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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+6°С, вдень: +10°С. Ві-

тер північно-східний 2 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+4°С, вдень: +7°С. Вітер північно-за-
хідний 4 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+2°С, денна: +5°С. Вітер північно-за-
хідний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Фізичний гарт  
юних патріотів

 стор. 4

 Гурток, 
що прагне 
до зірок

 стор. 6

 У садочку 
вчилися 
справлятися 
з емоціями

 стор. 7

 Добриво — це 
не завжди 
добре 

 стор. 8

Людина, що хвалиться — посміховисько для мудрих, предмет поклоніння для дурнів, ласа здобич для облесників і раб власного марнославства.
Френсіс Бекон

На поклін до Пророка 

Дев’ятого березня виповнилася 203-я річниця від 
дня народження національного героя – поета, письмен-
ника, художника, громадського діяча Тараса Шевченка. 
Вчорашнім урочистим віче біля пам’ятника Кобзаря в 
Тисмениці громадськість міста, керівництво районної 
державної адміністрації, районної, міської рад, духо-

венство, працівники владних структур, підприємств, 
установ, громадських організацій, учнівська молодь 
вшанували Генія українського народу. 

Кошики до підніжжя монумента Тараса Шевчен-
ка під звуки Кобзаревого твору «Думи мої, думи мої» 
поклали голова Тисменицької районної державної ад-

міністрації Іван Семанюк, голова Тисменицької ра-
йонної ради роман Крутий, керівництво Тисмениць-
кої міської ради.

 Закінчення на 2 стор.

Напрацювання для бюджету розвитку
На 10 березня заплановані проведення 13-ї сесії Івано-Франківської обласної 
ради, а також восьмої сесії Тисменицької районної ради. Березневі сесійні 
засідання цікаві та важливі передовсім тим, що, за усталеним уже впродовж 
декількох років неписаним правилом, саме на них відбувається розподіл так 
званих капітальних видатків, які спрямовуються на будівництво. Чому саме 
в березні? У Бюджетному кодексі України чітко встановлено, що в першому 
кварталі капітальні видатки не фінансуються, а крім того зведені фінансо-
ві показники попереднього року, від яких також потрібно відштовхуватися, 
з’являються ближче до середини лютого.

При всіх сьогоднішніх негараздах, 
будь-хто, кому доводилося якось бра-
ти участь в так званому бюджетному 
процесі, визнає, що після повалення 
режиму Януковича у місцевих скарб-
ницях побільшало ресурсів, які можна 
використовувати для розвитку. Так, за 
даними райфінуправління, станом на 
перше березня цього року на рахунках 
місцевих бюджетів було сконцентровано 
понад 46 мільйонів гривень. А на сесії 
районної ради мають розподілити за-
галом понад 20 мільйонів гривень, по-
ловину з яких складають так звані за-
лишки коштів, що сформувалися станом 
на перше січня 2017 р., а другу полови-
ну – нерозподілені видатки цьогорічно-
го бюджету розвитку. Ці кошти будуть 
використані на ремонт та будівництво 
об’єктів соціальної сфери, деяких доріг, 
придбання апаратури і обладнання, до-
помогу релігійним громадам тощо. Згід-
но з законодавством, відповідні проекти 
рішень були заздалегідь оприлюднені 
на сайті Тисменицької районної ради 
tsmrada.if.ua в розділі «проекти рішень». 
Детально про розподіл коштів буде по-
дано в наступному номері газети, після 

того, як районна рада офіційно прийме 
свої рішення.

13-а сесія Івано-Франківської об-
ласної, наімовірніше, відбуватиметься 
з продовженнями. На її порядок ден-
ний виноситься понад 80 питань, і на-
передодні було невідомо, чи питання 
бюджету обласні обранці розглядати-
муть на першому засіданні 10 березня. 
Так званий бюджет розвитку обласного 
бюджету (вибачайте, тавтологія не на-
ша, це специфічна канцелярська мова, в 
якій «масло масляне» сприймається як 
норма) визначений в сумі 30 мільйонів 
гривень. Якщо обласна рада схвалить 
відповідний проект без змін, то Тисме-
ницькому району «капне» з області май-
же 1,8 мільйона гривень, з яких півміль-
йона призначено на капітальний ремонт 
з утепленням фасаду Милуванського 
НВК. На капремонт Лисецького НВК (за-
міну вікон) департамент будівництва, 
ЖКГ, містобудування та архітектури Іва-
но-Франківської ОДА планує використа-
ти 195 тис. грн, на капремонт будинку 
культури у Вільшаниці – 200 тисяч, в 
Старих Кривотулах, де будинок культу-
ри знаходиться в пристосованому при-

міщенні, – 70 тисяч гривень. Майже 159 
тис. грн департамент хоче використати 
на виготовлення проектно-кошторисної 
документації та, власне, будівництво во-
допровідних мереж у Чукалівці. 660 тис. 
грн область, можливо, передасть район-
ному бюджету – для капремонту доро-
ги до «Відкритого музею-криївки УПА» 
в Клубівцях (400 тис. грн) капітального 
ремонту Загвіздянської та Підліської 
шкіл (по 130 тис. грн на кожну).

Якщо обласний бюджет розвитку 
цьогоріч сягає 30 мільйонів, то куди ла-
сішим, як і попередніх років, виглядає 
так званий обласний фонд охорони на-
вколишнього природного середовища. 
На рівні районів такі кошти не передба-
чаються. 20 відсотків так званого еко-
логічного податку надходить у держав-
ний бюджет, 25% — територіальним гро-
мадам, що для більшості сіл дорівнює 
аби кільком тисячам гривень, а левова 
частка цих коштів – 55% осідає на рівні 
області. У 2017 році розмір екологічно-
го податку зріс на 12%.

У проекті рішення Івано-Франків-
ської облради «Про фінансування при-
родоохоронних заходів з обласного 
фонду охорони навколишнього природ-
ного середовища за рахунок планових 
надходжень у 2017 році» сформовано 
перелік зі 125 об’єктів (переважно, бу-
дівництва), на які передбачається ви-
користати 80 (!) мільйонів гривень. От 
де насправді бюджет розвитку. І якщо 
цей проект обласна рада затвердить, 
то в Тисменицький район на природо-
охоронні заходи прийде майже дев’ять 

з половиною мільйонів – більше 3,7 
млн. грн має освоїти департамент бу-
дівництва ОДА, а понад 5,6 млн. грн 
планується передати у вигляді суб-
венції районному бюджету. А в фаво-
ритах наразі Побережжя, Чукалівка і 
Лисець. На відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму 
та санітарного стану на річці Вовчи-
нець у Побережжі мають спрямува-
ти 1488 тис. грн, а на каналізаційні 
мережі Поберезького НВК – ще 1134 
тис. грн. Будівництво каналізаційних 
мереж і споруд на них у Чукалівці, як 
випливає з проекту рішення, обійдеть-
ся загалом 2070 тис. грн, каналізація 
в Лисці – у 1550 тис. грн.

По 680 тисяч хочуть виділити на бе-
регоукріплення річки Павелче в Павлів-
ці та будівництво каналізаційних мереж 
в центрі Чорнолізців. На виготовлення 
документації та початок будівництва 
каналізації в Клубівцях, можливо, ви-
ділять 618 тисяч, на зовнішні мережі 
та очисні споруди Єзупільського НВК 
– 573 тисячі. Трохи більше 250 тисяч 
передбачають на гідрологічний режим 
річки Вовчинець у селі Узин (між іншим, 
цікаво, що між Узином і Побережжям, 
у Ганнусівці, цей потік називають Во-
роною). На водоочисні споруди дит-
садка, який будують у Чернієві, цього 
року передбачають трохи більше 150 
тисяч, а на початок проведення кана-
лізації в Милуванні – трохи менше 150 
тисяч гривень.

Володимир ЗАНИК

Нічні чування 
у Крилосі

12-13 березня 2017 р. Б.

За участю Преосвященного Вла-
дики Йосафата (Мощича), Івано-Фран-
ківської духовної семінарії та Товари-
ства студентів католиків «ОБНОВА».

18:00 – Вечірня;
19:00 – Наука;
19:30 – Вервиця;
20:00 – Хресна Дорога (Наука);
21:30 – Урочистий виніс Крилось-

кої ікони / Величання;
21:40 – Молитви на оздоров-

лення / Прикладання до Чудотвор-
ної ікони;

22:00 – Молебень до Богородиці;
22:30 – Ісусова молитва (розва-

жання в тиші);
 23:00 – Архієрейська Божествен-

на Літургія (Проповідь).   
Довідка: нічні чування за участю 

Преосвященного Владики Йосафата 
(Мощича), семінаристами та отцями 
ІФДС проводяться вже більше року у 
с. Крилос у храмі Успіння Пресвятої 
Богородиці.

Сердечно запрошуємо усіх 
долучитись до молінь!
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До Івано-Франківська везуть фотовиставку з передової
14 березня в Україні вперше відзначатимуть патріотичне свято – День укра-
їнського добровольця – встановлене Постановою Верховної Ради № 1822 від 
17 січня цього року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння 
подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспіль-
ної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку 
ініціативи громадськості».

З цієї нагоди в обласному центрі 
Прикарпаття відкриється фотовистав-
ка, присвячена воїнам-добровольцям, 
які воюють за нашу державу. Виставка 
«Добровольчий батальйон ОУН – два 
роки війни» відтворює у світлинах бо-
йовий побут Добровольчого батальйо-
ну ОУН та його бійців, які вже більше 
двох років боронять рідну землю від 

московських окупантів. Автори на-
магалися візуальними засобами по-
казати, що добровольці продовжують 
захищати цілісність України, незважа-
ючи на відсутність належної підтрим-
ки з боку держави.

Батальйон ОУН – український до-
бровольчий батальйон, що дислокуєть-
ся на території Донецької та Луганської 

областей, захищаючи територіальну ці-
лісність України. Саме в Добровольчому 
батальйоні ОУН воював наш полеглий 
земляк Анатолій Гарковенко (позивний 
«Морячок») із Делятина. На початках 
батальйон ОУН входив до складу Добро-
вольчого Українського Корпусу «Право-
го сектору», з четвертого серпня 2014 
р. брав участь у боях за Савур-Могилу і 
село Степанівка. В тому ж серпні 2014 
року Добровольчий батальйон ОУН від-
окремився від ДУК ПС в самостійний 
підрозділ під командуванням коман-
дира Миколи Коханівського «Буревія». 
Підрозділ утримував позиції в Пісках 
і одну позицію (по 20 січня 2015 року) 
на метеостанції Донецького аеропорту.

Виставка складається зі світлин, 
що були зняті бійцями батальйону без-
посередньо під час перебування на пе-
редовій, а також з портретів бійців, що 
героїчно загинули у боях за цілісність 
України у складі Добровольчого баталь-
йону ОУН.

Організатори фотовиставки – бо-
єць батальйону ОУН Тарас Козлишин, 
псевдо «Карай», і Віталія Подтьолок — 
фотограф, волонтер батальйону.

Експозиція відкриється в понеді-
лок, 13 березня, о 12.00 в Центрі патрі-
отичного виховання молоді (Європей-
ська площа, 1) та працюватиме про-
тягом тижня. 

Михайло САВЛЮК

Ольга Галабала: 
Область має виділяти кошти 
на національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді 
на конкурсних засадах

Національно-патріотичне виховання 
дітей та молоді є важливою складовою 
як розвитку особистості, так і політики 
національної безпеки держави. В цьому, 
на переконання очільниці фракції «ВО-
ЛЯ» в обласній раді Ольги Галабали, ор-
гани місцевого самоврядування повинні 
брати активну участь та фінансово під-
тримувати організації, що займаються 
національно-патріотичним вихованням. 
Здійснюючи свою діяльність на громад-
ських засадах з обмеженим фінансу-
ванням, до прикладу, такі організації 
як «ПЛАСТ» і його крайовий летунський 
табір «Чота крилатих», волонтерські ор-
ганізації з підтримки учасників АТО не 
завжди можуть реалізувати задумане. 
В той час, в обласному бюджеті кошти 
є, наголошує Ольга Галабала, обласна 
рада виділила близько 10 мільйонів на 
розвиток лише «Просвіти» в області. 

«10 мільйонів гривень виділили на 
одну програму розвитку «Просвіти», в 
той час молода «Просвіта» сама вижи-
ває і забезпечує своє функціонуван-
ня, в нас працюють такі організації як 
«Пласт», багато патріотичних заходів 
проводиться в таборі «Чота крилатих», в 
Верховинському районі постійно прово-
диться робота з бійцями АТО в «Творчій 
Криївці». В районах люди на власному 
ентузіазмі постійно організовують на-
ціонально-патріотичні заходи, і ніякої 

підтримки з області немає» – наголо-
сила Галабала.

Ольга Галабала переконана, що кошти 
з обласного бюджету треба спрямовувати 
не лише на програму підтримки «Просві-
ти», а й на конкурсних засадах фінансувати 
національно-патріотичне виховання дітей 
та молоді в області. Цю проблему Ольга 
Галабала піднімала на сесії обласної ради, 
закликає й депутатів місцевих рад дома-
гатись виділення коштів з обласного бю-
джету на такі організації.

«На місці районів я б піднімала це 
питання, в області зараз величезне пе-
ревиконання бюджету і є можливість 
залучати кошти. Тут національно-па-
тріотичне виховання молоді люди не-
суть на своїх плечах, тому необхідно їх 
також підтримувати фінансово», — за-
значила Галабала.

Ольга Галабала переконана, що на-
ціонально-патріотичне виховання дітей 
та молоді, особливо в такий нелегкий 
для країни час має бути одним з пріори-
тетів органів місцевого самоврядуван-
ня. Такі організації виховують в дітях 
патріотизм, моральність, допомагають 
всебічно розвиватись, тому необхідно 
брати активну участь, зокрема фінансо-
ву, у питаннях національно-патріотично-
го виховання.

Тетяна ДОРОШЕНКО

Багатіємо?
За даними Головного управлін-

ня статистики в Івано-Франківській 
області, середній розмір номінальної 
заробітної плати штатних працівни-
ків підприємств, установ, організацій 
та їхніх відокремлених підрозділів із 
кількістю найманих працівників 10 і 
більше осіб по області у 2016 р. стано-
вив 4202 грн, що на 23,5% більше, ніж 
у 2015 р. Середньообласний показник 
рівня заробітної плати у 2016р. пере-
вищено у м. Бурштині (6040 грн), До-
линському (5572 грн), Тисменицькому 
(4963 грн), Богородчанському (4622 
грн), Надвірнянському (4535 грн), Ка-
луському (4403 грн) районах, м. Івано-
Франківську (4371 грн) та Рожнятів-
ському районі (4282 грн). Найнижчий 
рівень оплати праці, який не перевищу-
вав 73% від середнього по економіці 

області, спостерігався у Коломийсько-
му (3029 грн), Снятинському (3041 грн) 
та Тлумацькому (3068 грн) районах.

А вже у січні 2017 р. середній 
розмір номінальної зарплати по об-
ласті становив 5218 грн , що у 1,6 
раза більше від законодавчо вста-
новленого розміру мінімальної за-
робітної плати (з 1 січня 2017 р. – 
3200 грн). За розміром номінальної 
заробітної плати штатних працівни-
ків область посіла 12 місце серед 
регіонів України. Заробітна плата 
у січні 2017 р. порівняно з груднем 
2016 р. збільшилась на 4,5%, а від-
носно січня 2016 р. – на 46,3%. 

Індекс реальної заробітної плати у 
січні 2017 р. по відношенню до грудня 
2016 р. становив 102,4%, до січня 2016 
р. – 129,5%. 

На поклін до Пророка 
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Священики церков Тисмениці – 
Микола Понайда, Володимир Кова-
лишин та Ігор Пилипчук відслужили 
панахиду.

Шевченкову поезію, вірші про ньо-
го та пісні на слова Тараса Шевченка 
виконували ведучий Роман Шкруми-
да, читець Ольга Карп’юк, народний 
аматорський хор «Просвіта» народно-
го дому м. Тисмениця (керівник Світ-
лана Бойко). 

Про зірку Кобзаря, його непростий 
життєвий шлях та роль українського Про-
рока в історії країни йшлося у виступі 
вчителя української мови та літератури 
Тисменицької спеціалізованої школи I-III 
ступенів Світлани Бойко. Урочисте віче 
закінчилося виконанням безсмертного 
Тарасового «Заповіту».

Свято продовжила літературна 
акція «Голосні читання творів Та-
раса Григоровича Шевченка», орга-
нізована Тисменицькою районною 
бібліотекою.  Усіх  шанувальників 
поетичного слова Великого Кобза-

ря запрошували до декламування 
Шевченкових творів. 

З нагоди відзначення 203-ї річниці 
від дня народження Кобзаря цієї неділі, 
12 березня, о 17-й годині у Народному 

домі м. Тисмениця відбудеться святко-
вий концерт.

Наталія ПАЛАГІЦЬКА 

Врятуємо життя 
журналістці 

Оксані Кваснишин
Колишній журналістці те-

леканалу ICTV, засновниці Іва-
но-Франківської школи журна-
лістики, людині, що й сама не 
раз допомагала іншим, Оксані 
Кваснишин нині життєво необ-
хідна допомога. У неї виявили 
рак, і на неї чекає тривале та 
дуже дороговартісне лікуван-
ня. На два курси хіміотерапії 
й операцію потрібно 60 тисяч 
євро, що для звичайного укра-
їнського журналіста — сума аб-
солютно непідйомна. Колеги 
створили у Фейсбуці сторін-
ку на її підтримку: «Врятуємо 

життя Оксани Кваснишин». І на сьогоднішній день уже зібрано близько 
десяти тисяч євро. Та це лише шоста частина необхідного. Друзі Оксани 
Кваснишин закликають підтримати 36-річну жінку, талановитого журна-
ліста, і говорять, що кожна копійка нині є для неї безцінною. «Кажуть, 
просити — це приниження. Все моє єство протестує проти цього. Але я 
не можу дати собі ради. …Я хочу жити!» — написала з усією відвертістю 
людини, яка опинилася у ситуації відчаю, Оксана.

Гроші можна перерахувати на гривневу картку «Приватбанку» чоловіка 
Оксани Володимира Антоновича Говери — 5168 7427 0030 5794.

Перші підсумки перших об’єднаних
В обласному центрі Прикарпаття перші об’єднані територіальні 

громади краю підбили свої перші підсумки. Відбувалося це на Форумі 
«Рік децентралізації на Прикарпатті» в Івано-Франківській обласній 
філармонії. Участь у заході взяли голова обласної ради Олександр 
Сич, його перший заступник Василь Гладій, голова ОДА Олег Гонча-
рук, народні депутати України, депутати обласної ради, представни-
ки об’єднаних територіальних громад.

У рамках Форуму голови Печеніжинської, Верхнянської та Ста-
робогородчанської ОТГ презентували власний досвід становлення, 
функціонування та розвитку громад.

Перед зібранням виступив голова облради. Говорячи про добро-
вільне об’єднання територіальних громад на Івано-Франківщині, О. 
Сич наголосив, що обласна рада в умовах обмежених повноважень 
робить усе можливе, аби процес децентралізації був максимально 
результативним. «Ми маємо принципову позицію всього депутат-
ського корпусу обласної ради щодо того, що будь-які зміни до пер-
спективного плану затверджуємо тільки тоді, коли є реальні докази 
добровільності об’єднання. Крім цього, при формуванні бюджету на-
магаємося повноцінно враховувати проблеми ОТГ, виділяючи кошти 
чи то з бюджету розвитку, чи то з екологічного фонду». Він також під-
креслив, що на рівні з сільськими, селищними та міськими радами, 
об’єднані територіальні громади мають можливість брати участь в 
обласних конкурсах розвитку місцевого самоврядування і претен-
дувати на співфінансування з обласного бюджету.

Мар’яна ГРИНЕЧКО, прес-служба 
Івано-Франківської обласної ради

Знову про довгівську переправу
7 березня голова районної державної адміністра-

ції Іван Семанюк, голова районної ради Роман Крутий, 
перший заступник голови районної державної адміні-
страції Володимир Заник, заступник голови районної 
ради Ігор Федоришин відвідали село Довге, де обго-
ворили із сільським головою Романом Черваком пи-
тання реалізації проекту відновлення поромної пе-
реправи у селі.

Очільники району прибули до Довгого на прохання 
сільського голови, яке той озвучив нещодавно під час на-
ради у стінах Тисменицької райради, учасниками якої стали 
керівництво й депутати Івано-Франківської облради. Під 
час зустрічі в Довгому йшлося про основні завдання щодо 
проектування під’їзної дороги до поромної переправи, до 
реалізації якої слід залучити службу автомобільних доріг 
Івано-Франківської області. Ще одним завданням є завер-
шення проектно-кошторисної документації цього об’єкта. 
Як запланували районні керівники, наступна зустріч у с. 
Довге має відбутися за участі районної та місцевої вла-
ди, представників ДП Державного науково-дослідного 
та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреко-
струкція», земельної та дорожньої служб.

Питання довгівської переправи залишається 
складним і вимагає ще тривалого опрацювання та 
значних видатків.

Наш кор.
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«МРІЯ» допомогла відновити 
військову частину

Понад 80 тисяч гривень виділила «МРІЯ Агрохолдинг» на потреби Тисмениці 
у 2016-му році. Більше 35 тисяч гривень із цієї суми були спрямовані на ре-
монт житлових приміщень у військовій частині новоствореної 10-ї окремої 
гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

«Придбали будівельні матеріали 
для проведення ремонту у військовій 
частині. Відремонтували казарми для 
військовослужбовців. Ремонтні роботи 
з відновлення військової частини розпо-
чалися у квітні і завершилися у серпні», 
– розповів начальник управління агро-
промислового розвитку Тисменицької 
районної державної адміністрації  Пе-
тро Собко.

Як зазначив заступник керівника 
кластеру «Карпати» по роботі з грома-
дами Ігор Метенька, «МРІЯ» обробляє 
в Тисмениці 351 га землі.

– Військова частина, на ремонт при-
міщень якої пішли кошти, знаходиться 
в Коломиї. Область опікується цією вій-
ськовою частиною. Кожен район нама-
гається чимось допомогти. Кошти, які 

наш Агрохолдинг виділив для району, 
районна державна адміністрація вирі-
шила спрямувати на ці потреби. Мину-
лого року ми також виділяли дизпаливо 
для перевезення допомоги в зону АТО», 
– каже Ігор Метенька.

Зазначимо, «МРІЯ Агрохолдинг» 
здійснює соціальні інвестиції у всіх 
населених пунктах шести областей 
України, де обробляє землі, це – Іва-
но-Франківська, Львівська, Рівнен-
ська, Тернопільська, Хмельницька, 
Чернівецька області. Упродовж 2016 
року загальний обсяг допомоги, ви-
діленої із соціального бюджету Ком-
панії на потреби АТО, перевищив 2,1 
млн гривень.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ

Звіт про роботу депутатської фракції 
«Батьківщина» 

у Тисменицькій районній раді за 2016 рік
У 2015 році відбулися вибори до міс-

цевих рад. На цих виборах до Тисмениць-
кої районної ради партія «Батьківщина» 
отримала 20, 88 % голосів – за нас прого-
лосувало 8306 виборців. Це дало змогу 
сформувати у районній раді другу за чи-
сельністю фракцію у складі 10 депутатів. 
(У БПП «Солідарність» тільки на одного 
депутата більше). Оскільки серед депу-
татів нашої фракції є люди, які вже нео-
дноразово обиралися до складу Тисме-
ницької районної ради та мають досвід 
роботи, ми одразу приступили до вико-
нання своїх передвиборчих обіцянок та 
доручень виборців. Так, за 2016 рік депу-
татами фракції «Батьківщина» подано 13 
депутатських запитів, які оголошуються 
на сесії районної ради. Направлено ке-
рівництву району та іншим посадовцям 
близько двохсот депутатських звернень. 
В тому числі, на виділення матеріальної 
(грошової) допомоги мешканцям району 
на оздоровлення та для вирішення інших 
життєво необхідних питань. Крім того, на 
звернення депутатів фракції «Батьківщина» 
та за підтримки голови райради Р. Крутого 
і депутатів з інших фракцій вдалося виді-
ляти кошти для громад району на прове-
дення ремонтів об’єктів соціальної інфра-
структури, зокрема, заміни вікон у школах 
та ФАПах району, облаштування дитячих 
садків, проведення вуличного освітлення 
та інше. Ось перелік цих робіт:

— заміна вікон в ФАПі с. Липівка, 
18 000 грн;

— заміна вікон та вхідних дверей у 
НВК с. Тарновиця, 80 000 грн;

— заміна вікон у Старолисецькій 
ЗОШ, 42 000 грн;

— ремонт приміщення Рошнівсько-
го НВК, 110 000 грн;

– облаштування огорожі Одайської 
ЗОШ, 40 000 грн;

– облаштування секції дзюдо у Ста-
рокривотульській ЗОШ, 30 000 грн;

— завершення ремонту клубу с. Кра-
силівка, 30 000 грн;

— заміна вікон у Підпечерівській 
ЗОШ, 270 000 грн;

— завершення вуличного освітлен-
ня в с. Козина, 40 000 грн;

– заміна вікон у будинку культури 
с. Вільшаниця, 50 000 грн;

— ремонт відділення зв’язку в с. 
Майдан, 20 000 грн;

— реконструкція Угринівського НВК, 
300 000 грн;

— заміна вікон в Липівській ЗОШ, 
200 000 грн;

— придбання музичної апаратури в 
с. Майдан, 30 000 грн;

— брукування пішохідної зони в цен-
тральній частині м. Тисмениця, 45 000 грн;

— перекриття даху Тисменицької 
школи мистецтв, 260 000 грн;

— заміна вікон та дверей у клубі с. 
Тарновиця, 27 000 грн;

— встановлення опалення в будин-
ку культури с. Підлужжя, 130 000 грн;

— покращення матеріально-тех-
нічної бази Старокривотульської ЗОШ, 
50 000 грн;

— заміна вікон у Вільшаницькій 
ЗОШ, 100 000 грн;

— виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на проведення во-
допостачання в с. Майдан, 50 000 грн;

— заміна вікон в Козинській ЗОШ, 
24 000 грн;

— реконструкція з добудовою дит-
садка в селищі Лисець, 200 000 грн;

— облаштування території навпроти 
Єзупільського НВК, 75 000 грн;

— завершення вуличного освітлен-
ня в с. Пшеничники, 6 000 грн;

— встановлення вуличного освіт-
лення в масиві «Довга нива» в с. Угри-
нів, 80 000 грн;

— придбання меблів для Рошнів-
ського НВК, 94 000 грн;

— придбання класних дошок для 
Одайської ЗОШ, 6 000 грн;

— завершення вуличного освітлен-
ня в с. Узин, 35 000 грн;

— заміна вікон та дверей в будинку 
культури с. Узин, 45 000 грн;

— зовнішній ремонт церкви в с. Но-
ві Кривотули, 10 000 грн;

— капітальний ремонт приміщень 
Старокривотульської ЗОШ, 60 000 грн;

— встановлення вуличного освітлен-
ня в селищі Лисець, 23 000 грн;

— ремонт дороги в селищі Лисець, 
65 000 грн;

— заміна вікон у Красилівській ЗОШ, 
50 000 грн;

— зовнішні роботи у Лисецькому 
НВК, 10 000 грн.

У 2016 році фонд на виконання депу-
татських повноважень становив 10 000 
грн на одного депутата. Депутати фракції 
«Батьківщина» ці кошти направляли на 
лікування та допомогу мешканцям ра-
йону, ремонти церков та інше. А саме: 
на покращення матеріально-технічної 
бази ФАПу с. Липівка – 1785 грн; на по-
кращення матеріально-технічної бази 
Липівської ЗОШ – 8200 грн; на покращен-
ня матеріально-технічної бази будинку 
культури с. Нові Кривотули – 1725 грн; на 
придбання спортивного інвентарю для 
Новокривотульської сільської команди 
– 5510 грн; на покращення матеріально-
технічної бази Новокривотульської ЗОШ 
І-ІІ ступенів – 2080 грн; для надання ма-
теріальної допомоги жительці с. Нові 
Кривотули на лікування – 685 грн; на 
покращення матеріально-технічної ба-
зи клубу с. Майдан – 5800 грн; для на-
дання матеріальної допомоги жительці 
с. Майдан – 4200 грн; на облаштування 
дитячого майданчика Єзупільської се-
лищної ради – 10200 грн; для надання 
матеріальної допомоги на лікування жи-
тельці с. Старий Лисець – 2500 грн; для 
надання матеріальної допомоги на ліку-
вання жителям селища Лисець – 7500 
грн; на покращення матеріально-техніч-
ної бази УГКЦ св. Архістратига Михаїла 
с. Рошнів – 29915 грн; для надання ма-
теріальної допомоги жительці с. Старий 
Лисець у зв’язку із важким матеріаль-
ним становищем — 1000 грн; на покра-
щення матеріально-технічної бази Тис-
меницької міської лікарні – 973 грн; для 
надання матеріальної допомоги жительці 
с.Чукалівка у зв’язку із важким матері-
альним становищем – 2000 грн; для на-
дання матеріальної допомоги жительці 
с. Вільшаниця на лікування – 2000 грн; 
на покращення матеріально-технічної 
бази неврологічного відділення Лисець-
кої ЦРЛ – 1050 грн; для надання матері-
альної допомоги на лікування жительці 
с. Загвіздя – 2860 грн; на покращення 
матеріально-технічної бази Старокриво-
тульської ЗОШ – 2940 грн; на придбання 
будівельних матеріалів для Старокриво-
тульської ЗОШ – 5110 грн; на придбання 
спортивного інвентарю для Старокри-
вотульської сільської ради – 1950 грн.

Від Тисменицького району до Івано-
Франківської обласної ради було обра-
но двох представників «Батьківщини» 
– Василя Гладуна та Андрія Іващенка. На 
жаль, яскрава зірка сповненого енергії 
та планів Андрія Васильовича Іващенка 
згасла надто рано. Однак за життя він 
встиг втілити декілька проектів, а депу-
тати найбільшої в обласній раді фракції 
«Батьківщина» і надалі намагаються за-
лучати кошти з обласного бюджету на 
його виборчий округ з центром у Єзуполі.

За сприяння чи безпосередньої участі 
обласних депутатів від «Батьківщини» для 
розвитку громад нашого району були спрямо-
вані значні ресурси. Завдяки старанням об-
ласних депутатів вдалося залучити кошти на:

— капітальний ремонт внутрішніх 
туалетів Рошнівської ЗОШ – 70 000 грн;

— заміну вхідних дверей та вікон у 
Вільшаницькій ЗОШ – 75 000 грн;

— облаштування санвузлів у Ново-
кривотульській ЗОШ – 70 000 грн;

— поточний ремонт автомобільної 
дороги Старі Кривотули – Нові Криво-
тули – 55 000 грн;

— поточний ремонт автомобільної 
дороги Тисмениця – Одаї – 90 000 грн;

– виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на будівництво каналі-
заційних мереж та очисних споруд об-
ласного дитячого психоневрологічного 
санаторію в Єзуполі – 40 000 грн;

— будівництво зовнішніх каналізацій-
них мереж та очисних споруд Старокри-
вотульської ЗОШ — 620 000 грн; виготов-
лення проектно-кошторисної документа-
ції на будівництво каналізаційних мереж 
та споруд в с. Чорнолізці – 125 000 грн;

— виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на проведення за-
ходів щодо відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану русла річки Вовчинець 
в с. Узин – 35 000 грн;

— виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на проведення за-
ходів з охорони підземних вод та лік-
відації джерел їх забруднення на вул. 
Шевченка в с. Березівка – 10 000 грн;

— виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на будівництво зовніш-
ніх каналізаційних мереж та очисних спо-
руд для Поберезького НВК – 50 000 грн;

— виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на будівництво зовніш-
ніх каналізаційних мереж та очисних спо-
руд для Єзупільського НВК – 40 000 грн;

— виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на проведення комп-
лексу заходів по будівництву протизсув-
них споруд по вул. Шевченка в с. Віль-
шаниця – 200 000 грн;

— капітальний ремонт будинку куль-
тури с. Слобідка – 95 000 грн;

— капітальний ремонт будинку куль-
тури с. Братківці – 150 000 грн;

— капітальний ремонт приміщен-
ня будинку культури с. Вільшаниця – 
200 000 грн.

При підтримці депутатів обласної ра-
ди від «Батьківщини» у 2016 році в Тис-
меницькому районі вдалося реалізувати 
проекти розвитку місцевого самовряду-
вання на загальну суму 580 тисяч гривень:

— проект «Капітальний ремонт да-
ху будівлі Старокривотульської ЗОШ» 
– 120 000 грн;

— проект «Інфраструктуру села – 
на сучасні рейки», Березівська сільська 
рада – 120 000 грн;

— проект «Завершення реконструк-
ції вуличного освітлення в с. Узин» – 
100 000 грн;

— проект «Інноваційні енергоефек-
тивні заходи вуличного освітлення с. 
Рошнів з використанням енергії сонця» 
– 120 000 грн;

— проект «Створення умов для опти-
мізації споживання енергоносіїв в Єзу-
пільському НВК» – 120 000 грн.

Також  ми  домоглися ,  щоб 
військовозобов’язаним при заключен-
ні контракту із ЗСУ з районного бюдже-
ту виділялася одноразова допомога в 
сумі 2000 гривень крім всіх інших ви-
плат, передбачених законодавством та 
районними програмами. 

Депутати фракції «Батьківщина» в 
Тисменицькій районній раді надалі про-
довжуватимуть свою діяльність; зустрі-
чатимуться з мешканцями своїх громад 
− жителями району; залучатимуть кошти 
з районного та обласного бюджетів для 
розвитку сіл та селищ, від яких вони були 
обрані, та й загалом Тисменицького району.

Ми як представники партії «Батьків-
щина» і надалі відстоюватимемо права 
і свободи громадян. Боротимемося за 
соціальну справедливість.

Слава Україні!
Героям Слава!

Руслан ФАРМУС, 
керівник фракції «Батьківщина»

Учитись ніколи 
не пізно

Шостого березня в Тисменицькій районній бібліотеці відбулася зустріч пред-
ставників управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Тисменицькому ра-
йоні з пенсіонерами, користувачами районної бібліотеки. В рамках зустрічі 
юні відвідувачі бібліотеки навчали (!) пенсіонерів користуватися комп’ютером 
та реєстрували на Веб-порталі Пенсійного фонду України.

Розпочала зустріч завідувач сек-
тору ведення електронних реєстрів та 
підтримки інформаційно-аналітичних 
систем управління ПФУ в районі Надія 
Нанюк, яка проінформувала присутніх 
про те, що громадяни мають можливість 
зручно і оперативно взаємодіяти з ор-
ганами ПФУ, дистанційно отримувати 
послуги, які раніше вимагали особис-
того звернення в управління Фонду, а 
саме: отримувати інформацію з персоні-
фікованого обліку (для працюючих гро-
мадян), отримати пенсійну інформацію 
(для пенсіонерів), формувати запити на 
попередню підготовку документів, по-
давати скарги, записуватися на прийом 
до фахівців Фонду, отримувати інфор-
мацію про стан розрахунків платників 
з ПФУ (для юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців), а також роздала всім 
присутнім інформаційні буклети з де-
тальними інструкціями щодо реєстрації 
на Веб-порталі.

Юні відвідувачі бібліотеки з легкіс-
тю допомогли присутнім пенсіонерам 
зареєструватися та отримати необ-
хідні відомості на порталі, а останні 
в свою чергу були дуже вдячні дітям, 
котрі навчили їх, та організаторам да-
ної зустрічі.

Запрошуємо всіх стати користува-
чами Веб-порталу електронних послуг 
Пенсійного фонду України (http://portal.
pfu.gov.ua) і пам’ятайте, вік не головне 
у навчанні, головне – це бажання піз-
навати нове та корисне.

Юрій СЕМКО
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Віват!
Керівний склад районної федерації футболу, тренерський склад учасників

 районного чемпіонату та першості, футбольна громадськість, 
колектив газети «Вперед» здоролять із 60-річчям 
голову Тисменицької районної федерації футболу 

Василя Йосиповича КОБЛЬОВСЬКОГО.
Бути керівником — мистецтво і що-

денна складна робота. Однак Ви справ-
ляєтеся з цим стратегічним і тактичним 
завданням упродовж багатьох років, згла-
джуючи гострі дискусії після гарячих фут-
больних баталій, врівноважуєте гарячі 
моменти поміж арбітрами та гравцями, 
а подекуди й уболівальниками. Бажаємо 
вам і надалі такої витримки, аби футболь-
на господарка на теренах району розви-
валася завдяки зростаючій кількості ме-
ценатів та спонсорів, підтримки влади 
та спортивних функціонерів. 

Дорогий ювіляре, нехай у задумах 
завжди буде мудрість, у справах — під-
тримка однодумців, в серці — добре і со-
нячно від людської вдячності. Ентузіазм 
хай не згасає, а удача ніколи не покидає. Бажаємо сили духу і припливу бадьо-
рості на кожен день. Будь міцним, як правдива кава, і мудрим, як справжній 
філософ. Натхнення і відмінного стану душі!

Дай Боже, днів щасливих, дай добра, здоров’я й сили,
Дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти
І ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим.
А сьогодні на це свято щастя зичим Вам багато!
Хай Вас Бог благословляє, многих літ Вам посилає!

Четверта сторінка

  КУБОК НФК «УРАГАН»

Вісімка наймайстерніших — 
у чвертьфіналі 

Минулий вікенд видався насиченим на спортивні баталії.  Протягом двох днів, 
четвертого та п’ятого березня, на паркеті спортивного залу Ямницького на-
вчально-виховного комплексу шкільні команди восьми загальноосвітніх за-
кладів виборювали путівки до чвертьфінальної стадії шкільного турніру з 
футзалу на Кубок НФК «Ураган».
У суботу демонстрували нави-

чки юні школярі Павлівського НВК, 
Загвіздянської, Старолисецької та 
Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів. По завершенні футбольних бата-
лій найкращі результати серед учас-
ників групи С продемонстрували ста-
ролисецькі школярі (назбирали у свій 
актив дев’ять очок). На другій позиції 
із шістьма очками розмістилася ко-
манда з Павлівки. Треті у групі —  ста-
рокривотульці, на четвертій позиції 
— загвіздянці.

Наступного дня футбольну фортуну 
випробовували учасники групи D: Побе-
резький НВК, Клубовецька та Підпечерів-
ська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Стебницька ЗОШ 
І-ІІ ступенів. До чвертьфінальної стадії 
за результатами зіграних ігор виходять 
команди Клубовецької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів та Поберезького НВК, які отримав-
ши дев’ять та чотири очок відповідно, 
посіли у групі першу та другу позиції. 
Трішки не вистачило фарту юним стеб-
никівцям та підпечерівцям, які мають 
у заліку три та одне очки. 

По завершенні групового розігра-
шу шкільні команди наблизилися до за-
вершального етапу. Вже цієї суботи, 11 
березня, на базі Ямницького навчаль-
но-виховного комплексу зійдуться пари 
чвертьфіналістів: Тисмениця — Лисець; 
Чорнолізці — Братківці; Старий Лисець 
— Побережжя; Клубівці — Павлівка. По-
чаток батлів — 10.00. 

Учасниками півфінальних поєдин-
ків, які заплановані на 12 березня, ста-
нуть переможці чвертьфінальних зу-
стрічей. 

Тож нехай фортуна сприяє наймай-
стернішим, які у чесних двобоях здобу-
дуть право вже за тиждень боротися за 
почесний трофей Кубок НФК «Ураган» 
та винагороду у 40 тисяч гривень на по-
кращення матеріально-технічної бази 
рідного навчального закладу.

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА 

Будьте справжніми 
нащадками героїв, —
бажав учасникам першого турніру з міні-футболу на пошану Героя України, 
головнокомандувача Української Повстанської армії, генерала Романа Шу-
хевича голова Тисменицької районної ради Роман Крутий. 

Адміністрація спортивного закладу 
під керівництвом директора Ігоря Івани-
шина за підтримки голови Тисменицької 
районної ради Романа Крутого задля ви-
ховання патріотизму серед шкільної мо-
лоді та популяризації наймасовішої на 
теренах гри започатковує даний турнір. 
Серед пріоритетів районна влада обра-
ла підтримку підростаючого покоління 
саме через спорт, який гартує фізично та 
виховує лідерські якості. Відтак до пере-
ліку освітянських турнірів та шкільних 
спартакіад, змагань під егідою ДЮСШ 
додався шкільний турнір з футболу на 
Кубок голови районної ради. А зініці-
йований минулоріч у Підліссі турнір до 
Дня захисника України, зі слів голови 
райради Романа Крутого, цьогоріч ста-
не районним. 

Вітаючи учасників першого тур-
ніру пам ’яті Героя України , голов-
нокомандувача УПА, генерала Ро-
мана Шухевича, очільник райради 
підмітив, що наша держава, як і сто 
років тому, переживає тривожні ча-
си, тому ми повинні продовжувати 
великі справи українських героїв, і 
своєю щоденною працею, щоденною 
боротьбою наближати перемогу на-
шої держави. А спортивний турнір, 
то найкращий спосіб продемонстру-
вати, що наші діти мають силу волі, 
уміють змагатися та вміють пере-
магати. Ще перед стартом змагань 
очільник райради вручив старшому 
тренеру відділення футболу Миро-
нові Дрекалу футбольні м ’ячі для 
усіх відділень цього ігрового виду 
спорту.  

Після благословення пароха села 
— отця Василя, привітання новітнього 
звитяжця — учасника антитерорис-
тичної операції Олега Ціцюри на під-
ліському майданчику із синтетичним 
покриттям доводили свою майстер-
ність, виявляючи спортивну злість та 
командну злагодженість, 12-13-річні 
хлопчаки. За почесні трофеї І турніру з 
міні-футболу змагалися вихованці фут-
больних відділень Тисменицької дитя-
чо-юнацької спортивної школи. Перша 

рупа об’єднала ко-
манди Одаїв, Під-
лісся, Павлівки та 
Підпечер. У другій 
жереб звів шко-
лярів Тисмениці, 
Ямниці та Старого 
Лисця. 

Я к щ о  д л я 
юних спортсменів 
дані змагання ста-
ли відмінною на-
годою на свіжому 
повітрі продемон-
струвати футболь-
ні навички одноліт-
кам із інших насе-
лених пунктів, то 
для тренерів була 
нагода відібрати 
найспритніших лі-

дерів кожної команди, на них очікува-
ли відзнаки кращого гравця, кращого 
воротаря та бомбардира. 

Після гарячих міні-футбольних ба-
талій лідером стала команда зі Старого 
Лисця під керівництвом Мирона Дрека-
ла. Одразу дві команди: з Підлісся (ІІ 

місце) та Ямниці (ІІІ), якими опікується 
тренер Степан Дзюник, стали призера-
ми дебютного турніру. За колективним 
рішенням тренерів кращим гравцем тур-
ніру став Максим Чарний з Підлісся, Вла-
дислав Фригович з Ямниці удостоївся 
відзнаки кращого воротаря. Найбільше 
голів на рахунку вправного Андрія Дре-

кала зі Старого Лисця, який визнаний 
кращим бомбардиром. 

Отримавши заслужені у футболь-
них двобоях нагороди: кубки та грамо-
ти, юні спортсмени довели, що на зміну 
новітнім героям зростає фізично загар-
тована нація. 

Баталії Кубка Вячеслава Чорновола 
Минулої неділі на дев’яти стадіонах Тисмениччини стартував цьогорічний ро-
зіграш Кубка з футболу, присвяченого пам’яті Героя України, лідера Народно-
го руху України Вячеслава Чорновола. 27 аматорських складів селищ та сіл 
району розпочали  запеклу боротьбу за почесний трофей. 

Груповий турнір
Група 1 господар - Нові Кривотули І В Н П Голи О
Чорнолізці  4:0 2:1  2 2 0 0 6:1 6
Нові Кривотули 0:4  4:1  2 1 0 1 4:5 3
Пшеничники 1:2 1:4   2 0 0 2 2:6 0
Група 2 господар - Старі Кривотули
Чорнолізці-2  3:0 0:1  2 2 0 0 3:0 6
Старі Кривотули 0:3  0:3  2 1 0 1 0:3 3
Павлівка  1:0 3:0   2 0 0 2 — 0
Група 3 господар - Милування
Вільшаниця  0:2 5:0  2 1 0 1 5:2 3
Клубівці 2:0  1:4  2 1 0 1 3:4 3
Милування 0:5 4:1   2 1 0 1 4:6 3
Група 4 господар - Єзупіль
Побережжя  0:0 2:0  2 1 1 0 2:0 4
Єзупіль 0:0  1:0  2 1 1 0 1:0 4
Тязів 0:2 0:1   2 0 0 2 0:3 0
Група 5  господар - Старий Лисець
Рибне  1:1 +:-  2 1 1 0 1:1  4
Старий Лисець 1:1  +:-  2 1 1 0 1:1  4
Черніїв  -:+ -:+    2 0 0 2 — 0
Група 6 господар - Липівка
Липівка  1:0 3:0  2 2 0 0 4:0 6
Братківці 0:1  1:1  2 0 1 1 1:2 1
Марківці 0:3 1:1   2 0 1 1 1:4 1
Група 7 господар - Угринів
Загвіздя  3:3 14:0  2 1 1 0 17:3 4
ФК “Угринів” 3:3  5:0  2 1 1 0 8:3 4
Майдан 0:14 0:5   2 0 0 2 0:19 0
Група 8 господар - Драгомирчани
Підлісся  1:0 1:0  2 2 0 0 2:0 6
Драгомирчани 0:1  4:0  2 1 0 1 4:1 3
Березівка 0:1 0:4   2 0 0 2 0:5 0
Група 9 господар - Чукалівка
Радча  3:0 +:-  2 2 0 0 3:0 6
Чукалівка 0:3  +:-  2 1 0 1 0:3 3
Угринів (ФК “Сокіл”)  -:+ -:+   2 0 0 2 — 0

До уваги працівників органів місцевого самоврядування!
26 березня відбудеться першість Тисменицького району з настільного тенісу 

серед працівників органів місцевого самоврядування. 
Склад команди: два чоловіки та одна жінка. 
З питань проведення змагань звертатися до голови Тисменицької районної ради 

фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Степана Долика за тел.: 050 155 80 58. 

У групі 2 павлівський “Сокіл” виграв обидва матчі, проте представник першо-
сті Івано-Франківської області виступав поза конкурсом. Дві команди – “Ураган” 
Черніїв і ФК “Сокіл” Угринів – на матчі не з’явилися; їм зараховано технічні пораз-
ки –:+, їх суперникам присуджено технічні перемоги +:–. Крім вищезгаданих, при-
пинили участь у турнірі також команди сіл Пшеничники, Милування, Тязів, Марків-
ці, Майдан, Березівка. Згідно з регламентом, для виявлення переможця групи, у 
групі 5 команди пробивали пенальті: Старий Лисець – Рибне – 1:1, пенальті – 2:3. 

До наступного раунду вийшли команди, що посіли у групах 1-2 позиції. Сьомого 
березня після проведеного РФФ жеребкування утворилися шість пар учасників друго-
го групового турніру, які 12 березня о 12.00 виборюватимуть путівку до чвертьфіналу. 

На стадіоні Нових Кривотул змагатимуться: господарі, ФК «Угринів» та Чор-
нолізці-2. Група 2, до якої потрапили команди Побережжя, Підлісся та Клубівців, 
доводитиме свою майстерність на підліському футбольному полі. Аматори Рад-
чі, Рибного та Братківців — група 3 — зустрінуться у Радчі. Єзупільська футбольна 
арена зібрала учасників групи 4: Єзупіль, Чукалівка та Загвіздя. Футболісти Ли-
півки, Вільшаниці та Старих Кривотул — група 5 — випробовуватимуть фортуну на 
липівському стадіоні. Старий Лисець на місцевому футбольному полі прийматиме 
учасників групи 6: Драгомирчани, Старий Лисець, Чорнолізці. 

До 1/4 фіналу вийдуть переможці груп та дві кращі команди з тих, що займуть 
другі місця.

Голова районної ради Роман  Крутий вітає учасників турніру

Старолисецькі футболісти з тренером Мироном Дрекалом

Підліська команда в очікуванні нагород Вихованці Степана Дзюника з Ямниці на турнірі стали третіми
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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:

ЮХИМЕНКО Лідію Євгенівну, 
13.03.1964 р. н., державного реєстра-
тора відділу державної реєстрації ра-
йонної держаної адміністрації; 

ТАТАРИНА Ярослава Васильо-
вича, 14.03.1961 р. н., керівника 

апарату районної державної ад-
міністрації;

РІБОГО Михайла Михайловича, 
16.03.1955 р. н., голову правління 
СОК АТД «Івано-Франківськнасіння».

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
Актуальне про 

«податкове декларування»
Про особливості цьогорічної кампанії декларування доходів громадян роз-
повіла начальник Тисменицької ОДПІ Ганна Захаріїв під час зустрічі з пред-
ставниками ЗМІ. 

Посадовець повідомила, що з 1 січ-
ня розпочалась кампанія декларування 
– 2017, яка триватиме до 3 травня по-
точного року. При цьому вона наголоси-
ла, що декларування доходів у податко-
вій (чи, як кажуть, подання податкових 
декларацій) суттєво відрізняється від 
електронного декларування, яке до пер-
шого квітня зобов’язані зробити різного 
роду посадовці відповідно до антикоруп-
ційного законодавства. Обов’язок що-
до декларування статків у податковій 
інспекції виникає у випадку отримання 
громадянами у минулому році доходів, 
які не оподатковувались. Зокрема, до 
таких доходів належать: вартість успад-
кованого чи отриманого у дарунок май-
на; кошти від надання майна в лізинг, 
оренду (суборенду) чи житловий найм; 
кошти одержані за межа ми України (іно-
земні доходи); доходи від операцій з про-
дажу (обміну) об’єктів нерухомого або 
рухомого майна та отримані у вигляді 
інвестиційного прибутку; суми нецільо-
вої благодійної допомоги, що перевищує 
1930 грн, тощо. 

Також Ганна Захаріїв проінфор-
мувала про випадки, в яких декла-

рація  не  подається ,  зокрема ,  як-
що платник отримував доходи: від 
двох та більше податкових агентів; 
від операцій продажу (обміну) май-
на, дарування, при нотаріальному 
посвідченні  договорів ,  за  якими 
був сплачений податок ; у вигляді 
об’єктів спадщини, які оподаткову-
ються за нульовою ставкою подат-
ку та/або з яких сплачено податок.

На завершення зустрічі началь-
ник інспекції наголосила, що у 2017 
році платники податку на доходи фі-
зичних осіб, які бажають реалізувати 

своє право на податкову знижку за 
наслідками 2016 року, податкову де-
кларацію можуть подати впродовж 
усього року. 

Шановні ветерани та працівники землевпорядної 
служби, землевпорядники місцевих рад району!

Щороку у другу суботу березня своє професійне свято відзначають працівни-
ки землевпорядної служби, з яким ми вас щиро вітаємо!

Виняткове значення для українців має земля, як цінність та багатство. Тож 
все, що якимось чином торкалося земельних відносин, завжди перебувало в епі-
центрі суспільної уваги. 

Особливе значення має земельне питання й у нашому сьогоденні. Саме то-
му на працівників землевпорядної служби, землевпорядників міської, селищних, 
сільських рад покладаються особливі надії і сподівання у вирішенні суспільних 
питань: реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, 
здійсненні державного контролю за раціональним використанням та охороною 
земель, забезпеченні заходів щодо розвитку ринку земель, організації та веденні 
державного земельного кадастру, землеустрою та моніторингу земель.

Ми цінуємо вашу працю, відповідальність та професіоналізм у здійсненні дер-
жавного управління земельними ресурсами, становленні та розвитку усіх форм 
господарювання.

З нагоди свята бажаємо вам здоров’я, добра, щедрот і успіхів на професійній 
ниві на благо України! 

Голова районної державної адміністрації              Голова районної ради
                      Іван СЕМАНЮК                           Роман КРУТИЙ

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради 
оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної 
посади посадової особи місцевого самоврядування — 
спеціаліста І категорії земельного відділу апарату 
виконавчого комітету Тисменицької міської ради 

Вимоги до кандидатів:
— повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста;
— стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи на 

державній  службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом не менше 2-х років;
— вільне володіння державною мовою;
— володіння комп’ютерною технікою.
Для участі у конкурсі подаються документи:
— заява про участь у конкурсі;
— особова картка форми П2-ДС з додатком 1 та автобіографією;
— копія (-ї) диплома (-ів) з додатком (-ами), інших документів про освіту, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації;
— декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-

рактеру за минулий рік за встановленою формою;
— копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
— копія військового квитка (у разі наявності);
— копія трудової книжки;
— дві фотокартки розміром 3х4 см.
Додаткова інформація:
1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня 

опублікування оголошення про проведення конкурсу.
2. Учасники конкурсного відбору мають дати згоду на збір та обробку 

їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персо-
нальних даних», а переможець конкурсного відбору, який претендуватиме 
на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, у встанов-
леному порядку підлягатиме перевірці відповідно до Закону України «Про 
очищення влади».

3. Щодо часу та місця проведення конкурсу, основних функціональних 
обов’язків, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законо-
давства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, тощо інфор-
мація надається  під час особистого прийому за адресою: 77401, м. Тисмени-
ця, вул. Галицька, 32, другий поверх, приймальня, в робочі дні з 8.00 до 16.00 
(обідня перерва з 12.00 до 13.00).

Для забезпечення сприятливих умов при поданні громадянами річ-
них податкових декларацій у центрі обслуговування платників для ком-
фортного звітування громадян у разі необхідності можна отримати без-
коштовні консультації та допомогу в заповненні декларації.

Адреса: м. Тисмениця, вул. Галицька, 15.

Графік роботи ЦОП 
Понеділок – Четвер  з  9.00-18.00
П’ятниця                     з  9.00-16.45
Субота                         з 9.00-13.00
Перерва                      з 13.00-13.45 

Інформаційне повідомлення 
про початок розроблення детального плану 

території в межах населеного пункту с. Радча 
Тисменицького району, Івано-Франківської області 

в урочищі «Коло бочок»

Повідомляємо, що відповідно до Рішення 10 сесії Радчанської сільської 
ради 17 скликання «Про надання дозволу на розроблення детального плану те-
риторії урочища «Коло бочок» села Радча» від 3 березня 2017 почато розробку 
детального плану території в межах населеного пункту с. Радча Тисменицького 
району, Івано-Франківської області з розміщенням садибної житлової забудови 
в урочищі «Коло бочок» для учасників антитерористичної операції.

Розробку планується завершити до 31 березня 2017 р.
Відповідальним за розробку визначено Приватне підприємство «БТІ Експерт».
Пропозиції та зауваження громадян можна направляти на адресу: Івано-

Франківська область, Тисменицький район, с. Радча, вул. Бандери, 26.

Виконком сільської ради

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 20.02.2017 № 25-р,  
23.02.2017 № 26-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:

Зелінського Михайла Васильовича 
– в сумі 3 000   (три тисячі) гривень 00 
копійок для надання матеріальної допо-
моги на лікування жителю  с. Майдан.

Василишина Василя Івановича – в 
сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень 00 
копійок для надання матеріальної допо-
моги на лікування жительці  с. Братківці. 

Макара  Івана  Петровича  – в 
сумі  1 500 (одна  тисяча  п ’ятсот) 
гривень  00 копійок  для  надання 
матеріальної допомоги на лікуван-
ня жителю с. Довге та  в сумі 1 500 
(одна  тисяча  п ’ятсот) гривень  00 
копійок для надання матеріальної 
допомоги  на  лікування  жителю  с. 
Стриганці.

Тисменицька районна рада

Івано-Франківщина в числах
(Короткий огляд)

Населення 
Чисельність наявного населення 

в області, за оцінкою, за попередніми 
даними, на 1 січня 2017 р. становила 
1379,9 тис. осіб, з них 605,1 тис. про-
живали у міських поселеннях, 774,8 
тис. – у сільській місцевості. Упро-
довж 2016 р. чисельність населення 
зменшилася на 2,4 тис. осіб. За рік в 
області народилося 14,7 тис. дітей, 
померло – 17,2 тис. осіб.

Соціальний захист
За субсидіями для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг у січні 2017 р. звернулося 15,5 
тис. домогосподарств, призначені суб-
сидії з урахуванням звернень у 2016 р. 
28,7 тис. домогосподарств. Загальна 
сума призначених субсидій у січні 2017 
р. склала 56,8 млн. грн.

Cередній розмір призначеної суб-
сидії у розрахунку на одне домогоспо-
дарство у січні 2017 р. склав 1979,9 грн 
(у грудні 2016 р. – 1695,7 грн).

Капітальні інвестиції
За січень-грудень 2016 р. у розвиток 

економіки області за рахунок усіх дже-
рел фінансування було вкладено 6563,5 
млн. грн капітальних інвестицій, з яких 
99,3% склали інвестиції в матеріальні ак-
тиви. Обсяг капітальних інвестицій по-
рівняно з січнем-груднем 2015 р. змен-
шився на 34,7%.

Сільське господарство
За розрахунками, на 1 лютого 

2017р. загальна кількість великої 
рогатої худоби склала 159,8 тис. го-
лів (на 3,8% менше, ніж на 1 лютого 

2016р.), у т.ч. корів – 100 тис. (на 1,1% 
менше); свиней – 314,8 тис. (на 1% 
більше), овець та кіз – 29,2 тис. (на 
2,8% більше), птиці всіх видів – 3947,3 
тис. голів (на 4% менше).

На 1 лютого 2017 р. у великих та 
середніх сільськогоcподарських під-
приємствах і підприємствах, що здій-
снюють зберігання, переробку зерно-
вих культур, було в наявності 141,3 
тис. т зерна або на 38,7% менше, ніж 
на 1 лютого 2016 р. Середня закупі-
вельна ціна зернових культур, яку про-
понували переробні підприємства, у 
січні п. р. становила 3579,1 грн за т 
(у січні 2016 р. – 2961,1 грн).

Промисловість
Підприємствами області за 2016 р. 

реалізовано промислової продукції (то-
варів, послуг) на 35 млрд. грн, у т.ч. за 
межі країни – на 6,1 млрд.грн. 

Будівництво
Зведення будівель скоротилося на 

20%, у т.ч. житлових – на 41,5%. Водно-
час будівництво нежитлових будівель 
збільшилося на 18,4%, інженерних спо-
руд – на 39,7%.

У 2016 р. прийнято в експлуата-
цію 3832 квартири загальною площею 
480,8 тис. м2, що на 43,8% менше, ніж 
у 2015 р.

Транспорт
У січні 2017 р. підприємствами за-

лізничного та автомобільного транспор-
ту області (включаючи автоперевезен-
ня фізичними особами-підприємцями) 
перевезено 644 тис.т вантажів, що на 
19,2% більше, ніж у січні 2016 р. Ван-

тажооборот автомобільного транспор-
ту становив 70,6 млн.ткм або на 15,8% 
більше від обсягу січня 2016 р.

Послугами  автомоб ільного 
(включаючи автоперевезення тран-
спортом фізичних осіб-підприємців), 
залізничного та тролейбусного тран-
спорту скористались 5,2 млн. паса-
жирів, що на 24,7% менше від обся-
гів січня 2016 р.

Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяги експорту товарів суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності облас-
ті у 2016р. становили 545,6 млн. дол. 
США, імпорту – 392,8 млн. дол. США. 
Проти 2015р. обсяги експорту збіль-
шилися на 46,3%, імпорту – на 33,4%. 
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами склало 152,8 млн. дол. США, 
коефіцієнт покриття експортом імпор-
ту – 1,39.

Обсяги експорту послуг підприєм-
ствами і організаціями області у 2016р. 
порівняно з попереднім роком збіль-
шилися на 17,1%, імпорту – на 29,7% і 
становили відповідно 53,2 та 17,1 млн.
дол. США. Позитивне сальдо зовніш-
ньої торгівлі послугами склало 36,1 млн. 
дол. США.

Споживчі ціни
За даними Державної служби ста-

тистики, індекс споживчих цін в Україні 
у січні 2017р. порівняно з попереднім 
місяцем становив 101,1% (в області – 
101,9%).

За даними Головного управління 
статистики 

в Івано-Франківській області
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Ліга «Сузір’я» — 
дорослі горизонти 
дитячого гуртка

Таке представницьке, багатолюдне святкування п’ятнадцятиріччя — керів-
ництво району й міста, духовенство, відомі люди краю, повний актовий зал 
гостей — як для річниці дитячого гуртка? Це прецедент, який стався у Тисме-
ницькій ЗОШ минулого місяця. Але Дитяча інформаційна ліга «Сузір’я», що діє 
при школі, давно переросла рамки звичайного гуртка, хоча юридичний статус 
її саме такий. Вона переросла уже рамки й Тисмениці, й Прикарпаття, та що 
там казати — вийшла за межі орбіти Землі… Не даремно ж має ім’я «Сузір’я». 
Але про все своєю чергою. Почнемо розповідь з початку, яким, безумовно, є 
керівник ліги, альфа і омега «Сузір’я», Богдан Нагорняк.
— Чому тобі спало на гадку створи-

ти такий гурток? Як виникло це, цілком 
твоє, дітище — від формату до змістово-
го наповнення?

— Мабуть, початок треба шукати ще 
в 1993 році, коли я, дев’ятикласник, до-
помагав Олегові Лишезі в роботі на Київ-
наукфільмі. Допомагав у ролі світлопос-
тановника і асистента-оператора. Хоча, 
правильніше було б казати — вчився, бо 
це були перші мої кроки на професійно-
му ТБ. Мені ця справа дуже сподобалася. 
І згодом я вже працював на телебачен-
ні «Тисмениця». Там ми створили студію 
«Тандем», де, за підтримки директора те-
лебачення Володимира Струка, редактора 
Надії Теличкан знімали дитячі сюжети в 
рубриці «Вісті з-під парти» та інші. Сам я 
пройшов міжнародні курси журналістики, 
маю дві вищі освіти — педагогічну і духо-
вну. Усе це разом — моє власне дитяче за-
хоплення телебаченням, досвід роботи з 
дітьми на ТБ «Тисмениця», викладання в 
школі (вів християнську етику) — вилилося 
у створення в 2001 році шкільного гуртка 
журналістики. Тут все починалося, знову ж 
таки, з співпраці із Народною студією теле-
бачення «Тисмениця» і знайшло цілковите 
розуміння з боку директора Тисменицької 
школи Марії Лютої, яка стала координато-
ром проекту у школі «Діти та ЗМІ».

— Чи багато було бажаючих прийти 
до зовсім тоді молодого, як я розумію, 
вчителя? Як це виглядало? Що ви робили?

— О, бажаючих виявилося куди біль-
ше, ніж я сподівався… Це пізніше, як воно 
й буває, частина відсіялася. А на перше зі-
брання прийшли близько сотні школярів 
— повний шкільний актовий зал. Це були 
переважно старшокласники. Зізнатися, я 
навіть трохи розгубився. Але якщо дітям 
цікаво, ними зовсім не складно керувати. 
І слід сказати, що в тому першому наборі 
було багато яскравих особистостей. Ми 
вивчали теорію журналістики і втілюва-
ли її на практиці. Діти пробували себе в 
ролі режисера, оператора, ведучого. Ко-
ли готували телесюжет, збиралися і об-
говорювали його колегіально. Дітям це 
завжди подобається.

— То шкільний гурток створював, так 
би мовити, справжню телепродукцію? І 
вона йшла в ефір?

— Ясна річ. Ми раз на місяць робили 
сорокахвилинну програму. За рік гурток 
видавав в ефір п’ять повноцінних програм 
по дванадцять сюжетів кожна. На тих ка-
драх зафіксовано чимало цікавих, відомих 
людей. Когось уже й нема серед живих, а 
пам’ятка залишилася.

— Отже то був гурток, а тепер ви на-
зиваєтесь лігою. Що означає це «ліга» та 
ще й «Сузір’я»?

— Ліга, бо об’єднання — і дітей, і напрям-
ків роботи. Гурток зосереджувався на жур-
налістиці. А наша ліга включає чотири на-
прямки: телевізійну журналістику, роботу 
прес-центру (друкована журналістика),  хрис-
тиянський гурток святої Анни де Гвіньє та 
прем’єр-група, яка навчає ведучих масових 
заходів. Загалом — шістдесят-сімдесят дітей 
різного віку. А назву нашої ліги ми придуму-
вали разом, фактично це ідея дітей, бо кожен 
в нашому об’єднанні — зірочка.

— Ти кажеш, що раніше в гуртку було 
більше  старшокласників, а тепер прихо-
дять діти різного віку?

— Маю навіть першокласників. Якось 
саме останніми роками малеча стала ду-
же «телевізійною»!

— Як же ж з такими малюками мож-
на говорити на серйозні теми? І морока, 
мабуть?

— Та ні. З малими дуже цікаво, вони 
схоплюють усе нальоту. Ми з ними чита-
ємо матеріали з газет, аналізуємо, дума-
ємо, як це було написано… Звичайно, на-
вчання часто відбувається у формі гри. І 
що ще дуже важливо, то це придивлятися, 
прислухатися, що малюкам краще «піде» 
в дану мить. Буває, пропоную їм якусь те-
му, а вони на іншій хвилі — їм сподобалося 
щось інше. І я розумію: нема сенсу цьо-
му опиратися, говоримо про інше — і ви-
ходить класно! Тут краще використати їх 
потяг, бажання — і тоді все вдається. Вони 
мене вчать постійно. Взагалі ж гурток — 
це і школа, і відпочинок. Ми часто маємо 
екскурсії, поїздки, проводимо заняття на 
свіжому повітрі, коли дозволяє погода. Ат-
мосфера в нас доволі демократична. Діти 
можуть на гуртку і перекусити, і відпочити. 
Зрештою, його мета — не так учитися тієї 
ж журналістики, як допомогти розвинути 
їхні таланти, навчити дружби, взаємопід-
тримки, колективної співпраці. Фактично, 
я ставлю завдання — виховувати.

— І тим не менше, результат вашої 
праці — це «продукт», який виборює на-
городи на фестивалях, робить добре ім’я 
не лише учасникам гуртка і його керів-
никові, а й Тисмениці, краю. Якими пе-
редачами і нагородами може пишатися 
нині «Сузір’я»?

— Їх багато. Адже мої діти брали участь 
приблизно у двадцяти фестивалях. Органі-
затори харківського Міжнародного дитячо-
го телефестивалю «Дитятко», який цього-
річ вдев’яте стартує у Харкові, кажуть, що 
уже не мислять собі його без ДІЛ «Сузір’я». 

Ми представляємо свої роботи фактично 
на кожен з них. Минулого року фільми по-
дали на фестиваль 90 країн світу — і ми, 
як завжди, пройшли до фіналу. А два рази 
наші діти виборювали Спеціальні призи. 
Та, мабуть, головне, що між «Дитятком» і 
«Сузір’ям» зав’язалася справжня друж-
ба. І дітям приємно, що, скажімо, голова 
Харківської обласної ради Сергій Чернов 
особисто спілкується з нами, заохочує, ви-
словлює своє захоплення роботою при-
карпатських юних телевізійників.

— Схоже, про лігу знають не в одно-
му місті України.

— Про нас писали у Міжнародному 
журналі «Ералаш», науково-популярному 
журналі «Вселенная. Пространство. Вре-
мя». Зрештою, і кожен фестиваль — це нові 
контакти, знайомства, досвід. Ну, і певні 
перемоги. В нашому списку призи й від-
знаки міжнародних творчих фестів «Кри-
шталеві джерела», «Золота осінь Славу-
тича», «Золоте курча». Лігу нагороджено 
дипломом Національної спілки кінемато-
графістів України. Серед друзів ліги відо-
мий київський журналіст Андрій Куликов, 
знаменитий український поет-пісняр, На-
родний артист Вадим Крищенко, ведучий 
Костянтин Грубич, Президент фестивалю 
«Кінеко» Мітсуо Тахіра... Дуже теплі сто-
сунки у нас із українським космонавтом 
Леонідом Каденюком.

— Горизонти дедалі ширшають?
— І сфери інтересів теж. Тепер вони у 

нас пов’язані ще й із космосом. А стосовно 
широти географії, то слід сказати хоча б, 

що учасники «Сузір’я» — це не лише шко-
лярі Тисменицької ЗОШ. Це також гуртківці 
Тисменицького Будинку дитячої творчості 
й Івано-Франківського обласного відділу 
Малої академії наук України. А ще щосубо-
ти я їжджу проводити заняття до Міжрегі-
онального центру соціально-психологічної 
реабілітації в селі Мединя Галицького ра-
йону. Там уже, можна сказати, утворилася 
філія нашої ДІЛ. У Медині мешкала моя 
велика помічниця, позаштатний журналіст 
«Сузір’я», тринадцятилітня Марія Ониськів. 
(Мешкала, бо, дякувати Богу, ця чудова 
дівчинка переїжджає у прийомну сім’ю, 
в Калуш). Марійка є співавтором цілого 
циклу телесюжетів «Марійчині роздуми», 

«Космічні новини», фільму «Марія мріє про 
зорі». Фільм про своє захоплення космо-
навтикою вона презентувала у грудні ми-
нулого року в Києві, на Аерокосмічному 
форумі у присутності першого космонав-
та незалежної України Леоніда Каденюка 
та швейцарського астронавта Клода Ніко-
льє. Окрім нагород, цікавих знань, спілку-
вання з відомими людьми, діти «Сузір’я» 
привезли з собою додому особливі суве-
ніри: астронавт NASA/ESA Клод Нікольє 
подарував учасникам нашої делегації на-
шивки з усіх своїх чотирьох космічних мі-
сій на космічному човнику «Шатл». А ще 
діти повернулися зі столиці з твердим на-
міром не покидати астрономічної теми. І 
в цьому нам допомагає редакція науко-

во-популярного журналу «Вселенная. Про-
странство. Время»...

— Того, котрий розповідав про вас на 
своїх сторінках?

— Так, ми отримали його передплату 
і не просто читаємо публікації, а й ведемо 
свої маленькі астрономічні дослідження. 
Фактично, у нас утворився космічний гур-
ток. Між іншим, ми займаємося розвінчан-
ням інтернет-фейків і публікуємо свої пояс-
нення в Інтернеті. Діти «Сузір’я» і я разом 
з ними ґрунтовно вивчаємо астрономію, 
далеко глибше, ніж вимагає шкільна про-
грама. І, до речі, мріємо про те, щоб Леонід 
Каденюк та науковці-астрономи приїхали 
в гості на Тисмениччину. Адже тут у нас 
прекрасне зоряне небо, за яким так зруч-
но стежити. Бо ж у Києві це, виявляється, 
робити неможливо.

— Вірю, що для «Сузір’я» навіть най-
сміливіші мрії — цілком реальні. Успіхів вам!

Про ДІЛ «Сузір’я», здається, уже мож-
на писати книжки. Адже це не якийсь там 
гурток чи об’єднання гуртків. Це цілий світ, 
який живе інтенсивним та цікавим життям. 
З працею ліги тісно переплітаються долі ді-
тей, уже не кажучи про Богдана Нагорняка, 
який, схоже, викладається в роботі з ДІЛ 
по-повній. Втім, і отримує масу задоволен-
ня, що видно одразу, коли починаєш з ним 
говорити про його дітище і «його» дітей. Що 
ж, щиро бажаємо усьому «Сузір’ю» ще не 
одного 15-річчя, нових горизонтів, нових 
друзів (не втрачаючи старих), відкриттів, 
цікавих та успішних проектів, подорожей, 
а над усім цим — Божого благословення!

Розмовляла Вероніка ЗАНИК

ДІЛ «Сузір’я» святкує 15-річчя

Богдан Нагорняк та його вихованки на ICTV

Зустріч з поетесою Віталією Савченко

В гостях у Вадима КрищенкаСеред друзів «сузір’ят» — відомий спортсмен, видавець і казкар  Олександр Зімба
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Повчальна зустріч 
у Загвіздянській школі
Другого березня в Загвіздянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів від-
булася зустріч із працівниками Тисменицького відділу поліції: старшим ін-
спектором ювенальної превенції, лейтенантом поліції Лесею Долинською та 
інспектором ювенальної превенції, старшим лейтенантом Андрієм Мельни-
ком на тему «Життя людини — найвища цінність».

На  зустрічі ,  яку  організувала 
соціальний педагог, учитель укра-

їнської мови та літератури Загвіз-
дянської школи Світлана Буробіна, 

були присутні учні основної та стар-
шої шкіл (7-11 класи), класні керів-
ники, вчителі. Захід проводився для 
ознайомлення учнів з їхніми пра-
вами й обов’язками і щоб ще раз 
нагадати , що будь-яке порушення 
веде за собою дисциплінарну від-
повідальність.

Змістовною, цікавою була роз-
повідь інспекторів поліції про права 
і обов’язки неповнолітніх до 18 років, 
малолітніх — від 14 до 16 років, про 
адміністративну відповідальність — з 
16 років за хуліганство, пропуски уро-
ків без поважних причин, викрадення 
речей. Гості школи звертали увагу і на 
правила поведінки в урочний та поза-
урочний час.

Виховання
Більше позитиву в 
нашому «Сонечку»

Останні два тижні лютого в Тисменицькому ДНЗ «Сонечко» були насичені 
цікавими заходами. На завершення циклу зимових свят пройшло Стрітення 
в старшій групі «Ромашка» (вихователі М. Шподарунок, С. Михайлина, муз-
керівник Г. Левицька), зміст якого мав народознавчий характер. Педагоги 
підготували чудовий сценарій свята, залучили дорослих «персонажів», ді-
ти водили танок, закликали Весну-красну та пригощались «жайворонками».

Інструктор з фізкультури І. Смучок 
у День здоров’я, 20 січня, провела фіз-
культурний захід на тему: «Зима з вес-
ною зустрічаються» для середньої групи 
«Метелик». Дві команди «Сніговички» та 
«Сонечка» змагались в естафетах, ходи-
ли на «лижах», котили «снігову кулю», 
перевозили звірят на «санках», стриба-

ли через «снігові намети», співали пісні. 
Дітям дуже сподобалось свято.

У формі «круглого столу» проходила 
зустріч педагогів закладу з вчителями 
Тисменицької ЗОШ І-ІІІ ступенів з погли-
бленим вивченням окремих предметів. 
Про проблему наступності ДНЗ та по-
чаткової школи розповіла учасникам 

завідувач Г. Мельниченко. Тему психо-
логічної готовності дітей до школи під-
няла практичний психолог Н. Стельмах. 
Вихователь-методист Л. Стефінко пояс-
нила значення основних показників го-
товності дітей до школи за програмою 
Л. Калуської «Соняшник». Також прове-
ла мультимедійну презентацію роботи 
з патріотичного виховання дошкільни-
ків. Педагоги обмінялись своїми поба-
жаннями, емоціями та пропозиціями на 
«килимі ідей».

Емоційно під музичний супровід 
музкерівника О. Петрів проходила зу-
стріч з батьками середніх груп «Мете-
лик» та «Апельсин». Олександра Дми-
трівна консультувала батьків з питання 
впливу музики на розвиток дітей. Вона 
провела ігрові музично-ритмічні вправи, 
розучування колискової, читання казки 
під музичний супровід та аромотера-
пію. Учасники переглянули короткий 
фільм про проблеми виховання сучас-
ної дитини.

Тематичний тиждень під назвою: 
«Характер. Почуття. Емоції» пройшов у 
дошкільному закладі з 20 по 24 люто-
го. Йшлося тут про створення сприят-
ливого психологічного клімату серед 
дорослих та дітей, підвищення пси-
хологічного комфорту дітей, розши-
рення їх знань про психічні процеси, 
емоції, почуття, характер. Практич-
ний психолог Н. Стельмах підготува-
ла для батьків «Паркан психологіч-
ного розвантаження» та «Дерево до-
броти». Батьки описували свої емоції, 
почуття, висловлювали побажання та 
зауваження. Діти старших груп малю-
вали свою родину, садок, говорили 
один одному компліменти, побажан-
ня, передавали позитивні емоції. З 

педагогами відбувся тренінг на тему 
«Ефективне спілкування як засіб про-
філактики конфліктів».

Такі методичні заходи дають пози-
тивні результати, підвищують якість пе-

дагогічного процесу, розвивають у дітей 
позитивні емоції та почуття.

Леся СТЕФІНКО, 
методист ДНЗ «Сонечко»

Свято Стрітення

Зустріч з батьками

Круглий стіль з учителями початкових класів

До річниці духовного воїна
«Патріарх Йосип Сліпий — духо-

вний борець за українську держав-
ність» — конференція під такою на-
звою відбулася 7 березня у Тязівській 
школі і була приурочена 125-ій річ-
ниці від дня народження Патріарха 
Йосипа Сліпого. 

Ініціаторами заходу стали о. Орест 
Смицнюк з Ямниці та о. Дмитро Ку-
бацький, парох с. Тязів. Старшоклас-
ники й педагогічний колектив школи 
отримали можливість поговорити про 
одну з найвизначніших постатей УГКЦ 
та духовного борця за національну не-
залежність. Йосип Сліпий був натхнен-
ним ученим, священиком і єпископом, 
мучеником та борцем. І безумовно — 
великим українцем.

Конференція пройшла у вигляді невиму-
шеної бесіди з учнями та вчителями стосов-

но складного тернистого шляху кардинала 
Йосипа Сліпого. Учениці 9 класу зачитали 

головні постулати-настанови патріарха для 
українців, а цікава й захоплива розповідь 
о. Ореста Смицнюка доповнювалась ві-
деопрезентаціями. Ще більше інформа-
ції дізналися присутні завдяки виступові 
місцевого пароха о. Дмитра Кубацького, 
який наголосив на необхідності таких зу-

стрічей Церкви і молоді. Директор школи 
Оксана Щербій висловила щиру вдячність 
організаторам конференції  та надію, що 
подібні духовно-патріотичні заходи ста-
нуть доброю традицією у Тязівській школі.

Наталія КОРОЛЕВИЧ

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

Повчальним для учнів став фільм 
про дитячу виправну колонію. Під час 
діалогу із працівниками Тисменицько-
го відділу поліції школярі виявили добрі 
знання своїх прав та обов’язків й пообі-
цяли їх дотримуватися. Підводячи під-
сумки зустрічі, заступник директора з 
навчально-виховної роботи Любов Коб-
льовська подякувала працівникам полі-
ції за корисну зустріч і хороші настано-
ви та наголосила, що найважливішими 
обов’зками учнів є навчання, ввічливе 
ставлення до старших та один до одного.

Світлана ГОРДЮК
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Якість — гарантія успіху!
Агроторговий дім 

«Івано-Франківськнасіння»
ПРОПОНУЄ :

Насіння багаторічних трав: конюшина, люцерна, тимофіївка, райграс, 
грясниця, вівсяниця.

Насіння кукурудзи, цукрового і кормового буряків.
Насіння зернових культур: яра пшениця, ярий ячмінь, овес, викосуміш.
Насіння ярого ріпаку, гірчиці, олійної редьки, гороху, а також весь асор-

тимент насіння овочів.
Надаємо послуги по очистці насіння, протруювання.
Препарати захисту рослин.

Адреса: м. Тисмениця, вул. Височана, 1  (насіннєва станція), 
тел.: 2-16-21 (районний), 2-57-35 (Івано-Франківськ).

Підприємство ТзОВ «ДБ-ВУД» (код ЄДРПОУ 37756271)  має намір отримати 
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами площадки 
Підприємство: 77400, Івано-Франківська обл., Тисме-

ницький р-н, м. Тисмениця, вул. Галицька, 86, тел.: (03436) 
2-12-68, 093 190 65 75, e-mail: woodltd@ukr.net

Площадка ТзОВ «ДБ-ВУД» розташована в східній час-
тині м. Івано-Франківська, с. Микитинці в промисловій зоні, 
по вул. Юності, 29 В на території площадки ВП «Прикарпат-
агрогазсервіс»: 76494,  вул. Юності, 29 В, с. Микитинці, м. 
Івано-Франківськ.

Підприємство займається виробництвом шпону в по-
дальшому з реалізацією споживачу. Сировина – кругляк 
твердолистяних, м’яколистяних та шпилькових порід в кіль-
кості 7300 м3/рік. Кількість продукції 5030 м3/рік. 

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів, в 
залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення ат-
мосферного повітря, оскільки відповідно до  Переліку за-
бруднюючих речовин та порогових значень потенційних 
викидів,  за якими здійснюється державний облік, забруд-
нюючі речовини  перевищують порогові значення.

Валовий викид забруднюючих речовин становить 
18,32924 т/рік, в тому числі: 

— азоту діоксид — 1,355836 т/рік; 
— вуглецю оксид – 15,2881 т/рік; 
— суспендовані тверді частинки недиференційовані за 

складом – 1,66935 т/рік; 
— формальдегід – 0,01583 т/рік; 
— сірки діоксид – 0,000131 т/рік. 
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих тех-

нологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих 
речовин не розробляються.

За більш детальною інформацією звертатись на підпри-
ємство або до органів місцевої влади за адресою: 76004, 
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел.: (0342) 55-
65-15, e-mail: mvk@il.if.ua.

Термін подання громадськістю зауважень – 30 кален-
дарних днів з дня публікації повідомлення про намір отри-
мати Дозвіл на викиди.

Що робити, коли розбився термометр?
Нерідко трапляється, що ртутний термометр розбивається. Що тоді робити? 
Наскільки небезпечна ртуть?

Коли порушується герметизація 
ртутьвмісної капсули і речовина випа-
ровується, то при тривалому вдиханні її 
парів може розвинутися фіброз легень. 
При цьому в людини з’являється мета-
левий присмак у роті, нудота, блювота, 
спазми в животі, зуби чорніють і почи-
нають кришитися. Найбільш чутливі до 
ртутних отруєнь жінки та діти. У вагітних 
жінок токсична дія ртуті може впливати 
на розвиток плоду, навіть провокуючи 
викидень. Незначне хронічне отруєння 
ртуттю проявляється головними болями, 
може бути нудота, послаблення пам’яті, 
зниження працездатності і швидка втом-
люваність.

Ртуть дуже контактна речовина, до-
бре вбирається деревом, будматеріала-
ми, тканиною, нелакованими меблями 
та іншими предметами. Тому зібрати 
ртуть треба якомога швидше. То що ж 
робити, коли розбився термометр? На-
самперед вивести всіх із приміщення, 
відчинити настіж вікна, щільно зачини-
ти всі двері й максимально ізолювати 

забруднене приміщення. Тоді вдягти 
хоча б вологу марлеву пов’язку й не-
гайно зібрати видиму розлиту ртуть за 
допомогою підручних засобів (гумова 
груша з тонким наконечником, щітка, 
совок, пензлики, лейкопластир, скотч) 
у скляну посудину з марганцівкою або 
звичайною водою.

Далі, аби знешкодити всі аж до 
найменшої, непомітної оку частинки, 
потрібно здійснити дезактивацію. За-
бруднені місця слід обробити мильно-
содовим розчином (40 грамів мила 
та 50 грамів кальцинованої соди на 
одну літру води) або розчином пер-
манганату калію (два грами на одну 
літру води). Після обробки приміщення 
(демеркуризації) слід залишити від-
критими на три доби вікна, зачинити 
та обклеїти скотчем двері, щоб пари 
ртуті не попадали в інші приміщення. 
Якщо ртуть попала на одяг – промити 
цей одяг у холодній воді протягом 30 
хвилин, а після ще 30 хвилин у миль-
но-содовому розчині при температурі 

розчину 70-80ºС, після чого – сполос-
нути в холодній воді.

Підошви взуття потрібно протерти 
розчином марганцівки.

Ні в якому разі не збирайте ртуть 
пилососом і не викидайте в сміттєпро-
від або каналізацію! Зібравши ртуть, 
слід занести її до найближчого відділу 
держслужби з надзвичайних ситуацій.

І пам’ятайте: що довше розлита 
ртуть у приміщенні, то вищий рівень за-
бруднення її парами і більша кількість 
ртуті проникає під підлогу, у щілини 
та інші недоступні місця. А це значно 
ускладнює її дезактивацію!

Лілія КОНЦУР, Богородчанський МРВ 
Держсанепідслужби 

Превентивне виховання 
неповнолітніх ув’язнених

Проблема превентивності завжди бу-
ла, є і буде найбільш актуальною пробле-
мою під час соціально-виховного процесу, 
оскільки в Україні молодшає ранній алко-
голізм, розпуста, кількість суїцидальних 
спроб, які, на превеликий жаль, нерідко 
закінчуються летально, зростає велика 
кількість дітей-ігроманів, що не вміють 
реальний світ відрізнити від віртуального, 
збільшується кількість втеч із дому, швид-
кими темпами розвивається «вуличний 
рух» (коли діти дома тільки ночують, а 
практично весь свій час проводять на 
вулиці) і в результаті збільшується кіль-
кість злочинів, скоєних неповнолітніми.

Оскільки термін «превентивний» 
означає «попереджувальний» (запобіж-
ний, охоронний, захисний), то перед спе-

ціалістами у галузі соціальної педагогіки 
стоїть завдання попередження різних 
форм девіації. Саме з такою метою 22 
лютого з неповнолітніми ув’язненими 
Івано-Франківської установи виконання 
покарань (№12) було проведене прак-
тичне заняття за участі провідних спе-
ціалістів Тетяни Довгої та Тетяни Пав-
лик. Під час заняття використовувалися 
метод формування свідомості та метод 
формування поведінки. Неповнолітні 
у формі гри мали змогу вирішити про-
блемну ситуацію, окрім цього, отримали 
інформацію про здоровий спосіб життя.

Галина ТУХЛІЙ, старший інспектор 
відділу СВПР, старший лейтенант 

внутрішньої служби

До уваги випускників 11 класів!
Академія Державної 
пенітенціарної служби 

України 
проводить набір 

курсантів на навчання 
за спеціальностями:

Право.
Психологія.
Економіка.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр: термін навчання на денній 
формі — 4 роки, на заочній — 5 років.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр: термін навчання на денній фор-
мі — 1,5 роки, на заочній — 2 роки.

На період навчання курсанти забезпечуються житлом, форменним одягом 
та харчуванням. При Академії активно діють гуртки художньої самодіяльності, 
створений спортивний клуб, в якому працюють секції гирьового спорту, руко-
пашного бою, боротьби самбо, футболу та волейболу.

Детальна інформація за тел.: 099 094 64 29, 050 950 03 44, (0342) 55-93-
18 (сектор по роботі з персоналом Івано-Франківської установи виконання 
покарань (№12)).

  ВАРТО ЗНАТИ

Профілактика отруєнь 
засобами захисту рослин

Сучасне життя людини неможливо уявити без використання пестицидів і 
агрохімікатів, що застосовуються для знищення шкідливих організмів, вна-
слідок життєдіяльності яких вражаються рослини, тварини і люди. Що не-
обхідно знати при роботі із засобами захисту рослин, — про це розмовляємо 
з лікарем із загальної гігієни Богородчанського МВ  ДУ «Івано-Франківський 
обласний лабораторний центр МОЗ України» Орестом Глушком.

— Пестициди і агрохімікати, які ви-
користовуються для біологічного захис-
ту рослин, в своїй більшості отруйні для 
людини та сільськогосподарських тва-
рин. Працювати з пестицидами, як в 
сільськогосподарському виробництві, 
так і в побуті, необхідно з використан-
ням спеціального або окремо виділеного 
одягу для таких робіт, фільтрувальних 
респіраторів. Взуття необхідно мати гу-
мове, як і рукавиці, які захищають шкіру 
ніг та рук від отрути і після закінчення 
робіт легко вимиваються від можливих 
залишків отруйних речовин, захищати 
очі герметичними окулярами.

Не допускається застосування пес-
тицидів та агрохімікатів на відкритому 
ґрунті, коли температура повітря вище 
200С, після дощу, випаровування роси. 
Найкращий час вранці до 10 години, 
надвечір з 18 до 22 години та при від-
сутності вітру.

Роботи з пестицидами та агрохімі-
катами в побутових умовах необхідно 
проводити з використанням спеціаль-
них обприскувачів, які  в теперішній 
час широко представлені в торговель-
ній мережі. Недопустиме внесення отру-

ти шляхом розбризкування віниками, 
щітками тощо.

Важливим елементом, при застосу-
ванні пестицидів та агрохімікатів у від-
критому ґрунті (сільськогосподарські 
поля, городи, сади, дачні ділянки тощо) 
є дотримання таких простих вимог як 
врахування напрямку вітру — рухатись 
під час обробки спиною проти вітру, 
обов’язкове інформування власників 
сусідніх ділянок про терміни проведен-
ня обробок, застережні заходи щодо не 
потрапляння отрути в колодязі, на ово-
чеві та ягідні культури (петрушку, зелену 
цибулю, кріп, салати, горох, полуницю 
та малину), які посилено поглинають 
отруйні хімічні речовини.

— Як здійснюється реалізація пес-
тицидів та агрохімікатів, регуляторів 
росту рослин через торговельну ме-
режу?

— Тільки за наявності відповідної 
ліцензії на таку діяльність, супровідних 
документів — сертифікатів якості, висно-
вків державної санітарно-епідеміологіч-
ної експертизи. Особи, які зайняті при 
проведенні, зберіганні, використанні, 
утилізації пестицидів і агрохімікатів в 

сільськогосподарському виробництві 
та здійснюють торгівлю такими препа-
ратами, повинні пройти попередні ме-
дичні огляди, спеціальне навчання та 
мати відповідні допуски до виконання 
зазначених робіт. 

— А що робити при наявності пер-
ших ознак отруєння пестицидами?

— Такими ознаками може бути го-
ловокружіння, кашель, задишка, блю-
вота, біль в животі та інші симптоми. 
Необхідно негайно припинити роботу і 
звернутись в найближчий лікувальний 
заклад або викликати швидку медичну 
допомогу. До прибуття медичних пра-
цівників необхідно вийти  або вивести 
потерпілого із зони, яка оброблялась, 
зняти засоби індивідуального захисту, 
звільнитись від забрудненого одягу. При 
попаданні пестициду на шкіру та в очі 
слід негайно промити їх великою кіль-
кість чистої води (промивати шкіру з 
допомогою мильного розчину тампо-
нами з тканини чи вати).

По завершенню робіт з пестицида-
ми і агрохімікатами необхідно зняти з 
себе одяг, взуття та засоби індивідуаль-
ного захисту, ретельно з милом вимити 
руки та обличчя, прополоскати водою 
порожнину рота, горло, прийняти душ. 
Одяг, при  необхідності, витрусити, про-
сушити, випрати з допомогою миючих 
засобів.

Необхідно додати, що до робіт з пес-
тицидами та агрохімікатами не допус-
каються діти та підлітки віком до 18 ро-
ків, вагітні жінки та ті, що годують дітей 
грудним молоком — через більшу чутли-
вість організму дітей до впливу отрути.

Розмову вів 
І. ГОРОДЕЦЬКИЙ 

Соціальні стипендії. 
Претендентів побільшало
Кабінет Міністрів України розширив перелік категорій студентів, які мають 
право на соціальну стипендію. Відповідні зміни до постанови Кабміну від 28 
грудня 2016 року № 1045 були внесені на засіданні уряду в лютому.

Цими змінами доповнюється пере-
лік категорій студентів вищих навчаль-
них закладів, які можуть претендувати 
на соціальну стипендію. До цього пе-
реліку додано дітей-інвалідів, інвалідів 
1-3 груп, осіб, які отримують держав-
ну соціальну допомогу як малозабез-
печені сім’ї.

Соціальна стипендія призначаєть-
ся студентам, які за результатами семе-
стрового контролю втратили право на 
призначення академічної стипендії (се-
редній бал успішності 3.00-3.99), за наяв-
ності документів, які підтверджують пра-
во на отримання соціальної стипендії.

Право на соціальну стипендію ма-
ють студенти з малозабезпечених сі-
мей, інваліди будь-якої групи, студен-
ти, які мають дітей, а також ті, що є 

сиротами чи позбавлені батьківсько-
го піклування.

Якщо особа має право на отриман-
ня академічної стипендії, то соціальна 
стипендія призначається додатково. 
Якщо стипендіат має право на кілька 
додаткових соціальних стипендій, кож-
на з них призначається і виплачується 
окремо. Соціальна стипендія (як і ака-
демічна) підлягає індексуванню з мо-
менту її призначення.

За консультаціями звертайтеся до 
управління соціального захисту насе-
лення (м. Тисмениця, вул. Липова 7, 
каб. 12). Телефон для довідок: 2-41-88.

Управління соціального захисту 
населення Тисменицької 

райдержадміністрації
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  КРОСВОРД

По горизонталі: 5. Тимчасове еко-
номне житло для туристів. 6. Великий 
нелітаючий птах. 10. Хлібний напій. 11. 

Офтальмолог. 12. Вічнозелений афри-
канський чагарник. 13. Каракатиця. 15. 
Дочка Тантала. 16. Бальний танець. 20. 

Супутник Марса. 21. Внутрішній дворик. 
22. Морський ластоногий ссавець. 23. 
Одна із сторін прямокутного трикутника. 
28. Справжнє прізвище Лесі Українки. 
29. Давньогрецький музичний інстру-
мент, схожий звучанням до гобоя. 30. 
Адамове яблуко. 33. Мандрівний поет 
і співак. 35. Зимове взуття з валяної 
вовни. 36. Головний убір нареченої. 37. 
Русалка. 38. «Нагороджуючи …, ми тим 
самим караємо поганих» (Дідро).

По вертикалі: 1. Народився в яс-
лах. 2. «Хай буде нашою найвищою … 
одне: говорити, як відчуваємо, і жити, 
як говоримо» (вислів Сенеки). 3. Скат. 
4. Здобич аргонавтів. 5. Півзахисник у 
футболі. 7. Особа, яка живе за рахунок 
доходів від цінних паперів. 8. Штраф-
ний удар в хокеї. 9. Найбільше місто 
шведського острова Ґотланд. 14. По-
зика, що видається під заставу неру-
хомого майна. 17. Стратовулкан в Чи-
лі. 18. Водяний насос. 19. Хижак роди-
ни собачих. 24. «Немає людини більш 
самотньої, ніж та, що пережила …» (Ге-
мінгвей). 25. Вексельна порука, надана 
третьою особою. 26. Молдавська і ру-
мунська народна пісня. 27. Два твори 
мистецтва, пов’язані одним задумом. 31. 
Широка вулиця, переважно обсаджена 
деревами. 32. Концентрований цукро-
вий розчин. 34. Французький романіст 
та драматург. 36. Дрібнозернистий лід.

Відповіді на кросворд в № 9:
По горизонталі: 1. Караван. 7. Дю-

бек. 8. Перун. 12. «Людей». 13. Пак. 14. 
Латук. 17. Овес. 18. Бісер. 20. Роги. 23. 
Ра. 24. Банка. 25. Аборт. 26. Ял. 30. Ну-
га. 31. Ніцше. 32. Кілт. 35. Палас. 36. 
Гну. 37. Галоп. 40. Кумир. 41. Бакен. 43. 
«Соломою».

По вертикалі: 2. Арес. 3. Аз. 4. Ален. 
5. Кювет. 6. Бутан. 9. Дюшес. 10. Такса. 
11. Гурон. 15. Модрина. 16. «Мислити». 
18. Бекон. 19. Рабле. 21. Бас. 22. Ерг. 27. 
Аглая. 28. Сцена. 29. Пілот. 33. Сабур. 
34. Балет. 38. Вино. 39. Жало. 42. Ло.

Овен
Ваші доходи і матеріальна 
стабільність є більше резуль-
татом минулих дій. Все, що 
ви задумали і намагаєтеся 
втілити, може вести до поми-

лок і матеріальних втрат. Не варто вига-
дувати нові способи отримання грошей, 
змінювати роботу. Можливі спонтанні 
витрати, особливо на одяг, прикраси, 
поліпшення зовнішнього вигляду.

Телець
Ваш добробут залежить від 
вашого професійного статусу, 
авторитету, як фахівця або ке-
рівника. Організаторські зді-

бності і ораторський талант можуть прине-
сти доходи, сприяти просуванню в кар’єрі. 
Можлива підтримка від впливових осіб або 
старших родичів. Не варто міняти роботу.

Близнюки
Більше витрат, ніж прибутку. 
Час для поглиблення про-
фесійних знань, отримання 
додаткової освіти, для ви-

вчення іноземних мов або відряджень 
для обміну досвідом. Успіх можливий у 
прикладних науках і заняттях, пов’язаних 
з далекими поїздками.

Рак
У фінансових справах вам 
доведеться більше сподіва-
тися на інших, ніж на себе. 
Вас можуть хвилювати пи-

тання спадщини, страховок, податків, 
кредитів і спільного майна. Діяти тре-
ба дуже обережно і поступово. Ніяких 
спонтанних рішень, особливо в сере-
дині тижня. 

Лев
Тиждень ділової співпраці, не 
слід намагатися всіх перевер-
шити і обійти. Це може ство-
рити перешкоди у роботі і вес-

ти до конфліктів і навіть судових спорів. 
Набагато корисніше налагоджувати вза-
ємовигідні ділові зв’язки. Спірні питання, 
юридичні проблеми краще намагатися ви-
рішувати без звернення до суду. 

 Діва
Час сильної завантаженості 
роботою або активного по-
шуку нових джерел доходу, 
якщо вас не влаштовує ви-

нагорода за ваші труди. В останньому 
випадку вітер дме у ваші вітрила. Не 
виключено, що прийдеться вирішувати 
питання, пов’язані з кредитами, стра-
хівками.

Терези
Матеріальна сфера може хви-
лювати тільки в тому випад-
ку, коли нестача коштів по-
мітно обмежує вашу свободу і 

знижує самооцінку. Але в цей період саме 
час зав’язати корисні знайомства, шукати 
клієнтів, замовників, союзників і поміч-
ників. Гарний час для роботи з людьми, 
консультаційної діяльності. 

Скорпіон
Неоднозначний період у фі-
нансовому плані. Великих 
професійних успіхів і великої 
винагороди за них очікувати 

не варто, в цей час ви швидше будете в тіні, 
ніж на очах. І домашні справи вас можуть 
хвилювати більше, ніж питання кар’єри. 
Але періодично будуть з’являтися мож-
ливості вирішення матеріальних проблем.

Стрілець
Стрільцям слід уникати ризи-
кованих фінансових заходів і 
надмірно дорогих покупок. Не 

виключено, що непередбачених витрат у цей 
час вимагатимуть обставини, пов’язані з ді-
тьми. Багато Стрільців в цей час відчують 
прилив комунікабельності. Вам будуть до-
бре вдаватися організаційні справи. 

Козеріг
Зараз хороший час для осяг-
нення таємниць і секретів. 
Ви можете отримати підтрим-

ку і заступництво, які здатні допомогти 
вам в реалізації професійних цілей. Щоб 
отримати бажане, постарайтеся встано-
вити довірчі відносини з начальством 
і не демонструйте надмірну впертість.  
Занадто владна поведінка може обер-
нутися великою кількістю конфліктів.

Водолій
Інтуїтивні і проникливі Водолії 
наступного тижня можуть осо-
бливо ясно спрогнозувати ре-
зультат багатьох ситуацій. Крім 

того, багато представників цього знаку мо-
жуть відчути приплив інтелектуальної актив-
ності, товариськості, завдяки яким ви вдало 
вирішите багато справ. 

Риби
Цей період несприятливий 
для бізнесу, можливі непе-
редбачені фінансові втрати. 

Зараз вдалий час для того, щоб побути 
наодинці, зайнятися творчістю. Втім, ам-
бітним Рибам цей період здатний подару-
вати гарні можливості для професійного 
зростання. У кращому випадку ви мо-
жете просунутися по службових сходах.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 13 по 19 березня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  Будинок  в м. Тисмениця, вул. Ко-
корна, 8. Тел.: 066 385 13 23.
 Латунні дверки для печі; латунна 
духовка (брайтура); рушта чавун-
ні; шубер; котел на газ мод. 2210; 
автоматика ОПК; умивальник фа-
янсовий; умивальник із нержавій-
ки; водяні насоси Ворскла 0,8 кВт; 
БЦНМ 0,7 кВт; водяний насос руч-
ний; труби нержавіючі 2, 5, 32 мм; 
труби стальні 32 мм; електроди не-
ржавіючі; труби каналізаційні ча-
вунні 50,100; люки каналізаційні; 
облицювальна плитка різних ко-
льорів; облицювальна плитка для 
підлоги; бідон алюмінієвий 25 лі-
тровий; лінолеум із малюнком на 
матеріалі; штучне хутро рожевого 
кольору. Тел.: 066 913 38 09, Іван.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в 
м. Тисмениця, вул. Галицька. Мож-
ливий продаж з усіма меблями. Ціна 
35 тис. у. о. Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тис-
мениця ,  101 кв. м ,  гараж ,  сарай , 
альтанка, город 12 соток. Тел.: 095 
066 35 47.
  2-кімнатну квартиру, перший поверх 

в м. Тисмениця, пл. Ринок. Індивіду-
альне опалення. Тел.: 066 789 34 57.
 Дитячі товари б/у: дитяча йогуртни-
ця «Tefal» 400 грн., електропіч 500 
грн. Тел.: 095 945 69 13.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисмениць-
кого р-ну, після реставрації, 98 м 
кв. на земельній ділянці 0,05 га. 
Три кімнати, веранда, комора, газ, 
нові металопластикові вікна, між-
кімнатні двері, вхідні броньовані 
двері. Вода на вулиці (помпа). Ці-
на 28 000 у. о. Можливий обмін на 
квартиру в м. Івано-Франківську. 
Тел.: 095 945 69 13.
  Терміново! Промисловий холодиль-
ник  для м’яса в робочому стані, не-
ржавіючий корпус. Ціна договірна. 
Тел.: 099 083 26 77, 098 083 26 78.
 Двокорпусний плуг до трактора Т-74 
(ціна 7 000 грн.); нову газову колон-
ку (700 грн.). Тел.: 066 543 61 49.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тис-
мениці, 59,6 м кв. з євроремонтом 
та індивідуальним опаленням, об-
мебльована. Ціна договірна. Тел.: 
050 433 40 22.
 Новобудову в селі Старі Кривотули, 
ділянка 16 соток. Ціна 25 тис. у. о. 
Тел.: 099 253 33 42, 098 292 18 43.

  У зв’язку з продажем дачної ділянки   
продаються кролі різної породи і 
віку. Тел.: 096 839 42 74 (м. Івано-
Франківськ). Кожному покупцю – 
гарантуємо  знижку!
  Земельну ділянку площею 0,12 га 
в м. Тисмениця , вул. Шевська. Ці-
на договірна. Тел.: 067 665 12 32.
 Перед заготовки сорочки, вишитої 
бісером; дитячі велосипеди: трьох-
колісний і двохколісний; ходулі ди-
тячі ;  візочки  (2 шт.); шолом ;  кас-
ки  (робочі);  кошики-гойдалки  (2 
шт.); клітку для папуг ;  клітку для 
хом ’ячка ;  манеж  дитячий ;  дитячі 
речі та взуття. Тел.: 066 832 07 67.
 Два  комплекти кахелю  б/у. Ціна 
договірна .  Тел . :  097   356   96   08; 
096  244  35  66.
  Земельну  ділянку під  будівни -
цтво  (30 соток); дерево  кругляк ; 
кований  дашок  1х1 ,5  м .  Тел . : 
096  395  35  93.
  Сіно в тюках. Ціна договірна. Тел.: 
099  094  77  03.
 Плуги тракторні, трикорпусні. Ці-
на по домовленості. Тел.: 066 915 
33 50.
  Земельну ділянку в центрі м. Тис-
мениця, площа 10 сот. Тихе місце. 

Ціна 7500 у. о. Тел.: 095 034 59 49.
 Коня з возом і реманентом. Тел.: 
068  623  12  60. 
  Будинок   в  м. Тисмениця ,  вул. В. 
Стефаника ,  25.  Ціна  договірна . 
Тел.: 099  721  96  92.
  Терміново !  Новий  цегляний  бу-
динок 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.
 Новий плуг  ПН-1 з  ножем  до  мо-
тоблока  «Мотор -Січ» (1400 грн). 
Тел.: 096 225 20 70, 095 216 08 68, 
Руслан.
 Меблеву  стінку   світлого  кольо -
ру,  довжина  3,8 м ,  висота  2,0 м , 
в хорошому стані ; меблеву стінку 
темного  кольору,  висота  2,8 м ,  в 
хорошому стані ;  4-камфорну пли-
ту  електричну  в  хорошому  стані. 
Ціна  за  домовленістю. Тел.: 093 
815 17 27.
  Земельну  ділянку   0,0857 га  в  м. 
Тисмениця ,  масив  «об ’ їзна». Ці -
на договірна. Тел.: 067 665 12 32.
 Піддони   для  складання  цегли . 
Ціна  за  домовлен і стю .  Тел . : 
093  815  17  27.

Куплю
 Жовті  годинники виробництва 
СРСР, монети та старі речі. Тел.: 
097 062 39 33.
  Газові колонки, телевізори б/в не-
дорого. Тел.: 095 768 02 62, Тарас.

Різне
 Чоловік 35-185-99 без шкідливих 
звичок познайомиться для ство-
рення сім ’ї з дуже пишногрудою 
жінкою без шкідливих звичок, без 
дітей. При потребі згоден на пере-
їзд. Тел.: 066 374 30 66. 
 Пошиття  штор, гардин, покривал, 
подушок – швидко, якісно і недоро-
го. Тел.: 097 706 60 17, 095 311 96 33.
 Шукаю  роботу сторожа .  Тел . : 
095 630 18 71, Василь.
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Скажений щур наробив біди
Шостого березня в Тисмениці відбулося засідання Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, яке провів 
перший заступник голови РДА Володимир Заник.

Причиною засідання став випадок, 
який трапився першого березня в селі 
Студинець Липівської сільської ради – 
щур вкусив людину.

Труп гризуна було направлено до 
Івано-Франківської регіональної держав-
ної лабораторії ветеринарної медицини 
для дослідження на сказ – результат 

виявився позитивний. Потерпілій жінці 
призначено курс лікування антирабіч-
ними препаратами, на даний час вона 
вже перебуває вдома.

Обговоривши ситуацію, комісія ого-
лосила неблагополучним зі сказу тварин 
село Студинець з прилеглими лісовими 

та польовими угіддями, відповідно на-
кладено карантинні обмеження.

Усі необхідні заходи безпеки про-
водять Держпродспоживслужба, вете-
ринарна та медична служби району, роз-
роблено план заходів з профілактики та 
ліквідації сказу. Про це йдеться у відпо-
відному рішенні комісії від 06.03.2017 
року № 4. 

Управління Держпродспоживслужби 
в Тисменицькому районі



12 10 березня
2017 року № 10

Громадсько-політична газета
Засновник:

Тисменицька районна рада. 
ІФ № 496. від 18.06.2003 р.

Індекс 61752.

Редактор Володимир ЗАНИК

Рукописи не поверта ються і не рецензу-
ються. Від по ві даль ність за дос то вір ність 
фак тів несе автор. Редакція не завжди 
по ді ляє думку авторів.
Передруки до пус каються тіль ки за згодою 
редакції.

Розрахунковий рахунок 2600646522 у 
ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Київ 

МФО 380805 код 02472988

Адреса редакцiї: УКРАЇНА, 
76010, м. Івано-Франківськ, 
вул. Короля Данила, 11.

Телефон: 
(0342) 51-13-74.  

E-mail: vpered@ukrpost.ua,
vpered.gazeta@gmail.com

Комп’ютерний набір 
та верстка редакції. 

Віддруковано в друкарні видавництва 
«Місто НВ» вул. Незалежності, 53.

Зам. 795. Тираж 1800.

Ігрові антиутопії — розвага чи застереження?
Антиутопія — жанровий різновид у літературі та мистецтві, що описує сус-
пільство, в якому царюють негативні тенденції розвитку. Антиутопічний світ 
народжується з, на перший погляд, благих намірів: бажання сотворити іде-
альне суспільство чи удосконалити людські взаємини. Однак ці наміри при-
зводять до встановлення диктатури або анархії, хаосу та розрухи. Антиутопія 
є антитезою до світу ідеального, утопічного. Антиутопізм став популярним 
не лише на сторінках книг та кіноекранах, а й у ігровій індустрії, де фанта-
зія так само не має меж. Існує чимало гідних проектів, котрі показують нам 
«приречені світи» у всій «красі».

Bioshock, Bioshock Infinite
Як виглядає ідеальний світ, де зібра-

лась еліта суспільства заради кращого 
життя? Це підводний світ, створений пер-
сонажем Ендрю Райаном. І це місто Колум-
бія, що застигла у небі. Трилогія Bioshock 
безсумнівно є яскравим прикладом того, 
як треба робити ігри у жанрі антиутопії. 
Перший Bioshock, що вийшов 2007 року, 
підкорив серця мільйонів геймерів сво-
їм сюжетом. Ендрю Райан — учений, який 
вирішує створити місто для найсвітліших 
голів світу, і щоб «низи суспільства» не за-
важали їм жити, будує його на морському 
дні. Та люди не можуть викорінити такі 
притаманні їм риси, як заздрість, нена-
висть, безсердечність, жадібність… Через 
деякий час уся та «еліта» досягає рівня 
«низів», від яких вони так прагнули схо-
ватись… Поштовхом до деградації стає 
винайдення АДАМу — речовини, котра 
відкрила перед людиною неймовірний 
спектр можливостей. Саме АДАМ розпа-
лює громадянську війну, а ті, хто зловжи-
вав чудо-засобом, остаточно втрачають 
голови і стають справжніми мутантами. 
Від утопічного раю лишаються лише руї-
ни, якими можна бродити у другій частині 

гри. Та справжнім королем антиутопічного 
суспільства є Bioshock Infinite. Головний 
герой потрапляє до Колумбії, що завдяки 
передовим технологіям висить у повітрі, 
демонструючи наукову велич Америки. 
На початку гри можна нескінченно довго 
насолоджуватись красою міста, у якому 
усе виглядає так, наче рай для людини 
справді відкрився. Та чим далі йдеш, тим 
більше пізнаєш істинну Колумбію з її грі-
хами: ксенофобією, расизмом, релігійною 
нетерпимістю. Кен Левін, творець гри, умі-
ло створив утопічний фасад, за яким захо-
валося прогниле зсередини суспільство.

We Happy Few
«Ми трішки щасливі» — комп’ютерна 

гра, що знаходиться на стадії розробки, та 
її світ уже доступний для досліджень. Роз-
робники We Happy Few відправляють нас у 
Англію 1960-х років, знищену війною, хоча 
цього одразу й не зрозумієш. Усе навколо 
сяє щастям; населення теплого містечка 
Веллінгтон-Уельс наче випромінює соняч-
не світло — так і хочеться жити, правда? Та 
усе стає зрозуміло, коли дізнаєшся, що жи-
телі змушені вживати так звану «Радість» 
— щось на кшталт анти-депресантів, які 
підтримують їхній «щасливий стан». Хто 

їх не вживає, вважається ворогом народу, 
«скиглієм». Але лише людина зі світлим 
розумом, не затуманеним ніякими препа-
ратами, може тверезо оцінити дійсність… 
Гравець матиме можливість приміряти на 
себе три образи, але в альфа-тестуванні 
наразі доступний лише один — редактора 
газети, котрий зобов’язаний не пропускати 
у номери «погані» статті. Після моменту, 
де потрібно зробити правильний вибір — 
відмовляєшся ти від прийняття «ліків» чи 
продовжуєш тихенько сидіти на повідку 
місцевої влади — починається справжнє 
виживання у геть мертвому світі. Відверто 
кажучи, сюжет нагадує творіння Оруелла 
«1984» та «Футурологічний конгрес» Ста-
ніслава Лема, та хіба це робить світ «We 
Happy Few» нецікавим?

Mirror’s Edge
Місто Дзеркал — стерильний мега-

поліс, у якому майже викорінено зло-
чинність. Тут кожен може почуватися у 
безпеці. Та ідеальна утопія ХХІ століття 
здається такою лише на перший погляд, 
приховуючи свої вади за скляними й ме-
талевими будівлями. Насправді ж місто 
більше нагадує жахливу в’язницю, у котрій 
голос звичайної людини нічого не вартий. 
Від всевидячого ока влади неможливо 
сховатися. Ніяких таємниць, жодних се-
кретів, під забороною свобода слова та 
будь-яка передача інформації. «Війна — 
мир, свобода — рабство, незнання — си-
ла». Та, на відміну від інших ігрових анти-
утопій, у цьому світі жителі не розділяють 
поглядів правлячої верхівки, ба більше 
— намагаються їй протистояти. Вільни-
ми вважаються лише «бігуни» — ті, що не 
зважаючи на заборони, приносять важли-
ві повідомлення адресатам, приховуючи 
їх від допитливих осіб. Гра побудована на 
постійному русі. Ваш герой мусить бігти, 
незважаючи ні на що, бігти вперед, аби 
жити і дихати свіжим повітрям, яке у ньо-
го, у всіх них, хочуть забрати. Неможливо 
створити ідеальний світ, якщо забрати 
у жителів право на повноцінне життя у 
ньому — така спроба нічого хорошого зі 
собою не принесе.

Dishonored
Світ Dishonored зовсім не красивий, 

не вишукана та елегантно загорнута у 
блискучу обгортку гидка цукерка. Про-
блеми міста Дануолла не перерахуєш і 
на пальцях обох рук: епідемія чуми, що не-
щадно косить усіх без винятку, жахливий 
стан екології, бідність, свавілля влади… 
Хвороба, як би страшно це не було, стає 
приводом відділити еліту суспільства від 
інших, «менш важливих» прошарків насе-
лення. Тут встановлено жорсткий поліцей-
ський режим, а гучномовці на вулицях що-
хвилинно торохтять, що усе в порядку, не 
потрібно перейматись. Бунти ні в чому не 
винних людей одразу придушуються, зни-
щується усіх, хто має хоча б щось проти за-
лізного слова влади. Dishonored — альтер-
нативна Англія ХІХ століття, де технічний 
прогрес пішов далеко вперед, відклавши 
розвиток медицини на потім. Винайдені 
технології, що базуються на отриманні та 
використанні енергії, видобутої з китової 
ворвані (рідкого жиру), змушують людей 
паразитувати на дарах природи. Один вид, 
наче розумний, безпідставно знищує ін-
ший заради проведення дурних магічних 
ритуалів та створення страшних машин. 
І навіть це не закінчує кривавий список 
жахіть Дануолла. Гріхи цього похмурого, 
приреченого світу — чудова демонстрація 
того, що чума — не найстрашніше лихо з 
усіх можливих.

Є й інші, не менш захоплюючі анти-
утопічні виміри у ігровій індустрії, про які 
можна говорити й говорити. Здавалось 
би — розваги. Та які важливі філософські 
ідеї вони здатні донести до людського 
розуму. Кожен такий світ дає змогу по-
ринути в нього сповна, не лише дотор-
кнутися кінчиками пальців на клавіатурі. 
Жанр антиутопії оголює усі болючі соці-
альні проблеми. Можливо, сьогодні по-
трібно задуматися над життям, поки ще 
сюжети ігор не вийшли за межі екрану 
вашого комп’ютера?

Юліана ЖИТАР, 
студентка ПНУ ім. Стефаника

Поз доровляємо!
Тисменицька районна федерація футболу, виконавчий комітет РФФ 

та футбольна громадськість 
вітають з днем народження березневих уродинників: 

президента футбольної команди «Бистриця» Старий Лисець 
Анатолія ЛУЩАКА, який днями відсвяткував сонячне 50-ліття, 

представника та капітана ФК «Ураган» Черніїв Степана РЕВЧУКА із 35-річчям, 
представника ФК «Бистриця» Старий Лисець  Володимира МАРЧИШИНА. 
Немає жодного сумніву, що лише здоровий спосіб життя краян сприяє онов-

ленню нації, здійсненню багатьох добрих справ, подальшому розвитку найкращих 
футбольних традицій. Ви, саме ті люди, які усвідомили цю тезу. І не на словах, а 
реальною фінансовою та моральною підтримкою популяризуєте наймасовішу 
гру. Підтримуючи аматорів шкіряного м’яча у своїх населених пунктах, органі-
зовуєте свято під назвою «футбол» та гуртуєте громаду у вихованні спортивної 
культури. Висловлюємо вам щиру вдячність, зичимо міцного здоров’я та спор-
тивного довголіття. 

Ми зі святом Вас вітаєм, лантух радості бажаєм!
Будьте дужі і проворні, по-козацькому моторні!
Хай молодеча сила сповнить груди, додасть наснаги і нових ідей.
Бажаємо, щоб кожне починання було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання крокують поруч з Вами в майбуття.
Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю, усього найкращого ми Вам бажаєм!
Хай радість приносить Вам кожна година, від горя хоронить молитва свята,

Щасливою буде життєва стежина для Вас і родини на довгі літа!

Дорог і 
«впередівки»!

Прийміть найкращі слова привітань 
з нагоди свята весни, краси та молодості. 

Вітаємо вас із настроєм гарним! Для 
того, щоб день цей не був для вас мар-
ним, бажайте чогось, фантазуйте невпинно — все збудеться весело і неодмінно! 
Також бажаєм здоров’я і щастя!

Щоб вас не торкнулось жодне нещастя! Бо люди веселі його проженуть, і 
тільки здоров’я з собою беруть! Бувайте здорові, бувайте багаті! Мужчини несуть 
вам і квіти, й серця — не тільки у свято — щодня, без кінця. Вам щиро бажаєм 
здоров’я міцного, надії на краще й підтримки від Бога.

Хай успіхи вас у житті не минають і усмішки в ваших очах розквітають!

Тисменицька РФФ та футбольна громадськість 

  ПОГОДА

У понеділок, 13 берез-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +2°С, 
вдень: +6°С. Вітер пів-
нічно-західний 2 м/с.

У вівторок, 14 березня 
— дощ. Ніч на темпера-
тура: +2°С, денна: +3°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
3 м/с.

У середу, 15 березня — 
дощ. Температура вно-
чі: 0°С, вдень: +3°С. Ві-
тер пів нічно-західний 
4 м/с.

У четвер, 16 берез-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +2°С, денна: 
+8°С. Ві тер пів нічно-
західний 3 м/с.

У п’ятницю, 17 берез-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: 0°С, 
вдень: +10°С. Вітер 
південно-східний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

14 березня — Явдохи
  Як вітер сходовий на Явдохи, то 

буде літо тепле; полудневий, то буде 
літо сухе, спека; а як західний чи пів-
нічний вітер, то літо буде холодне.

  Як вода капає зі стріх, то ще дов-
го буде холодно.

  Під Явдоху місяць-молодик із до-
щем — бути літу мокрому.

  Явдоха з дощем — буде літо те-
пле й мокре.

  Явдохи-плющихи: гарний день 
вдасться — на врожай огірків та 
опеньків.

  Якщо на Явдохи день сонячний 
— вродить пшениця, а похмурий — 
просо і гречка.

  Якщо курка на Явдоху нап’ється, 
то на Юра вівця напасеться.

  Тепла Явдоха з південним та за-
хідним вітрами — літо буде з медом.

15 березня — Федот
Яка середина березня, таке й 

літо: дме теплий вітер — і літо буде 
тепле й мокре, якщо ж холодно і ві-
тер з півночі — буде й літо нікудишнє.

Наостанок

З ювілеєм!
Днями свій ювілей святкує мешканка 

с. Стебник, люба матуся і бабуся
Олена Миколаївна ЛУЩАК.

З нагоди цього чудового свята щиро вітає-
мо її, бажаємо сил та енергії в її нелегкій роботі 
листоноші та у щоденних домашніх клопотах, 
міцного здоров’я, миру, радості, добра, Божої 
ласки. Будьте щасливі в своїй родині. Нехай 
людська пошана додає життєвої енергії, на ду-
ші буде святково й весняно. Хай Господь да-
рує ще багато наповнених добром років та благословить на ще не один ювілей!

Із весною золотою гарний день прийшов у хату.
Почувайтесь молодою, зустрічайте радо свято!
Хай добро Вам буде другом, хай достатки не минають.
Хай ні смутку, ні тривоги Ваше серце не спізнає.
Кажем нині: «Многа літа!» Хай слова ці йдуть до Бога!
Щастя й радості без ліку на життєві Вам дороги!

Сини Михайло, Петро, Микола з невістками Наталією й Людмилою 
та онуками Станіславом, Діаною, Владиславом, Іванкою та Адріанкою

З ювілеєм!
Редакція газети «Вперед» сердечно вітає із 

65-літтям нашого багаторічного позаштатного 
фотокореспондента та дописувача, 

хорошого товариша газети, чоловіка великого 
натхнення й небайдужості до світу, 

відомого в районі фотографа, просто чуйну 
й добру людину

Микиту Михайловича МЕЛЬНИКА.
Щиро бажаємо незламності духу, оптимізму й 

енергії, не втрачати настрій до праці, радість від 
життя, відчуття Божої опіки, хороших людей поруч, 
міцного здоров’я і сто літ життя!

Щоранку хай стукає сонце в вікно і кличе життя пізнавати.
Хай вірою в добре Вас сповнить воно і зовсім не дасть сумувати.
Нехай в об’єктиві небесна блакить і даль весняна відіб’ються.
Хай молодо серце іще стукотить, а очі щасливо сміються.
Хай Бог Вам дарує ще довгі літа, наповнить новим і прекрасним.

Хай кличе в майбутнє Вас гарна мета і зірка надії не гасне!

Вітаємо!
Тисменицький районний центр соціальної служби для 
сім’ї, дітей  та молоді вітає з днем народження фахівця 

із соціальної роботи
Віту Василівну ПЕТРИШИН

і бажає їй світлого, радісного настрою, моря квітів та пта-
шиних співів, любові й щастя, прекрасних мрій та їх спо-
внення, домашнього затишку, достатку й миру, міцного 
здоров’я та довголіття!


