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Сьогодні — без опа-
дів. Нічна температу-
ра: +1°С, вдень: +8°С. 

Вітер південний 3 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+2°С, вдень: +10°С. Вітер західний 
3 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+5°С, денна: +7°С. Вітер північно-за-
хідний 5 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Громадам 
на потреби
Районна рада скерувала кошти

 стор. 2

 Йдуть до нього 
люди, як до Бога, 
йдуть з усього 
світу на поклін

 стор. 3, 4, 7, 12

  Завершальний акорд 
волейбольного 
сезону

 стор. 6

 У Лисці 
навчатимуться 
студенти-медики

 стор. 3

З посвятою Апостолу правди

Місяць березень належить споминам про найбіль-
шого українського генія Тараса Григоровича Шевчен-
ка. Всюди, де лишень живуть українці, у своїх праді-
дівських оселях, чи далеко за океанами, згадують у 
березні свого пророка, ревно виконуючи, може, й най-
легший пункт його «Заповіту» – не забути пом’янути...

12 березня в Народному домі міста Тисмениця від-
булося літературно-мистецьке свято «Апостол Прав-

ди», присвячене 203-й річниці від дня народження Т. 
Г. Шевченка, організоване відділом культури Тис-
меницької райдержадміністрації за участю колек-
тивів Тисменицького району та міста Тисмениця. 
Насичену та яскраву концертну програму заповнили 
милозвучні та знайомі з дитинства серцю кожного 
українця Шевченкові поезії. Так, прозвучали пісні 
«Реве та стогне Дніпр широкий…» , «Бандуристе, 

орле сизий…», «Така її доля» та багато інших. Ве-
дучі свята (Людмила Федик та Роман Шкрумида) 
читали поезію Тараса Шевченка, яка переплелася 
з піснями у мистецький вінок, присвячений Кобза-
реві. На завершення свята пролунав невмирущий 
«Заповіт» у виконанні зведеного хору.

 Закінчення на 3 стор.

Наш великий недолік в тому, що ми занадто швидко опускаємо руки. Найбільш вірний шлях до успіху — весь час пробувати ще один раз. 
Томас Едісон

Облрада була одностайною
14 березня, услід за Чернівецькою міською та деякими обласними радами, Звернення на підтримку учас-
ників блокади на крові прийняла Івано-Франківська обласна рада на негайно скликаній 14-й позачерго-
вій сесії, що відбулася у формі народного віче перед обласним адмінбудинком на вулиці Грушевського.

За кілька годин до початку скликаного на по-
лудень сесії-віче голова облради Олександр Сич в 
ефірі обласного телебачення «Галичина» прояснив: 
«Вчора (13 березня – ред.) у спосіб силового розгону 
була припинена блокада торгівлі з окупованими те-
риторіями України. Під час цього було заарештовано 
багато активістів блокади. В знак протесту в цілому 
ряді міст України, в тому числі і в Івано-Франківську, 
в нічний час були організовані акції протесту проти 
такого кроку силових структур. В порозумінні з При-
карпатським штабом визволення учасників блокади 
ОРДЛО, створеного під час цієї акції, ми прийняли рі-
шення, що сьогодні буде проведена позачергова се-
сія обласної ради, на якій будуть розглянуті озвучені 
активістами вимоги до державної влади».

Документ, щоправда, має достатньо поміркова-
ну назву – Звернення до Президента України, Верхо-
вної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, 
яка склалася в Україні. У ньому нема і рішучих вимог, 
з якими виступили, скажімо, буковинці та волиняни, 
як то припинення економічних стосунків з агресором, 
Російською Федерацією, звільнення з посади не лише 
міністра внутрішніх справ Авакова, але й голови СБУ 
Василя Грицака, їх підлеглих, що командувала розго-
ном блокади та притягнення їх до відповідальності.

Натомість обласна рада виявила цілковиту одно-
стайність та 60 голосами при одному, що утримався, 
прийняли звернення, яке подаємо нижче. (На Волині, 
скажімо, депутати від БПП «Солідарність» бойкотували 
тамтешню позачергову сесію). Утримався під час голо-
сування голова ОДА Олег Гончарук, але перед тим він 
чітко пояснив свою мотивацію: як посадовець не має 
права підтримати звернення, де міститься вимога від-

ставки міністра (будь-якого), але запевнив, що фракція 
БПП «Солідарність» підтримає звернення, що, врешті, й 
відбулося на очах у кількасот присутніх на віче людей.

Президенту України П. Порошенку
Верховній Раді України

Кабінету Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ

Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, 
стурбовані фактом силового розгону учасників бло-
кади торгівлі з окупованими районами Донецької та 
Луганської областей та закликаємо Президента Укра-
їни П. Порошенка, Верховну Раду України, Кабінет 
Міністрів України докласти усіх зусиль для мирного 
врегулювання суспільно-політичної ситуації в Україні.

Виражаючи волю виборців Прикарпаття та гро-
мадських активістів, які утворили Прикарпатський 
штаб визволення учасників блокади ОРДЛО, вима-
гаємо:

— звільнити затриманих учасників блокади тор-
гівлі з окупованими територіями Донбасу;

— закрити кримінальні провадження проти учас-
ників блокади торгівлі з окупованими територіями 
Донбасу;

— звільнити із займаних посад Міністра внутріш-
ніх справ України А. Авакова та посади заступника 
голови Національної поліції України В. Аброськіна;

— визнати законодавчо російську агресію про-
ти України війною та прийняти закон про тимчасово 
окуповану територію України.

Прийнято на позачерговій чотирнадцятій сесії 
Івано-Франківської обласної ради сьомого 

демократичного скликання 14 березня 2017 року

Тисменицька районна рада інформує
10 березня відбулася восьма сесія Тисменицької районної ради сьо-
мого демократичного скликання. Соціально-економічний розвиток 
населених пунктів району належить до пріоритетних напрямів роботи 
Тисменицької районної ради. Найголовнішими питаннями порядку 
денного восьмої сесії районної ради були бюджетні.

Створення гідних умов жит-
тя сільських громад, збереження 
культурних цінностей, відродження 
та розвиток інфраструктури села 
сприятимуть активізації економіч-
них та соціальних процесів у на-
ших селах, покращать умови і 
якість життя людей. Тому під час 
вирішення питань фінансування з 
районного бюджету голова Тисме-
ницької районної ради Роман Кру-

тий звертає увагу депутатів ради, 
в першу чергу, на конкретні умови 
кожного окремого села, вимагає 
обов’язково враховувати його осо-
бливості.Так, за сприяння голови 
Тисменицької районної ради Рома-
на Крутого та депутатів районної ра-
ди, з районного бюджету виділено:

2 890 000 гривень – на ре-
монт доріг населених пунктів на-
шого району;

Загальна сума, виділена Тис-
меницькою районною радою від-
ділу освіти – 13 641 300 гривень.

З них: 5 081 300 гривень – 
відділу освіти Тисменицької ра-
йонної державної адміністрації 
для загальноосвітніх навчаль-
них закладів – заміна вікон на 
енергозберігаючі, закупка необ-
хідних засобів та матеріалів для 
покращення матеріально-техніч-
ної бази шкіл, ремонт спортза-
лів, санвузлів, посуд та інвен-
тар для шкільних їдалень, спорт-
інвентар, дитячий майданчик, 
класні дошки та інші необхідні 
нашим навчальним закладам 
матеріали;

1 000 000 гривень – на при-
дбання шкільного автобуса*;

6 740 000 гривень – на заро-
бітну плату. З них 6 млн. гривень 
для виплати заробітної плати та 
740 тис. грн – на забезпечення під-
вищення заробітної плати праців-
никам;

820 000 гривень – для до-
шкільних закладів освіти – впро-
вадження енергозберігаючих 
технологій, придбання меблів та 
інвентаря. 

З них 330 000 гривень – на за-
вершення робіт у дитячому садоч-
ку с. Вільшаниця та 200 000 гри-
вень – на співфінансування робіт 
з будівництва дитячого садочка у 
с.Черніїв.

 Закінчення на 2 стор.

На початку сесійного засідання голова Тисменицької райдержадміністрації 
Іван Семанюк та голова районної ради Роман Крутий вручили державні 

нагороди «Мати-героїня» мешканкам Старого Лисця Галині Левицькій та Лідії 
Федик, котрі виховали по п’ятеро дітей. 

На фото М. Слубського: Л. Федик та очільники району під час нагородження
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 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Завдяки ініціативі голови Тисменицької районної ради Романа Крутого, 

підтримці депутатського корпусу з районного бюджету продовжується фі-
нансування вартістю у кілька сотень тисяч гривень таких потреб загально-
освітніх, дошкільних навчальних закладів та закладів культури, бібліотек, як 
придбання оргтехніки, парт, стільців, посуду для їдалень та спортінвентаря 
для спортивних залів.

Загальна сума, виділена відділу культури Тисменицької районної дер-
жавної адміністрації – 4 770 488 грн.

З них: 1 383 312 гривень – для будинків культури, клубів та музичних 
шкіл на проведення ремонтних робіт, перекриття даху, заміну вікон та дверей 
на енергозберігаючі, придбання музичної апаратури, оргтехніки для будинків 
культури, бібліотек та інші необхідні матеріали для покращення матеріально 
-технічної бази закладів культури наших населених пунктів;

3 387 176 гривень – на заробітну плату. Для виплати заробітної плати 
– 3 млн. гривень та 387 176 гривень на забезпечення підвищення заробіт-
ної плати працівникам.

Загальна сума виділена управлінню соціального захисту населення 
Тисменицької районної державної адміністрації – 1 050 600 грн.

З них: 897 600 гривень – виділено управлінню соціального захисту на-
селення районної державної адміністрації на виплату заробітної плати пра-
цівникам, які забезпечують соціальними послугами громадян з інвалідністю, 
хворих, людей похилого віку та ін.

100 000 гривень – на покращення технології прийому громадян та при-
значення усіх видів допомог в управлінні праці та соціального захисту насе-
лення держадміністрації;

53 000 гривень – на ремонтні роботи у Черніївському стаціонарному 
відділенні для постійного проживання.

На соціальний розвиток населених пунктів виділено 3 643 812 гривень 
(для благоустрою територій, облаштування пішохідних зон, виготовлення 
кошторисної документації, проведення інвентаризації земель, на вуличне 
освітлення, будівництво спортзалу, підтримку спорту, встановлення спорт-
майданчика, водовідведення у наших населених пунктах та на утримання 
місцевої пожежної охорони (с. Старий Лисець);

320 000 гривень – на підтримку районних засобів масової інформації;
582 500 гривень – на цільову програму «Духовне життя» на 2016-2020 роки.
Охорона здоров’я профінансована рішенням даної сесії на загальну 

суму 959 300 гривень. З них 485 000 гривень – на встановлення енергозбе-
рігаючих вікон, дверей, ремонт даху, придбання обладнання для лікарських 
амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів району.

На фінансування забезпечення пожежної безпеки виділено 150 000 
гривень, на проведення мобілізаційних заходів та заходів з цивільного за-
хисту населення у нашому районі – 350 000 гривень, на розвиток фізичної 
культури та спорту, підтримку громадських спортивних організацій (зокре-
ма, заявковий внесок сільських футбольних команд для участі у районних 
змаганнях) – 75 000 гривень.

Обсяг субвенції місцевим бюджетам на виконання Програми розвитку 
місцевого самоврядування в Івано-Франківській області (співфінансуван-
ня переможців сьомого обласного конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування) – 2 100 000 гривень з обласного бюджету та 
350 000 гривень з районного бюджету.
Сільська рада Обласний бюджет Районний бюджет
Вільшаницька 150 000 30 000
Колодіївська 150 000 25 000
Клубовецька 150 000 35 000
Милуванська 150 000 30 000
Новокривотульська 150 000 10 000
Радчанська 150 000 10 000
Рошнівська 150 000 50 000
Павлівська 150 000 35 000
Поберезька 150 000 20 000
Пшеничниківська 150 000 15 000
Старокривотульська 150 000 50 000
Черніївська 150 000  
Чукалівська 150 000 10 000
Чорнолізька 150 000 30 000
Разом: 2 100 000 350 000

Таким чином, як і обласна рада, ми надаємо населеним пунктам Тис-
меницького району додаткові стимули та можливості для розвитку, робимо 
більш привабливим середовище життя, а отже, ми зберігаємо та розвиваємо 
культуру сільського життя, його традиції та звичаї, забезпечуємо економічну 
базу для його реалізації.

Витяги з рішень 8 сесії Тисменицької районної ради:
• Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
• Про спрямування залишку коштів загального та спеціального фондів 

районного бюджету
(у таблицях показано фінансування в розрізі галузей і населених пунктів)

Про перерозподіл коштів резервного фонду
Назва головного розпорядника коштів Сума всього (грн) 
Відділ освіти райдержадміністрації 740 000  
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 
школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціаліз. школами, ліцеями (підвищ. 
заробіт. плати працівникам з 01.04.2017р. по 31.08.2017р.) 740 000  
Відділ культури райдержадміністрації 1 422 039  
підвищення заробіт. плати праців. з 1.04.2017р. по 31.08.2017р 387 176  
на виплату заробітної плати працівникам 317 863  
Палаци і будинки культури, клуби і інші заклади клубного типу 717 000  
БК Одаї (перекриття) 280 000  
клуб Майдан (придбання сценічного взуття хоровому колективу) 10 000  
БК Стриганці (капремонт фасаду) 50 000  
БК Підлісся (придбання сценічних костюмів для аматорського вокального ансамблю 
45,0 тис.грн., внутрішній ремонт – 140,0 тис.грн,) 185 000  
БК Підлужжя (ремонт даху ) 162 000  
клуб с.Рибне (заміна вікон) 30 000  
Фінансове управління районної державної адміністрації 3 114 000  
"Інші субвенції" 3 114 000  
Тисмениця (встановлення бруківки на площі Ринок – 320,0 тис.грн., 
закупівля антивандальних тренажерів – 40,0 тис.грн.) 360 000  
Єзупіль (встановлення бруківки в центральній частині Єзуполя – 100,0 тис.грн., 
реконструкція центру екстренної  допомоги – 190,0 тис.грн.,
капремонт роздягалки на футбольному полі – 20,0 тис.грн.,) 310 000  
Березівка (ремонт приміщення адмінцентру під бібліотеку) 20 000  

Вільшаниця ( поточний ремонт вул. Швабівка – 30,0 тис.грн.,) 30 000  
Ганнусівка (завершення вуличного освітлення) 200 000  
Драгомирчани (завершення будівництва роздягальні на сільському стадіоні – 60,0 тис.
грн., облаштування автобусної зупинки вул. Миру – 25,0 ттис.грн.,) 85 000  
Добровляни (вуличне освітлення) 40 000  
Клузів (будівництво водопроводу та каналізації до ФаПУ – 13,0тис. грн., прид/ спортивних 
тренажерів – 80,0 тис. грн) 93 000  
Козина (вуличне освітлення вул. Шевченка до прис/ Пітрич) 50 000  
Колодіївка (вуличне освітлення – 35,0 тис.грн., 
заміна дверей в адмінбудинку – 30,0 тис.грн.,) 65 000  
Майдан (виготов. проектно-кошторисної документації на провед. водопостачання -65,0 
тис.грн., придбання  тенісного   стола в с.Н.Гута – 4,0 тис.грн., ) 69 000  
Милування (заміна дверей в адмінбудинку) 35 000  
Марківці (придбання знаків на пішохідний перехід 
с.Одаї – 15,0 тис.грн., придбання будівельних матерів  30 000  
Нові Кривотули (заверш. капремонту спорт. споруд на стадіоні) 10 000  
Підпечери (завершення вул. освітлення вул. Волкова, "Заріка") 70 000  
Підлісся (благоустрій спортмайданчика) 80 000  
Побережжя (завер. робіт по паливній адмінцентру – 90,0 тис.грн., придбання бруківки 
та встан. тротуарної доріжки по вул.Шевченка – 200,0 тис.грн.) 290 000  
Пшеничники (облаштування кладовища в с.Погоня) 10 000  
Радча (капремонт та впорядкування пам'ятника Січовим стрільцям та встановлення 
пам'ятника Вацебі Г.В. – 150,0 тис.грн.) 150 000  
Рибне (облаштування доріжки до дитячого майданчика) 100 000  
Рошнів (реконструкція вуличного освітлення) 100 000  
Слобідка (поточний ремонт доріг – 50,0 тис. грн, придбання сміттєвих баків – 6,0 тис.
грн., придбання футбольної форми та сіток для воріт – 10,0 тис.грн., 
придбання принтера – 6,0 тис.грн.) 72 000  
Старий Лисець (утримання МПО – 180,0 тис.грн., відвед. стіч. вод вул.Новоселів — 15,0 
тис.грн, для реаліз. проекту Всеукраїнського та обл. конкурсів "Удосконалення механізмів 
застосування альтернативних джерел енергії" – 190,0 тис. грн.) 385 000  
Стриганці (реконструкція вуличного освітлення) 50 000  
Угринів (встановлення вул. освітлення в масиві "Довга нива") 80 000  
Хом'яківка (облаштув. тер. біля пам'ятника воїнам УПА – 25,0 тис.грн., території навколо 
кладовища – 50,0 тис.грн., будівництво стадіону – 150,0 тис.грн.) 225 000  
Чукалівка (придбання матеріалів для облаштування автобусних зупинок – 75,0 тис.
грн., придбання сміттєвих баків – 30,0 тис.грн.) 105 000  
Разом  5 276 039  

Про перерозподіл коштів районного бюджету на 2017 рік
Назва головного розпорядника коштів Сума всього (грн) 
Районна рада 320 000  
Підтримка засобів масової інформації (фінансова підтримка студії телебачення 
"Тисмениця" – 300,0 тис. грн., газета "Вперед" – 20,0 тис. грн.) 320 000  
Районна державна адміністрація, в тому числі: 2 419 300  
Утримання та розвиток інфраструктури доріг 1 370 000  
Драгомирчани с/р вул.Шкільна 200 000  
Марківці с/р вул. Нивки 150 000  
Клузів с/р вул. Галицька 250 000  
Загвіздя с/р вул. Калинова 120 000  
Тязів с/р вул. І.Франка 250 000  
Радча с/р дорога Чукалівка – Богородчани 120 000  
Сілець с/р вул.Миру 280 000  
Програма розвитку стосунків з міжнародними організаціями 
та регіонами на 2016-2020 роки 150 000  
Цільова програма мобілізаційних заходів та цивільного захисту насеелення в 
Тисменицькому районі в 2016-2020 рр. 350 000  
Інші видатки (Комплексна програма щодо розвитку фізичної культури 
та спорту, підтримки громадських спортивних організацій) 75 000  
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 153 100  
опл. електроен. (Тисмениця- 1,0 тис. грн, Лисець- 15,0 тис.грн.) 16 000  
Павлівська л/а (прид. елект. ваги – 5,5 тис. грн, інвен. – 1,6 тис. грн, ) 7 100  
Стриганецька л/а (завершення ремонту І поверху) 130 000  
Первинна медико-санітарна допомога 175 000  
опл. електроен. (Тисмениця - 20,0 тис.грн, Лисець - 10,0 тис.грн.) 30 000  
Нові Кривотули, Терновиця ФАП (заміна вхідних дверей) 30 000  
Березівка ФАП (придбання холодильника, пеленального столика, глюкометра, комп'ютера 
та друкувального пристрою 30 000  
Козина ФАП (заміна вхідних дверей) 20 000  
Стебник ФАП (придбання огорожі) 15 000  
Підпечери ФАП (заміна вікон) 50 000  
Багатопрофільна стаціонарна мед. доп. населенню 146 200  
Лисець ЦРЛ (полікл. дит. консультація – 30,0 тис. грн) 30 000  
Опл. елек. (Тисмениця - 30,0 тис.грн., Лисець — 86,2 тис. грн) 116 200  
Управління агропромислового розвитку РДА 30 000  
Прог. борот. з борщів. Сосновського  у Тисмен. р-ні на 2016-2020 р. 30 000  
Відділ освіти райдержадміністрації 5 701 300  
Дошкільна освіта 290 000  
Загвіздянський дит. садок (заверш. робіт по утепл. фасаду) 90 000  
Вільшаницький дит. садок (прид. меблів та інвентаря) 200 000  
Надання загальної серед. освіти загальноосвітніми нав. закл. (в т.ч. школою – дитячим 
садком, інтернатом при школі), спец. школами, ліцеями, 4 811 300  
Співфінансування проектів по обласному конкурсу: 170 000  
Вільшаниця ЗОШ – 70,0 тис.грн    
Ст.Кривотули ЗОШ – 40,0 тис.грн    
Радча ЗОШ – 60,0 тис.грн    
Лисець НВК (встанов. котла 140,0 тис. грн.,
заміна дверей – 60,0 тис.грн.,) 200 000  
Єзупіль НВК (прид. спортінвентаря та спортивної форми) 41 000  
Братківці ЗОШ (благоустрій території) 200 000  
Березівка ЗОШ ( капремонт тепломережі – 
80,0 тис.грн., прид. облад. та посуду – 60,0 тис.грн.) 140 000  
Тисмениця ЗОШ (придбання парт та крісел -15,0 тис. грн, придбання конференцстола 
в кабінет журналістики – 14,2 тис. грн, придбання комплекту учнівських меблів та 
класної дошки – 29,5 тис. грн) 58 700  
Довге НВК (заміна вікон) 65 000  
Одаї ЗОШ (реконс. прим., яке викор. АТС для дошк. груп) 100 000  
Красилівка ЗОШ (завершення поточного ремонту ) 48 000  
Ст. Кривотули ЗОШ (рем. даху – 200000, посуд до їдальні – 15000 ) 215 000  
Красилівка ЗОШ (ремонт приміщення) 60 000  
Вільшаниця ЗОШ (заміна вікон) 120 000  
Козина ЗОШ (придбання плитки, клею та заміна дверей) 60 000  
Сілець ЗОШ (капремонт коридору та їдальні) 90 000  
Стриганці НВК (перек. даху – 300,0 тис.грн, прид. 
меблів та телевізора 25,0 тис.грн) 325 000  
Слобідка ЗОШ (рем. туал. – 100,0 тис. грн, вст. брук. – 150,0 тис.грн) 250 000  
Рошнів НВК (заміна вікон та дверей) 50 000  
Павлівка НВК (рекон. освіт., заміна світ. – 28,0 тис.грн, покращ. мат.-тех. бази спортзалу 
– 25,0 тис.грн., облаштування території бруківкою 230,0 тис.грн) 283 000  
Підлісся ЗОШ (заміна вікон) 100 000  
Нові Кривотули ЗОШ (канал., криниця – 100,0 тис. грн., 
заміна вікон та дверей - 150,0 тис.грн.) 250 000  
Підпечери ЗОШ (заміна вікон) 150 000  
Побережжя НВК (заміна вікон) 120 000  

Пшеничники НВК (заміна вікон) 180 000  
Підлужжя ЗОШ (придбання холодильника) 20 000  
Липівка ЗОШ (заміна вікон та дверей) 120 000  
Майдан НВК (реконструкція освітлення ) 80 000  
Марківці НВК (прид. меблів і встан. перегородки для дош. групи) 60 000  
Милування ЗОШ (пров. водогону та копання криниці – 20,0 тис.грн., прид. тренажерів 
– 160,0 тис.грн., заміна дверей – 120,0 тис.грн.,) 300 000  
Радча ЗОШ (капремонт та обладнання кабінету хімії) 120 000  
Рошнів НВК (телевізор, порохотяг, волейбольні м'ячі) 21 000  
Черніїв ЗОШ (встановлення бруківки) 300 000  
Угринів НВК (придбання ком"ютерної техніки) 30 000  
Ямниця НВК (придбання комп'ютерного класу) 140 000  
Узин ЗОШ (завершення реконструкції приміщення під внутрішній туалет – 280,0 тис.грн., 
придбання тенісних столів, проектора та крісел – 32,0 тис.грн., вікна, двері, санвузли – 
17,6 тис.грн.,) 329 600  
Клубівці школа (придбання телевізора) 15 000  
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 600 000  
Ремонт фасаду, заміна вікон, внутрішні туалети 600 000  
Відділ культури райдержадміністрації 666 312  
Бібліотеки 77 000  
Братківці (капремонт бібліотеки) 50 000  
Придбання літератури для бібліотек с. Марківці, 
с. Одаї – 2,0 тис. грн., придбання принтера с. Одаї – 5,0 тис. грн.,) 7 000  
Придбання комп'ютерної техніки для філії с. Чорнолізці 20 000  
Палаци і будин. культури, клуби і інші заклади клуб. типу 201 312  
Клуб с. Красилівка (поточний ремонт) 18 400  
БК Підлужжя (рем. даху – 96,0 тис. грн, зам. сис. опал. 
86,912 тис. грн ) 182 912  
Школи естетичного виховання дiтей 388 000  
Єзупіль музична школа (капремонт даху) 310 000  
Тисмениця школа мистецтв (придбання баяна – 10,0 тис.грн., 
музінструментів – 30,0 тис.грн.,) 40 000  
Підпечери музична школа (придбання муз. інструменті – 18,0 тис.грн., комп'ютера та 
ксерокса -12,0 тис.грн., вхід. дверей – 8,0 тис. грн) 38 000  
Фінансове управління райдержадміністрації 1 440 000  
Інші субвенції 1 440 000  
Лисець с/р ремонт вул.Радчанська 200 000  
Добровляни с/р ремонт вул.Центральна 120 000  
Милування с/р ремонт вул. Шевченка 350 000  
Колодіївка с/р ремонт вул. Молодіжна 200 000  
Козина с/р ремонт дорога Козина – Крилос 50 000  
Стебник с/р ремонт вул.Миру 200 000  
Посіч с/р ремонт вул. Біла 150 000  
Липівка ФАП (ремонт сис. опалення приміщення ФАПу) 100 000  
Березівка с/р (придбання цементу, для облаштування підлоги 10,0 тис.грн., придбання 
спортінвентаря – 55,0 тис.грн., придбання освітлювальних пристроїв для спортзалу – 
5,0 тис.грн.,) 70 000  
Управління соц. захисту населення РДА 113 000  
Забез. соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, 
всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб 
життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші 
хвороби — 53,0 тис. грн., на виплату заробіт плати — 60,0 тис.грн. 113 000  
Разом 10 689 912 

Спрямування залишків коштів загального фонду районного 
бюджету, які склалися станом на 01.01.2017 року по головних 

розпорядниках коштів районного бюджету
Назва головного розпорядника коштів Сума всього (грн) 
Відділ освіти райдержадміністрації 6 000 000  
на виплату заробітної плати 6 000 000  
Відділ культури РДА (на виплату заробітної плати) 2 682 137  
Управління соціального захисту населення РДА 937 600  
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з надання місця для 
проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести 
самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні 
захворювання або інші хвороби ( на виплату заробітної плати) 188 600  
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (на виплату 
заробітної плати) 649 000  
Програма підтримки впровадження єдиної технології прийому громадян та призначення 
всіх видів соціальних допомог в управлінні праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації 100 000  
Районна державна адміністрація, в тому числі: 875 000  
Програма удосконалення роботи системи управління виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та її реформування в районі на 2016-2020 роки (в т.ч. 96,0 тис. грн. 
оплата за спожиті енергоносії) 450 000  
Районна цільова програма соціального захисту   дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах на 2016-2020 роки 60 000  
Цільова програма профіл. злочинності на 2016-2020 роки, в т.ч. 215 000  
-Тисменицький відділ поліції 150 000  
- міжрайонний відділ СБУ 25 000  
- районна прокуратура 25 000  
- Тисменицький районний сектор з питань пробації 15 000  
Програма забезпечення пожеж. безпеки на 2016-2020 роки 150 000  
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 67 000  
Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій  
Фінансове управління районної державної адміністрації 25 000  
Програма інформаційного, госп. та програмного забезпечення фін. управління районної 
державної адміністрації на 2016-2020 роки 25 000  
Управління економіки районної державної адміністрації 20 000  
Програма інформаційного, господарського та програмного забезпечення управ. економіки 
районної державної адміністрації на 2017 рік 20 000  
Разом 10 606 737 

Спрямування залишків коштів спеціального фонду
районного бюджету, які склалися за станом на 01.01.2017

Назва головного розпорядника коштів Сума всього (грн) 
Фінансове управління районної державної адміністрації 80312,11 
Милуванській сільській раді (для інвентаризації земель) 13812,11 
Марковецькій сільській раді (для встановлення 
спортивного майданчика с. Одаї) 66500 

 Спрямування залишків коштів бюджету розвитку районного 
бюджету, які склалися станом на 01.01.2017 року по головних 

розпорядниках коштів районного бюджету
Назва головного розпорядника коштів Сума всього (грн) 
Відділ освіти райдержадміністрації 1 330 000  
Вільшаниця (завер. робіт в дит. садку – 330,0 тис. грн) 330 000  
Придбання автобуса 1 000 000  
Фінансове управління РДА (інші субвенції) 957 000 
Клубівці (капремонт дороги вул. Семанівка – 200,0 тис. грн, будівництво спортзалу – 
500,0 тис. грн) 700 000 
Клузів (буд. водопроводу та канал.  до ФаПУ – 57,0 тис. грн) 57 000 
Субвен. обл. бюд. для співфінан. робіт по буд. дит. садка в с. Черніїв 200 000 
Разом: 2 287 000 
*Кошти державного бюджету, виділені минулого року; для придбання шкільного 
автобуса необхідне співфінансування з місцевого бюджету (примітка редакції).
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26 березня, в чет-
верту неділю Великого 
посту о 16.00 служити-
меться Хресна дорога 
на подвір'ї церкви Різд-
ва Пресвятої Богородиці 
УАПЦ в селі Одаї. Очолить 
богослужіння Митрополит 
Галицький Кир Андрій.

Про справи
З посвятою 

Апостолу правди
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Скільки раз повторюєш поезію Шев-
ченка, вслухаєшся в їхню мелодику і не 
можеш розумом збагнути, словами роз-
казати, в чому ж її сила, неповторність, 
особливий магнетизм. Напевно, отак і 
самого Шевченка повністю пізнати, ви-
вчити, усвідомити просто неможливо. 
Він настільки багатогранний і невичерп-
ний, що безкінечний. І знаємо ми про 
нього дуже мало, власне, знаємо тільки 
те, що знаємо. А тому кожна зустріч з 
його творчістю – це нові і нові відкриття. 

У концертній програмі взяли участь: 
народний аматорський хоровий колек-
тив «Благовіст» (керівник Руслана Ра-
кета, акомпаніатор Василь Дем’яник), 
соліст Василь Дубіцький, народний ама-
торський хоровий колектив «Дзвін» (ке-
рівник Мирослава Василюк, акомпаніа-
тор Володимир Абрамчук), Діана Шатар-
ська та чоловічий квартет (концертмей-

стер Володимир Дзеньків), дитячий хор 
школи мистецтв ім. Йова Княгиницького 

(керівник Леся Гринюк), народний ама-
торський жіночий вокальний ансамбль 
«Перлина» (керівник заслужений праців-
ник культури України Марія Борис, кон-
цертмейстер Любомир Медвідь), солістка 
Оксана Пинчук, флейтист Любомир Фре-
юк (концертмейстер Тетяна Ткачівська), 
вокальний дует у складі Оксани Холод-
няк та Вікторії Данилець (концертмейстр 

Тетяна Вістовська), народний аматор-
ський ансамбль танцю «Тисменичанка» 
(керівники заслужений працівник культу-
ри України Ярема Галига та Роман Шкру-
мида, акомпаніатор Олександр Тарас), 
ансамбль бандуристів школи мистецтв 
ім. Йова Княгиницького (керівник Ольга 
Кубік), народний аматорський чоловічий 
вокальний ансамбль «Два кольори» (ке-
рівник Тамара Березіцька, акомпаніатор 
Іван Дутка), народний аматорський мо-
лодіжний ансамбль «Фортуна» (керівник 
Тамара Березіцька), оркестр народних 

інструментів Олега Камінського (керів-
ник Володимир Шотурма).

Від того, чи знайдеться місце для 
Тараса Шевченка в нашій душі, зале-
жить, ким ми є і ким будемо. Адже для 
всього світу вже понад півтора століття 
слово «Україна» нерозривно пов’язане 
з ім’ям Тараса Шевченка, бо йому суди-
лося стати вісником мрій і прагнень на-
роду, символом нації та країни. 

Людмила ФЕДИК, провідний 
методист відділу культури

Пройняло 
до закапелків душі

Незвичайний творчий захід відбувся 12 березня у маленькому селі Добро-
вляни. Того дня в сільській бібліотеці, ідеально відремонтованій завдяки 
старанням світлої пам’яті сільського голови Ярослава Якубіва, односельчани 
вшанували Тараса Шевченка та мали велику приємність живого спілкування 
з чудовою поетесою та письменницєю Оксаною Кузів.

З великим натхненням поезії Кобза-
ря читали для односельчан юні Марічка 
Долішня та Микола Олійник. А після їх 
виступу відбулася літературна зустріч.

Пані Оксана охоче відгукнулася на 
запрошення відвідати Добровляни, зо-
всім не переймаючись тим, що, може, 
в такому селі не набереться належна 
аудиторія. І літературна зустріч направ-
ду вдалася – поезія та уривки прозо-
вих творів цієї щирої, доброзичливої, 
талановитої, красивої жінки торкнули-
ся найглибших закапелків душі кожно-

го з присутніх, розчулили та викликали 
сльози на очах навіть у літніх чоловіків. 
До речі, збірка поезій Оксани Кузів, яка 
вийшла в 2015 році, якраз називаєть-
ся «В закапелках душі». У цих віршах 
простими словами викладена велика 
життєва мудрість поколінь.

Але дебютувала в літературі О. Кузів з 
прозовою книжкою «Адамцьо» (2014 рік), 
яка одразу стала «книжкою року в моло-
ді Прикарпаття». У Добровляни ж пись-
менниця приїхала з другою книгою про-
зи «Назови мене своєю» (Львів, 2017 р.), 

яка ще пахне поліграфічною фарбою. У 
книзі вміщено чотири повісті та новели: 
«Таїнство», «Артистка», «Адамцьо. Вінець 
Божого творива» і «Назови мене своєю». 
Уривки з цих творів прозвучали для добро-
влянських глядачів у авторському вико-
нанні. Кожен твір – це непроста життєва 
доля героя (героїні) в загостреній автором 
ситуації, що якраз допомагає виявляти 
людські чесноти та вади. І читач (або слу-
хач), знайомлячись з прозою пані Оксани, 
беззастережно стає на бік добра, задуму-
ючись і над власними вчинками. Напевно 
ж, у ці страсні дні така література особли-
во сприяє очищенню душі.

Годі висловити глибину вдячності 
нашій гості за прекрасний час спілку-
вання з нею, зустрічі з її творчістю. До 
слова, днями Оксана Кузів відзначила 
свій День народження, тож щиро бажа-
ємо їй Божої ласки у всьому, нестрим-
ного творчого лету.

Галина АГАРУНОВА-ІВАНКІВ, 
завклубом с. Добровляни

Оксана Кузів

Марічка Долішня

Микола Олійник

Щоб навчатися лікарської справи на практиці
З такою метою у середу, 15 березня, в приміщенні поліклінічного відділення Ли-
сецької центральної районної лікарні урочисто відкрили навчальну кімнату ка-
федри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортив-
ної медицини Івано-Франківського національного медичного університету. З цієї 
нагоди до Лисця приїхали ректор ІФНМУ Микола Рожко, проректори Володимир 
Федорченко та Ігор Вакалюк, завкафедрою сімейної медицини Василь Міщук, а 
від медичного колективу Тисмениччини — завідувач Лисецькою ЦРЛ Тарас Ско-
ропад і завідувач поліклінікою Роман Кіндратів. Адже, на думку і педагогів уні-
верситету, і практикуючих лікарів, такий кабінет буде дуже корисним.

«Завдяки цій базі групи студентів 
зможуть працювати в умовах, дуже на-
ближених до практичної медицини, — го-
ворить ректор ІФНМУ, професор Микола 
Рожко. — Студенти бачитимуть, як орга-
нізована робота, як проводиться огляд, 
вони будуть мати безпосередній «дотик» 
до хворої людини, і вони відчують себе 
лікарями. Я дякую головному лікарю Та-
расові Скоропаду за порозуміння, яке ми 
знайшли, і за те, що наші студенти змо-
жуть тут навчатися».

«Це майбутні сімейні лікарі, і тепер 
вони будуть вчитися спілкуватися з хво-
рими, — розповідає головний лікар Ли-

сецької ЦРЛ Тарас Скоропад. — Разом 
з лікарями ставитимуть перші в своєму 
житті діагнози, консультуватимуть хво-
рих, побачать, як повинен працювати сі-
мейний лікар. Це дуже важлива справа 
для практичної медицини і для студентів, 
які в майбутньому стануть лікарями».

На заняття до Лисця приїжджати-
муть студенти 5-6 курсу спеціальнос-
тей «сімейна медицина та фізична ре-
абілітація». Медуніверситет обладнав 
навчальну кімнату комп’ютером, мето-
дичними матеріалами. Але в основному 
заняття проходитимуть на базі поліклі-
ніки й лікарні.

Як пояснив завідувач кафедри загаль-
ної практики (сімейної медицини), фізич-
ної реабілітації та спортивної медицини, 
професор Василь Міщук, йдеться про те, 
щоб максимально провести профорієнта-
цію студентів для майбутньої роботи. І хоч 
кафедра вже має заміські бази, але необ-
хідність у саме цій зумовлена тим, що з 
2018 року набере чинності нова програма 
підготовки на додипломному рівні, яка пе-
редбачає більшу клінічну спрямованість. 
У Лисці планується створити умови сту-
дентам для оволодіння навиками малої 
амбулаторної хірургії. «Тут буде можливість 
брати участь в профілактичній роботі сі-
мейної медицини, — говорить Василь Мі-
щук, — зокрема проведенні профілактич-
них щеплень, контроль за станом здоров’я 
дітей. Ми сподіваємось, що на цій базі нам 
вдасться розширити напрямок, який сто-
сується первинної медичної допомоги при 
супутніх захворюваннях».

Наш кореспондент

Театралізована 
Хресна дорога у Сільці
Минулої суботи у Сільці пройшла театралізована Хресна дорога. Її для пара-
фіян церкви Різдва Христового провело Товариство українських студентів-
католиків «Обнова». Ця організація вже сьомий рік влаштовує такі Хресні 
дороги і часто презентує своє дійство у різних населених пунктах Галичини. 
В число цієї молодіжної організації входять світські студенти франківських 
вишів, а також кілька семінаристів, які також беруть активну та безпосеред-
ню участь у проведенні цього великопісного дійства.

Ініціатором проведення такої нетра-
диційної Хресної дороги став парох с. 
Сілець о. Василь Смицнюк. Треба від-
значити, що «Обнова» презентує свою 
постановку на цій  парафії вперше. Роз-
почалася Хресна дорога від Сілецької 
школи і пройшла традиційним марш-
рутом (по якій іде щорічно): централь-
ній вулиці Д. Зузука, далі по Січових 
стрільців і Т. Шевченка, а закінчилась 
біля церкви. Отець Василь поблагосло-
вив початок дійства і наголосив, що ця 
Хресна хода є доброю можливістю ще 
раз пройнятися Страстями Христовими 
і краще уявити, які страждання переніс 
Ісус задля нашого спасіння.

Під час Хресної дороги кожен зміг 
стати її співучасником, пропустити поба-
чене через себе та співпережити страсті 
Христові. Завжди говорять, що краще 
раз побачити, аніж сто разів почути. В 
часі дійства кожен присутній міг відчу-
ти себе поруч з Ісусом у ролі, яку сам 
для себе обрав. Присутні мали змогу 
пороздумувати над власним життям 
і усвідомити, що кожен удар батогом, 

кожна тернина у вінку Ісуса є наслід-
ком наших гріхів.

Навіть незважаючи на погоду (зран-
ку і до обіду падав дощ), Хресна дорога 
розчулила не одне серце. Думаємо, бага-
то присутніх зробили певні висновки зі 
свого життя, маючи наочне споглядан-
ня «відтвореної Голгофи». Можна було 
побачити на очах багатьох людей щирі 
сльози жалю та співчуття. Якщо глядач 
так сприймає побачене, то старання мо-
лодих студентів не марні. Адже осно-
вною метою товариства є обновити усе 
у Христі. Грі та старанням акторів треба 
віддати належне: незважаючи на про-
холодну весняну днину, вони виступали 
у своїх легких «несезонних» костюмах.

Завершилася Театралізована Хрес-
на дорога сценою Воскресіння Христо-
вого. Ісус воскрес, щоб ми, приречені на 
смерть, не впадали у відчай, вважаючи, 
що життя повністю завершується у мо-
мент смерті — Христос воскрес, щоб да-
рувати нам надію.

Іван ДРАБЧУК
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«Приклад Шевченка має окрилювати, 
а не вганяти в безнадію»

Блискуча промова Івана Малковича на врученні йому Шевченківської премії в 
галузі літератури (отримав нагороду за збірку поезій «Подорожник»), як тепер 
говорять, «підірвала» соцмережі. Її поширюють і поширюють, коментують і 
коментують, а навіть кажуть, що сама вона вартує головної національної лі-
тературної відзнаки. З поваги до нашого читача, який мусить бути поінфор-
мований про найкращі події нашого сьогодення, ми теж публікуємо виступ 
Малковича. Цей текст і дещо руйнує стереотипи стосовно нашого генія Шев-
ченка, і будить в нас почуття гідності, і дуже пасує до Шевченківських днів.

«Я дякую від усіх лауреатів, вам, пане 
високоповажний президенте, високоша-
новний голово Шевченківського комітету, 
високошановні члени Шевченківського ко-
мітету, шановна громадо, дякую всім, хто 
нашу творчість визнав гідною цієї найви-
щої в українській державі премії. Дякую.

Мені сказали, щоб я написав до п’яти 
хвилин слово про Шевченка, щоб я виго-
лосив, як літературний лауреат, то я це й 
виголошу.

У середині 1980-х улюбленою розва-
гою кількох молодих поетів була, зокрема, 
й така: комусь із непосвячених ми циту-
вали певні знакові рядки і просили відга-
дати, хто їх написав. От наприклад: «Сло-
ва дощем позамивались, і не дощем, і не 
слова». Люди називали і Вінграновського, 
і ще когось. Найначитаніші припускали, 
що це Еліот чи Сен-Жон Перс. Як солод-
ко було відкривати їм, що це Шевченко! І 
що «Ми восени таки похожі. Хоч капель-
ку на образ Божий». Чи, скажімо, «Гото-
во! Парус розпустили...» — це теж Шев-
ченко. Ми хвалилися Шевченком, як у то-
му давньоукраїнському канті — «і тобою, 
милий Боже, повсякчас хвалюся». Як же 
нам хотілося довести всьому світові, що 
Шевченко і модерний, і сучасний, адже з 
нього постійно ліпили тільки селянського 
романтика і таврувальника панів, понижу-
ючи образ національного генія до постаті 
бідного кобзаря, що печально пощипує 
струни кобзи чи бандури. Тобто читайте 
«Наймичку» і «Тополю», забудьте «Мертвим 
і живим» — як уїдливо зауважив сучасний 
поет. Біда в тому, що в багатьох шкільних 
і студентських аудиторіях саме такий об-
раз Шевченка переважає і досі — кріпак 
і селянський поет-мученик.

«Скиньте з Шевченка шапку. Та отого 
дурного кожуха. Відкрийте в нім академі-
ка. Ще одчайдуха-зуха» — закликав Драч 
і багато інших поетів упродовж сторіччя. 
Але наша українська натура і далі продо-
вжує зациклюватися на образі мученика, 
затінюючи істинний образ Шевченка-по-
ета. Ще й Кобзар, особливо у часи без-
державності і аж дотепер правив нам за 
найвищу Конституцію національного духу.

Багато поетів страждали і гинули, але 
небагато давали прихисток у слові цілій на-

ції. І невипадково уже у наші драматичні дні 
відважний син древнього вірменського наро-
ду, що сьогодні вже згадував пан президент, 
Сергій Нігоян, гине в центрі Києва за ідеали 
гідності саме з Шевченковими словами на 
вустах: «Борітеся — поборете!» Невипадково, 
перекрикуючи той незабутній протестний 
брязкіт наростаючого бойовиська, молода 
українська письменниця, стоячи на вершеч-
ку барикади на Грушевського і показуючи 
пальцем на янучарів, з убивчою силою про-
голошуватиме Шевченкове: «Во Іудеї во дні 
они, Во время Ірода-царя... Романські п’яні 
легіони. Паскудились». Бо справжні Шевчен-
кові смисли в багатьох його творах звучать 
як важкий, глибокий рок, а не мелясна попса.

Я мрію дожити до тих часів, коли ді-
тям у школі перестануть сльозливо опо-
відати горепашного кріпака, який служив 
безправним, бессловесним попихачем у 
панів, а замінять парадигму і вестимуть 
натхненну мову про неймовірного хлоп-
чика, що аж світився великим талантом, 
який без тата і мами, і без, здавалося, жод-
них шансів на успіх створив сам себе. І це 
його світіння бачили всі. І той свавільний 
п’яний дьячок, з яким малий Тарас читає 
псалтиря над померлими — а читає він 
найкраще за всіх своїх ровесників, і навіть 
норовистий Павло Енгельгардт, до якого 
хлопчик приходить по дозвіл навчатися у 
хлипнівського маляра, бо з дитинства лю-
бить малювати вояків і коней — це його 
найбільша пристрасть, і він вперто шукає 
вчителя. Енгельгардт швидко збагнув, що 
йому до рук потрапив справжній скарб, 
адже Тарас — найдотепніший, найсприт-
ніший, він усе робить заввиграшки, тала-
новито, кращого за нього не знайти. І він 
бере хлопця спочатку у Вільно, а потім і в 
столицю. А Шевченко тим часом вишколю-
ється у малярстві, і його мистецьке око все 
помічає. Виявляється, панське життя теж 
має свої протиріччя, у кожного суспільно-
го стану своя морока. І попри зрозумілий 
класовий антагонізм, Шевченко згодом на-
пише і таке, що в нас нечасто цитували: 
«Не завидуй багатому. Багатий не знає ні 
приязні, ні любові — Він те все наймає». 
Практичний нащадок швейцарського роду 
має свої плани щодо талановитого юнака, 
тож віддає його аж у чотирирічну науку до 

живописця Ширяєва, бо хоче мати сво-
го покоєвого художника. Але пан ніколи 
не віддав би юнака у науку, якби хлопець 
так шалено цього не прагнув, якби не го-
рів цим. А уявіть, який потужний і світлий 
талант треба було мати, щоб довкола йо-
го викупу з кріпацтва і вступу в академію 
закрутилися такі імениті люди, як Жуков-
ський, Брюлов і багато інших. Це просто 
якась нереальна історія! Достоту історія 
про успіх. Хоча треба чесно визнати: якби 
більшість тих людей знали, що помагають 
передовсім поету, а не художнику — нічого 
б такого не сталося.

І дітям, і студентам варто наголошува-
ти, що сильна і дієва мрія відкриває нам 
усі шляхи, навіть, здавалося б, у найне-
сприятливішому середовищі. Однак для 
цього треба вперто і каторжно працювати. 
Тож приклад Шевченка має їх окрилюва-
ти, а не вганяти у безнадію.

Срібна медаль академії, академік у 
гравюрі, розпис Большого театру — ви-
сокоосвічений юнак, що має шанс про-
довжити навчання в Римі — це все про 
Шевченка, його чекає феєричне життя! 
Він бачив, як живуть вищі суспільні про-
шарки, він умів бути франтом, був улюблен-
цем веселого творчого товариства. Адже 
він не тільки художник, але ще й чудово 
співає, легко віршує.

Але виявляється, що те його внутріш-
нє світіння — то далеко не абажурне сяйво, 
то вогонь правди. Він ані на мить не за-
буває про своє коріння і про ту неправду, 
яка панує на його батьківщині.

Шевченко має мужність не записати-
ся в лави прославляльників російського 
царя, який, хай і лівим гудзиком правої 
поли, але теж був причетний до його ви-
купу з неволі.

Але для генія правда понад усе, і Шев-
ченко переливає свою правду у поезію, і 
його слова снуються в такій божистій по-
слідовності, що, змикаючись одне з одним, 
дають нам вічну, непроминальну енергію 
українського духу.

Шевченко розуміє, як ця правда мо-
же окошитися на його долі, він знає, що 
роблять з тими, хто іде супроти і словом, 
і дією, як страчений Рилєєв. Ось, до речі, 
чиїм іменем варто було б називати наші ву-
лиці. Просто вчитаймося в майже всуціль 
українські назви творів Рилєєва: «Война-
ровський», «Мазепа», «Наливайко», «Бог-
дан Хмельницький». Більшого українофіла 
серед російських письменників не було і, 
мабуть, вже й не буде.

Однак Шевченко не вміє і не хоче кри-
вити душею, у якій клекотить праведний 
гнів і мрія про ідеальну, майже міфічну 
Україну. І ось його землякам уже і не со-
ромно показатися на люди — дивіться, ми 
є! Бо у часи, коли над слов’янщиною літав 
Бог-творець і розсіював зерно геніїв, яке 
зійшло у Польщі в 1798 — Міцкевич, у Мос-
ковії — 1799-го Пушкін, а в Україні — 1814 
року, про нас не забуто, ми теж присутні 
у великому Божому задумі.

Отож і наш з вами святий обов’язок — 
свідчити правду. А правда сьогодні така, 
що наша держава дуже недостатньо дбає 
про українську мову, що все починається 
і закінчується велемовними пустопорож-
німи фразами, що нас, носіїв української 
мови, ще й сьогодні багато хто з наших 
співгромадян трактує як дивакуватих або-
ригенів, що ми ще й досі як соняшник до 
сонця повертаємо голову на почуте укра-
їнське слово, що й донині не скасовано го-
резвісний закон Ківалова, який ганьбить 
цілу націю. Незрідка в наших зрусифіко-
ваних містах до мене підходять на вули-
цях люди і російською мовою дякують за 
книги. Але ж книги мої українські! Тобто 
люди в такий спосіб дають зрозуміти, що 
вони за те, щоб їхні діти читали і навчалися 
українською мовою. У них з різних причин 
з мовою не склалося, але діти їх мають її 
знати і шанувати.

Нарешті, мусить бути закон, який за-
хистить право кожного українця отриму-
вати всі послуги українською мовою — від 
крамниць і громадських установ до глян-
цевих видань, радіостанцій і телебачення, 
де всі без винятку ток-шоу і програми по-
винні вестися державною мовою. За чіт-
ко виписаними винятками для кримських 
татарів та кількох інших національних мен-
шин, які купно тут проживають.

Треба звести до розумного мінімуму 
вивіски, писані мовою агресора, а надто ті, 

зі знущальними назвами на кшталт «Ва-
реничная «Катюша» — так, наче той мос-
каль щодня і щогодини безчестить нашу 
безталанну Катерину.

Кажуть, що мовний закон може ко-
мусь зашкодити, але це неправда. Шко-
дить його відсутність. Згадайте, скільки 
чудових сучасних українських пісень ми 
відкрили для себе, відколи вступив у дію 
закон про музичні квоти. Колись дуже до-
тепно перефразував Шевченка навічно 
молодий Назар Гончар. Пишучи про пере-
вертня у бузині, він завершив свого вірша 
Шевченковим рядком, але в іншому напи-
санні: «Та соловейко не за тих». І справді, 
соловейко не за них.

Адже відомо, що мова — найважливі-
ший маркер національної самоідентифіка-
ції. Може видозмінюватися прапор, герб і 
навіть, на превеликий наш жаль, терито-
рія, але, як цитувала Леся Українка слова 
ірландця Томаса Девіса, «нація повинна 
боронити мову більше, ніж свою терито-
рію. Втратити рідну мову і перейняти чужу 
— се найгірший знак підданства».

Коли у часи Другої світової Черчилль 
обговорював зі своїми урядовцями бюджет 
і вони хотіли урізати видатки на культуру на 
користь армії, Черчилль обурився. «А що ж 
ми тоді будемо захищати?» — спитав він.

На жаль, нашим урядовцям далеко до 
Черчилля. Вони не розуміють, що тільки 
тут, між цим небом і цією землею, народи-
лися такі слова, як «жито», «Дніпро», «чо-
венце», «мрія» і тисячі інших прекрасних 
слів. І що тут все наладиться лише тоді, 
коли українська мова лунатиме всюди, 
коли ми перебуватимемо в океані рідної 
мови. Можливо, я утопіст, але подібна дум-
ка висловлюється в нашому інформацій-
ному просторі все частіше. Якщо тут буде 
українська мова, то в нас буде лад, а якщо 
ні — тут буде вічний Путін, як би він не на-
зивався. Адже сказано: «На початку було 
Слово», яке, як відомо, формує свідомість. 
І з цим Словом ми неодмінно повернемо-
ся до самих себе і нарешті повнокровно 
з’явимося на культурній карті світу.

У моїй скромній книжиці, яку сьогодні 
удостоєно такої високої відзнаки, я вів річ 
про дивовижну особливість української 
абетки, яка починається з Ангела, а за-
кінчується Янголом. І вони обидва мовби 
захищають нашу абетку від А до Я, Ангел 
і Янгол. Такого нема в жодній мові. Але 
іноді, на жаль, навіть їхнього захисту за-
мало, бо цей захист повинна гарантувати 
українська держава.

І ось, коли ми матимемо гідний захист 
і мови, і держави — тоді нарешті

«Буде бите
Царями сіянеє жито!
А люде виростуть. Умруть
Ще незачатиє царята...
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі».

Щоб слово Тараса лунало 
не тільки у річницю

До 203-іх роковин від дня народження Тараса Шевченка у Тязівській школі 
відбулися різноманітні заходи, а довершився Шевченківський тиждень пів-
торагодинним концертом у місцевому будинку культури.

Протягом тижня у школі проходи-
ла виставка «Кобзарів», організована 
шкільним бібліотекарем Марією Оста-
шук. Дев’ятого березня на урочистій лі-
нійці перед учнівським та педагогічним 
колективом виступили третьокласники з 
поетичними рядками про Шевченка. Цьо-
го ж дня відбулося літературно-музичне 
свято «В своїй хаті своя правда, і сила, і 

воля…» (керівник — педагог-організатор 
Олександра Дорошенко). 10 березня було 
організовано поетичні читання «Гортаю-
чи сторінки «Кобзаря». Першими декла-
мували послання «І мертвим, і живим, і 
ненародженим…» педагоги школи, а зго-
дом прийняли естафету учні молодших 
класів та підготовчої групи. Серед стар-
шокласників пройшов конкурс читців, на 

котрому було відзначено грамотами та 
подяками кращих декламаторів. Однак 
основною метою поетичних читань було 
власне не так виявлення обдарованих 
читців, як глибоке та вдумливе проник-
нення в пророчі рядки українського генія.

Концерт у будинку культури 12 берез-
ня розпочався із виступу  наймолодших 
тязівчан. Також із пророчим словом Та-
раса виступили Аліна Маліновська (вірш 
«Чума»), Марина Сербин («І мертвим, і 
живим…»), Марійка Криса («Лебедин»), 
Вероніка Дорошенко («Садок вишневий 
коло хати»), Інна Гуляк («Хустина»). Зву-
чали пісні, присвячені Шевченку, а та-
кож на слова автора «Плавай, плавай 
лебедонько», «Не на шовкових пелюш-
ках» у виконанні ансамблю «Яворина», 
а хор «Родина» виконав «Реве та стогне 
Дніпр широкий» та «Заповіт». Окрім то-
го, близько 15 пісень подарували тязів-
чанам солісти Ірина Боднар (Садула), Ві-
кторія Музика, Андрій Дорошенко, Інна 
Гуляк, Марина Сербин, Юлія Коробейко, 
Микола Дмитрук, Тетяна Відінєєва, Алі-
на Маліновська. Сподіваємося, що сло-
во Кобзаря буде лунати у кожній оселі, 
і для цього не обов’язково чекати Шев-
ченківських днів.

Наталія КОРОЛЕВИЧ, Ірина САДУЛА

Дякуємо за книги!
Невичерпним джерелом знань, віко-

вічною скарбницею мудрості, національ-
ною скарбницею людських доль і шляхів є 
бібліотека. Книга у сільській бібліотеці до-
ступна всім. Варто лише захотіти її читати. 
А для тих, хто вчиться, бібліотека — це по-
трібне безперервне джерело нової літера-
тури. І в нинішній нелегкий час Березівка 
знайшла людину, що надала кошти на заку-
півлю книг до сільської бібліотеки-філіалу. 
Величезне спасибі за розуміння і фінансову 
підтримку бібліотеки-філіалу с. Березівка 
приватному підприємцю Олександру Бі-
ленку, який виділив для бібліотеки 2000 
гривень. А також дякуємо за сприяння у 
розвитку сільської бібліотеки Олександру 
Варі, сільському голові, та керівництву й 
працівникам Тисменицької центральної 
районної бібліотеки за допомогу у виборі 
та оформленні книг.

Закуплено 56 нових видань різної 
тематики, розрахованих на читачів різ-
них вікових категорій. При закупівлі бу-
ло враховано в першу чергу думку й по-
треби читачів, а також поради досвід-
чених працівників бібліотек. Серед за-
куплених: художні книги, різні дитячі та 
юнацькі енциклопедії, захоплюючий світ 

тварин та техніки, казок та лицарських 
турнірів, світ фантастики та справжньої 
і такої потрібної всім нам любові. Купу-
ючи ці книги хотілось охопити всі теми 
та всі побажання читачів, хоча це прак-
тично нереально, адже бажань багато і 
вони дуже різні, а бажаючих допомог-
ти фінансово куди менше. Тому ще раз 
щиро дякуємо нашому спонсору. Міцно-
го здоров’я вам, професійних здобутків, 
достатку та мирного неба над головою. 
Ваш внесок оцінить кожен читач, кожен, 
хто цінує слово, книгу та нашу неповтор-
ну українську культуру.

З вдячністю — завбібліотекою-
філіалом с. Березівка Н. КУРПЕЛЬ
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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:

БОДНАРЧУКА Василя Юрійовича, 
18.03.1958  р. н., директора Поберезь-
кого навчально-виховного комплексу;

НЕДОГИБЧЕНКО Ольгу Прокопів-
ну, 19.03.1956 р. н., голову районної 
організації інвалідів «Союз Чорнобиль 
України»;

ПОПАДИНЦЯ Василя Дмитрови-
ча, 19.03.1960 р. н., начальника відді-
лу взаємодії з правоохоронними ор-
ганами, оборонної та мобілізаційної 
роботи апарату районної державної 
адміністрації;

ОНИЩЕНКА Леоніда Григоровича, 
19.03.1965 р. н., начальника відділу 
містобудування та архітектури район-
ної державної адміністрації;

ВИННИК  Наталію  Ігорівну, 
19.03.1972 р. н., директора Ямниць-
кого навчально-виховного комплексу;

РЕКЕТЧУКА Богдана Івановича, 
20.03.1969  р. н., сільського голову с. 
Клубівці;

ПРИЛЕПСЬКУ Стефанію Степанів-
ну, 21.03.1965 р. н., спеціаліста відділу 

містобудування та архітектури район-
ної державної адміністрації;

ДМИТРИКА Михайла Васильови-
ча, 22.03.1954  р. н., депутата район-
ної ради;

АРХАМУЛУ Наталію Михайлівну, 
23.03.1978 р. н., секретаря Вільшаниць-
кої сільської ради;

ШКАВРІТКА Дмитра Петровича, 
23.03.1990 р. н., секретаря виконавчого 
комітету Загвіздянської сільської ради;

МИКИТИНСЬКОГО Михайла Ми-
хайловича, 24.03.1959 р. н., голову 
правління ВАТ «Агропромтехніка»;

ВІНТОНЯКА Ігоря Миколайовича, 
24.03.1960 р. н., голову правління ПрАТ 
«Газінвест»;

ВЕРКАЛЬЦЯ Юрія Михайловича, 
24.03.1961 р. н., сільського голову с. 
Колодіївка;

ГЕЙКА  Василя  Івановича , 
24.03.1963 р. н., депутата районної 
ради.

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

Подяка
Правління громадської організації 

«Моя Україна» висловлює подяку голові 
Тисменицької районної ради Романові 
Крутому і всьому депутатському корпусу,  
а особливо депутатам  Іванові Тимчуку 
(фракція БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» ),  Ігореві 
Демківу (фракція «УКРОП») і Романові 
Мохняку (фракція “БАТЬКІВЩИНА”) за 
те, що вони відгукнулися на наші звер-
нення щодо покращення матеріально-
го становища сільської бібліотеки села 
Одаї, безпечного пішохідного руху в селі 
Одаї по дорозі Н-10 Стрий - Чернівці та 
перекриття покрівлі клубу села Одаї та 
виділили кошти на дані об’єкти.
З повагою — Микола ТВАРДОВСЬКИЙ, 

голова правління ГО «Моя Україна»

Втрачено сертифікат на земельну ділянку нового зразка № 311501, вида-
ний 15.03.2001 р. Тисменицьким ДЗК, на ім’я Лапінський Мирослав Васильович.

А пожеж 
побільшало

З початку 2017 року ситуація з ви-
никненням пожеж та загибеллю 
людей на пожежах склалась три-
вожною. В Тисменицькому районі 
виникло 99 пожеж, внаслідок яких 
загинула одна особа. За 2016 рік ви-
никло 60 пожеж. Ріст пожеж скла-
дає шість процентів.

10 березня в с. Хом’яківка у помеш-
канні виявлено тіло громадянина 1968 
р.н., який загинув внаслідок необереж-
ності під час куріння у ліжку.

Шановні мешканці району! Тисме-
ницький районний відділ Управління 
державної служби надзвичайних ситу-
ацій звертається до вас із проханням 
подбати про належний стан протипо-
жежної безпеки в побуті та на робочо-
му місці. Пам’ятайте: безпека вашого 
життя залежить від вас самих. Будьте 
обережні, не допустіть трагедії.

Знаєш про корупцію в ДСНС — 
повідом

Для реалізації державної політики у 
сфері боротьби з корупцією в Державній 
службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 
в Івано-Франківській області діє сектор 
безпеки та запобігання проявам корупції. 
У відповідності до покладених на нього 
обов’язків він здійснює організаційні та 
практичні заходи щодо викорінення пере-
думов вчинення корупційних дій з боку 
співробітників ДСНС в області та опера-
тивного реагування на такі дії.

Крім того, сектор займається пере-
віркою в установленому порядку пові-
домлень громадян та юридичних осіб, 
інформації, оприлюдненої у друкованих, 
аудіовізуальних засобах масової інфор-
мації щодо причетності працівників та 
осіб рядового і начальницького складу 
ДСНС в області до вчинення корупцій-
них правопорушень.

У випадку, якщо ви стали свідком 
або об’єктом незаконних, корупційних 

дій з боку працівників системи ДСНС 
на території області, для отримання не-
обхідної інформації та кваліфікованої 
допомоги телефонуйте: ДСНС України: 
(044) 253-64-65 (цілодобово), електрон-
на адреса управління внутрішнього ау-
диту та протидії корупції ДСНС Украї-
ни: terminova_upk@mns.gov.ua. У ДСНС 
в Івано-Франківській області: (0342) 
53-71-41 (цілодобово), номер мобіль-
ного телефону начальника сектору з 
питань запобігання та виявлення коруп-
ції УДСНС України в області Семянчина 
Романа Васильовича: 097-793-39-51, 
електронна адреса сектору з питань за-
побігання та виявлення корупції УДСНС 
в Івано-Франківській області: roman_
semjanchun@i.ua.

Віталій ТЕРЕШКУН, т.в.о. 
начальника Тисменицького РВ У ДСНС 

в Івано-Франківській області

Редакція газети «Вперед» повідомляє, що вартість одиниці друкованої пло-
щі – один сантиметр квадратний – для розміщення передвиборних матеріалів у 
друкованому ЗМІ газеті «Вперед» на позачергових місцевих виборах становить 
5.00 грн; на першій шпальті – 7.00 грн.

Телерадіоорганізація «Тисмениця» повідомляє, що вартість одиниці ефірного 
часу — одна секунда — для трансляції передвиборних матеріалів в ефірі телеба-
чення «Тисмениця» на позачергових місцевих виборах становить 1 грн 50 коп. 

Запрошуємо прихильників політичної партії «Сила Людей» 
приєднатися до створення осередку партії в Тисменицькому 
районі.

Контактна особа – Микола, тел.: 0639492047; 0665498973.

Шановні працівники підприємств житлово-комунального 
господарства та побутового обслуговування населення!
Вітаємо вас із професійним святом, яке щорічно відзначаємо у третю неді-

лю березня.
Чистота і привабливість населених пунктів, забезпечення комфортного про-

живання людей, життєдіяльності підприємств, закладів соціальної сфери значною 
мірою залежить від ефективного функціонування галузі житлово-комунального гос-
подарства. Щоденно у своїх домівках, на площах, вулицях міста чи села ми відчува-
ємо і бачимо результати вашої роботи, яка вимагає від комунальних служб загалом 
та кожного працівника зокрема відповідальності, сумлінності та професіоналізму. 

Щиро дякуємо вам за невтомну працю, яка починається на світанку, триває 
за будь-якої погоди та часто залишається непомітною. Сподіваємося, що ви і на-
далі будете вдосконалювати рівень обслуговування населення, розширюватимете 
асортимент своїх послуг, наближуватимете їх якість до європейських стандартів.

У цей святковий день бажаємо вам міцного здоров’я, радості, благополуччя, 
тепла і затишку у ваших родинах, нових здобутків у нелегкій, але потрібній усім 
нам роботі на благо жителів району.

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
                       Іван СЕМАНЮК                        Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада 
Розпорядження
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Про відзначення Подякою голови Тисменицької 
районної ради Кобльовського Василя Йосиповича
Відповідно до рішення районної ради від 24.05.2012 “Про встановлення Подя-

ки голови Тисменицької районної ради” за вагомий особистий внесок у розвиток 
футболу в Тисменицькому районі та з нагоди 60-річчя від дня народження відзна-
чити Подякою голови Тисменицької районної ради Кобльовського Василя Йоси-
повича, голову Тисменицької районної федерації футболу. 

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Стартувала оздоровча кампанія-2017
Розпочалася оздоровча кампанія 2017 року. Відповідно до Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» першочергово здійснюється оздоровлен-
ня дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування;

дітей осіб, визнаних учасниками 
бойових дій відповідно до пункту 19 час-
тини першої статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту»; 

дітей, один із батьків яких загинув 
(пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичних операцій, бойових 
дій чи збройних конфліктів або помер 
внаслідок поранення, контузії чи калі-
цтва, одержаних у районі проведення 
антитерористичних операцій, бойових 
дій чи збройних конфліктів, а також вна-
слідок захворювання, одержаного в пе-
ріод участі в антитерористичній операції; 

дітей, один із батьків яких загинув 
під час масових акцій громадянсько-

го протесту або помер внаслідок пора-
нення, контузії чи каліцтва, одержаних 
під час масових акцій громадянського 
протесту; 

дітей, зареєстрованих як внутріш-
ньо переміщені особи; 

бездоглядних та безпритульних 
дітей; 

дітей-інвалідів; 
дітей, потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи; 
дітей, які постраждали внаслі-

док стихійного лиха, техногенних ава-
рій, катастроф; 

дітей з багатодітних і малозабез-
печених сімей; дітей, батьки яких заги-
нули від нещасних випадків на вироб-
ництві або під час виконання службо-
вих обов’язків; 

дітей, які перебувають на диспан-
серному обліку; 

талановитих та обдарованих ді-
тей-переможців міжнародних, всеукра-
їнських, обласних, міських, районних 
олімпіад, конкурсів, фестивалів, зма-
гань, спартакіад, відмінників навчан-
ня, лідерів дитячих громадських орга-
нізацій; дитячих творчих колективів та 
спортивних команд. 

Відділ у справах молоді та спорту 
районної державної адміністрації звер-
тається до опікунів та батьків з про-
ханням подати заяви на оздоровлен-
ня дітей (м.Тисмениця, вул. Галицька, 
17; каб. 402, тел.: 2-43-89). Їх розгля-
датимуть у порядку черговості. У ви-
падку відсутності безоплатних путівок 
на бажання батьків (осіб, які їх заміня-
ють) дитина пільгової категорії, яка має 
право на отримання безоплатної путів-
ки, може її отримати з частковою опла-
тою вартості. 

У танцзалі тепер будуть дзеркала
Відсутність примусу, свобода вибо-

ру не лише занять, а й педагога робить 
Будинок дитячої та юнацької творчос-
ті надзвичайно привабливим для дітей 
різного віку. У 25 групах Тисменицького 
БДЮТ займається 375 вихованців. Не-
зважаючи на те, що частина керівників 
гуртків працюють за сумісництвом — це 
дружня команда однодумців, таланови-
тих педагогів.

На базі БДЮТ працює гурток на-
родно-сценічного танцю, в якому на-
вчається 30 учнів. Керівником гуртка 
є молодий талановитий педагог Марія 
Нефедів. Мрією учнів, батьків, педаго-
гів БДЮТ було придбання дзеркал для 
хореографічного кабінету.

У вирішенні цього питання допоміг 
юрист відділу освіти, член радикальної 
партії О. Ляшка Степан Масляк. Колек-
тив закладу щиро вдячний С. Масляку 
за виділення коштів для закупівлі та 

встановлення дзеркал та начальнику 
відділу освіти Тисменицької райдержад-
міністрації Світлані Шарабуряк за виді-
лення коштів для придбання будівель-
них матеріалів на виконання ремонтних 
робіт кабінету.

Поліпшення матеріально-технічної 
бази, на нашу думку, підвищує якість по-
зашкільної освіти.

Ольга ГОЛІЙЧУК, директор 
Тисменицького БДЮТ

У місті Тисмениця працює громадська приймальня 
Тисменицької районної в Івано-Франківській області ор-
ганізації  ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАР-
НІСТЬ», де ви зможете прийти на прийом до депутатів 

Тисменицької районної ради, Тисменицької міської ради, а також отримати фа-
хові юридичні консультації. 

Працівники громадської приймальні нададуть вам інформацію з приводу оформ-
лення субсидій, щодо процесу розвитку місцевого самоврядування,  боротьби з ко-
рупцією, прав і соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх сімей, тощо.

Адреса: м. Тисмениця, вул. К. Левицького, 8а.
Графік роботи громадської приймальні: Пн.-Пт. з 09:00 до 17:30. 
Обідня перерва з 13:30-14:00. Сб., Нд. – вихідний.
Тел.: (066)66-910-41.

Поліція інформує
Відповідно до Законів України «Про Національну поліцію», «Про дорожній 
рух» Національна поліція України ініціює позапланове обстеження доріг з 
метою приведення вулично-дорожньої мережі країни в придатний для руху 
транспортних засобів стан.

Як і загалом по країні, після за-
кінчення зимового періоду на проїз-
ній частині доріг загального корис-
тування та вулицях населених пунк-
тів Тисменицького району дорожнє 
полотно значно погіршало, місцями 
замість асфальтного покриття утво-
рилися суцільні ями.

Як правило, долаючи зруйновані 
ділянки доріг, водії транспортних засо-
бів змушені виїжджати на узбіччя, смугу 

зустрічного руху, створюючи при цьому 
аварійні ситуації. Від того збільшується 
кількість ДТП, наслідки яких бувають 
фатальними…

Закликаємо всіх водіїв транспорт-
них засобів та пішоходів Тисмениччи-
ни бути обережними на дорогах задля 
збереження свого життя!

Керівництво Тисменицького ВП ГУНП 
в Івано-Франківській області 
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  З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 

Відзнаки вмілих дзюдоїстів
Минулими вихідними Надвірна приймала чемпіонат з боротьби дзюдо се-

ред юнаків та дівчат до 21 року та молодших. На татамі місцевого спортивного 
комплексу демонстрували спортивні навички команди Калущини, Косівщини, 
Рожнятівщини, Надвірнянщини, Коломийщини, Тисмениччини, міст Болехів та 
Івано-Франківськ. 

Вихованці відділення дзюдо Тисменицької дитячо-юнацької спортивної шко-
ли потішили своїми виступами свого наставника Богдана Зінька, вкотре довівши, 
що Тисмениччина плекає юних борців. Чемпіонами змагань стали: Вікторія Заро-
вецька у вазі 57 кг та Софія Гуменюк (48 кг). Другі місця у відповідних вагових ка-
тегоріях посіли: Юля Павлюк (57 кг), Ангеліна Худик (37 кг), Божена Магіс (70 кг), 
Віталій Кудрявцев (30 кг). Сергій Зінько (27 кг), Діана Гордій (60 кг), Вікторія Гуме-
нюк (52 кг), Ілона Попадюк (27 кг), Соломія Герман (36 кг), Каміла Парипа (30 кг) 
та Тетяна Карапутна (25 кг) посіли треті місця. 

Два призери обласного чемпіонату 
Майстри малої ракетки з Косівського, 

Калуського, Рогатинського, Коломийсько-
го, Богородчанського, Городенківського 
та Тисменицького районів, обласного цен-
тру 11-12 березня у Рогатині змагалися 
за лідерство на чемпіонаті області з на-
стільного тенісу серед кадетів. 

Вкотре довели свою майстерність 
вихованці відділення настільного тенісу 
Тисменицької ДЮСШ. В особистій першо-
сті, де змагалися 45 учасників, заставив 
нервувати суперників наш талановитий 
Назарій Данилюк, який за результатами 
виступів посів перше місце. Майстерність 
не підвела юнака у парному розряді: із 
Любомиром Шешураком юні пінг-поністи 
стали третіми. 

Вітаємо юних спортсменів та тренерів із черговою перемогою. А Назарієві Да-
нилюку бажаємо ще більше фарту, адже наприкінці березня юнак у складі збірної 
Івано-Франківської області виступатиме на чемпіонаті України. Тож, до нових висот!    

Спортивні обрії

  КУБОК НФК «УРАГАН»

Визначились фіналісти
Запеклі футбольні баталії на паркеті спортивного залу Ямницького навчаль-
но-виховного комплексу визначили четвірку фіналістів районного шкільного 
турніру з футзалу на Кубок НФК «Ураган».

Вісімка наймайстерніших команд 
минулої суботи зустрілася у чвертьфі-
нальних батлах.  Гра школярів Тисме-
ницької ЗОШ І-ІІІ ступенів та Лисець-
кого НВК завершилася переконливою 
перемогою перших — 8:1. Чорнолізька 
команда обіграла братківчан з рахун-
ком 5:1. Школярі Старого Лисця роз-
громили однолітків з Побережжя — 9:0. 
Матч поміж Клубівцями та Павлівкою 
завершився перемогою останніх (ра-
хунок 3:5). 

Команди-переможці чвертьфіналь-
них поєдинків після попереднього же-
ребкування зійшлися у півфінальних 
двобоях. Першою виборювала путів-
ку до фіналу пара Тисмениця — Старий 
Лисець. Вправніші старолисецькі шко-
лярі, обігравши суперників з рахунком 
7:1, стали фіналістами змагань. Різни-

ця на табло у одне очко 2:3 у другому 
півфінальному поєдинку поміж учнями 
Чорнолізької ЗОШ І-ІІІ ст. та Павлівським 
НВК наблизила школярів з Павлівки до 
омріяного кубка. 

Згідно із регламентом проведен-
ня районного етапу, за 3-4 місця боро-
тимуться команди, які поступилися у 
півфіналі, — а це Тисменицька та Чорно-
лізька ЗОШ І-ІІІ ст. Доля володаря Кубка 
НФК «Ураган» визначиться у футзальній 
сутичці переможців ½ фіналу — Старого 
Лисця та Павлівки. 

Четвірка наймайстерніших шкіль-
них команд готується до відповідаль-
них поєдинків на визначення призерів 
та переможця районного шкільного тур-
ніру з футзалу на Кубок НФК «Ураган». 
Ну, і звісно ж, обіцяних організатора-
ми нагород. 

Тисменичанин привіз 
«золото» з Італії

Щороку наприкінці лютого — початку березня до італійського міста Ліньяно 
з’їжджаються провідні міжнародні гравці світу, аби завойовувати нові вершини 
у настільному тенісі. Цьогоріч за найвищі нагороди паралімпійського турніру 
Lignano Masters Open змагалися 226 спортсменів із 34 країн світу. Національна 
паралімпійська збірна команда України, яка налічувала всього 14 спортсме-
нів,  повернулась на батьківщину із шаленим успіхом:  8 «золотих», 2 «сріб-
ні» та 3 «бронзові» медалі та першим місцем у загальнокомандному заліку. 

Гідно виступив на міжнародному 
турнірі в складі національної паралім-
пійської збірної тисменичанин Василь 
Петрунів — нині 12 ракетка світу серед 
спортсменів з ураженням опорно-рухо-
вого апарату. За підсумками туру він 
здобув «золото» в командному розряді 
разом із харків’янином Олександром 
Єзиком. 

В парі з Олександром Єзиком він 
змагався за першість у третьому класі 
ураження. За рейтингом їхня команда 
була сіяна першою. Так, у командному 
заліку на етапі підгрупи вони перемо-
гли збірну Росії та запасну команду Іта-
лії з рахунком 2:0. У півфіналі здолали 

основну збірну Італії з рахунком 2:0 та 
команду Словенії — теж 2:0.

В індивідуальному розряді, на жаль, 
наш краянин за вихід у півфінал посту-
пився румуну Максзіну Дачіану з рахун-
ком 1:3. Натомість Олександр Єзик за-
воював «золото», перемігши у півфіналі 
італійця Федеріко Кросару – 3:2, а у фі-
налі – чеха Їрі Суханека з рахунком 3:1.

Вітаємо тисменичанина із новим 
спортивним тріумфом, бажаємо насна-
ги для нових перемог, позаяк турнір у 
Ліньяно є одним із підготовчих до ко-
мандного чемпіонату світу, який відбу-
деться в середині травня у словацькій 
Братиславі.

До чемпіонства «Колос» 
додав Суперкубок

Минулонедільне свято волейболу у приміщенні спортивного залу Тисмениць-
кої спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим ви-
вченням окремих предметів ознаменувало завершення волейбольного се-
зону-2016/2017. 

Встановивши декількома тижнями 
раніше переможця та призерів район-
ного чемпіонату, районна рада фізкуль-
турно-спортивного товариства «Колос», 
яка опікується волейбольним чемпіона-
том, готувалася до апогею сезону, що 
за доброю традицією закінчується розі-
грашем Суперкубка Тисменицького ра-
йону. Вирішальний двобій відбувається 
поміж чемпіоном району та володарем 
Кубка. Цьогоріч учасниками поєдинку 
стали волейболісти старокривотульсько-
го «Колоса», як чемпіони району, та ВК 
«Ніка» Тисмениця — володар Кубка ра-
йону, присвяченого пам’яті загиблих в 
Афганістані мешканців Тисмениччини. 

Кількість уболівальників з обидвох 
сторін вказувала на змістовність самої 
гри, кінцівку якої не брався спрогнозува-
ти ніхто з присутніх організаторів, тим 
паче суддів. Отож після свистка судді 
Василя Бойчеча — викладача фізичного 
виховання Івано-Франківського ліцею 
автомобільного транспорту — суперники 
розпочали запеклу боротьбу.  Скажемо 
відверто, гравці організували видовищ-
ність глядачам та додали роботи органі-
заторам особливо у спірних моментах. 

Команди, що почергово лідирували, пар-
тії завершували за мінімальної перева-
ги. Щоправда, в останній старокриво-
тульці «вирвали» перемогу у підопічних 
Дмитра Сатура. Тим самим довівши, що 
«Колос» — повноцінний тріумфатор во-
лейбольного сезону, бо до свого чемпіон-
ства додав титул володаря Суперкубка. 
Варто наголосити, що старокривотуль-
ські волейболісти заслужили найвищі 
відзнаки, позаяк у попередні роки не 
залишали п’єдестал: були призерами 
чемпіонату у сезонах 2011/12 — 2014/ 
2015 років та здобували титул волода-
ря Кубка у 2014-му. Відтак цьогорічні 
відзнаки логічні та закономірні. Велика 
заслуга в цьому самих гравців, їхніх на-
ставників та спортивного функціонера 
села Василя Назарука, сільського голо-
ви Володимира Назарука.

Після гри на команди-учасниці Су-
перкубка, призерів чемпіонату та убо-
лівальників очікувало нагородження 
цьогорічних тріумфаторів. Щирі слова 
вдячності голова РР ФСТ «Колос» Сте-
пан Долик адресував усім, хто у своїх на-
селених пунктах популяризує волейбол, 
заохочуючи молодь до здорового спо-
собу життя, а найактивніших за рішен-
ням правління ФСТ «Колос» відзначив 

спортивними костюмами. За постійну 
підтримку волейбольних розіграшів по-
дарунки отримали: вчитель фізичного 
виховання Чорнолізької ЗОШ І-ІІІ ст. Ми-
хайло Мельник — у минулому волейбо-
ліст; вчитель фізвиховання ліцею авто-
мобільного транспорту Василь Бойчеч, 
без суддівства якого останніми роками 

не обходиться жоден волейбольний чем-
піонат району. Сприяє популяризації цієї 
гри через організацію нині вже тради-
ційного волейбольного меморіалу по-
братимів голова районної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану 

Дмитро Сатур, який окрім всього опіку-
ється тисменицькими  волейболістами. 
Василь  Назарук зі Старих Кривотул та 
Володимир Легун з Милування відзна-
чені за активну громадянську позицію 
у підтримці місцевих волейбольних ко-
манд. Гравець старолисецької команди 

Роман Дмитрів удостоївся подарунку за 
спортивний патріотизм та упорядкуван-
ня першої книги про волейбол у районі. 

Далі заслужені нагороди отримали 
власне ті, хто організовуючи цікаві во-
лейбольні поєдинки, продемонстрували 
найкращі досягнення. Бронзовим при-
зером чемпіонату району стали  гравці 
із села Крилос Галицького району, які 
зі слів С. Долика з першої гри зробили 
ставку на чемпіонство, однак збавили 
темп у останніх турах. Другий рік поспіль 
за крок від чемпіонства опинилася ко-
манда зі Старого Лисця. ВК «Бистриця-
КомфортБуд»  — срібний призер. 

До абсолютного лідерства старо-
кривотульському «Колосу» — чемпіону 
району, який недільного дня виборов ти-
тул володаря Суперкубка, бракувало хіба 
перемоги у волейбольному меморіалі. 

Представникам команд-призерів та 
переможців присутні гості: начальник 
відділу молоді та спорту РДА Василь 
Дзудзило, сільські голови Старих Кри-
вотул Володимир Назарук та Старого 
Лисця Анатолій Лущак, очільник ФСТ 
«Колос» в районі Степан Долик вручали 
дипломи, медалі та кубки. Чемпіонам 
району дістався комплект новенької 
спортивної форми.

Глядачі щедро обдаровували ова-
ціями цьогорічних тріумфаторів волей-
больного сезону, які після декількамі-
сячної перерви зміцнілими та з новими 
силами ще потужніше поринуть у волей-
больний вир вже наступного волейболь-
ного сезону. 

Призери обласного чемпіонату 
Любомир Шешурак та Назарій Данилюк

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА

М. Мельник, В. Бойчеч В. Дзудзило нагороджує Д. Сатура

Капітан «Колоса» Василь Романюк до нагородження запрошувався двічі

У волейболістів Старого Лисця (зліва)— «срібло», 
а у команди Крилоса — «бронза» 

«Колос» Старі Кривотули з нагородами
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Єзупільські 
артисти — 

українському 
пророкові

Відзначення 203-ої річниці від дня народження вели-
кого сина українського народу, пророка Тараса Шев-
ченка в селищі Єзупіль розпочалося із панахиди на 
площі перед його постаментом, котрий відкритий у 
2000-му році за кошти мецената Володимира Войцюка.

Панахиду відслужили 10 березня отці 
місцевого храму Володимир Кадлуб та Ми-
кола Кудловський. З промовою до присут-
ніх звернувся парох селища о. Володимир. 
Учениця Єзупільського НВК Юлія Напора 
продекламувала вірш Шевченка, а міша-
ний хор Народного дому під орудою На-
талії Вовчук виконав «Заповіт».

На завершення всі присутні зроби-
ли спільне фото біля пам’ятника, долу-
чившись до всеукраїнського флешмобу.

«Геній та пророк усього світу» — те-
матичний святковий концерт під такою 
назвою продовжив вшанування Кобзаря 
12 березня в Народному домі. З вступ-
ним привітальним словом до присутніх 
у залі виступила селищний голова Ган-
на Кушнір. Концертну програму розпо-
чав мішаний хор Народного дому тво-
рами Шевченка «Реве та стогне Дніпр 
широкий» та «Бандуристе, орле сизий» 
— соло Геннадія Парипи. Програму про-

довжили вихованці й викладачі музич-
ної школи (керівник Віолетта Костенко), 
дві інсценівки, «Три душі» та «Тополя», 
зіграли учні місцевого НВК під орудою 
Елеонори Сковронської, яка була і режи-
сером цього дійства. Поміж вокальних 
номерів читали твори Шевченка учасни-
ки художнього читання (керівник Елео-
нора Сковронська).

Зразковий хореографічний колек-
тив «Перлинка» виконав композицію 
«Тополя». Бібліотекарі Марія Іваниць-
ка та Ольга Шкребенько представили 
виставку художньої літератури та пор-
третів Шевченка. Концерт завершував 
мішаний хор Народного дому разом із 
глядачами виконанням «Заповіту». Па-
рох о. В. Кадлуб подякував усім тим, хто 
працював над створенням цього кон-
церту та глядачам, що завітали на не-
дільне дійство.

Роман НЕДОСТУП, 
директор Народного дому

Шлях до Тараса
Йдуть до нього люди, як до Бога,

Йдуть з усього світу на поклін,
Йдуть, хоч стежина стелиться терново,

Йдуть і йдуть без ліку і числа,
Щоб вогнем Тарасового слова

Очищати душі і серця!
Є дні, що минають і непомітно зни-

кають без сліду, нічого не знаменуючи 
собою, але є день, що завжди знаходить 
відгомін у душах українців, бо він, як 
життєдайний дощ, як весняний вітер, як 
щедре сонце. Україна у долі своїй має 
такий день – дев’ятого березня. День, 
що явив світові Славу і Гордість україн-
ського народу – Тараса Шевченка. Його 
ім’я святе для кожного українця, опо-
вите невмирущою любов’ю та славою, 
його безсмертна спадщина одна з най-
більших вершин людського духу. Його 
«Кобзар» у всі часи викликає у кожного 
з нас любов до рідного слова.

«Шлях до Тараса» — цією піснею 9-го 
березня розпочалося літературно-мис-
тецьке свято, присвячене 203-й річниці 
від дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка в Тисменицькій дитячій школі 
мистецтв ім. Йова Княгиницького. Різ-
нобарвна та різнохарактерна концертна 
програма захопила щирістю, глибоким 
розумінням творів Кобзаря та високою 
майстерністю. Звучали твори на слова Т. 
Шевченка «Тече вода із-за гаю», «Встала 
весна», «Ой діброво, темний гаю», «Сон-
це гріє, вітер віє», «Зацвіла в долині», 
«Утоптала стежечку», «Садок вишневий 
коло хати», «Якби мені черевички», «Ре-

ве та стогне Дніпр широкий» та багато 
пісень присвячених Шевченку: «Сонце 
України», «Обніміться брати мої» та Гімн 
Євромайдану Ростислава Хитряка «Ще 
не вмерла Україна».

Дзвінкі дитячі голоси учнівських 
колективів: молодшого та старшого хо-
рів, ансамблю бандуристів, вокального 

ансамблю, солістів-вокалістів надзви-
чайно тепло сприймалися слухацькою 
аудиторією. В концерті звучали україн-
ські народні мелодії, що виконувались 
учнями-інструменталістами: Анничкою 
Козак, Ігорем Мельником, Василиною 
Яремчук, Дмитром Яворським, Вікто-
рією Петрів, Вікторією Павлишин, Ве-
ронікою Федик, Романом Перміновим, 

Романом Петрівим, Юліаною Бабій, Рок-
соланою Литвин, Іриною Грицак, Лари-
сою Гавкалюк.

Музичні номери переплітались з ві-
ршованими рядками із «Кобзаря», які 
читали ведучі концерту Яна Циба та 
Жанна Петрунів. Вірш «Портрет Тараса 
Шевченка» продекламував Дмитро Ле-
сюк. Уривки з поеми Т. Шевченка «До 
Основ’яненка» — Микола Збіглей, Ярос-
лав Збіглей, Ярослав Авдєєв, Святослав 
Кабан, Юрій Абрамчук.

Учні класу образотворчого мисте-
цтва в актовій залі школи представили 
тематичну виставку живопису присвя-
чену Шевченкові. 

У вінок Кобзареві вплели свої му-
зичні номери учні школи під керівни-
цтвом своїх викладачів-наставників. 
Щира вдячність всім за пошанування 
славетного Кобзаря.

Тарас Шевченко символізує душу 
українського народу, втілює його гід-
ність, дух і пам’ять. Його твори актуаль-
ні у всі часи, їх пророчий зміст крокує в 
ногу з сучасністю. Тож прислухаймося 
до нього, щоб не загубити те найцін-
ніше, що маємо – незалежність, рід-
ну мову, культуру, історію. Залишим у 
спадок новим поколінням свої ідеали 
й свої устремління, майбутню Вкраїну, 
в якій наша сила, і геній Шевченка, як 
надії крила…

Олександра ФЕДИК, викладач 
музично-теоретичних дисциплін 

Тисменицької дитячої школи 
мистецтв ім. Йова Княгиницького

Інсценізували Кобзаря — 
від малого до великого

Оновити свої душі, почерпнути жит-
тєвої мудрості та сили у Кобзаря намага-
лися вчителі й учні Вільшаницької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. Дев’ятого березня у школі 
відбувся флешмоб «Сповнить Тараса За-
повіт ніхто з нас не забуде, і хоч минуло 
понад 200 літ, він завжди з нами буде». 
У флешмобі взяли участь майстри слова 
— педагоги: Василь Рапій (директор шко-

ли), Олександра Лобур, Наталія Коростіль, 
Ольга Смолій, Марія Татарин, Оксана Кос-
тенко, Марія Коростіль, Галина Депутат, 
Марія Котюк, Роман Рапій, Оксана Бажа-
лук, Галина Рапій, психолог Ольга Смолій, 
медсестра Любов Рапій і талановиті учні. 

Десятого березня актова зала шко-
ли перетворилась на сцену аматорсько-
го театру, бо саме у ній проходив конкурс 
на кращу інсценізацію ранньої творчості 
митця і розігрування сценок про його ди-
тинство під керівництвом вчителів укра-
їнської мови і літератури Марії Татарин і 
Ольги Смолій.

Учні 1-го класу передали у сценці 
«Тарас і Оксанка» дитячу щиру симпатію 
маленького Тарасика до Оксанки. Друго-
класники відобразили в інсценізації «Та-
рас і управитель» його дитячу мрію стати 
художником. Глядачі також були вражені 
піснею «Зоре моя вечірняя» у виконанні 
Дениса Франкова.

Знаємо, що малий Тарас пастушив. І 
як добре, що у нього була подруга Оксан-

ка. Про ці епізоди з життя розповідали 
сценки «Мені тринадцятий минало» і «Та-
рас — пастух» у виконанні учнів 3-го і 4-го 
класів. У дитинстві Шевченко був допит-
ливим хлопчиком. Це відобразила сцен-
ка «Тарас шукає залізні стовпи», яку під-
готували учні 5-го класу.

А дев’ятикласники відтворили на 
сцені розділ поеми «Гайдамаки» «Гон-

та в Умані», яскраво, експресивно гра-
ючи свої ролі.

Учні 10-го класу інсценізували бала-
ду «Тополя», надзвичайно переконливо 
передавши глибокі переживання дівчи-
ни, розлученої з коханим, її звернення до 
ворожки, розмову з тополею і, нарешті, 
перетворення самої дівчини на тополю 
під впливом чудотворного зілля. Особли-
во торкнула струни серця кожного у залі 
пісня «Плавай, плавай, лебедонько» у ви-
конанні Христини Архамули.

Не одне ще покоління плакатимемо із 
Шевченковою Катериною і запитуватиме-
мо: «За що їй така доля?». І саме одинад-
цятикласники майстерно передали всю 
трагічність її долі. Вечір, присвячений 
Шевченкові, вдався натхненним і цікавим.

До речі, фото і відео про аматорські 
починання вільшаницьких артистів мож-
на побачити на Інтернет-сторінці за такою 
адресою: vk.com/vilshanytsya

Ольга СМОЛІЙ, педагог-організатор

Живе у Братківцях велике слово
«Минають дні, минає літо, а Україна знай горить…», — писав Тарас Григоро-
вич. І скільки ще його фраз залишаються актуальними, наче написані нині. 
Шевченко-Провісник, ясновидець, який з сивих віків зорить прийдешнє, Коб-
зар, який виспівав одвічну всенародну Думу українця, вистраждану в неволі 
і вогнем неволі запалену в надрах слова і душею вилиту в піснях. І сьогодні 
стоїмо перед Шевченком, як перед совістю рідної української. З усією гли-
биною розуміння цього Братківці вшанували Кобзаря.
Велично звучали пісні «У гаю, гаю 

вітру немає», «Зоре моя вечірняя», «Ду-
ми мої», «Бандуристе, орле сизий», «Наш 
отаман Гамалія», «Летить галка через бал-
ку», «Шевченкові» у виконанні народного 
аматорського хору «Братчина» під керівни-
цтвом Василя Яковишина та Мирослави 
Бідочко. Срібними дзвониками лунали ві-
рші із уст учнів Братковецької ЗОШ: Аліни 
Скірин — «Тече вода з під явора», Романа 
Плазинського — «Мені однаково, чи буду я 
жить в Україні», Надії Федорів — «І мертвим, 
і живим, і ненародженим», Тетяни Кузь і 
Ярини Качур «До Шевченка» під керівни-
цтвом вчителів української мови і літера-
тури Любові Шумляс та Галини Духович.

Вразили своєю акторською майстер-
ністю учні 11 класу: Микола Дем’янюк, 
Христина Костів, Анна-Христина Андру-
сяк, Богдана Кіндрат та Надія Процюк. Це 
вони повернули глядачів у часи давнини, 
оживили «Назара Стодолю» та «Тополю». 
Несподівано яскравими на Шевченково-
му святі були виступи Аліни Іванешко, яка 
виконала пісню «Вишиваночки», та Ірини 

Варишко із піснею «Зацвіла в долині чер-
вона калина», а також хору учнів 7-9 класів 
і вокальної групи дівчат 5-6 класів (керів-
ник Мирослава Бідочко).

До сліз зворушили глядачів виступи 
наймолодших — третьокласників та учас-
ників сценок із дитинства Тараса: Арсена 
Василишина, Вероніки Бойчук, Аліни Іва-
нешко, Владислава Плазинського. І знову 
на сцені були ведучі свята Анна-Христина 
Андрусяк та Ірина Пасяка, виголошуючи 
слова-поклін і вдячність Кобзареві. На за-
вершення полинуло тихе слово «Запові-
ту», яке чути на цілий світ. І стоятиме це 
слово на сторожі людини, поки на землі 
є людство….

Напередодні святкування в сільській 
бібліотеці була оформлена книжкова ви-
ставка «Мій Шевченко завжди був крила-
тий, мій Шевченко завжди був на волі». 
Вона гарно доповнила урочисте вшану-
вання братківчанами Кобзаря.

Оксана ЛУЧАК, 
завідуюча бібліотекою с. Братківці
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Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
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Р І Ш Е Н Н Я
від 10 березня 2017 року                                   м. Тисмениця

Про звернення районної ради
Відповідно  до  ст .  43 Закону  України 

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
враховуючи  рекомендації  постійної  комі -
сії  районної  ради  з  питань  розвитку  села , 
аграрної  політики ,  регулювання  земельних 
відносин ,  безпеки  життєдіяльності ,  еколо-
гії  та  раціонального  природокористування , 
районна  рада  вирішила :

1. Схвалити звернення районної ради щодо 
підтримки заборони погодження питання розмі-
щення гідроелектростанцій вздовж річки Дністер 
(додається).

2. Рішення надіслати Президенту України, 
прем’єр-міністру України, міністру енергетики та 
вугільної промисловості України, міністру еколо-
гії та природних ресурсів України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федоришина 
та постійну комісію районної ради з питань розви-
тку села, аграрної політики, регулювання земель-
них відносин, безпеки життєдіяльності, екології та 
раціонального природокористування (В. Мельник).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ 

Додаток до рішення районної ради від 10.02.2017 “Про звернення районної ради”
Президенту України П.О. Порошенку

Прем’єр-міністру України В.Б. Гройсману
Міністру енергетики та вугільної промисловості Украни І.С. Насалику

Міністру екології  та природних ресурсів України О.М. Семераку

Звернення
ПАТ “Укргідроенерго” планує будівництво шес-

ти ГЕС на річці Дністер. Під загрозою затоплення 
опиняться населені пункти та території Тисмениць-
кого району вздовж річки Дністер.

Будівництво ГЕС на річці Дністер матиме не-
гативний вплив на стан природних комплексів та 
об’єктів регіонального ландшафтного парку “Дні-
стровський каньйон”, а також перешкоджатиме 
використанню їх за цільовим призначенням, ви-
ходячи з інтересів територіальних громад.

Будівництво ГЕС вздовж Дністра:
— порушує природоохоронне законодавство, 

оскільки заплановані ГЕС входять у межі трьох на-
ціональних природних парків (далі — НПП): “Дні-
стровський каньйон”, “Хотинський”, “Галицький” 
та десятка об’єктів природно-заповідного фонду, 
зокрема, регіонального ландшафтного парку “Дні-
стровський каньйон”;

— створює низку екологічних та соціально-
економічних проблем: підвищення загрози підто-
плення, зсувів, проривів гребель; зміну гідрологіч-
ного балансу, деградацію лісів та інших природних 

комплексів, зникнення рідкісних представників 
флори і фауни;

— погіршить туристичний потенціал території 
“Дністровського каньйону”, знищить сплавний ту-
ризм на Дністрі;

— призведе до порушення міжнародних 
зобов’язань держави в частині ряду природоохо-
ронних заходів, які Україна повинна застосувати 
для захисту біорізноманіття;

— знищить численні пам’ятки історії, культури, 
архітектури, археології.

У зв’язку з цим ми підтримуємо рішення Івано-
Франківської обласної ради від 25.12.2015 № 61-
2/2015 “Про заборону погодження питання розмі-
щення гідроелектростанцій вздовж річки Дністер” 
і закликаємо місцеві ради Тисменицького району 
Івано-Франківської області відповідними рішення-
ми підтримати це звернення на найближчих сесіях.

Прийнято на восьмій сесії 
Тисменицької районної ради 

сьомого демократичного скликання 
10 березня 2017 року 

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
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Р І Ш Е Н Н Я
від 10 березня 2017 року                                   м. Тисмениця

Про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету 
за 2016 рік  

Районний бюджет по доходах загального фонду 
(без урахування трансфертів) за 2016 рік виконано 
на 118,5 відсотка, при уточненому плані 48 475 825 
грн, фактично  надійшло доходів в сумі 57 465 006 
грн,  більше на 8 989 181 грн. Крім того, в бюджет 
поступило офіційних трансфертів в сумі  471 647 
191 грн, при уточненому плані 487 854 531 грн, що 
складає 96,7 відсотка, а саме:  базової дотації на-
дійшло в сумі – 25 554 700 грн, при плані 25 554 700 
грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів 
при уточненому плані 462 299 831 грн.  фактично 
надійшло  в сумі 446 092 491 грн (додаток 1). 

Найбільшу питому вагу в районному бюджеті 
займає податок на доходи фізичних осіб (99,3 від-
сотка), якого за 2016 рік  надійшло у сумі 57 075 
923 грн,  при уточненому плані  48 236 925 грн, що 
складає  118,3 відсотка (більше на 8 838 998 грн.)

Інших платежів надійшло :
— податку на прибуток підприємств та фінан-

сових установ комунальної власності – 5 674 грн;
— адміністративних зборів – 280 732 грн;
— штрафних санкцій за порушення законодав-

ства про патентування – 2 355 грн;
— інших надходжень  — 100 322 грн.
За 2016 рік податковий борг до місцевих бю-

джетів склав  3 161 763 грн, в тому числі з: подат-
ку на доходи фізичних  осіб — 586 106 грн, плати 
за землю –  1 621 880 грн, єдиного податку – 257 
354 грн, інших надходжень – 696 423 грн.     

Видатки загального та спеціального фондів 
районного бюджету з врахуванням кредитування 
склали   550 299 286 грн  при уточненому плані на 
звітний період  – 574 143 033 грн, в тому числі по 
загальному фонду –   507 120 495 грн (96,3 відсо-
тка), по спеціальному фонду – 43 148 791 грн (95,9 
відсотка)  (додаток 2).  

Основними видатками загального фонду ра-
йонного бюджету за звітний період були видатки 

на утримання установ соціально-культурної сфери 
(500 416 307 грн або 98,7 відсотка від загальної 
суми видатків). З них використано на: 

— освіту – 122 450 601 грн (99,6 відсотка ви-
конання); 

— охорону здоров’я – 49 590 087 грн (97,3 від-
сотка);

— соціальний захист та соціальне забезпечен-
ня – 304 828 061 грн (94,9 відсотка);

— культуру і мистецтво – 18 086 525 грн (95,4  
відсотка);

— фізкультуру і спорт – 1 674 939 грн (100,0 
відсотка); 

— засоби масової інформації – 514 900 грн 
(100,0 відсотка).

Фінансування усіх розпорядників коштів ра-
йонного бюджету здійснювалося з урахуванням 
фактичної потреби та відповідно до асигнувань, пе-
редбачених районним бюджетом на звітний період.

Згідно зі спільними розпорядженнями район-
ної ради та районної державної адміністрації виді-
лено і профінансовано кошти з резервного фонду 
в сумі 760 128 грн  (додаток 3).

Заборгованості по заробітній платі та оплаті 
за спожиті енергоносії станом на 1 січня 2017 ро-
ку по бюджетних установах, що фінансуються з 
районного бюджету, немає.

Керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу Укра-
їни, ст. 43 Закону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні” та враховуючи вищенаведене, 
районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт щодо виконання районно-
го бюджету за 2016 рік згідно з додатками 1, 2, 3.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника голови районної ради (І. Федоришина) і постій-
ну комісію районної ради з питань бюджету (Т. Градюк).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
VІІІ сесія 7 демократичного скликання 

Р І Ш Е Н Н Я
від 10 березня 2017 року                                   м. Тисмениця

Про депутатський запит В. Цапая
Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону Укра-

їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 
21, 22 Закону України “Про статус депутатів місце-
вих рад”, районна рада вирішила:

1. Депутатський запит В.Цапая щодо встанов-
лення  попереджувальних знаків про високу ава-
рійність та знаків обмеження швидкості руху на 
ділянці дороги Н10 Стрий-Мамалига, що пролягає 
через населений пункт Старі Кривотули, а також 
встановлення жовтомигаючого знака на перехресті 

доріг Н10 та С091307 (Старі Кривотули – Нові Кри-
вотули) надіслати для розгляду голові Тисмениць-
кої районної державної адміністрації, начальнику 
Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській 
області та начальнику Тисменицького відділу по-
ліції (додається).

2.  Відповідь на запит надати районній раді та 
депутату у місячний термін.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Голові Тисменицької районної державної адміністрації п. Івану Семанюку
Начальнику Тисменицького відділу поліції п. Тарасу Щербанюку

Начальнику Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області п. Василю Буджаку

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

За період з грудня 2015 року на ділянці ав-
тошляху Н10 Стрий-Мамалига, яка знаходиться в 
межах населеного пункту Старі Кривотули, в до-
рожньо-транспортних пригодах загинуло 10 осіб. 
Ця сумна статистика не може не хвилювати меш-
канців даного села.

Причиною трагічних випадків стає банальне не-
дотримання швидкісного режиму руху транспортних 
засобів та елементарних правил дорожнього руху.

Прошу Вас в рамках своїх повноважень звер-
нутись до відповідних служб, які відповідальні за 
безпеку руху на автомобільних дорогах, із вимо-

гою встановлення попереджувальних знаків про 
високу аварійність на даній ділянці дороги та зна-
ків обмеження швидкості руху.

Також прошу встановити жовтомигаючий світ-
лофор на перехрестку доріг Н10 та С091307 (Ста-
рі Кривотули — Нові Кривотули), де знаходиться 
зупинка громадського транспорту, та встановити 
камеру спостереження або практикувати чергу-
вання патрульних на даному відрізку автодороги.

З повагою — депутат районної ради 
Володимир ЦАПАЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
VІІІ сесія 7 демократичного скликання 

Р І Ш Е Н Н Я
від 10 березня 2017 року                                   м. Тисмениця

Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 “Про 
премію Тисменицької районної ради “Обдаровані діти Тисмениччини””

Відповідно до ст.43 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні”, враховуючи ви-
сновки і рекомендації постійної комісії районної 
ради з питань гуманітарної політики та свободи 
слова, районна рада вирішила:

1. У додатку 2 до рішення районної ради від 
25.12.2015 “Про премію Тисменицької районної 
ради “Обдаровані діти Тисмениччини”” пункт 2.2. 
Положення про комісію з питань присудження 
премії Тисменицької районної ради “Обдарова-

ні діти Тисмениччини” викласти у такій редак-
ції: “Комісія утворюється у кількості не менше 
п’яти осіб”.

2. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на заступника голови районної ради І. 
Федоришина та постійну комісію районної ради 
з питань гуманітарної політики та свободи сло-
ва (В. Заника).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
VІІІ сесія 7 демократичного скликання 

Р І Ш Е Н Н Я
від 10 березня 2017 року                                   м. Тисмениця

Про  затвердження протоколу  засідання конкурсної комісії “Про 
надання в оренду частини нежитлового приміщення Аптеки №17”
З метою раціонального використання майна спіль-

ної власності територіальних громад сіл, селищ та міс-
та району, керуючись статею 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Законом Украї-
ни “Про оренду державного та комунального майна” 
та положенням “Про оренду об’єктів майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ та міста 
району”,  затвердженим рішенням районної ради від 
24.06.2011, районна рада вирішила:

1. Затвердити протокол № 2 від 16.01.17 за-
сідання конкурсної комісії з проведення конкурсу 
на право оренди об’єкта майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ та міста району 

– частини нежитлового приміщення Центральної 
районної аптеки № 17 загальною площею 26,7 кв. 
м, що знаходиться за адресою: м. Тисмениця, вул. 
Галицька, 20, Івано-Франківської обл., Тисменицько-
го району, терміном  до 3-х років, що перебуває на 
балансі Тисменицької районної ради (додається).

2. Тисменицькій районній раді укласти дого-
вір оренди терміном до трьох років з переможцем 
конкурсу на право оренди.

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І.Федоришина.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
VІІІ сесія 7 демократичного скликання 

Р І Ш Е Н Н Я
від 10 березня 2017 року                                   м. Тисмениця

Про внесення змін до рішення  районної ради від 28.10.2016 
“Про внесення змін до установчих документів ТРО “Тисмениця”
Відповідно до ст. 43 Закону України “Про міс-

цеве самоврядування в Україні”, враховуючи реко-
мендації постійної комісії районної ради з питань 
гуманітарної політики та свободи слова вирішила:

1. Внести зміни до додатка 4 рішення район-
ної ради від 28 жовтня 2016 року “Про внесення 
змін до установчих документів ТРО “Тисмениця”, 
виклавши його в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на заступника голови Тисменицької ра-
йонної ради І. Федоришина, постійну комісію Тис-
меницької районної ради з питань гуманітарної 
політики та свободи слова (В. Заник). 

Голова районної ради 
Роман КРУТИЙ
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Овен
Перед Овнами відкриються 
нові горизонти в кар’єрі, біз-
несі, творчості. Деякі пред-
ставники знаку зможуть до-
сягти неймовірних висот! 

Крім того, це час романтичних зустрічей, 
закоханості, а також сприятливий період 
для вступу в шлюб. Правда, можуть ак-
тивізуватися конкуренти і заздрісники.

Телець
Тельцям доведеться зви-
кати до нових обов’язків, 
штурмувати кар’єрні ви-
соти. Нелегко позбутися 

стереотипів, але тільки так ви зможе-
те зрушитися з мертвої точки і домог-
тися успіху. Ви постійно зайняті, що не 
кращим чином позначиться на відно-
синах з друзями і колегами. 

Близнюки
Вас чекають цікаві поїздки, 
творчі відрядження і неспо-
дівані зустрічі. Люди, з якими 
вас зведе доля, здатні змі-

нити ваш світогляд. Не варто діяти по-
одинці: намагайтеся знайти однодумців, 
які підтримають ваші ідеї. Правда, до-
ведеться прислухатися до чужої думки.

Рак
Наступного тижня ви відчу-
єте фінансові труднощі. За-
те в кар’єрі намітяться пози-
тивні зміни: з’явиться шанс 

зайняти більш високе становище, але 
від вас буде потрібна велика віддача. 
Крім того, можливо, доведеться захи-
щати свої майнові права. 

Лев
Леви досить вразливі і потре-
бують підтримки близьких. 
Втім, їм багато чого вдається, 
наприклад, заводити корис-

ні зв’язки, знаходити найкоротші шляхи 
до успіху. Однак краще трохи стрима-
ти амбіції і зосередитися на власному 
здоров’ї. Не виключено, що в кінці тиж-
ня вам доведеться повертати борги.

Діва
Діви відчувають втому, зане-
пад сил, але, як навмисне, са-
ме зараз на них обрушується 
безліч невідкладних справ. 

Що ж, доведеться запастися терпінням — 
і діяти. Зате з’явиться можливість збіль-
шити доходи. Тільки не зв’язуйтеся з чу-
жими грошима і кредитами і самі не да-
вайте в борг. У другій половині тижня ви 
зумієте пристойно заробити.

Терези
Наступний тиждень — пері-
од творчого натхнення, лю-
бовних пригод, прагнення 
до визнання. Що ж, зараз 

у вас непогані шанси на успіх: багато 
ситуацій будуть складатися на вашу ко-
ристь. Крім того, більшість представни-
ків знаку здатні кардинально змінити 
свої переконання, особливо стосуються 
партнерських відносин. 

Скорпіон
На початку тижня вірогідні по-
ломки, що вимагають термі-
нового ремонту і чималих фі-
нансових витрат. Але  ситуа-

ція стабілізується. Ви відчуєте підтримку 
партнера, так що всі проблеми вирішать-
ся набагато легше. Деякі з вас займуться 
благодійністю, можливо, це підштовхне 
вас до думки стати волонтером. 

Стрілець
Для вас наступний тиждень 
— час інтенсивного спілку-
вання. Правда, буде нелег-

ко знайти спільну мову з колегами та 
близькими. Але все налагодиться і пе-
ред вами відкриються потрібні двері. Ви 
зараз дуже переконливі, користуєтеся 
повагою і популярністю. 

Козеріг
Козероги не в кращій формі, 
але, оскільки намічаються не-
погані перспективи в кар’єрі, 

а також з’явиться шанс збільшити дохід, 
ви зумієте подолати втому і на 100% ви-
користовуйте можливості, які надає до-
ля. До речі, приємні зміни очікуються і 
вдома. Не виключено, що ви зможете 
дозволити собі великі придбання.

Водолій
Для вас тиждень — час рай-
дужних надій, несподіваних 
зустрічей, позитивних змін. 
На вас чекають захоплюючі 

поїздки, які можуть кардинально змінити 
ваше життя на краще. Але намагайтеся 
не втрачати почуття реальності, інакше 
втратите прихильність фортуни.

Риби
Вам не можна розслабляти-
ся, імовірні ситуації, що ви-
магають повної самовіддачі, 
так що візьміть себе в руки.   

Не виключено, що вам запропонують 
взяти участь у цікавому та перспектив-
ному проекті. В кінці тижня ви відчуєте 
себе набагато краще і впевненіше, але 
в той же час зросте ризик конфліктів. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 20 по 26 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. Кокор-
на, 8. Тел.: 066 385 13 23.
 Латунні дверки для печі; латунна духо-
вка (брайтура); рушта чавунні; шубер; 
котел на газ мод. 2210; автоматика ОПК; 
умивальник фаянсовий; умивальник із 
нержавійки; 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 нержавіючі; 
труби каналізаційні чавунні 50,100; лю-
ки каналізаційні; облицювальна плитка 
різних кольорів; облицювальна плитка 
для підлоги; бідон алюмінієвий 25 лі-
тровий; лінолеум із малюнком на мате-
ріалі; штучне хутро рожевого кольору. 
Тел.: 066 913 38 09, Іван.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в м. 
Тисмениця, вул. Галицька. Можливий 
продаж з усіма меблями. Ціна 35 тис. 
у. о. Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисме-
ниця, 101 кв. м, гараж, сарай, альтан-
ка, город 12 соток. Тел.: 095 066 35 47.
  2-кімнатну квартиру, перший поверх в 
м. Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне 
опалення. Тел.: 066 789 34 57.
 Дитячі товари б/у: дитяча йогуртниця 

«Tefal» 400 грн., електропіч 500 грн. Тел.: 
095 945 69 13.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицько-
го р-ну, після реставрації, 98 м кв. на 
земельній ділянці 0,05 га. Три кімнати, 
веранда, комора, газ. Вода на вулиці 
(помпа). Ціна 28 000 у. о. Можливий 
обмін на квартиру в м. Івано-Франків-
ську. Тел.: 095 945 69 13.
  Терміново! Промисловий холодильник  
для м’яса в робочому стані, нержа-
віючий корпус. Ціна договірна. Тел.: 
099 083 26 77, 098 083 26 78.
 Двокорпусний плуг до трактора Т-74 (ці-
на 7 000 грн); нову газову колонку (700 
грн). Тел.: 066 543 61 49.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тисмениці, 
59,6 м кв. з євроремонтом та індивіду-
альним опаленням, обмебльована. Ціна 
договірна. Тел.: 050 433 40 22.
 Новобудову в селі Старі Кривотули, ді-
лянка 16 соток. Ціна 25 тис. у. о. Тел.: 
099 253 33 42, 098 292 18 43.
  У зв’язку з продажем дачної ділянки  про-
даються 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. Ціна дого-
вірна. Тел.: 067 665 12 32.

 Перед заготовки сорочки, вишитої бісе-
ром; дитячі велосипеди: трьохколісний 
і двохколісний; ходулі дитячі; візочки 
(2 шт.); шолом; каски (робочі); коши-
ки-гойдалки (2 шт.); клітку для папуг; 
клітку для хом’ячка; манеж дитячий; ди-
тячі речі та взуття. Тел.: 066 832 07 67.
 Два комплекти кахелю  б/у. Ціна дого-
вірна. Тел.: 097 356 96 08; 096 244 35 66.
  Земельну ділянку під будівництво (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. Ціна по 
домовленості. Тел.: 066 915 33 50.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисме-
ниця, 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. Сте-
фаника, 25. Ціна договірна. Тел.: 
099 721 96 92.
  Терміново! Новий цегляний буди-
нок 120 кв.м в м. Тисмениця, вул. 
Пшениківська, 47а. Є світло, газ, во-
да, літня кухня, 20 соток землі. Тел.: 
099 373 28 50 — Анна; 099 068 47 85 
— Назар.

 Новий плуг ПН-1 до мотоблока «Мотор-
Січ» (1400 грн); стальну трубу діам. 100 
мм, дов. 4 м (400 грн); двопольні вхідні 
двері 1,28х2,60 (ціна договірна); кінний 
підгортач для картоплі (500 грн); чор-
но-рябу 4-х місячну теличку від доброї 
корови (3000 грн). Тел.: 096 225 20 70, 
095 216 08 68, Руслан.
 Меблеву стінку  світлого кольору, довжи-
на 3,8 м, висота 2,0 м, в хорошому стані; 
меблеву стінку темного кольору, висо-
та 2,8 м, в хорошому стані; 4-камфорну 
плиту електричну в хорошому стані. Ціна 
за домовленістю. Тел.: 093 815 17 27.
  Земельну ділянку  0,0857 га в м. Тисме-
ниця, масив «об’їзна». Ціна договірна. 
Тел.: 067 665 12 32.
 Піддони  для складання цегли. Ціна 
за домовленістю. Тел.: 093 815 17 27.
  Земельну ділянку 0,17 га (сад і город) 
в с. Колодіївка, 4 км до обласного цен-
тру. Ціна договірна. Тел.: 068 234 29 09, 
Микола Дмитрович.
 Дрібну картоплю 1 кг — 1.50 грн. Тел.: 
099 523 10 52.
 Січкарню,  швейну машинку. Тел.: 
096 189 75 94.
  Будинок  в центрі м. Тисмениця, 
вул. Запорізька, 7/2. Недорого. Тел.: 
099 322 56 85.

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.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Відлучення від 
церкви. 6. «Не довіряти друзям ганебні-
ше, ніж бути обдуреним …» (Ларошфуко). 
7. Білий клен. 9. Мода на минуле. 11. Сорт 

французького сиру. 12. Сиров’ялене сви-
няче стегно. 18. Новела Стефана Цвейга. 
19. Прийом гри на струнному інструмен-
ті. 20. Окремий предмет у просторі. 23. 

Промислова морська риба. 24. Норвезь-
кий математик. 28. Доглядає за чужими 
дітьми. 29. Міст з трубопроводом. 30. Сі-
мейний союз чоловіка і жінки. 33. Фільм за 
участю Вайнони Райдер «… у Нью-Йорку». 
34. Шекспірівський король. 35. «… ранить 
швидше, ніж лікує» (Гьоте). 38. Музичний 
твір під номером. 39. Держак шпаги. 40. 
Фахівець з приготування кави.

По вертикалі: 2. Сяйво над головою. 3. 
Засіб спілкування. 4. Вихід клоуна. 5. Дикий 
гірський баран. 8. Високе стояче дзеркало. 
10. Оповідний рід літератури. 13. Рослин-
ний жир. 14. Форма підводного плавання. 
15. Сорт кави. 16. Найвища вершина Кавказь-
кого хребта. 17. Фактична столиця Шрі-Ланки. 
21. Оборка. 22. Давньоримська кіннота. 25. 
Дволикий бог. 26. Частина плуга. 27. Страва 
з рису, м’яса та овочів. 31. Тонкий шар глини 
в кераміці яким покривають виріб перед ви-
палюваннням. 32. Чиста водна гладінь. 36. 
Хрещена мати. 37. Син Ноя.

Відповіді на кросворд в № 10:
По горизонталі: 5. Хостел. 6. Казуар. 

10. Квас. 11. Окуліст. 12. Охна. 13. Сепія. 
15. Ніоба. 16. Вальс. 20. Фобос. 21. Па-
тіо. 22. Нерпа. 23. Катет. 28. Косач. 29. 
Авлос. 30. Кадик. 33. Бард. 35. Валян-
ки. 36. Фата. 37. Ундина. 38. «Добрих».

По вертикалі: 1. Ісус. 2. «Метою». 3. 
Манта. 4. Руно. 5. Хавбек. 7. Рантьє. 8. 
Буліт. 9. Вісбю. 14. Іпотека. 17. Агілера. 
18. Помпа. 19. Шакал. 24. «Кохану». 25. 
Аваль. 26. Дойна. 27. Диптих. 31. Авеню. 
32. Сироп. 34. Доде. 36. Фірн.
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Алкоголізм
Лікар-нарколог Київського центру 

«Відродження» 1 квітня буде проводити 
в м. Івано-Франківську лікування унікаль-
ним методом навіть застарілих форм ал-
коголізму, паління, ожиріння та залежнос-
ті від ігрових автоматів. Учасникам АТО 
знижка 50 %, інвалідам — безкоштовно. 

Довідки за тел.:  067 673 94 41, 
050 982 16 05.

Робота в Івано-Франківську
Запрошуємо на роботу: 
електриків 
електромонтерів 

з досвідом роботи 
різноробочих. 
Житло надається. Заробітна пла-

та договірна (в залежності від виро-
бітку 5000 грн).

Звертатися за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Юності, 37А, ТзОВ 
«Інпромсервіс ЛТД». 

Тел./факс: (0342) 55-48-71, 
(0342) 55-47-31, (067) 343-17-80.

Пілотний проект «Нове обличчя кордону»
Якщо вам від 18 до 40 років, ваша освіта не нижча за повну загальну серед-

ню, маєте хорошу фізичну підготовку, спілкуєтесь англійською мовою, якщо ви 
готові пройти професійно-психологічний відбір, медичну комісію та наполегли-
во навчатись для здобуття необхідної правоохоронної спеціальності, якщо ви 
стійкі до корупційних ризиків – у вас є реальна можливість стати прикордонни-
ком у найбільш сучасних підрозділах: відділі прикордонної служби «Краківець» 
Мостиського прикордонного загону; відділі прикордонної служби «Бориспіль» 
Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». 

У другій половині березня 2017 року буде розпочато прийом заяв для учас-
ті в проекті.

За довідками звертатись до начальника групи з добору в Івано-Франків-
ській області полковника ЛУЩИКА Андрія Григоровича, моб. тел.: 067-714-64-
19, ел. пошта: lushchyk.andriy.g@gmail.com.
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Вітаємо!
Колектив Ямницького НВК вітає свого 
директора Наталію Ігорівну ВИННИК 

з Днем народження!
Шановна Наталіє Ігорівно!

Ми усім колективом навчально-виховного 
комплексу вітаємо Вас з Днем народження! Бути 
хорошим керівником дано не кожному, але нашому 
колективу з Вами дуже пощастило! У Вас справ-
жній талант – бути професіоналом своєї справи. 
Бажаємо завжди залишатися такою ж справедли-
вою, уважною, життєрадісною, креативною, ціле-
спрямованою, яка вміє передбачати всі ситуації 
на кілька кроків вперед. 

Ми бажаємо Вам міцного здоров’я, сили духу, 
твердого характеру, радості, творчих злетів, здій-
снення мрій, незмінного успіху. Нехай Ваша праця завжди буде високо оцінена, 
колеги поважають, а робота приносить задоволення! Бажаємо надійних людей 
навколо, міцних нервів, незабутніх подорожей і справжнього сімейного щастя. 

Нехай Боже благословення завжди буде з Вами!

З ювілеєм!
Педагогічний та учнівський  колектив  

Стриганецького НВК 
щиро вітають вчителя початкових класів

Марію Федорівну КАБАН
з 70-річчям.

Низький уклін вам, вчителю від Бога
За душу золоту, сердечність та тепло.
Нехай трояндами встеляється дорога,
Повік нам не забути все Ваше добро.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

  ПОГОДА

У понеділок, 20 берез-
ня — дощ. Тем пера тура 
вночі: -2°С, вдень: +9°С. 
Вітер пів денно-західний 
5 м/с.

У вівторок, 21 березня 
— без опадів. Ніч на тем-
пература: +8°С, денна: 
+13°С. Вітер пів нічно-
за хід ний 3 м/с.

У середу, 22 березня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +6°С, вдень: 
+14°С. Вітер пів денно-
східний 5 м/с.

У четвер, 23 березня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +6°С, денна: 
+14°С. Ві тер південно-
східний 5 м/с.

У п’ятницю, 24 берез-
ня — дощ. Тем пература 
вночі: +6°С, вдень: 
+13°С. Вітер південно-
східний 1 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Хмари пливуть високо — буде до-
бра погода.

  Граки зграями над гніздами 
в’ються: то сядуть, то знову підні-
муться — погода зміниться.

  Сині хмари — на тепло і дощ.
  Качки прилетять гладкі й угодо-

вані — весна буде довга й холодна.
18 березня — Конон-городник

  Якщо на Конона гарна погода — 
влітку градобиття не буде.

22 березня — Сорок святих
  Якщо в цей день тепло, то стіль-

ки днів утримається гожа днина, а 
холодно — бути сорока морозам.

  У цей день рахували лисих чолові-
ків у селі: скільки нарахують, стіль-
ки ще буде морозів.

  Коли хмарно і мороз, то скоро бу-
де тепло і можна сіяти.

  Яка погода на Сорок святих, така 
буде й у Петрівку.

  Дружно тане сніг — до активної 
повені й буйних трав.

  На Сорок святих погода, то на 
гречку урода.

Наостанок

Поз доровляємо!
Колектив територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Тисменицького району щиро вітає з днем 
народження соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома 

Ярославу Дмитрівну БОДНАРЧУК та Наталію Василівну ФЕДОРІВ.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не оминає хату,
Як не оминає цвіт весн.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує сотню літ.

З ювілеєм!
Клубовецька сільська рада, депутатський склад  та виконавчий комітет 

щиро  вітає з 55-річним ювілеєм письменницю, громадську діячку, 
режисера яскравих масових заходів у селі, турботливу маму і бабусю, 

чарівну жінку, кохану дружину 
Оксану КУЗЬМУ-ПРОНЮК.

Від щирого серця бажаємо здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї — багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема,
А Ваша енергія, мудрість та сила 
Нехай не згасають ніколи з літами.
Душа ж Ваша чиста, велика й красива
Та посмішка щира хай буде між нами,
Здоров’ям міцніти, життям радіти.
Хай радість приносять онуки і діти,
Хай Ваша родина росте, розквітає.

На добрі діла хай Господь наставляє.

З 80-річ чям!
21 березня свій 80-річний ювілей 
відзначає мешканець с. Загвіздя
Олексій Михайлович ПРОНЬ.

Дружина, діти, внуки і правнуки щиро віта-
ють його із цим святом та бажають бадьорості 
духу, оптимізму, радості від життя, рідних, внуків 
та правнуків, душевного миру, міцного здоров’я 
і дочекати столітнього ювілею!

Пропливає долі неспокійна річка, 
А за нею линуть роки-журавлі!
Вже вісімдесята запалала свічка 
Вам на ювілейному столі!
Не сумуйте нині, що літа минають. 
Вам ще до століття дуже довгий вік.

Найрідніші Ваші нині Вас вітають. Радісним хай буде кожен Божий рік!
Хай життя здається світлим, добрим дивом, плідними хай будуть справи і шляхи.

Хай завжди живеться легко і щасливо у благословенні Богом та людьми!

Минулого тижня Страхова компанія «Арсе-
нал Страхування» виплатила рекордну кількість 
щотижневих відшкодувань загальною сумою 
близько 12 млн. грн.

CК «Арсенал Страхування» – компанія №1 
на національному ринку серед страховиків з українським капіталом.

м. Тисмениця, вул. Галицька, 20, офіс 29. Тел.: 099 911 21 85.

Свято для найменших
Жодна важлива дата з історії на-

ції та країни не минає непомітно для 
вихованців Терновицького НВК. Звіс-
но ж, у переліку цих дат належне місце 
займають Шевченківські дні. Дев’ятого 
березня адміністрація навчально-вихов-
ного комплексу, сільські клуб і бібліо-
тека організували урочистий захід з на-
годи 203-ї річниці від Дня народження 
Т. Г. Шевченка, на якому учасниками та 
глядачами були дошкільнята і учні по-
чаткової школи. Свято відбулося в те-
плому та затишному залі НВК у присут-

ності односельчан, родичів вихованців 
дошкільної групи.

На святі виступили з поезіями та 
піснями учасниці жіночого вокально-
го ансамблю «Калинонька», потішила 
своїм чудовим вокалом медпрацівник 
НВК Іванна Арабчук, мали виступи й най-
менші учасники. А у сільській бібліотеці 
розгорнуто тематичну виставку, присвя-
чену Кобзареві.

Любов ІЛЬКІВ, 
завбібліотекою

Одне з найулюбленіших свят
Одним із найулюбленіших свят творчого колективу будинку культури села Сілець 
є святкування Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Цьогорічна програ-
ма була розроблена художнім керівником Галиною Бибик і проведена у три етапи.

Восьмого березня відбувся конкурс 
читців «Звучать Шевченкові слова». У 
конкурсі взяли участь 26 учасників, роз-
ділені на дві вікові категорії. За участь 
у конкурсі усі читці одержали подяки й 
солодощі. А переможцями стали: І міс-
це — Марта Захарчук, Аліна Пушко; ІІ — 
Ростислав Вовчук, Уляна Гундяк; ІІІ — Ві-
кторія Богач, Вікторія Ганущак. Гран-прі 
отримала Ірина Зуб’як. Приз «симпатій 
журі» від сільського голови Богдана Бо-
гача, книжку «Кобзар», отримав наймен-
ший учасник конкурсу Артем Воробчак. 
Призери конкурсу нагороджені грамотами 
та «Кобзарями». Велику подяку організа-
тори, учасники та їх батьки висловлюють  
депутату Тисменицької районної ради Ми-

хайлу Юркевичу за придбання семи книг 
«Кобзар» та солодощів для учасників. За 
словами М. Юркевича, до цієї благородної 
справи долучився голова Тисменицької 
районної ради Роман Крутий.

12 березня у церкві Різдва Хрис-
тового с. Сілець, о. Василь Смицнюк 
відправив панахиду за упокій душі Ве-
ликого Кобзаря, а учасники театру ху-
дожнього слова підготували літератур-
ну композицію «Ми знову прийшли до 
тебе, Кобзарю». На закінчення компо-
зиції церковний хор під орудою регента 
Василя Величка виконали «Заповіт» та 
«Боже, Великий, Єдиний». А далі з кві-
тами вирушили до пам’ятника покло-
нитись Кобзареві.

На завершення програми святкуван-
ня відбулась літературно-музична компо-
зиція «Його життя написане сльозами, що 
запеклися кров’ю на душі». В програмі 
прозвучали вірші: «На панщині пшеницю 
жала», «Зоре моя вечірняя», «І золотої, й 
дорогої», «Нащо мені чорні брови?», «Іван 
Підкова», «Маленькій Мар’яні», «Коло гаю, 
в чистім полі», уривки з поем: «Гайдама-
ки», «Княжна», «В казематі». Танцювальні 
колективи представили свої постанов-
ки: «Черевички», «Вітре буйний», «Вінок 
Кобзареві», «Плавай, лебедонько», «Шев-
ченкові слова». Театри-студії «Літопис» 
(дитячий і дорослий) представили інсце-
нізації: «Дякова наука», «Залізні стовпи», 
«Тарас пастушок», «Він вестиме людей». 

А також прозвучали пісні на слова Шев-
ченка: «Така її доля», «Зацвіла в долині», 
«Думи мої» та пісні, присвячені Кобзареві: 
«На високій дуже кручі», «На Тарасовій 
горі», «Ой на горі хатка». У фойє завідую-
ча бібліотекою-філіалом Надія Шидивар 
підготувала книжкову виставку «Весна 
починається з Шевченка» та репродук-
ції картин Шевченка. Учасник творчого 
колективу Тарас Пашко від імені жителів 
села, батьків та учасників літературно-
музичної композиції щиро подякував ху-
дожньому керівнику Галині Бибик за те, 
що вона організувала низку заходів та 
вчить любити поезію Шевченка.

Оксана ПАШКО


