися до привітань і представ-
ники Тисменицького об’єднаного управ-
ління Пенсійного фонду України: началь-
ник Наталія Лагойда й заступник Воло-
димир Петринка.  Дарунком для бабусі 
від пенсійників, клієнтом яких нинішня 
ювілярка є від 1973 року, стала новина 
про те, що відтепер згідно із Постановою 
КМУ від 26.09.2012 р. №908 «Про підви-

щення рівня соціального захисту ветера-
нів війни та деяких інших осіб, яким ви-
повнилось 100 років і більше» пенсійне 
забезпечення Євдокії Михайлівни збіль-
шиться. Іменний торт з нагоди 100-ліття 

від пенсійників став знаком шани най-
старшій жительці Тисмениччини. 

Обдарували квітами та гарним 
привітанням ювілярку сільський голо-
ва Братківців Тарас Федорів, секретар 
Галина Петрів та апарат сільради. 

Окрім вітальних промов, найпота-
ємнішим бажанням кожного присут-
нього було те, аби Євдокії Михайлівні 
Господь дарував Божу опіку та міцне 
здоров’я. Відтак після численних поба-
жань усі заспівали для довгожительки 
«Многая літа».

Оксана САКОВСЬКА 
Фото Наталії ПАЛАГІЦЬКОЇ 

Солінізантка з чотирма поколіннями своєї родини

Закладаються підвалини 
«найкращої ОТГ»
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Попри неодмінні елементи урочис-
тості, ключовим питанням першого засі-
дання ради об’єднаної громади були ви-
бори секретаря ради – другої після голови 
ОТГ посадової особи, яка за відсутності 
очільника виконує його обов’язки. Від-
повідно до закону, секретар обирається 
таємним голосуванням з числа депута-

тів, а кандидатуру на цю посаду вносить 
голова. Відтак, Р. Крутий запропонував 
обрати секретарем ради Ямницької ОТГ 
свого однодумця Юрія Проценка, який 
донедавна працював керівником апа-
рату Тисменицької райради. Результат 
таємного голосування: 21 – за (включно 
з головою ОТГ), шість – не підтримали 

кандидатуру. (Як нам вдалося з’ясувати, 
відмінну від більшості позицію виявила 
частина депутатів з власне села Ямниця, 
котрі вважали, що другою особою в ОТГ 
має бути корінний ямничанин).

Після короткого виступу Ю. Проценка 
голова ОТГ закрив перше засідання першої 
сесії та оголосив, що про наступне депута-
там буде оголошено додатково.

Вагомо, що на завершення перед зі-
бранням виступив фінансовий директор 
ПрАТ «Івано-Франківськцемент» Василь 
Лютий. Передавши привітання від голо-
ви правління акціонерного товариства 
Миколи Круця, В. Лютий запевнив, що 
адміністрація компанії робитиме все 
від неї залежне для сприяння розви-
тку об’єднаної громади, забезпечення 
щонайкращих умов для своїх працівни-

ків, чимало з яких, власне, проживають 
у селах Ямницької ОТГ. Він висловив спо-
дівання, що таке прагнення поділяють 
і керівники інших підприємств та фірм 
Ямницької промзони, і що громада бу-
де найкращою в державі.

Володимир ЗАНИК

Подяка й пошана — 
нашим захисникам!

Двадцять шоста річниця 
незалежності є також річ-
ницею створення Зброй-
них Сил України. За цей 
час наша армія пройшла 
складний шлях становлен-
ня і відродження.

А починаючи з 2014 року, 
українська армія стала силою, 
яка зупинила ворога й захищає 
територіальну цілісність держа-
ви. Тисячі українців покинули 
свої справи, відмовились від затишку й 
сімейного тепла та пішли боронити рідну 
землю протягом шести хвиль мобілізації.

Справа відновлення і становлення 
нашої армії стала справою не тільки дер-
жави. У важкі часи на допомогу прийшли 
волонтери, добровольці. Вони з перших 
днів АТО на сході України підставляли 
плече і допомагали нашим військовим.

Сьогодні військовослужбовці ЗСУ 
виявляють глибокий патріотизм, стій-
кість, витримку й відповідальність, ро-
блять усе можливе для захисту, зміц-
нення обороноздатності України. Тисячі 
військових щодня, щогодини своєю муж-
ністю, професіоналізмом та самовідда-
ністю доводять, що сильна армія — це 
сильна непереможна держава.

Українська армія мужніє і стає тією 
силою, що дозволяє захистити незалеж-
ність України, достойно утвердити на-
шу державу у світовому співтоваристві.

Можна з впевненістю сказати, що 
тепер, з появою нового підходу до фор-
мування збройних сил, а саме армії на 
контрактній основі, сила й професіона-
лізм військових, патріотизм українців 
стали тими чинниками, які дозволяють 
українцям створити достойний щит від 
зазіхань ворога.

Шановні військовослужбовці, вете-
рани, щира подяка й пошана вам і тим, 
хто планує пов’язати своє майбутнє із 
захистом Батьківщини. Своїм прикла-
дом ви спонукаєте покоління молодих 
українців не уникати свого конституцій-
ного й чоловічого обов’язку — бути го-
товими стати на захист рідної землі, на 
захист України.

Слава Україні! Героям Слава!

Олександр ДІДЕНКО, військовий 
комісар Тисменицького районного 

військового комісаріату, підполковник

Голова Ямницької СВК Мирослава Гулага 
та секретар комісії Лілія Ковальчук

Вітання від керівників району

Фінансовий директор ПрАТ «Івано-
Франківськцемент» Василь Лютий

Кроки з оздоровлення 
фінансової системи

До кінця року в парламенті залишилось лише кілька сесійних тижнів, тому на по-
чатку листопада два тижні поспіль у пленарній залі видались напруженими. Не став 
цей період виключенням і для народного депутата Михайла Довбенка, на якого 
з 10 листопада були покладені додаткові повноваження виконуючого обов’язки 
керівника Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності. 

Протягом двох тижнів Комітетом бу-
ло розглянуто низку питань, важливих для 
якісних змін у фінансовому секторі. Шосто-
го листопада на засіданні було заслухано 
звіти представників правоохоронних ор-
ганів щодо наслідків розслідувань проти 
власників більш ніж 90 неплатоспромож-
них банків з метою компенсації збитків 
вкладників та держави. Адже люди втра-
тили більш ніж 100 мільярдів гривень, під-
приємства – більше 50 мільярдів гривень 
(в тому числі кошти кредитних спілок, стра-
хових компаній, недержавних пенсійних 
фондів – тобто, теж частково кошти грома-
дян), а заборгованість Фонду гарантуван-
ня вкладів перед бюджетом за виплачені 
замість банків кошти складає більше 90 
мільярдів гривень. За наслідками дискусії 
М. Довбенко, як головуючий, підсумував 
загальну точку зору, що озвучені резуль-
тати є незадовільними, та сформулював 
пропозицію звернутись до Президента та 
Прем’єр-міністра з проханням втрутитися 
в ситуацію, що склалась з перспективою 
повернення сотень мільярдів гривень лю-
дям і до державного бюджету.

Також було розглянуто і рекомендо-
вано до прийняття Верховною Радою два 
законопроекти та прийнято як закон ще 
один, у сфері ринку цінних паперів, спря-
мований на розвиток інфраструктури та 

інструментів роботи з капіталом і набли-
ження України до європейських практик.

Але основним фокусом роботи в Ко-
мітеті в цей період стала робота над за-
конопроектом про створення кредитного 
реєстру НБУ, що є однією з умов виділення 
нових коштів фінансової допомоги з боку 
МВФ та Європейської комісії. Михайло До-
вбенко не лише виступив співавтором од-
ного з відповідних законопроектів, спря-
мованого на збалансування інтересів НБУ, 
банків та споживачів банківських послуг, а 
й очолив робочу групу, яка доопрацьовува-
ла узгоджену компромісну версію. Як ре-
зультат, на засіданні Комітету 15 листопада 
запропонований ним проект було практич-
но одноголосно підтримано, а вже наступ-
ного дня, після презентації М. Довбенком 
з трибуни парламенту, законопроект при-
йняли у першому читанні в сесійній залі.

Поміж інших рішень, прийнятих пар-
ламентом за цей період, вирізняється при-
йняття у першому читанні проекту Бюдже-
ту-2018, що відбулося, зокрема, як результат 
консолідованого голосування фракції БПП, 
на основі відповідної рекомендації Експерт-
ної ради фракції, очолюваної М. Довбенком. 

Але робота народного депутата не об-
межується лише участю у безпосередньо 
парламентських заходах. У межах поліп-
шення співпраці з Національним банком 

України, М. Довбенко провів чергову ре-
гулярну робочу зустріч з в. о. Голови Нац-
банку Я. Смолієм, присвячену подальшим 
конкретним крокам, необхідним для ак-
тивізації результативної роботи банків-
ської системи та відповідного пожвавлен-
ня економіки.

А в п’ятницю, 17 листопада, парла-
ментар на запрошення МВФ зустрівся з 
постійним представником Фонду в Укра-
їні п. Й. Люнгманом та п. Р. ван Роденом, 
керівником української місії. На зустрічі 
були обговорені пріоритетні реформи у фі-
нансовому секторі і статус відповідних за-
конопроектів у профільному Комітеті та 
досягнуто домовленості щодо посилення 
співпраці з метою їх найшвидшого при-
йняття. Зі свого боку М. Довбенко звернув 
увагу на критичну ситуацію, що склалась з 
проблемною заборгованістю банків, осо-
бливо державних, та попросив представ-
ників міжнародних інституцій приділити 
окрему увагу цьому питанню.

Наталія РОМАНЕНКО, помічник-
консультант народного депутата

Довбенко – найкорисніший з прикарпатських депутатів
Про це свідчать дослідження аналітичної платформи VoxUkraine (https://voxukraine.
org). На сайті платформи опубліковано рейтинг депутатів за коефіцієнтом корис-
ної дії в підтримці реформ.

80% українців не довіряють депутатам 
Верховної Ради. Така криза довіри — ре-
зультат як неякісного вибору, так і відсут-
ності чітких критеріїв оцінки роботи депу-
татів, – зазначають аналітики.

VoxUkraine розробив Індекс підтримки 
реформ (ІПР) — об’єктивний і зручний ін-
струмент для оцінки, як депутати підтриму-
вали реформаторські закони. ІПР показує, 
наскільки максимально можливий внесок 
зробив обранець у прийняття 230 прогре-
сивних та восьми антиреформаторських 
законів, які використовувалися в індексі 

iMoRe. Ці закони відбирали й оцінювали 
понад 40 незалежних експертів.

Також розраховано, як змінювався 
ІПР кожного нардепа з початку його ро-
боти у Раді 8-го скликання, а також йо-
го внесок у 10 напрямів реформ. Індекс 
оновлюватиметься кожну сесію до пар-
ламентських виборів.

Народний депутат України Михайло 
Довбенко від 83-го виборчого округу (фрак-
ція БПП) посідає в цьому рейтингу 22 місце, 
найвище серед депутатів від Прикарпат-
тя; наступний за ним Юрій Тимошенко – 

58-й, Анатолій Дирів, Юрій Бабій, Володи-
мир Шкварилюк, Юрій Соловей у першій 
двадцятці другої сотні, Юрій Дерев’янко, 
брати Шевченки – після 220-го. Серед де-
путатів фракції БПП Довбенко за рейтин-
гом дев’ятий.

Щодо М. Довбенка у рейтингу зазна-
чається, що на момент дослідження він 
пропрацював депутатом 1100 днів, за ним 
індекс підтримки реформ становить 91%, 
він відвідав 95% парламентських засідань, 
брав участь у 88% голосувань. Депутат най-
більше підтримував такі напрямки реформ: 
валютне регулювання та ринки капіталу, 
корпоративне управління, адміністратив-
ні послуги.
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Здобутки, плани 
і відзначення найкращих 
в Агрохолдингу «МРІЯ»
З нагоди Дня працівників сільського господарства Агрохолдинг «МРІЯ» від-
звітував про свої досягнення та розповів про плани на сезон – 2018, а також 
відзначив найкращих співробітників. На святковий захід зібралися праців-
ники компанії з шести областей України — це Тернопільська, Хмельницька, 
Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська та Рівненська.

Цей рік став для Агрохолдингу до-
волі успішним. Компанія суттєво підви-
щила показники врожайності культур, 
поповнила парк сільськогосподарської 
техніки, значно поліпшила інфраструк-
туру на виробничих кластерах.

Сезон для компанії був визначаль-
ним ще й тим, що «МРІЯ» повернулась 
до вирощування цукрового буряку. За 
словами генерального директора Сай-
мона Чернявського, рік для буряку був 
урожайним. Прогноз врожаю на цей рік 
становить 178,1 тис. тонн, а план на 2018 
— 334 тис. тонн. У планах компанії на 
2018 рік також збільшення площ посівів 
під цукровим буряком на 7,2 тис. га. Ке-
рівництво агрохолдингу повідомило, що 
планується збільшення посівних площ 
озимого ріпаку, кукурудзи та сої.

У компанії поділились планами на 
оновлення технічного парку. В цей напрям 
«МРІЯ» має намір інвестувати 36,5 млн дол. 
до кінця 2020 року. Як зазначив операцій-
ний директор «МРІЯ Агрохолдинг» Андрій 
Григоров, компанія має намір оптимізувати 
кількість використання найманої техніки. 
Зараз розглядається програма з оновлен-
ня парку комбайнів, у планах — закупову-
вати по десять нових одиниць щорічно, 
при цьому виводячи з експлуатації старі.

За словами фінансового директо-
ра компанії Тона Хулса, «МРІЯ» повніс-
тю забезпечена коштами на наступний 
сезон. «Поточне фінансування Агрохол-
дингу до кінця 2018 року становить 46 
мільйонів доларів», — підкреслив він.

Як зазначає генеральний директор 
агрохолдингу «МРІЯ» Саймон Черняв-

ський, на наступний рік компанія вже 
виділила чотири основні пріоритети.

«Перший — підвищити ефективність 
виробництва шляхом більш чіткого пла-
нування, автоматизації процесу й контр-
олю затрат, що призведе до більш сво-
єчасного виконання технічних операцій 
і підвищення врожайності. У цьому на-
прямку багато підзавдань. Загалом у на-
ступному році ми повинні показати не 
менш значний крок вперед, ніж зробили 
в цьому. Друге — завершити реструкту-
ризацію боргу компанії, що дозволить 
рефінансувати оборотні засоби в біль-
шому обсязі. Ми вже на фінішній прямій, 
і це дійсно безпрецедентна реструктури-
зація в Україні. Третє — створити центр 
технологічної й наукової експертизи для 
запровадження кращих світових прак-
тик у виробничому процесі».

Четвертим стратегічним напрямком 
компанія ставить перед собою інвесту-
вання в розвиток співробітників. «Зна-
ння й відповідальність дорівнює резуль-
тат. Чим більше будете знати й цінувати-
ся як професіонали, тим більшим буде 
успіх Агрохолдингу», — звертається до 
працівників генеральний директор агро-
холдингу «МРІЯ» Саймон Чернявський.

Варто також зазначити, що агрохол-
динг «Мрія» за останні три роки збіль-
шив рівень зарплат співробітників на 
35% з розрахунком інфляційних процесів 
у країні. Середньомісячна зарплатня в 
компанії становить 10 396 тис. грн. Для 
порівняння, минулого року цифра сягала 
6 913 тис. грн. За словами генерального 
директора, ця зарплата прив’язана до 
якості та своєчасності виконання робо-
ти, крім того вона також залежить від 
фінансових результатів за рік.

Директор департаменту по роботі 
з персоналом Марія Панченко зазна-
чила, що компанія готова мотивувати і 
вкладати в поглиблення знань співро-
бітників. Уже діє програма зовнішнього 
та внутрішнього навчання працівників. 
У планах вдосконалення програм роз-
витку персоналу та програми поглибле-
ного професійного навчання.

Важливим напрямком роботи ком-
панії є фінансова підтримка соціальних 
ініціатив і проектів місцевих громад. 

Соціальний бюджет, який формується 
прозоро, діє у всіх областях, де компа-
нія обробляє землі. «За підсумками де-
сяти місяців цього року на реалізацію 
соціальних ініціатив і на благодійну до-
помогу компанія вже спрямувала 17,17 
млн грн», — зазначає директор департа-
менту комунікацій і соціальних проектів 
Нонна Шмідік. Кошти були спрямовані 
на підтримку галузей освіти, медицини, 
культури та спорту, інфраструктури, ду-
ховності, благоустрою.

«Цей бюджет формується за прин-
ципом: 100 гривень з кожного гектару й 
розподіляється цілком прозоро. 70 від-
сотків із суми залишається на розсуд 
громади. 20 відсотків іде на проекти, 
які реалізовуємо в межах району, — це 
ремонт доріг, лікарень тощо. І 10 від-
сотків спрямовано на підтримку воїнів 
АТО. Цього року на допомогу воїнів АТО 
було спрямовано понад 1,5 млн гривень. 
А за три роки — 5 млн гривень», — каже 
Нонна Шмідік.

Крім того, до бюджетів усіх рівнів 
«МРІЄЮ» сплачено від початку року 233, 
41 млн грн податкових відрахувань. До 
кінця року ця сума ще зросте.

Велику увагу приділяє «МРІЯ» роз-
витку кооперативного руху. У минулому 
році за її підтримки було створено де-
сять кооперативів, більшість з них — на 
теренах Тернопільської області.

«У цьому році приділили багато 
уваги навчанню. Ми провели понад 
30 семінарів для бажаючих створити 
кооперативи чи розвивати вже існую-
чі. Окрім цього, оголосили конкурс, за-
гальний бюджет якого 4 млн гривень. 
Усі охочі подавали проекти для отри-
мання гранту на створення нового ко-
оперативу чи на підтримку існуючого. 
За поточний рік нам вдалось створи-
ти ще десять кооперативів (сім ягід-
них, один пасічний та два молочних) 
й отримати вже понад 30 ініціатив на 
створення нових. Крім того, в планах 
Агрохолдингу розвиток уже існуючих 
кооперативів, зокрема, будівництво ко-
оперативного цеху заморозки/сушки/
переробки ягід і крафтової сироварні», 
— каже Нонна Шмідік.

У рамках відзначення Дня працівни-
ків сільського господарства Агрохолдинг 
«Мрія» нагородив кращих із них за най-
вищі особисті показники в роботі. Почес-
ні грамоти та грошові премії за результа-
тами року отримало чимало працівників 
із різних підрозділів «МРІЇ». Окрім того, 
вісім співробітників «МРІЇ» одержали з 
рук представника Тернопільської ОДА 
особливі високі відзнаки: орден «За роз-
будову України» та орден «Хрест Слави». 
Найкращим за результатом сезону став 
кластер «Поділля» і отримав у нагороду 
сертифікат на 400 тис. грн.

І сцена засяяла…
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Коли в першій половині 1980-х ро-
ків у Нових Кривотулах відкрили буди-
нок культури, сюди з концертами навід-
увалися десятки іменитих колективів та 
вокалістів. Зрештою, як тоді, так і зараз 
концерти збирають аншлаги. Але все має 
свій термін. Ремонт будинку культури став 
пріоритетним для сільської ради (якщо не 
брати до уваги дорогу, яка веде зі Старих 
Кривотул до Терновиці, відремонтувати 
яку за кошти лише місцевих та районно-
го бюджетів не вдасться).

Кошторисна вартість проекту обчис-
лювалася в 210 тисяч гривень, з яких 
150 тисяч – кошти обласного бюджету, 
по 20 тисяч – сільського і компанії-парт-
нера, по 10 тисяч – районного бюдже-

ту та місцевої громадської організації. 
Одразу зауважимо, що по ходу робіт з 
бюджету Тисменицького району на но-
вокривотульський будинок культури 
через відділ культури райдержадміні-
страції було витрачено ще більше 100 
тисяч (у тому числі й на так званий одяг 
сцени, від якого вона засяяла, наче да-
руючи піднесений настрій виконавцям 
і глядачам.

26 листопада на відкриття оновле-
ного будинку культури до Нових Криво-
тул завітали голова Тисменицької ра-
йонної ради Тетяна Градюк та перший 
заступник голови районної державної 
адміністрації Володимир Заник, депу-
тат Івано-Франківської обласної ради 
Василь Гладун, депутати Тисменицької 

районної ради Олександра Стефінко (на-
чальник відділу культури районної дер-
жавної адміністрації), Руслан Фармус, 
який в даний час є заступником дирек-
тора обласного телебачення «Галичина»,  
сільський голова Старих Кривотул Воло-
димир Назарук,  численні гості та пред-
ставники засобів масової інформації.

До цієї події сільські аматори сцени 
підготували дуже динамічний, змістов-
ний та якісний по виконавському рівню 
концерт. Відкриваючи захід, ведуча Іван-
на Арабчук запросила священика Мирос-
лава Сем’яника освятити приміщення, 
а після спільної молитви, окроплення 
свяченою водою та вступної пісні на 
сцену запросили до слова очільників 
районної влади.

Тетяна Градюк та Володимир Заник 
вітали присутніх з цим довгоочікуваним 
святом, бажали, щастя, добробуту, світ-
лих перспектив, натхнення до творчості, 

цікавих концертних програм та невтом-
ного творчого пошуку. Голова райради 
приємно вразила тим, що, віднедавна 
перебуваючи на посаді, встигла довіда-
тися про роботу закладу культури, його 
колективи, зрештою, і проблеми села.

До слова, районною радою з район-
ного бюджету впродовж двох останніх 
років на потреби соціально-економіч-
ного розвитку села (як Нових Криво-
тул, так і Терновиці) виділено близько 
800 тис. гривень (на потреби школи, 
НВК, ФАПів, церков, стадіону, закладів 
культури двох сіл). Неабиякий внесок 
у ремонт будинку внесла й фірма «До-
бробуд В.В.», чия бригада, в основному, 
виконувала роботи.

За поданням сільської ради перші 
особи району нагородили спільними гра-
мотами людей, які на волонтерських за-
садах доклалися до ремонту клубу. Це 
знаний у Нових Кривотулах столяр Ми-
хайло Лук’янович Гошій, а також Андрій 
Гошій, брати Володимир і Юрій Мельничу-
ки. Зі свого боку всім, до допоміг в під-
готовці та реалізації проекту, подякував 
сільський голова М. Мантуляк, вручивши 
кільком односельчанам премії за працю.

Попередньо, так би мовити, в кулу-
арах гості з району перепрошували, що 
не зможуть побути до кінця концерту. 
Але змогли – бо всіх без винятку в за-
лі захопили запальні виступи новокри-

вотульських «Козаків» та голосистого 
жіночого гурту «Надвечір’я», які висту-
пали також спільно як хоровий колек-
тив. Хвилю щирого сміху викликали в 
публіки ефектні гумористичні сценки-
діалоги у виконанні юних Юлії Боров-
ської та Івана Арабчука, а також Надії 
Арабчук і Христини Гуцуляк. Свого роду 
секретом успіху поділився з нами піз-
ніше художній керівник гурту «Козаки» 
Роман Мантуляк: нарешті світла сцена, 
світло рампи додавали драйву, а не гні-
тили, як було до того.

Водночас, і Роман, і сільський голо-
ва, і директор будинку культури, і багато 
односельчан висловлюють побажання: 
ще би добротну систему опалення та но-
ві стільці до залу, та трохи апаратури…

Володимир ЗАНИК

М. Мантуляк, Т. Градюк, В. Заник

Грамотою відзначено Михайла Гошія
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Прощаємося з 
дорогим Учителем

Немає слів, щоб висловити жаль із приводу 
смерті людини, яка заслуговує на найкращі слова 
любові, поваги та шани. Пішов із життя вчитель, 
який своїми вчинками, своїм розумом та вчитель-
ським талантом виховав не одне покоління учнів. 
Він був людиною розумною, врівноваженою, твор-
чою. Боляче, невимовно боляче писати ці слова 
про талановитого вчителя і керівника, вірного то-
вариша, доброго чоловіка та батька.

У січні 2018 р. Богдан Євстахович Лапінський мав би святкувати своє 
74-річчя. І так би було, якби не важка серцева недуга, що забрала його з жит-
тя 29 листопада, залишивши нам невимовний сум. Село втратило патріота й 
порадника, а школа — мудрого керівника, Учителя.

Доля подарувала нам можливість працювати з Богданом Євстаховичем 
у Стриганецькій школі багато років. Він був Учителем від Бога, учителем не 
лише учнів, але й учителем учителів.

Людина творчої праці, вихователь молодого покоління, «Відмінник на-
родної освіти» — Богдан Лапінський після закінчення Івано-Франківського 
педагогічного інституту ім. В. Стефаника почав свій трудовий шлях на Мико-
лаївщині. Дванадцять років його кликав шкільний дзвінок на уроки в Рош-
нівській середній школі, де він навчав фізики дітей із Рошнева, Стриганців, 
Довгого, Милування, Вільшаниці. Та по-особливому звучав дзвінок для ньо-
го 1 вересня 1982 р., коли його призначили директором рідної Стриганецької 
школи. Богдан Євстахович умів, як ніхто, поважати людську особистість, ці-
нувати добре слово. В душу своїх вихованців він закладав чесність, щирість, 
доброту, любов до України…

Учителі, учні, працівники Стриганецького НВК глибоко сумують із приводу 
передчасної смерті Б. Є. Лапінського і висловлюють глибоке співчуття рідним 
та близьким покійного. Нехай земля буде йому пухом.

Четверта сторінка

У Марківцях пам’ятають про голодомори й репресії
Наприкінці листопада вшановуємо 

пам’ять загиблих у часи голодоморів та під 
час репресій десятків тисяч невинних па-
тріотів. Тож 24 листопада у Марковецькому 
НВК відбувся позакласний захід «Україна 
пам’ятає голодомори та репресії», підготов-
лений класними керівниками 10 та 11 кла-
сів Марією Заник і Мирославою Олексюк. 
Ведучі заходу Віталій Олексюк та Світлана 
Буртик емоційно розказували про суть і на-
слідки голодоморів та політичних репре-
сій в Україні, метою яких було остаточно 
зламати українську націю в розрахунку на 
те, що загинуть сотні тисяч, мільйони лю-
дей, а решта розсіються по безкрайніх про-
сторах Росії. Підсиленням для розкриття 
теми було продемонстровано телевізійні 
документальні згадки очевидців трагедії, 
які проникали глибоко в душу до кожного 
слухача і навертали сльози. Всі учасники 
дійства у віршованій формі донесли біль і 
втрату багатостраждального народу.

На завершення уроку-реквієму висту-
пив учитель історії Валерій Брезіцький, який 
наголосив, що нам потрібно осмислити 
власне минуле, зрозуміти його, бо історія 

повторюється. І коли люди не зроблять 
сьогодні висновків, то вони будуть ходити 
по колу. Нині доля батьківщини в руках на-
ших батьків, завтра — у наших. Аби трагедії 
народу ніколи не повторилося необхідно, 
щоб наші руки були міцними, надійними, го-
лови — світлими, а серця — благородними.

А тематична книжкова викладка «Го-
лодомор у творах української літератури», 
підготовлена Людмилою Андрейчук, та 
інсталяція з розламаною хлібиною, діду-
хом, перев’язаним чорною стрічкою, сим-

волізували, що ми, теперішнє покоління, 
шануємо, бережемо пам’ять про невинно 
заморених голодом українців.

На завершення заходу всі присутні 
помолились за невинні душі, які помер-
ли в часи голодоморів та репресій, і за-
палили свічі пам’яті.

Наталія НАСТЮК, заступник 
директора з виховної роботи 

Марковецького НВК
Фото Світлани ШМІГЕЛЬ

В останню путь 
проводжали Солдата, 
Захисника, Патріота

Страшна звістка прийшла в село Чукалівка — на трасі 
Харків — Сімферополь у Запорізькій області 19 листо-
пада загинув у ДТП військовослужбовець в/ч А 4267 
молодший сержант Юрій Олегович Гаврилюк. 

Народився Юрій 2 травня 1991 ро-
ку в селі Угорники. У 2008 році закінчив 
Угорницьку ЗОШ І-ІІІ ст. Здобув робіт-
ничу професію в Івано-Франківському 
ПТУ №15. У травні 2010 року був при-
званий на строкову військову службу, 
проходив вишкіл у навчальному центрі 
«Десна» Сухопутних військ ЗСУ, після чо-
го служив у 93-ій окремій механізованій 
бригаді ЗСУ, що дислокується у селищі 
Черкаське Дніпропетровської області. 

Він виконав свій громадянський 
обов’язок — відслужив в українській 
армії, наказом  Міністерства оборони 
України 21 березня 2011 року був звіль-
нений в запас. Напевно, що захисник Ві-
тчизни, патріот, громадянин, Юрій Гав-
рилюк не міг так просто заспокоювати 
себе думками, що він вже відслужив, 
тож боронив Україну на Сході, — з 15 лю-
того 2015 року по 9 квітня 2016 прохо-
див  військову службу як мобілізований 
у 80-ій аеромобільній бригаді у Львові 
в/ч пп В 3720. Брав участь у бойових ді-
ях у зоні проведення АТО: з 21 березня 
по 11 червня 2015 року, з 16 липня по 
5 грудня цього ж року, з 5 лютого по 7 
квітня 2016 року. 

Учасник бойових дій, військовос-
лужбовець Юрій Гаврилюк 28 липня 2016 
року уже як контрактник був зарахова-
ний до списків особового складу 10-ої  
окремої гірсько-штурмової бригади, що 
дислокується в Коломиї.

Бойові побратими Юрія, які приїха-
ли на похорон в Чукалівку, відгукуються 
про нього як людину волелюбну, мужню, 
правдиву, добродушну.

Прощалися з Юрієм 23 листопада на 
родинному обійсті в Чукалівці. Висловити 
слова підтримки родині загиблого та покло-
нитися героєві приїхали перший заступник 
голови Тисменицької районної державної 
адміністрації Володимир Заник, голова Тис-
меницької районної ради Тетяна  Градюк, 
заступник голови районної ради Ігор Фе-
доришин, представник обласної державної 
адміністрації Степан Максим’юк, працівни-
ки Тисменицького районного військово-
го комісаріату. Прощалися із захисником 
України друзі, знайомі, односельці, сіль-
ський голова Чукалівки Михайло Курій. 
Словами важко передати, яка туга і біль 

оповивали його рідних, батька і маму, се-
стру і молодшого брата. «Помер молодий 
господар, людина, яка хотіла будувати своє 
життя, — говорив під час похорону отець 
Любомир Паливода, — були у Юрія свої 
мрії і сподівання… Хотів бути щасливим, 
мав безліч планів зі своєю нареченою, з 
якою хотів прожити життя. Пішла з життя 
молода людина, і лиш одне питання, чого 
ж так пішла, чому помирають найкращі».

…Домовину виносять з родинного 
обійстя, під розпачливу і сумну музику 
духового оркестру жалобна процесія ру-
шила до місцевого храму, де й відспівали 
бійця. Далі траурна процесія вирушила 
на сільський цвинтар, де поховали бійця 
з військовими почестями на Алеї Героїв.

Ігор ГОРОДЕЦЬКИЙ 

Відділ освіти Тисменицької районної державної адміністрації та районний 
комітет профспілки працівників освіти і науки висловлюють щире і глибоке 
співчуття директору Стриганецького навчально-виховного комплексу «За-
гальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Тисме-
ницької районної ради Роману Богдановичу Лапінському у зв’язку із важкою 
втратою – смертю батька 

Богдана Євстаховича Лапінського, 
багатолітнього директора Стриганецької школи, ветерана освітянської ниви.

Нехай наше співчуття полегшить біль втрати рідної людини.

Красилівка 
пам’ятає 

та вшановує
Поминальна церемонія пам’яті жертв 

голодоморів відбулася 26 листопада в селі 
Красилівка Старокривотульської сільської 
ради. Попри зливу до меморіального скве-
ру в центрі Красилівки після недільного 
Богослужіння прийшли з процесією пара-
фіяни церкви Перенесення мощей святого 
Миколая Чудотворця УПЦ КП, прихожани 
старокривотульської церкви Святого Ар-
хістратига Михаїла УГКЦ. Спільну пана-
хиду за невинними жертвами відслужили 
священики обох конфесій, отець Сергій 
Стефурак (УПЦ КП) і митрофорний прото-
ієрей Михайло Мельник (УГКЦ). На скор-
ботному віче виступили сільський голо-
ва Старих Кривотул Володимир Назарук, 
перший заступник голови Тисменицької 
РДА, уродженець Красилівки Володимир 
Заник, голова осередків «Просвіти» та НРУ 
Василь Гавадзин, завідуючий Красилів-
ською школою Василь Гайдар. Місцева 
бібліотека облаштувала невелику книж-
кову виставку, але, на жаль, під дощем 
ознайомитися з нею було складно.

Священики здійснили освячення 
оновленого пам’ятника (Хреста) жерт-
вам Голодомору 1932-1933 років. Ще да-
лекого 1994 року, коли у вже незалежній 
Україні лише тривали дослідження біль-
шовицького геноциду проти селян Великої 
України, в маленькому покутському селі 
Красилівка з і ніціативи все того ж Васи-
ля Гавадзина встановили дубовий хрест 
з дзвоном, які символізували вшануван-
ня пам’яті невинних офір. Село й окру-

га не зазнали того лиха, його відголоски 
тут можна було почути хіба з вуст приїж-
джих зі сходу та прочитати з періодики, 
але громада зробила такий патріотичний 
крок і, ще до встановлення 26 листопада 
1998 року Дня пам’яті жертв голодоморів, 
проводила біля хреста скорботні заходи.

Громадою й оновили пам’ятник. 
Хтось, як говорив на віче В. Назарук, до-
клався матеріально чи фінансово, хтось 
вкладав свою працю. Він подякував усім, 
хто доклався до цієї благородної справи, 
особливо В. Гавадзину та односельчани-
ну Миколі Жуковському, який щодня пра-
цював та керував ремонтними роботами.

В. ЗАНИК

Свічки пам’яті в одайській бібліотеці
Година-реквієм на вшанування пам’яті 

жертв голодомору і політичних репресій в 
Україні зібрала 26 листопада в бібліотеці 
села Одаї небайдужих сельчан.

У читальному залі бібліотеки звучала 
тиха музика «Реквієму» В. А. Моцарта. Тут 
були представлені книжкова виставка-ін-

сталяція «Людської пам’яті мости...» та те-
матична поличка «Засвіти свічу, засвіти...»

Розпочався захід із перегляду відео-
кліпу «Голодомор 1932-1933 рр.» за участі 
співачки Ніни Матвієнко. Продовжила за-
хід бібліотекар Ганна Федорук, з історичною 
довідкою виступили завідуюча клубом 

Ірина Бігла та студентка Івано-Франків-
ського аграрного коледжу Богдана Тока-
рук. Що таке голод з погляду медицини 
пояснила присутніх медична сестра ЗОШ 
Г. Присяжнюк.

Троє учасників декламували вірші про 
свічку пам’яті. Присутні запалили пам’ятні 
свічі і хвилиною скорботи вшанували світ-
лу пам’ять жертв голодомору. Захід продо-
вжили ведучі Яна Федорук та Ніна Вітенко. 
Під час перегляду уривку документального 
фільму «Великий голод» учасники зачиту-
вали вірші про голодомор, вражаючий вірш 
продекламував (з власної ініціативи) жи-
тель села Михайло Біглий. На завершення 
прослухали і переглянули відеокліп «Свіча» 
за участі Оксани Білозір.

Ганна ФЕДОРУК, бібліотекар с. Одаї
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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:

РАДЧУК  Ганнe Михайлівнe, 
3.12.1949 р. н., директора Підлузької 
ЗОШ І-ІІ ст.;

КОНСТАНТІНОУ  Ніколаоса , 
3.12.1976 р. н., генерального дирек-
тора СП ТОВ «MPV-ЮКРЕЙН»;

ВОЛОСОВСЬКУ Марію Павлівну, 
5.12.1942 р. н., директора дизайн-сту-
дії М. Волосовської;

ПОПОВИЧ Оксану Василівну, 
7.12.1971 р. н., секретаря Липівської 
сільської ради;

МИЦЬКО  Інну  Михайлівну, 
8.12.1986 р. н., головного спеціаліста 
служби у справах дітей районної дер-
жавної адміністрації;

ХОДАНЬ  Любомиру  Любоми-
рівну,  8.12.1982 р.  н. ,  провідно -
го спеціаліста відділу соціальної 
роботи   районного  центру  соці -
альних  служб  для  сім ’ ї ,  дітей  та 
молоді.

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

Втрачений сертифікат на земельну частку (пай) серія РН № 317770, вида-
ний 16.03.2001 р. (с. Липівка Тисменицького району) на ім’я Карпець Катерина 
Гілярівна, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
22 грудня 2017 року об 11.00 ТОВАРНА БІРЖА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА» 

в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Теодора Цьоклера (5 поверх, конференцзал) про-
водить  аукціон  з комунального продажу майна, що  належить Територіальній громаді 

с. Пшеничники  код ЄДРПОУ 04356320 Тисменицького району Івано-Франківської області.
Лот 1.  Нежитлове приміщення, магазин «Продпромто-

вари» (будівля глиняна, побудована 1939 року, підведена 
електрика, задовільний стан) — загальною площею 44,6 
м кв, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл. 
Тисменицький р-н. с. Пшеничники, вул. Хмельницького, 75Б 
– початкова вартість 85 200 грн без ПДВ. 

Суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, 
що бажають взяти участь в торгах (аукціоні), подають за-
явку за адресою:  м.  Івано-Франківськ, вул.  Теодора Цьо-
клера, 9А,  оф.: 3,4 такі документи:

1. Заяву на участь в аукціоні.
2.Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта 

підприємницької діяльності та установчих документів, ко-
пія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану 
вартість, рішення уповноваженого органу про участь в аук-
ціоні (для юридичних осіб-резидентів).

3. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну 
реєстрацію іноземною юридичною особою постійного пред-
ставництва з правом провадження господарської діяльності 
на території України, витяг з торговельного, банківського чи 

судового реєстру або реєстраційного посвідчення, завірена 
копія установчих документів, легалізована та перекладена 
українською мовою (для юридичних осіб – нерезидентів);

4. Платіжні документи, що підтверджують сплату  реє-
страційного внеску в розмірі 17,00 грн без ПДВ, гарантійного 
внеску в розмірі 10% від вартості лоту без ПДВ.

Внески сплачуються на розрахунковий рахунок біржі: 
— гарантійний, реєстраційний   р/р 26005924424996 в АТ 

«УКРГАЗБАНК»  м. Київ  МФО 320478, код ЄДПРОУ 35517682. 
5. Документ банку, яким підтверджується відкриття 

рахунка, з якого були перераховані реєстраційні та гаран-
тійні внески.

Всі витрати, пов’язані з організацією та проведення 
аукціону, за рахунок Переможця. 

Документацію з проведення торгів (аукціону), а також 
детальну інформацію про майно, що виставляється на торги 
(аукціон), можна одержати за адресою:  м. Івано-Франківськ, 
вул. Теодора Цьоклера, 9А, оф.: 3, 4, (тел.: +380965588374).

Прийом заявок завершується о 17.00 19 грудня  2017  
року.

Шановні жителі району!
1 грудня 1991 року – історичний день для країни. Саме тоді на Всеукраїнсько-

му референдумі наш народ сказав своє рішуче «так» державній незалежності, за 
яку 24 серпня 1991 року проголосувала Верховна Рада.

Українці виступили як єдина, згуртована й сильна нація. Понад 90 відсотків 
громадян обрали свободу і бажання стати на шлях незалежного демократичного 
розвитку. Голос нашої нації почув і визнав весь світ.

Сьогодні Україні потрібні розум, енергія, сила і впевненість кожного громадя-
нина на шляху до заможності, процвітання та повноцінного членства у Європей-
ській спільноті. Чимало вже зроблено в цьому напрямку і найголовніше – це без-
візовий режим для українців до країн Європейського Союзу. 

Висловлюємо вдячність усім, хто долучився до здобуття, становлення та збе-
реження української державності і незалежності. Бажаємо вам міцного здоров’я, 
добра, благополуччя і затишку у ваших родинах, а найголовніше – розвитку Укра-
їни та миру на нашій землі!

Шановні працівники та ветерани прокуратури!
Щиро вітаємо вас із професійним святом, яке відзначається у перший день 

грудня! Встановлене Указом Президента України у 2000 році воно стало проявом 
поваги та шани з боку держави до всіх тих, хто захищає права і свободи громадян 
та інтереси держави.

Прокуратура виступає ефективним інструментом викриття правопорушень 
та їх усунення, координатором роботи правоохоронних органів у боротьбі з ко-
рупцією та організованою злочинністю. Авторитет цього важливого державного 
інституту великою мірою залежить від того, як сумлінно виконує свої обов’язки 
кожен працівник, наскільки відданий ідеї справедливості, принциповий, мужній 
та відповідальний. 

Щиро бажаємо вам, шановні працівники прокуратури, непохитності у служінні 
Закону та подальших професійних досягнень! Міцного здоров’я, щастя, добробуту, 
оптимізму та успіхів на благо України!

Шанoвні військoвoслужбoвці, працівники 
та ветерани Збройних сил України, учасники АТО!

Щиро вітаємо вас із Днем Збройних сил України, який відзначається щоріч-
но 6 грудня.

Ми вшановуємо сильних і мужніх чоловіків, які обрали для себе професію за-
хищати Україну. Це військові, які бережуть наш спокій сьогодні, перебуваючи у зо-
ні бойових дій на Сході України, солдати і офіцери, які відточують свою військову 
майстерність у частинах та підрозділах, ветерани служби й молоді солдати, що 
готуються до захисту країни в рядах армії. Ми адресуємо вітання усім чоловікам, 
які проходили військову службу і зажди готові захистити свої родини, домівки, 
рідну землю.

Саме в цей складний час, коли на частину території України посягає озброє-
ний агресор, ми усвідомили, що сильна держава починається із сильної армії. На-
ціональне військо протягом останніх років активно формувалося, загартувалося 
і зміцніло. Тож сьогодні українська армія є національною гордістю, гарантом ста-
більності й безпеки України.

Дякуємо кожному військовослужбовцю Збройних сил, хто ризикуючи власним 
життям, з честю та гідністю виконував і продовжує виконувати свій громадянський 
та військовий обов’язок, мужньо протистоїть агресору й захищає територію країни. 
Бажаємо вам міцного здоров’я, сили духу, надійного родинного тилу, Божої опіки 
та довгоочікуваного миру. 

Шановні працівники органів місцевого самоврядування, 
депутати місцевих рад Тисмениччини!

7 грудня в Україні відзначається – День місцевого самоврядування. Це свято 
людей активної життєвої позиції, які користуються авторитетом та довірою у на-
селення, лідерів територіальних громад.

За роки державної незалежності України органи представницької влади набу-
ли поважного статусу впливового інституту народовладдя, завдяки яким територі-
альні громади та громадяни отримали можливість реалізувати свої конституційні 
права на безпосередню участь у вирішенні нагальних питань їх життєдіяльності.

На працівників органів місцевого самоврядування, депутатів різного рівня по-
кладена велика відповідальність за соціально-економічний стан територіальних 
громад, благополуччя наших жителів, створення комфортних умов для проживання 
мешканців у місті, селищах та селах, що загалом зробить наш район сильнішим та 
заможнішим. Офіційно у цьому році розпочала свою історію Ямницька об’єднана 
територіальна громада, що стала першою на Тисмениччині. 

Щиро бажаємо усім обранцям міцного здоров’я, родинного затишку, натхнення 
у справах на благо розвитку територіальних громад. Нехай вашим патріотизмом, 
енергією, професіоналізмом та бажанням працювати для людей твориться історія 
самоврядності Тисмениччини.

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
                                        Іван СЕМАНЮК                       Тетяна ГРАДЮК

Тисменицька районна рада
Розпорядження

від  27 листопада 2017 року № 216-р м. Тисмениця
Про скликання чотирнадцятої сесії 

Тисменицької районної ради 
Відповідно до п. 4 ст. 46, п. 6 ст. 55 

Закону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні”:

1. Скликати чотирнадцяту сесію район-
ної ради у п’ятницю, 22 грудня 2017 року, о 10 
годині в залі засідань районної ради.

2. Запропонувати такий порядок 
денний сесії районної ради:

2.1. Про звіт голови районної ради 
за 2017 рік.

2.2. Про хід виконання програми роз-
витку місцевого самоврядування в Тисме-
ницькому районі на 2016-2020 роки.

2.3. Про роботу комісії з питань при-
судження премії імені Романа Федоріва 
в 2017 році.

2.4. Про стан законності, бороть-
би із злочинністю, охорони публіч-
ного порядку та результати діяль-
ності Тисменицького відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Івано-Франківській області 
на території Тисменицького району 
в 2017 році.

2.5. Про звіт головного редактора 
районної газети “Вперед” про роботу ре-
дакції у 2017 році.

2.6. Про звіт директора кому-
нального підприємства “ТЕЛЕРАДІ-
ООРГАНІЗАЦІЯ “ТИСМЕНИЦЯ” про 
роботу телерадіоорганізації у 2017 
році.

2.7. Про внесення змін до район-
ного бюджету на 2017 рік. 

2.8. Про районний бюджет на 2018 
рік.

2.9. Про план роботи районної ра-
ди сьомого демократичного скликання 
на 2018 рік. 

2.10. Інші питання.
3. На сесію районної ради за-

просити народних депутатів Укра-
їни та депутатів обласної ради від 
Тисменицького району, сільських, 
селищних та міського голів, керів-
ників районних підприємств і уста-
нов, громадських організацій та по-
літичних партій.

4. Виконавчому апарату районної 
ради забезпечити проведення органі-
заційних заходів для ефективної робо-
ти сесії.

Голова районної ради 
Тетяна ГРАДЮК

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження заступника голови районної ради від 08.11.2017 
№ 199-р та розпорядження голови районної ради від 14.11.2017 № 204-р, 
22.11.2017 №210-р “Про використання коштів з фонду на виконання депутат-
ських повноважень” профінансовано видатки Фонду на виконання депутат-
ських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:

Демківа Ігоря Васильовича – в 
сумі 4408 (чотири тисячі чотириста 
вісім) гривень 29 копійок на при-
дбання матеріалів для ремонту роз-
дягалки на сільському стадіоні  с. 
Марківці.

Стефінко Олександри Миколаївни 
– в сумі 2 000 (дві тисячі) гривень 00 
копійок для надання матеріальної до-
помоги жительці с. Чукалівка. 

Царука Василя Михайловича – 
в сумі 1820 (одна тисяча вісімсот 
двадцять) гривень 00 копійок на по-
кращення матеріально-технічної бази 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Підлісся.

Якубіва  Любомира Михайловича 
– в сумі 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 
копійок на придбання сітки металевої 
для огорожі цвинтаря в с.Добровляни.

Демківа Ігоря Васильовича – в су-
мі 3 000 (три тисячі) гривень 00 копійок 
та Литвинця Ігоря Петровича – в сумі 
2 318 (дві тисячі триста вісімнадцять) 
гривень 00 копійок на покращення ма-
теріально-технічної бази Тисменицької 
міської лікарні.

Дем’янця Ярослава Дмитровича – 
в сумі 1 243 (одна тисяча двісті сорок 
три) гривні 00 копійок для надання ма-
теріальної допомоги  на лікування жи-
тельці  с. Чукалівка.

Соколюк Наталії Богданівни – в сумі 
10 000 (десять тисяч) гривень 00 копі-
йок на придбання щебеню для ремон-
ту вул. Замлинська  та провулку до неї   
с. Ганнусівка.

Тисменицька районна рада

Інформація про показники якості природного газу, який надходить у газорозподільні 
мережі ПАТ «Тисменицягаз» та передається споживачам за листопад 2017 р.

№ п/п   Назва ГРС Вміст N2,% Вміст СO2% Хроматографічна  Теплота згорання
     густина, кг/м3  МДж/куб. м
1. ГРС “Угринів” (с. Тязів, c. Рибне) 0.6982 0.7369 0.7141  34,4497
2. ГГРП “Тисмениця” (м. Тисмениця, с. Вільшаниця, 
 с. Підпечери, с. Милування) 0.6954 0.2531 0.7120  34,7640
3 ГРС “Липове” 

 (с. Братківці, с. Липівка, с. Березівка ) 0.5793 0.5408 0.7451  36,0503
4. ГРС “Ст. Лисець” (с. Cт. Лисець, смт. Лисець, 

 с. Стебник, с. Радча, c. Драгомирчани) 0.6459 0.5354 0.7052  34,2537
5. ГРС ”Чорнолізці” (с. Пшеничники, с. Чорнолізці, 

 с. Погоня, с. Одаї, с. Слобідка, с. Хом’яківка) 0.7991 0.1466 0.6958  34,0812
6. ГРС “Побережжя”(с. Побережжя, с. Ганнусівка, 
 с. Козинf, с. Сілець, с. Рошнів, с. Стриганці, 
 с. Довге, с. Добровляни, с. Галич-Гора, 
 с. Колодіївка, смт. Єзупіль) 0.6982 0.7369 0.7141  34,4497
7. ГРС “Cт. Кривотули” (с. Ст. Кривотули, 
 с. Кривотули, с.Тарновиця ) 0.7991 0.1466 0.6958  34,0812
8. ГРС “Тлумач” (с. Клубівці) 0.7991 0.1466 0.6958  34,0812
9. ГРС “Марківці” (с. Марківці) 0.5793 0.5408 0.7451  36,0503
10. ГРС “Майдан” (с. Майдан, с. Н. Гута, с. Ценжів) 0.9627 1.1638 0.7186  34,1392

Більш детальну інформацію щодо якості природного газу можна одержати на офіційному веб-сайті ПАТ ”Тисменицягаз”

уу
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Виховуємо творчістю

Таким є гасло Тисменицького районного Будинку дитячої та юнацької твор-
чості, якому цьогоріч виповнилося півстоліття. За 50 років існування освіт-
ній заклад, заснований у 1967 році як Івано-Франківський Будинок піонерів, 
у 1990 році перейменований у Будинок школяра, а у 2004 році – Тисмениць-
кий районний Будинок дитячої та юнацької творчості, перетворився на май-
стерню юних талантів. 

Власне, з нагоди такого поважного 
ювілею парад творчих талантів презен-
тували гостям, які завітали на ювілей-
не дійство у приміщення актової зали 
Тисменицької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів, вихованці таких гуртків: 
народно-сценічний танець, мистецтво 
живого слова, початкове технічне мо-
делювання, шахи, художня вишивка, 
писанкарство, кераміка, радіотехніч-
не конструювання, пішохідний туризм, 
різьба по дереву, народні умільці, бісе-
роплетіння, джура, дитяче телебачен-
ня, юні конструктори приладів радіо-
електроніки, образотворче мистецтво, 
виготовлення сувенірів, моделювання 
іграшок-сувенірів, історико-краєзнавчий. 
Виставка виробів ужиткового мистецтва 
та робіт гуртківців довела, що юнь під 
наставництвом талановитих виклада-
чів направду всесторонньо розвиває 
свої здібності. 

Як годиться, розпочалося все з мо-
литви та благословення отців Романа та 
Юрія церкви Архистратига Михаїла та 
отця Володимира церкви Святого Ми-
колая. Привітали ювілярів з цим осо-
бливим святом і численні гості: пред-
ставник Івано-Франківського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти Андрій Череп, методист Івано-

Франківського обласного державного 
центру туризму і краєзнавства учнів-
ської молоді Галина Маловічко, депу-
тат Івано-Франківської обласної ради 
Михайло Королик, голова Тисменицької 
районної ради Тетяна Градюк, заступник 
голови районної ради Ігор Федоришин, 
керівник апарату районної державної 
адміністрації Ярослав Татарин, міський 
голова Тисмениці Степан Сворак, на-
чальник відділу освіти районної дер-
жавної адміністрації Світлана Шарабу-
ряк, начальник відділу культури райдер-
жадміністрації Олександра Стефінко, 
директор Тисменицької спеціалізова-
ної школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів Марія 
Люта, голова Тисменицького районного 
комітету профспілки працівників осві-
ти Іван Когуч, керівник ДНЗ «Сонечко» 
Гафія Мельниченко, директор районної 
бібліотеки  Ірина Мельник, голова РО 
«Cоюзу українок» Ярослава Підлуська.

Вітаючи директора позашкільного 
закладу освіти Ольгу Голійчук, педаго-
гічний колектив та вихованців Будинку 
зі знаковим святом, очільники  району 
побажали успіхів, натхнення та невтом-
ного творчого пошуку, адже в дітях – 
наше світле майбутнє, саме тому так 
важливо розвивати їх таланти, сприяти 

саморозвитку й професійній орієнтації. 
Тому керівництво району піклується й 
про розвиток позашкільної освіти на 
Тисмениччині. Лише у 2017 році на по-
треби Тисменицького районного Будин-
ку дитячої та юнацької творчості виді-
лено 600 тисяч гривень. Відтак, заклад, 
який «прихистила» в одному з корпусів 
тисменицька школа, до ювілею постав 
оновленим та відремонтованим, зустрі-
чає гостей яскраво розфарбованим уте-
пленим фасадом, новенькими енергоз-
берігаючими вікнами, дверима, і все для 
того, аби шкільна молодь охоче відвіду-
вала гуртки та творчо збагачувалася. 

Зі словами подяки усім причетним 
до літопису БДЮТ виступила керівник 
Ольга Голійчук, розповіла про історію 
створення майстерні юних талантів. 
До речі, за п’ять десятиліть на чолі пе-
дагогічного колективу стояли семеро 
досвідчених керівників: Софія Лаврук 

(1967-1972 рр.), Тамара Гонська (1972-
1973), Параскевія Дутчак (1973-1974), 
Іван Яковин (1974), Михайло Драгоми-
рецький (1974-1975), Антоніна Любінець 
(1975-2009). Від 2009 року БДЮТ очолює 
Ольга Богданівна Голійчук. 

Зараз при БДЮТ успішно діють 25 
дитячих мистецьких та науково-тех-
нічних гуртків, де майже чотири сот-
ні вихованців під наставництвом 22 
педагогічних працівників розвивають 
здібності у художньо-естетичному, тех-

нічному, гуманітарно-патріотичному 
напрямках. 

Маючи на плечима пістолітній дос-
від роботи, педагоги переконані, що Бу-
динок дитячої та юнацької творчості 
розвиватиме талановитих умільців, ра-
діотехніків, вишивальників, краєзнавців 
та шанувальників поетичного слова ще 
багато десятиліть.  

Оксана САКОВСЬКА
Фото Богдана НАГОРНЯКА  

Будні й свята нашої «Зіроньки»
Чимало заходів відбуваються у Ямницькому дитячому садочку «Зіронька». 
Усі вони спрямовані на плекання й виховання наших малюків. І всіх їх об’єднує 
любов до дитини. Зокрема, тут відбувся захід «Давайте познайомимося». На 
ньому діти, батьки, вихователі розповідали про себе, свої інтереси, читали 
вірші, співали пісень. Адже педагоги дошкільного навчального закладу дуже 
хочуть розкрити кожного тутешнього малюка, навчити спостерігати, думати 
й висловлювати свої міркування.

У дитячому садочку є три групи: «Бі-
лочка», «Сонечко» і «Віночок». У кожній з 
малятами працюють досвідчені педагоги: 
Оксана Галярник, Ірина Іваночко, Зоряна 
Сокира, Вікторія Іванишин, Оксана Лав-
рів, Світлана Мушак, Наталя Тодось. Вони 
прагнуть, аби діти розвивалися всебічно, 
були здорові та виховані. «Нехай у серці 
кожної дитини живе любов до України», 
— так називалося свято, на якому, крім 
віршів, пісень про Україну, звучали мірку-
вання малят про Батьківщину, її простори, 
багатства, прапор, національний одяг.

Ділилися наші вихователі своїми 
вміннями та навичками, а також талан-
тами зі слухачами курсів вихователів до-
шкільних навчальних закладів області 
при Івано-Франківському ОІППО. Тема 
семінару звучала: «Мовленнєвий розви-
ток дошкільнят». І діти своїми виступами 
якнайкраще продемонстрували її. А ще 
запросили гостей на український ярма-
рок, де було багато дарів природи, лунали 
жарти та відбувалися базарні дійства.

Цікаво і змістовно, а головне ко-
рисно пройшов у Ямницькому дитячому 

садочку Тиждень знань з основ безпеки 
життєдіяльності дітей. Кожний вихова-
нець усвідомив необхідність поводити-
ся обережно вдома, в садочку, в довкіл-
лі. Захід був насичений різними дидак-
тичними та сюжетно-рольовими іграми, 
адже саме через гру діти дошкільного 
віку збагачуються особистим життєвим 
досвідом. Це такі ігри як «Свої — чужі», 
«Добро — зло», «Сім’я», «Стихійні лиха», 
«Їстівне — неїстівне», «Лікар Айболить» 
та інші.

Яскравим і смачним видалося Свя-
то осені у нашому закладі. Це вже стало 
гарною щорічною традицією — прово-
дити дійства, присвячені осінній порі. 
Всі малята чекають його з нетерпінням, 
адже тут і вірші, і пісні, загадки, конкур-
си, маски, декорації.

Садок наш сільський, вихованці — 
жителі села. Тому вони знають прикме-
ти, пов’язані з природою, мають влас-
не спостереження за птахами, дерева-
ми. І все це нам стало в пригоді, коли 
проводили методичне об’єднання на 
тему: «Природа виховує, оздоровлює, 
навчає». Готуючи цей захід, ми скорис-
талися досвідом видатного українсько-
го вчителя і методиста Василя Сухом-
линського, а, зокрема, трьомастами 
сторінками його «Книги природи» та 
загалом «Школи радості». «Краса при-
роди, — говорив він, – відіграє велику 
роль у вихованні духовного благород-

ства… Бо саме благо-
родна людина не ли-
ше бере, а в більшості 
випадків віддає». Над 
цим необхідно працю-
вати систематично ці-
лий рік. Ми створює-
мо розвивальне еко-
логічне середовище у 
дитячому садку, щоб 
надати кожній дити-
ні можливості пізнати 
навколишню дійсність 
у безпосередній діяль-
ності.

Всі заходи, які проводяться у Ям-
ницькому ДНЗ «Зіронька», зорієнтовані 
на комплексний розвиток вихованців. У 
них чітко простежується поєднання гро-
мадського, родинно-сімейного, худож-
ньо-естетичного, трудового, екологічного 

виховання, а ще формування здорового 
способу життя та сприяння творчому 
розвитку особистості. І, як результат, 
це корисно, цікаво та красиво.

Оксана ШУНТОВА, 
завідувач ДНЗ «Зіронька»

Ольга Голійчук

Оновлений фасад

Т. Градюк, Я. Татарин, І. Федоришин, М. Королик
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Студія хутрової краси 
святкує двадцятиріччя

«Тут нині зібралася кушнірська еліта», — такими словами зустрічала минулої 
неділі гостей на дружній обід «княгиня хутра» Марія Волосовська. А зібран-
ня відбулося з нагоди 20-річчя з часу заснування відомої далеко за межами 
Тисмениці іменної дизайн-студії із фірмовим знаком «М.В.». На урочистості, 
що зрештою, стали чудовою нагодою для спілкування давніх друзів і колег 
по справі, прибули приблизно два десятки осіб. «Усі, кого я покликала, при-
їхали, — говорить пані Марія, — отже усі хотіли побачитися й зі мною, і одне з 
одним». Технологи, конструктори одягу, хіміки, розкрійники-скорняки, швач-
ки — усі вони були і залишаються асами своєї справи. Ця команда, очолена 
потужним лідером і фахівцем високого класу Марією Волосовською (заслу-
жений раціоналізатор України, кавалер Ордена Княгині Ольги), прославила 
місто хутровиків на увесь світ.

Отже, у 1997 році на базі експери-
ментального цеху та цеху особливо мод-
них виробів хутрофірми «Тисмениця» 
утворилося об’єднання творчих і май-

стерних людей «Дизайн-студія Марії Во-
лосовської». Власне група моделюван-
ня-конструювання хутрових виробів, чиї 
ексклюзивні моделі втілювалися на ви-
робництві, трансформувалася, врешті, в 
дизайн-студію. Але ніщо не з’являється 
нізвідки, все має підґрунтя. Очевидно, 
що ним була креативна натура самої за-
сновниці. Вона й досі завжди має бага-

то ідей, ніколи остаточно не задоволена 
результатом, а все мріє про краще. Так 
само й тоді, двадцять років тому, голо-
вний інженер хутрофірми «Тисмениця» 
була переконана, що обмежуватися стан-
дартними моделями одягу з хутра — не 
цікаво. Хотіла ремесло перетворювати 
в мистецтво. А до того ж знала, як це 
втілити в життя. Адже кушнірство у ній 
жило на генетичному рівні (у кушнір-

ській Тисмениці народилася, кушнірами 
були предки). Й увесь процес створен-
ня хутряного виробу розуміла, як свої 
п’ять пальців: 17-річною дівчиною по-
чала вчитися ремесла у швачки-мото-
ристки у пошивному цеху на фабриці. А 
водночас здобувала фах у Київському 
технологічному інституті легкої промис-
ловості. Згодом осягнула всі етапи та 
щаблі виробництва: швачки, інженера-
хіміка, управлінця, аж до головного ін-
женера і, врешті, генерального дирек-
тора підприємства.

Як головний інженер прагнула зро-
бити фабрику ще потужнішою, модер-
нішою, розширити асортимент продук-
ції, урізноманітнити його, впроваджу-
ючи нові технології, матеріали, врешті 
— ідеї. А для цього потрібна була най-
перше команда.

«Це моя команда, — з гордістю по-
казувала на своїх гостей Марія Волосов-
ська журналістам та іншим присутнім 
на ювілейному заході минулої неділі. 
— Вони всі прекрасні майстри. Ці люди 
свого часу розійшлися із нашої дизайн-
студії, але всі знайшли своє місце в жит-
ті. Бо такого рівня спеціалісти завжди 
будуть потрібні». І на підтвердження цих 
слів запрошені дякували своєму ліде-
ру як вчителеві. Слова «ви мене навчи-

ли» лунали у кожній промові, у кожному 
зверненні до засновниці дизайн-студії. 
Із приємністю вони згадували ті часи, 
коли, можливо, працювати доводилося 
іноді в шаленому ритмі, але зате мож-
на було потім пишатися результатами 
праці. Адже моделі від «команди Воло-
совської» демонструвалися на найпре-
стижніших подіумах колишнього СРСР, 
зокрема в Москві, на міжнародних по-

казах, ярмарках, виставках, конгресах 
у Західній Європі. «Нагороди ми з цих 
показів привозили «мішками», — розпо-
відає Марія Волосовська. Як зауважив 
на святі сьогоднішній голова правління 
хутрофірми «Тисмениця» Іван Артемо-
вич, у 90-х роках ця дизайн-студія була 
законодавцем хутрової моди на постра-
дянському просторі.

Вони робили те, чого не робив ніх-
то у світі. Скажімо, експериментували 
зі стрижкою хутра кроля так, що він ви-
глядав не гірше дороговартісної норки. 
А кольори, а силуети… Це було неймо-
вірно сміливо і цікаво. Пані Марія добре 
пам’ятає, які віддані своїй справі лю-
ди працювали в її команді, на фабриці, 
кушнірі від Бога. «Наче зараз бачу, як 
наш хімік визначав якість розчину …на 
смак. Ніяких приладів, пристроїв йому 
не треба було». Таких асів своєї спра-
ви, старих майстрів, Волосовська дуже 
шанує. Але вона ж формувала, ліпила 
(чи, може, доречніше — кроїла) відпо-
відно до свого бачення молодих спе-
ціалістів. «У радянські часи до нас за 
призначенням із Казанського технікуму 
легкої промисловості приїздило чима-
ло випускників. Були серед них росіяни, 
буряти, інші національності. Тут вони 
здобували майстерність, утворювали 
сім’ї і залишилися жити. У цьому ж ка-
занському навчалися й наші українські 
дівчата. Але після розпаду Союзу вини-
кла необхідність навчати фахівців тут, 
на місці». Тож з ініціативи Марії Воло-
совської та її однодумців, за підтримки 
тодішнього ректора Віталія Кононенка, 
у Прикарпатському університеті стали 
готувати фахівців зі спеціальності «тех-
нологія та конструювання виробів із ху-
тра». Заняття, зокрема, проводилися на 
базі хутрофірми, і Волосовська, поряд 
з іншими, виступала в ролі викладача. 
Тож невдовзі на фабрику прийшли свої 
молоді спеціалісти.

Так, керівник дизайн-студії була не-
ймовірно вимоглива, і тут лінькуватий 
не вижив би. Але, очевидно, своїм не-
спокоєм вона заражала і заряджала ін-
ших. «Бачили б ви, як у дівчат усе «лі-
тало» в руках, коли вони готували чер-
гову колекцію. Який то був рух: «А де 
моя лінійка?» «А де моє лекало?» Все 
оберталося в шаленій круговерті». За час 
роботи дизайн-студії на базі хутрофір-
ми було запатентовано двісті виробів. 
А на сьогоднішній день їх уже півтисячі.

Але склалося так, що дизайн-сту-
дія як структурний підрозділ хутрофір-
ми припинила своє існування. «Врешті, 
я мала колись вийти на пенсію, адже 
очолювала підприємство, фактично за-
разом виконуючи функції головного ін-
женера і керівника дизайн-студії, уже в 
пенсійному віці», — пояснює пані Марія. 
Однак така потужна справа не могла 
щезнути. І у Волосовської нині є гідна 
зміна. Іменну дизайн-студію тепер очо-
лює донька пані Марії — Романія Сідляр, 
призер Всеукраїнських і Міжнародних ви-
ставок, володар нагрудного значка Дер-
жавного департаменту інтелектуальної 
власності «Автор». Підприємство зна-
ходиться в Івано-Франківську і включає 
пошивний цех та магазин-салон. Тепер 
це невелике об’єднання у складі десяти 
осіб. Але дизайн-студія і нині має ба-
гато клієнтів не лише по всій Україні, 
а й за кордоном. Як розповідає Марія 
Волосовська, «у нас одягаються пра-
цівники посольств, українські «зірки» 
й політичні лідери». А молода керівник 
дизайн-студії, показуючи цех, де виготов-
ляють одяг із хутра, пояснює: «Наші клі-
єнти часом думають, що шубу шиє одна 
людина. А насправді це цілий колектив 
фахівців різної спеціалізації». Що ж до 
ідей, моделей — то це переважно плід 
творчої праці декількох учасників: тієї 
ж Марії Волосовської, самої очільниці 
дизайн-студії Романії Сідляр та моде-
льєра Лариси Сандюк. Студія працює 
і взимку, що природно, і влітку. «Іноді 
власне влітку в нас найбільше замов-
ників, — каже пані Романія. — Приїздять 
звідусіль спеціально сюди, очевидно, у 
час відпусток».

Романія Сідляр, як і її мама, не при-
хильник нудних моделей. Хоча смак і по-
треби замовника звичайно ж диктують 
те, що виготовляє дизайн-студія. І все ж 
тут звикли творити, експериментувати, 

йти попереду часу. Тому нинішній лідер 
дизайн-студії в курсі того, що відбува-
ється в моді світу, їздить на покази і яр-
марки. От і недавно повернулася з Іта-
лії. Каже, що у світі сміливо працюють 

з кольорами, а у нас клієнт ще не на-
важується одягнути яскраве, барвисте.

До речі, цієї суботи, 2 грудня, в па-
сажі Ґартенбергів в Івано-Франківську 
відбудеться показ колекцій місцевих і 
не тільки дизайнерів «Франківський по-
діум». На ньому свою серію шуб і курток 
з хутра представить також Дизайн-сту-
дія М. Волосовської. І тут будуть барви, 
орнаменти, аплікації, інкрустація… Тут, 
як звикле з колекціями від знаменитих 
тисменицьких кушнірів, буде щось нове, 
цікаве й незвичайне, зокрема — фарбо-
ваний бобер. А ще — варіації із мутоном 
(хутром ісландських ягнят). Цей мате-
ріал, у порівнянні, скажімо, з норкою, 
доступніший у ціні, але дозволяє смі-
ливі експерименти — про що свідчить 
нова колекція.

Словом, фірмовий знак «М. В.» Ди-
зайн-студії Марії Волосовської нині, як 
і двадцять років тому, незмінно свід-
чить про якість, творчий підхід, есте-
тику та високий професіоналізм учас-
ників студії.

Вероніка ЗАНИК

Тут народжуються шуби

«Мама» дизайн-студії зустрічає гостей

Марія Волосовська

Взірці з нової колекції

Фірмовий знак «М. В.»

Шубу, оздоблену вишивкою, демонструє 
Романія Сідляр 
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Ми тепер не просто діти, 
ми тепер вже школярі!

24 листопада в першому класі Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулася «По-
свята у школярі». Цей захід підготувала і провела учитель класу Мирослава 
Вінтоняк. На святі зібралися учні, батьки, вчителі.

Першокласники декламували вірші, 
співали пісні, танцювали, інсценізували 
шкільні історії, ділилися своїми мріями 
перед п’ятикласниками, вчителями та 
батьками. Учні 4, 5 класів теж подару-
вали маленьким школярам багато ра-
дісних хвилин та переживань.

Відповідальним моментом свята 
стало урочисте виголошення першоклас-

никами присяги школяра. Вони пообіця-
ли любити і берегти рідну землю, бути 
добрими і чесними, вихованими і друж-
ними, добре навчатися і дотримуватися 
всіх законів і правил шкільного життя.

Заступник директора школи з на-
вчально-виховної роботи Леся Мельник 
вручила першокласникам учнівські квит-
ки, бажаючи учням та їх батькам успіхів, 
терпіння та наснаги, добра, миру і злагоди.

Після завершення свята бать-
ки організували для дітей солод-
кий стіл.

Посвята в школярі була особливою 
і незабутньою. У дітей залишились про 
неї тільки приємні спогади, які допомо-
жуть сформувати позитивне ставлення 
до школи, навчання, до однокласників 
і вчителів.

Велика подяка усім, хто брав актив-
ну участь у підготовці свята. А малень-
ким першокласникам побажання: любіть 
свою школу та будьте гарними учнями. 
Нехай пишаються вами батьки, вчите-
лі, наша рідна Україна. Нехай щастить 
вам, діти, в добрий час!

Мирослава ВІНТОНЯК, 
вчитель 1-го класу

Осінь на святі 
в милуванської малечі

Уже другий рік поспіль приблизно в цю пору вихованці садкової групи 
«Веселка» Милуванського НВК влаштовують Свято осені.

Хоча за вікном похмуро плаче 
листопадовий день, яскраві та ори-
гінальні костюми дошкільників, те-
матично оздоблена зала створили на 
святі незабутню атмосферу. Малята 
на годинку перетворилися в овочів, 
хмаринок, дощиків та звірят, щоб по-
трапити на кастинг, який влаштувала 
королева Осінь у казковому лісі. Зал 
заповнювали чарівні голоси малят, 
які були активні, гарно розказували 
віршики, співали веселі дитячі пі-
сеньки, танцювали запальні таноч-
ки, із задоволенням виконували свої 
ролі. Глядачі щедро винагороджува-
ли маленьких артистів оплесками. 
А гостей зібралося справді чимало. 
Окрім батьків , бабусь та дідусів, на 
свято були запрошені слухачі курсо-
вої групи керівників закладів освіти 
області. Всі присутні радо куштували 
гарбузової каші, якою пригощали гос-
подині свята — вихователі Світлана 
Зінько та Любов Постоловська. Ось 
уже другий рік вони крокують зі сво-
їми вихованцями світом доброго та 
прекрасного. Гості залюбки ділили-
ся рецептами страв із гарбуза. В кінці 
свята маленькі артисти отримали ще-
дрі дари від господині Осені.

Свято закінчилося, проте ще раз пе-
реконуємося: дитинство — це коли все 
дивно і ніщо не викликає здивування. 
Хочеться побажати маленьким нашим 
українцям, щоб у їхньому дитинстві со-
няшники були — жовтими, мамина усміш-
ка — доброю, татове плече — надійним, 
а світ — затишним.

Олександра ЛОБУР, заступник 
директора школи з навчально-

виховної роботи Милуванського НВК

Старолисецькі школярі 
у нацгвардійців

23 листопада  старшокласників  Старолисецької  ЗОШ  І-ІІІ ступенів запро-
сили на Всеукраїнські військові навчання Національної Гвардії України, які 
упродовж минулого тижня проводились на базі Навчального центру Західно-
го оперативно-територіального об’єднання «Старий Лисець». 

Під час відпрацювань військовослуж-
бовці НГУ продемонстрували,  як відбува-
ється затримання підозрюваних, обшук ав-
томобіля на блок-пості, затримання водія, у 
якого в машині виявили зброю або вибухівку. 
Також учні побачили як проходить затриман-
ня неповнолітніх, які вживали спиртні напої і 
порушували громадський порядок. 

Майор НГУ Ігор Муляр ознайомив ді-
тей  із новою технікою гвардійців, а саме: 
снігоходами, квадроциклами, патрульни-
ми машинами, які повинні здійснювати 
патрулювання територій нашої області. 

Згодом нас перевезли на спеціальний 
майданчик, де облаштований блок-пост: 
включно із землянками, пунктами обігрі-
ву та сховищами бойової техніки. Далі 
на полігоні розгорнулись майже «справ-
жні» бойові дії: три відділення бійців під 
прикриттям БТР-4 вступили у вогневий 
контакт із уявним ворогом, обстріляли 
мішені зі стрілецької зброї, мінометів та 
гранат бронетранспортерів. Один з бійців 
отримав умовне поранення, і його швидко 
винесли побратими, після чого «сили во-
рога» було знищено шквальним вогнем. 

Наш земляк генерал-лейтенант Ми-
кола Балан, заступник командувача На-

ціональної Гвардії України, зустрівшись 
з учнями школи розповів, що після тео-
ретичних навчань військових вони пере-
йшли до практики — бойового навчання,  
метою якого є досягти високих стандар-
тів боєздатності та комунікація між ко-
мандирами та бійцями. Відпрацьовува-
лися елементи загальновійськової так-
тичної підготовки та дії особового скла-
ду в населених пунктах та на полі бою.

     Учнів запросили в інформаційно-
довідковий центр, який обладнаний на 
полігоні для потреб військових. Також 
школярі мали можливість поспілкува-

тися із капеланом військових, отцем 
Володимиром Гринишиним, який роз-
повів, що військові для задоволення 
духовних потреб, мають можливість що-
денно брати участь у Святій Літургії, яка 
служиться в їхній військовій частині. 

Після військових навчань ми пере-
містилися до «польової кухні», тут нас  
пригостили гарячим чаєм та солодощами. 

Участь школярів Старолисець-
кої школи у Всеукраїнських навчан-
нях військових Національної Гвар-
дії України запам’ятається кожно-
му з нас, і в майбутньому посприяє 
формуванню патріотичних почуттів 
та готовності захищати рідну Бать-
ківщину.  Окрім того, школярі отри-
мали практичні навики поведінки у 
надзвичайних ситуаціях, вміння за-
хистити себе. 

Ліда ДУБНИЦЬКА, 
голова учнівської ради 

Зустріч словесників 
у Підліссі 

21 листопада учасники семінару «Школа зростання професій-
ної майстерності педагогів-словесників» під керівництвом ме-
тодиста відділу освіти Оксани Циганюк побували у Підліській 
ЗОШ І-ІІI ступенів, де вчителі працювали над питанням фор-
мування творчої особистості школяра на етапі модернізації 
змісту мовної та літературної освіти.

Робота почалася із знайомства зі 
школою, яка має не лише багате мину-
ле, але й творче сучасне. Впевненість у 
завтрашньому дні ґрунтується на висо-
кому професіоналізмі вчителів школи та 
бажанні іти в ногу з часом — це ми від-
чули, переглянувши презентацію школи, 
яку провів директор Андрій Пастернак. 

Під час роботи семінару молоді учи-
телі-словесники мали можливість від-
відати урок української літератури у 8 
класі на тему «Леся Українка «Давня 
казка». Проблеми і мотиви: роль митця 
в суспільстві, служіння музі й народові, 
суть людського щастя, вдячності» (учи-
тель Марія Бибик). Питання ролі митця 
в суспільстві було актуальним завжди: 
і століття тому, і у вирі сучасності. Тому 
ця тема зацікавила не тільки учнів, а й 
учителів української мови і літератури, а 
педагог творчо підійшла до проведення 
уроку: створивши  навчально-пізнаваль-
ну атмосферу, з використанням ІКТ та 
інноваційних технологій. Через метод 
монологічного висловлювання, метод 
практичного виконання знань, індивіду-
альну роботу, роботу в групах, в парах, а 
саме: через методи «Оживи фото», «Моз-
ковий штурм», «Незакінчені речення..», 

«Займи позицію» учні продемонстрували 
дослідницько-пошукову роботу та від-
мінне володіння текстом твору. 

Представлена презентація «Порів-
няльна характеристика Поета та Бер-
тольда» стала яскравим штрихом до 
спільної праці учителя та учнів, а віде-
оперегляд гри на мандоліні був дещо 
несподіваним для учнів та учасників 
семінару. Відрадно, що восьмикласни-
ки  активно працювали протягом уроку, 
мислили по-дорослому, висловлювали 
власні думки про суть людського життя, 
призначення митця у суспільстві, прово-
дили паралелі з сучасністю. Адже справ-
жній поет не має права стояти осторонь 
всіх негараздів, доки народ буде вибо-
рювати щасливе життя для рідної зем-
лі: «А коли війна скінчиться того діла й 
того слова, то скінчиться давня казка, 
а настане правда нова».

Логічним продовженням роботи 
семінару стали відвідини філологічної 
кав’ярні «Гранослов», де учасники  се-
мінару мали можливість побачити зма-
гання  команд на кращі знання лекси-
кології, фразеології та інших розділів 
мовознавства. Учителі-словесники  по-
бували у ролі не тільки глядачів, але й 

експертів. Уже вкотре усі присутні пере-
коналися, що  пізнавальні ігри стимулю-
ють  в учнів інтерес до знань.

З презентацією досвіду роботи на 
тему «Формування мовленнєво-кому-
нікативної компетентності  на уроках 
словесності» виступила учитель укра-
їнської мови і літератури Чорнолізької 
ЗОШ  І-ІІI ступенів  Галина Петрів, яка 
дала цікаві поради щодо використання 
нових форм і методів роботи на уроках 
української мови та літератури.

На завершення усі присутні взяли 
активну участь у обговоренні семіна-
ру, ділилися враженнями від почутого 
та побаченого, отримали індивідуальні 
консультації від методиста відділу осві-
ти О. Циганюк. 

Учасники семінару вдячні адміністра-
ції Підліської ЗОШ та учителю-словеснику 
М. Бибик за пізнавальний характер семіна-
ру. Адже, за висловом В.Сухомлинського, 
«щоб дитина була палко зацікавлена у 
навчанні, їй необхідне багате, різноманіт-
не, приваблююче інтелектуальне життя».

Галина  ПЕТРІВ, учитель 
української мови і літератури 

Чорнолізької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Фото на згадку зі своїм земляком генерал-лейтенантом Миколою Баланом



1 грудня
2017 року № 48 9Телетиждень4 Ïðîãðàìà òåëåïåðåäà÷

  (2017-12-04)

  (2017-12-05)

  (2017-12-06)

 (2017-12-07)

 

 «1+1»

ICTV

5 

 

 « »

 « »

  «1+1»

ICTV

5 
 

 « »

 « »

 

 «1+1»

ICTV

5  

 « »

 « »

 

 «1+1»

ICTV



10 1 грудня
2017 року № 48 Телетиждень 5Ïðîãðàìà òåëåïåðåäà÷

`   (2017-12-08)

  (2017-12-09)

  (2017-12-10)

 

 «1+1»

ICTV

5 

 

 « »

 « »

 

 «1+1»
ICTV

5 

 

 « »

 « »

 

 «1+1»

ICTV

5 

 

 « »
 « »

5 

 

 « »
 « »

   



1 грудня
2017 року № 48 11

Овен
Матеріальний успіх може 
принести викладання, вихо-
вання і опікунство. А також 
діяльність, що стосується ду-
ховних і релігійних питань. 

Необхідна скритність у веденні фінан-
сових справ, позаяк втручання інших 
може викликати ситуацію, що загрожує 
збитками або відстрочкою успіху. 

Телець
У цей період можуть виник-
нути хвороби, пов’язані з 
недостатньо збалансова-
ним харчуванням або з не-

стачею сну. Тому уважніше ставтеся до 
продуктів, які ви вживаєте, постарайтеся 
урізноманітнити ваше меню. Щоб краще 
спати і позбутися від неприємних снови-
дінь, частіше гуляйте на свіжому повітрі.

Близнюки
Зараз хороший час для то-
го, щоб відпочити далеко від 
дому. Втім, сприятлива пси-
хологічна атмосфера буде 

панувати і у вашій оселі. Це гарний час 
для спокійного домашнього відпочин-
ку або занять творчою роботою вдома. 
Вдалий час для влаштування на роботу 
і реалізації амбітних планів. 

Рак
Сильно зросте честолюб-
ство, прагнення до заняття 
керівних посад і одержан-
ня високих титулів, навіть 

якщо ви досі про це не думали. Може 
проявитись схильність використовувати 
будь-які засоби для досягнення влади 
і високого матеріального становища. 

Лев
Переважає фізична витрива-
лість, здатність чинити опір 
негативним впливам серед-
овища на здоров’я та стійко 

терпіти біль, якщо він раптом з’явилася. 
Терпіти в таких випадках не варто, щоб 
не сталися ускладнення. Небезпека хво-
роб все ж менша, ніж небезпека травм. 

Діва
У цей час організаційні спра-
ви будуть вдало вирішуватися 
завдяки контактам, зв’язкам 
і невеликим поїздкам. Ви в 

цей період відчуєте прилив активності і 
рухливості. Не ігноруйте власну інтуїцію 
— зараз вона може підказати вам пра-
вильне рішення. Якщо ви любите бути в 
центрі уваги, не пропустіть можливості і 
частіше бувайте на публіці.

Ваги
Може зрости жага успіху і 
багатства, але треба порів-
нювати свої запити з реаль-
ними можливостями. Мате-

ріальний успіх може прийти завдяки вда-
лій співпраці та здатності враховува-
ти смаки і бажання людей. Непоганий 
дохід може дати ручна робота, технічні 
спеціальності. 

Скорпіон
Важкий для вас період і пси-
хологічно, і фізично. Можли-
ва підвищена дратівливість, 
гнівливість або депресивні 

стани. Дбайливого ставлення потребує ен-
докринна та лімфатична системи. Корисна 
фізична активність, заняття спортом, осо-
бливо корисні командні види спорту. До-
бре на вас подіє і спілкування з друзями. 

Стрілець
Зараз вдалий час для того, 
щоб відправитися в далеку 
подорож. Це сприятливий 

час для творчої роботи вдома. Робота 
в цей період обіцяє бути вигідною — ста-
ранність і працьовитість можуть прине-
сти непоганий дохід. Час сприятливий 
для вирішення фінансових питань. 

Козеріг
Успіхи в матеріальній сфері 
можуть з’явитися завдяки під-
тримці з боку друзів і покрови-

телів. Діяти самостійно і поодинці склад-
ніше, недостатньо сил на продуктивну в 
матеріальному плані діяльність. Творча 
робота піде краще, але доходи від неї бу-
дуть малі або прийдуть не відразу. Не ви-
ключено обман з боку ділових партнерів.

Водолій
Навіть якщо ви почуваєте 
себе бадьоро, не слід над-
мірно витрачати енергію, 
підривати свої сили. Запо-

внити їх буде важко. Для оздоровлення 
корисний свіже повітря, прогулянки на 
природі. Екстраверти відчують себе кра-
ще, перебуваючи серед людей. 

Риби
Настає вдалий період для но-
вих знайомств, як ділових, так і 
романтичних. Вільні представ-
ники цього знаку можуть завес-

ти знайомство по листуванню або під час 
невеличкої подорожі. Також це час розта-
шовує до того, щоб перебувати в центрі ува-
ги, завойовувати симпатії. Щоб цей тиж-
день приніс вам користь, частіше бувайте 
на публіці і більше спілкуйтеся. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 4 по 10 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 будівництво 
в м.Тисмениця, вул. Америка (район ново-
будов), 10 соток, всі комунікації, асфальтний 
під’їзд, документи у наявності власника. Ці-
на 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. 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.
 Акордеон Paolo Soprani. Тел.: 099 299 45 69.

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.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. «Не всяку правду 
… слухати» (народне прислів’я). 6. Хутря-
ні чоботи льотчиків. 7. Конспіративна 
квартира. 9. Гостролист. 11. Розряд в 
карате. 12. Фінський урбаністичний ар-
хітектор. 18. Задня частина тулуба коня. 

19. Український багатострунний народ-
ний музичний інструмент. 20. Італійське 
біле ігристе вино. 23. М’які меблі. 24. 
Тремтяча тополя. 28. Вузликове письмо 
інків. 29. Військове звання. 30. Внутріш-
нє приміщення корабля. 33. Поцінову-

вач прекрасного. 34. «Люди поділяться 
на праведників, … вважають себе гріш-
никами, та грішників, … вважають себе 
праведниками» (Паскаль). 35. Метале-
ва пластина на рапірі для захисту руки. 
38. Паморозь. 39. Сильне обурення. 40. 
Техніка вузлового плетіння.

По вертикалі: 2. Військовий підроз-
діл. 3. Частина храму. 4. «Розважливий 
той, хто не … за тим, чого він не має, але 
радіє тому, що має» (вислів Демокріта). 
5. Шоколадне дерево. 8. Чотиримісна 
крита карета. 10. Народний співець на 
Кавказі. 13. Найбільша ліва притока Ду-
наю. 14. Металевий затискач для папе-
рів. 15. Рідка пісна юшка. 16. Чоловіче 
ім’я. 17. «Хто серцем хоробрий, той і в 
… одязі шляхетний» (Фрейтаг). 21. Риба 
родини лососевих. 22. Ритмічний наго-
лос у вірші. 25. Холодна зброя. 26. Тон-
кий гнучкий прутик. 27. Арабська сис-
тема віршування. 31. Держава на захо-
ді Африки. 32. Дерев’яна інкрустована 
шкатулка. 36. Зодіакальне сузір’я. 37. 
Дар і Персії.

Відповіді на кросворд в № 47:
По горизонталі: 5. Венера. 6. Апси-

да. 10. Трюм. 11. Ембарго. 12. Стью. 13. 
Отава. 15. Акаба. 16. Амвон. 20. Флірт. 
21. Тіара. 22. Кварц. 23. Талія. 28. Ането. 
29. Декан. 30. Дарбу. 33. Стек. 35. «мис-
лити». 36. Грог. 37. Небога. 38. Аоніда.

По вертикалі: 1. Інам. 2. «Орфей». 
3. Апрош. 4. Тирс. 5. «вірить». 7. Аль-
бом. 8. Абака. 9. Орібі. 14. Вельвет. 17. 
Маркіза. 18. Арара. 19. Бівак. 24. Сня-
тин. 25. Серсо. 26. Батик. 27. Абгора. 
31. Імаго. 32. Ритор. 34. Кобо. 36. Грім.

 1 2    3   

   4 5

 6    7       

8

9 10    11   12   13  

14 15 16 17

18    19       20    

21 22

23     24     

25 26 27

28    29       30    

31 32

 33     34   35      

36 37

   38    39       

 40        

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

Тел.: 067 772 43 92, 050 819 80 72.

Пальчиковий театр — 
втіха для дитини

Пальчиковий театр — це набір ігра-
шок — казкових персонажів, які мож-
на одягти на пальці й у такий спосіб 
наочно розіграти казку для малюків. 
Пропонуємо пальчиковий театр на чо-
тири казки: «Колобок», «Рукавичка», 
«Курочка Ряба», «Теремок».

Ним можна зайняти дитину в будь-
який час. Усі іграшки пошиті з фетру 
вручну та якісно. Це перевірено не тіль-
ки на власному досвіді, а й відомо з 
вражень великої кількості діточок, чиї 

батьки є нашими постійними клієнта-
ми. Такий театр можна використати 
і для домашнього розвитку малечі, і 
в дитячих садках. Ігри з допомогою 
пальчикового театру сприяють розви-
тку фантазії, уяви, пам’яті, вчать до-
броті, чуйності, чесності, сміливості, 
формують поняття добра й зла. Всі ді-
ти люблять слухати казки. Але коли 
казка оживає, коли герої починають 
рухатися і розмовляти, — для дітей це 
справжнє диво. Така іграшка стане чу-

довим подарунок від святого Миколая 
та на Різдвяні свята.

Звертайтеся за тел.: 
096 627 69 39, 
066 608 21 39.
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Віват!
80-ту осінь у доброму здорові, при Божій опіці 

в колі родини та знайомих зустріла 
жителька Чорнолізців 

Євдокія Юстинівна ШЕВЧУК. 
З нагоди ювілею сільський голова Антон Збіглей 

та працівники Чорнолізької сільської ради здоров-
лять привітну колегу, з якою довелося працювати не 
одне десятиліття у сільській раді, дякують за опти-
мізм та позитивну енергетику.    

Хай легко працюється й гарно живеться, все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю, усього найкращого ми Вам бажаєм!
Ваш вік ми не вважаємо роками, а добротою, ніжністю, теплом,
Дай Бог, щоб багато ювілеїв з нами Ви відзначали за цим святковим столом.
Із вісімдесятиліттям Вас привітати раді, повторюючи знову й знов,

Хай буде для Вас нагородою надія, віра і любов!

Віват!
З нагоди 70-річного ювілею 
нашого дорогого й рідного

Івана Миколайовича МАНТУЛЯКА
від душі вітають брати Михайло та Роман. Щиро бажає-
мо, щоб Ти був нам по-козацьки здоровий і енергійний, 
бадьорий і веселий. Щоб у домі всього доброго було до-
волі, тішили внуки, як ті квіти на подвір’ї, жінка пригор-
тала й пильнувала, а Господь пильно беріг від усякого 
лиха й дав нам усім відзначити Твій 100-літній ювілей!

Хай літа не летять непомітно, хай квітують і плодоносять!
Як сади навесні — щедрим цвітом, а врожаєм рясним — під осінь!
Хай приносять в дім Твій достаток, в душу — радість, у серце — спокій!

Дай же, Господи, нашому брату світлих днів і щасливих років!

З ювілеєм!
Свій 70-річний ювілей святкує цими днями 

мешканець с. Нові Кривотули
Іван Миколайович МАНТУЛЯК.

Дружина Марія, сини Володимир та Богдан, донь-
ки Галя й Олександра із сім’ями, а також десять ону-
ків вітають з цим чудовим святом дорогого чолові-
ка, тата й дідуся. Бажаємо, щоб кожен день дарував 
радість, новизну, задоволення від життя. Щоб жодні 

хмари на небі не затьмарювали того сонця, яке світить у душі. Нехай наша лю-
бов і повага додають наснаги працювати, планувати, здійснювати задумане. 
Любові, щастя, достатку, здоров’я, довголіття і всього найкращого просимо в 
Бога для нашого дорогого ювіляра!

Вже не ходить осінь в жовтому намисті, паморозі срібло на траву лягло.
Хай у день холодний усмішки іскристі і слова сердечні принесуть тепло.
В ювілей прекрасний обіймаєм щиро, батьку наш хороший, діду золотий.
На душі бажаєм — затишку і миру, як в народі кажуть — із роси й води.
Хай Господь дарує ще багато сили, ще багато років доля наснує,

Щоби своїх внуків всіх переженили й правнуків плекали — Бог нехай дає!

  ПОГОДА

У понеділок, 4 грудня 
— сніг. Тем пера тура 
вночі: 0°С, вдень: 0°С. 
Вітер північно-східний 
3 м/с.

У вівторок, 5 грудня — 
сніг. Ніч на температу-
ра: -2°С, денна: 0°С. Ві-
тер пів нічно-за хід ний 
6 м/с.

У  середу,  6 грудня 
— дощ.  Температу-
ра вночі: -2°С, вдень: 
+3°С. Вітер західний 
6 м/с.

У  четвер ,  7 груд-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +2°С, денна: 
+3°С. Ві тер західний 6 
м/с.

У п’ятницю, 8 груд-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: -2°С, 
вдень: +3°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

1 грудня
  Який перший день грудня, така і 

вся зима буде.
3 грудня — Прокла

  Якщо заспівав снігур, а сорока лі-
зе під стріху — бути завірюсі.

4 грудня — Введення
  Введенські морози ще зими не 

роблять.
  Як Введення мостить мости, а Ми-

кола (19 грудня) забива гвіздки, то 
люта зима буде.

  Як на Введення буде вода, то в 
літі буде молоко.

  Як горобець нап’ється на Введен-
ня в бичачім сліду води, то напасеть-
ся худоба до Юрія (6 травня) трави.

  Як ляже глибока зима, то готуй 
глибокі закрома.

6 грудня — Митрофана
  Якщо на Митрофана моросить сніг 

і північний вітер, та 6 червня буде ві-
тер з півночі і дощ побризкає.

7 грудня — Катерини
  Катерина по воді, то Різдво по льоді.
  Як на Катерини холодно, то буде 

голодно.

Наостанок

Вітаємо!
4 грудня, у велике Християнське свято Введення 
в храм Пресвятої Богородиці, виповнюється 30 

років пастирського служіння отцем 
Ігорем ПРИЙМАКОМ 

на парафії с. Підпечери.
Парафіяни церкви Різдва Христового, громада 

села з великою повагою висловлюють Вам, Всечес-
ний отче, побажання невичерпних сил, християнської 
вірності, щирих моментів, згуртованості громади на-
вколо Вашого мудрого слова, вдячності за невтом-
ну працю у винограднику Христовому.

Нехай Вам Бог допомагає втілювати у життя 
всі Ваші задуми, а Матір Божа береже Вас для на-
шої громади ще на довгі і плідні роки.

З повагою – вдячні парафіяни с. Підпечери

Вітаємо!
Угринівський сільський голова, 

весь депутатський корпус, члени виконкому 
Угринівської сільської ради щиро здоровлять 
з ювілеєм колегу по праці, члена виконкому

Ольгу Іванівну БАРТОШ.
Сердечно бажаємо Вам життєвої наснаги й на-

тхнення до щоденної праці, щедрих і радісних да-
рунків від долі, родинного тепла та домашнього затишку, уваги й любові від 
найближчих, гарного настрою у свята й будні, здійснення всіх задумів, міцного 
здоров’я та щасливого довгого віку!

В цей дорогий для серця день бажаєм квітів і пісень!
Від друзів — щирих привітань, від Бога — здійснення бажань!
Від сонця — світла і тепла, щоб доля щедрою була!

Хоч не спинити часу лік, нехай щастить весь довгий вік!

ПОМІЧНИК
У складних сімейних та фінансових проблемах.

Зчитую інформацію заочно та за фото.
Знімаю порчу та вінець безшлюб’я.

Ворожіння на картах Таро.

Тел.: 063 370 84 28, Катерина

«Пісенний листопад» юних вокалістів
Чергова зустріч вихованців вокальної школи Лани Данчук із глядачем, яка пройшла минулої неділі у На-
родному домі міста Тисмениця, запам’ятається шаленою підтримкою переповненого залу Народного до-
му міста Тисмениця та дебютом енергійного вокального квартету «Цьомчики». 

Оцінити старання зовсім юних та вже старших ви-
хованців талановитої наставниці зібралися найрідніші їм 
люди: батьки, бабусі та дідусі, рідні, знайомі та просто ті, 
хто упродовж двох років стежить за становленням Світ-
лани Данчук як засновника школи та викладача вокалу, 
та розвитком двох десятків її підопічних. Незважаючи 
на свій щільний розпорядок: від вересня педагог, що 
навчається у магістратурі Прикарпатського національ-
ного університету імені Василя Стефаника, вчителює у 
Новокривотульській школі І-ІІ ступенів, встигає поєдну-
вати це все із власною пісенною кар’єрою. І не полишила 
своїх «соловейків», з якими ось уже протягом двох років 
крокує країною музики та естетики. Така наполеглива, 
однак мила серцю праця вилилася у феєричне дійство 
під назвою «Пісенний листопад». 

Глядачів вразила талановита малеча, яка від кон-
церту до концерту удосконалює свою виконавську ма-
неру, розкутішими постали на сцені старші вокалісти. 

Учасниками «Пісенного листопаду» стали: Соломія 
Сьомкайло, Степан Скринник, Златослава Баран, Володи-
мира Пасічна, Юліана Карпів, Діана Семенчук, Софія Фицик, 
Вероніка Керкуш, Наталя Павлюкович, Анастасія Молоч-
няк, Мирон Пасічний, Євген Скринник, Вероніка Пасічна, 
Кароліна Микитин, Уляна Задунайчук, Дмитро Лесюк. 

Варто додати, що окрім тисменицьких дітей, вокальну 
школу Лани Данчук відвідують вокалісти із Тлумача. А не-
дільного концерту дебютували як вихованці вокальної шко-
ли й жительки Терновиці — дівчачий квартет «Ексклюзив» .

Усі учасники концерту ну, просто таки, «зірки» шоу-
бізу в яскравих сценічних костюмах та образах, про які 

старанно подбали найрідніші співаків. Дітки, відчуваю-
чи таку опіку, все охочіше очікують наступного виходу 
на сцену, аби своїми талантами робити світ яскравішим. 

Безперечним відкриттям «Пісенного листопаду» став 
анонсований дебют вокального квартету «Цьомчики». 
Двоє хлопчаків та дві юні панянки «запалили» зал сво-
їм драйвовим виконанням попурі українських пісень та 
естрадних шлягерів на музику хітів зарубіжної естради 
80-х років. Для цієї постановки енергійна четвірка інтен-
сивно займалася із талановитим хореографом Миколою 
Старчуком, засновником «Star Dance», а майстриня з Тис-
мениці виготовила сценічні костюми. 

Двохгодинне дійство вдалося на славу, бо глядачі 
тривалими оваціями довго не відпускали вокалістів зі 
сцени. Подяку від батьків та рідних вихованців школи 
висловив Олег Дячун, онучка якого того дня дебютува-
ла як вихованка вокальної школи. Щире захоплення та-
лановитою засновницею школи висловив Іван Кушнір,  
директор Новокривотульської ЗОШ І-ІІ ст. 

Насамкінець Лана Данчук, яка подарувала глядачам 
декілька нових композицій, одну з яких виконала поль-
ською мовою, звернулася до глядачів: ще і ще щирими 
оплесками привітати таких юних виконавців. Після та-
кого дійства співуча малеча отримала тижневі вакації, 
бо далі — інтенсивні заняття, аби вже в час новорічно-
різдвяних свят гамірні колядники подарували Тисме-
ниці святковий настрій. 

Оксана САКОВСЬКА

До 140-річчя Миколи Леонтовича 
«… Мистецтво великої правди» 

Запрошуємо на пісенну асамблею з творів М. Леонтовича у виконанні ко-
лективів м. Тисмениця, району та області. 

Будемо раді вас бачити на зустрічі з українською піснею в неділю, 3 грудня 
2017 року, в Народному домі міста Тисмениця. Початок о 16.00. 

Енергійні «Цьомчики»

Вокальна школа Лани Данчук


