
ТИЖНЕВА МАСОВА ГАЗЕТА П’ЯТНИЦЯ, 24 березня 2017 року, № 12 (7009)

Сьогодні — дощ. Ніч-
на температура: +7°С, 
вдень: +13°С. Вітер пів-

нічно-західний 4 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +3°С, вдень: +9°С. Вітер пів-
нічно-західний 2 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+5°С, денна: +6°С. Вітер північно-за-
хідний 5 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

  Інвестиції в... 
непотріб? Та ще 
й вигідно!

 стор. 3

 Наша 
Шевченкіана

 стор. 6, 7

 «Сонячна 
ягода» від 
прикарпатського  
поціновувача

 стор. 8

Здійснюючи дитячі мрії

День 22 березня став знаковим для освітянської 
родини Тисмениччини, яка  долучилася до масш-
табного шкільного проекту народного футбольно-
го клубу «Ураган», — шкільного турніру з футзалу 
«Кубок НФК «Ураган». На цей день припав апогей 

районного шкільного турніру, де четвірка наймай-
стерніших визначила призерів та володаря кубка, 
який опісля  доводитиме свою майстерність у Лізі 
Шкільних Чемпіонів та побореться за найвищі від-
знаки турніру, зорганізованого для учнів 1-5 класів 

за ініціативи президента футбольного клубу — го-
лови правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Олек-
сандра Бубена.

 Закінчення на 4 стор.

Спортивному селу — футбольні відзнаки. Школярі Старого Лисця — тріумфатори Кубка НФК «Ураган»

На 
годиннику — 

літо
Отже знову о 3.00 ночі в останню 

неділю березня, точніше в ніч із су-
боти 24-го на 25-е неділі, переводимо 
годинники на одну годину вперед. І 
цієї ночі ми, очевидно, спатимемо на 
годину менше. Тобто всі розмови про 
скасування «літнього» і «зимового» 
часів залишилися в теорії. Пригаду-
ємо, що у вересні 2011 року Верхо-
вна Рада було скасувала переведен-
ня годинників, щоб зробити «літній» 
час постійним, але вже у жовтні того 
ж року «передумала». Переведення 
годинників в Україні практикується, 
згідно з постановою Кабінету міні-
стрів, із 1996 року. Тож з наступного 
тижня живемо за літнім часом аж до 
останньої неділі жовтня.

У Добровлянах 
будуть вибори

На 30 квітня 2017 року Централь-
на виборча комісія призначила поза-
чергові вибори Добровлянського сіль-
ського голови. Відповідну Постанову 
Верховної Ради України № 1875-VIII 
21 лютого підписав голова ВРУ Ан-
дрій Парубій. 

Нагадаємо, що вибори в даному 
населеному пункті призначені після 
смерті сільського голови Ярослава 
Васильовича Якубіва.  

Як повідомила секретар Добро-
влянської сільської ради Марія Про-
ців, на даний час утворена терито-
ріальна виборча комісія, яка вже з 
понеділка, 27 березня, розпочне ре-
єстрацію кандидатів на посаду сіль-
ського голови.

2017-й – Рік УПА
2017-й рік проголошено в Івано-Франківській області Роком Української Повстанської Армії. Від-
повідне рішення за номером 440-13/2017 прийняли 10 березня депутати обласної ради на 13-сесії.

У цьому рішенні доручено п’яти структурним 
підрозділам обласної державної адміністрації (де-
партаменту освіти, науки та молодіжної політики, 
департаменту соціальної політики, управлінню 
культури, національностей та релігій, управлін-
ню інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю, управлінню спорту) розробити 
план заходів щодо відзначення в області Року 
Української Повстанської Армії.

Районним радам і райдержадміністраціям, 
керівництву міст обласного значення, керівникам 
структурних підрозділів облдержадміністрації 
приписують забезпечити підготовку та прове-
дення заходів, присвячених Року УПА. Рішенням 
передбачено фінансування відповідних заходів, 
щоправда їх перелік наразі невідомий.

У рішенні також не обумовлено, чи перед-
бачається впровадження додаткової соціальної 
допомоги для учасників спротиву німецькій та 
радянській окупації та постраждалих від радян-
ського свавілля в середині минулого століття, 
яким два роки тому держава деякі види допо-
моги скасувала.

Як відомо, у 2017 році виповнюється 75 ро-
ків з часу створення УПА, офіційною датою за-
снування якої прийнято вважати 14 жовтня 1942 
року, свято Покрови Божої Матері. 14 жовтня в 
Україні ще здавна відзначають як День україн-
ського козацтва, а з 2015 року – це проголоше-
не Указом Президента державне свято – день 
захисника України.

Кампанія з проголошення 2017 р. Роком УПА 
активно шириться Західною Україною. Ще ра-
ніше такі ініціативи висловлювали Львівська і 
Тернопільська обласні ради. На Тернопіллі, на-
чебто, облрада та ОДА прийняли спільно рішен-

ня про відзначення 75-річчя УПА, однак офіцій-
ного проголошення наразі не було. Услід за Іва-
но-Франківською аналогічне рішення прийняла 
22 березня Рівненська обласна рада, щоправда 
на Рівненщині 2017-й оголошено Роком УПА та 
Романа Шухевича (з нагоди 110-річчя головноко-
мандувача УПА, який народився 30 червня 1907 
р. у Львові). Там також розробляється план за-
ходів на поточний рік.

У сусідній з Рівненською областю Волині 
в обласній раді зареєстровано проект рішення, 
яким пропонується проголосити цей рік ще й ро-
ком «вшанування 70-річчя примусової депортації 
українців». Йдеться про вшанування жертв поль-
ської репресивної операції «Вісла» – примусової 
депортації близько 150 тисяч українців з україн-
ських етнічних земель Лемківщини, Надсяння, 
Холмщини та Підляшшя (28 квітня – 70 років від 
початку проведення) та жертв радянської репре-
сивної операції «Захід» – примусової депортації 
близько 80 тисяч українців із Західної України 
до Сибіру, крайньої Півночі та Далекого Сходу 
(21 жовтня – 70 років від початку проведення).

Доречно припустити, що найближчим ча-
сом представницькі органи західноукраїнських 
областей (ймовірно, включно з Буковиною, 
але без Закарпаття) однозначно визначаться 
стосовно проголошення Року УПА. З огляду на 
поширення шовіністичних антиукраїнських на-
строїв у сусідній Польщі такі заходи місцевої 
влади виглядатимуть частково асиметрични-
ми, але при високому організаційному рівні їх 
проведення Рік УПА може сприяти патріотич-
ному піднесенню в Україні.

В. ЗАНИК

Про «заміну вікон» забудьте
Івано-Франківська обласна рада на своєму сесійному засі-

данні 10 березня 2017 року прийняла суттєві зміни до Програми 
розвитку місцевого самоврядування в частині, що стосується 
пріоритетів фінансування проектів місцевих рад. Якщо ці зміни 
не залишаться лише на папері, то відтепер сільським радам «не 
світить» отримувати кошти на реалізацію проектів з красивими 
назвами «інноваційні методи…», «енергозберігаючі заходи…», 
«комфортні умови…», за якими насправді ховаються банальні 
ремонти чи благоустрої.

Згідно з рішенням «Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 09.10.2015. № 1773-39/2015 «Про Програму розвитку 
місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-
2020 роки» (зі змінами)» відтепер у «Положенні про обласний кон-
курс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» 
значиться: «Основними напрямами, за якими розробляються 
проекти і програми, є стратегічні та операційні цілі […], зокрема:

1. Стійкий розвиток економіки.
1.1. Стимулювання залучення інвестицій.
1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.
1.3. Забезпечення енергоефективності.
 1.4. Удосконалення управління регіональним розвитком.
1.5. Забезпечення екологічної безпеки регіону.
2. Розвиток туристично-рекреаційної сфери.
2.1. Підвищення туристично-рекреаційного потенціалу.
2.2. Маркетинг туристичного потенціалу.
3. Розвиток сільських територій.
3.1. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції.
3.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо ма-

лих міст.
4. Розвиток людського капіталу.
4.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці.
4.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності жи-

телів краю.
Вочевидь, готувати проекти будуть трохи по-іншому. Питан-

ня в тому, як визначатимуть переможців. Кажуть деякі сільські 
голови, що останніми роками ці конкурси більше нагадували 
«годівничку для своїх».

В. ЗАНИК

Геній — це один відсоток натхнення і дев’яносто дев’ять відсотків поту.
Томас Едісон
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У ролі слухачів — 

священнослужителі
Минулого тижня у стінах управління Пенсійного фонду у Тисменицькому ра-
йоні відбувся семінар щодо роз’яснення особливостей пенсійного законодав-
ства. Дана зустріч  з-поміж раніше проведених особлива тим, що слухачами 
зібрання стали священики району. 

Зі слів начальника управління ПФУ 
в районі Наталії Лагойди, вона обумов-
лена тим, що згідно із Законом  України 
«Про свободу совісті та релігійні орга-
нізації» громадяни, які працюють у ре-
лігійних організаціях, створених ними 
підприємствах, закладах на умовах тру-

дового договору, а також священнослу-
жителі, церковнослужителі підлягають 
загальнообов’язковому державному со-
ціальному страхуванню. 

Будь-яка релігійна організація неза-
лежно від конфесії створюється із пра-
вом юридичної особи: і, якщо вона має 
найманих працівників, то є платником 
страхових внесків до Пенсійного фонду. 
Релігійні організації сплачують страхові 
внески до Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
України на випадок безробіття, Фонду 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України, Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працез-
датності. Відповідно всім громадянам, 
які працюють у релігійних організаціях, 
їх підприємствах і закладах, признача-
ється і виплачується державна пенсія. 
«Хоча спеціального закону для свяще-

ників не існує, усе залежить від того, 
де особа була працевлаштована, пенсія 
виплачується на загальних підставах. 
Однак, як показує практика, сьогодні 
в нашій країні у більшості представни-
ків конфесій відсутні трудові книжки, а 
зарплату їм визначають різні церкви і 

релігійні організації. Відповідно в май-
бутньому є загроза неналежного пен-
сійного забезпечення даної категорії»,  
— роз’яснював присутнім священнослу-
жителям на чолі із митрофорним прото-
ієреєм Української Автокефальної Пра-
вославної Церкви Київської патріархії 
отцем Михайлом Петрівим та митро-
форним протоієреєм Української Право-
славної Церкви Київського патріархату 
отцем Василем Качуром заступник на-
чальника управління ПФУ в районі Во-
лодимир Петринка. 

Легалізація трудових відносин та 
прозора виплата заробітної плати сто-
сується і цієї категорії, бо кожен гро-
мадянин має право заробляти собі на 
життя працею та отримувати за це ви-
нагороду у вигляді заробітної плати, не 
нижчої від визначеної законом.  Про 
всі ризики зарплат «у конвертах», яка 
в майбутньому позбавить соціального 

захисту, позаяк  пенсія нараховується 
тільки з офіційної заробітної плати роз-
повідала присутнім священнослужите-
лям начальник відділу контрольно-пе-
ревірочної роботи управління Фонду в 
районі Наталія Ковальська.

Завідувач сектору ведення елек-
тронних реєстрів та підтримки інфор-
маційно-аналітичних систем управління 
Фонду в районі Надія Нанюк роз’яснила, 
щоб оперативно, а головне зручно вза-
ємодіяти з пенсійниками Фонд запро-
вадив веб-портал електронних послуг, 
де кожен страхувальник чи пенсіонер 
може дистанційно отримувати послуги, 
які раніше вимагали особистого звернен-
ня в управління. Відтак по завершенні 
семінару священнослужителів зареє-
стрували на веб-порталі, де можна на-
віть отримати виписку по доходах. Вру-
чені інформаційні буклети допоможуть 
їм зорієнтуватися в новітніх послугах. У 
разі виникнення запитань щодо пенсій-
ного забезпечення кожен може зверну-
тися до управління за консультаціями і 
особисто. З основною інформацію про 
зміни та новини у пенсійному законо-
давстві також можна ознайомитися на 
сторінці управління Пенсійного фонду 
України в Тисменицькому районі в ме-
режі Facebook.

Логічним завершенням зустрічі ста-
ли слова подяки від слухачів семінару 
організаторам, яких охоронятиме по-
дарована отцем Василем ікона Ангела 
Хранителя. «За моїх 27 років священ-
ства така зустріч із фахівцями Пенсій-
ного фонду проводиться вперше. Відтак 
щиро складаю подяку пенсійникам за 
турботу», — ділиться в розмові із пред-
ставниками засобів масової інформації 
митрофорний протоієрей Української 
Православної Церкви Київського патрі-
архату настоятель храму Перенесення 
мощей Святителя Миколая с. Чорноліз-
ці отець Василь Качур. — Хоча в Україні 
Церкву відділено від держави, однак 
священнослужителі, як і будь-які інші 
громадяни, користуються законодав-
ством країни, маємо його виконувати 
та жити за ним. Час швидко спливає і 
коли настає момент призначити пен-
сію, щоб мати якесь забезпечення на 
старість, переконуватиму як молодих 
священиків, так і старших, щоб показу-
валася заробітна плата, яка є запорукою 
майбутніх пенсійних виплат». 

Оксана САКОВСЬКА 

«Будівництву згубних ГЕС 
на Дністрі 

є альтернатива» – 
Володимир Гергелюк

У відповідь на запит лідера «Народного контролю» народного депутата Укра-
їни Дмитра Добродомова щодо будівництва каскаду ГЕС на Дністрі, Кабмін 
та Мінприроди висловили кардинально протилежні позиції.

Мінприроди чітко стверджує, що 
прийняття Програми Кабміну по гідро-
енергетиці відбулося із порушенням 
законодавства України, оскільки, пе-
ред затвердженням, ця програма по-
винна була пройти державну екологіч-
ну експертизу. Кабмін же з підозрілою 
наполегливістю і далі проштовхує про-
ект. Зокрема, у листі від уряду гово-
риться про проведення техніко-еконо-
мічного обґрунтування (ТЕО) будівни-
цтва верхньодністровських ГЕС, яке 
коштуватиме державі 155 млн. грн, 
згідно з даними про тендер. Тобто, 
ці гроші хочуть освоїти ще до прове-
дення екологічних експертиз та зро-
бити дороговартісний проект об’єкту, 
який взагалі може не бути реалізова-
ним. На сьогоднішній день заборону 
на реалізацію проекту на своїй тери-
торії вже прийняли дві обласні ради, 
п’ять районних рад, три міські ради та 
27 сільських рад. Окрім того, місцеві 
жителі зібрали тисячі підписів проти 
побудови верхньодністровського кас-
каду ГЕС, своє стурбування планами 
уряду висловили і екологи, науковці 
та навіть уряди сусідніх країн. 

Та незважаючи на все це, люди підо-
зрюють, що уряд спробує силою втілити 
проект та «розпиляти пиріг» розміром 
1 млрд 100 млн євро у вигляді кредиту 
європейського банку в процесі будів-
ництва каскаду ГЕС.

«Народний контроль» вимагає від 
Кабміну виключити з урядової «Програ-
ми розвитку гідроенергетики в Украї-
ні до 2026 року» пункт щодо побудови 
каскаду Верхньодністровських ГЕС та 
відмінити тендер на розробку ТЕО, щоб 
унеможливити розкрадання 155 млн. 
грн державних коштів.

Натомість, ми закликаємо розви-
вати вітрову та сонячну енергетику, які 
менш згубні для навколишнього середо-
вища та підтримуються місцевими гро-

мадами. А також розробити комплек-
сну програму розвитку рекреаційного 
потенціалу Дністровського каньйону.

«У кожному придністровському 
місті чи селі, де ми зустрічалися з гро-
мадами, люди дивуються недалеко-
глядній позиції Кабміну, який, прикри-
ваючись енергонезалежністю, хоче 
знищити Дністер. Я почав вникати в 
суть проекту будівництва каскаду з 
шести верхньодністровських ГЕС. Су-
марна потужність цих станцій має бути 
390 мВт та середньорічне вироблення 
енергії – 710 млн кВт-год.

Я зустрівся з представниками орга-
нізацій, які займаються сонячною та ві-
тровою енергетикою. Разом порахував-
ши капіталовкладення в сонячні станції 
з аналогічною потужністю, ми отрима-
ли суму 400 млн євро. Тобто, майже в 
3 рази менше вкладень, швидка реалі-
зація проекту (до двох років), термін 
окупності в рази коротший, збереження 
екосистеми, повне сприяння місцевих 
громад. Така ж сама економія щодо ві-
трових станцій.

Тобто є стовідсоткова альтернати-
ва архаїчним та згубним «гесам» – це 
проект будівництва сонячних, вітрових 
станцій з аналогічною потужністю, який 
зекономить, вдумайтесь, 700 млн євро 
кредитних грошей для України, тобто 
для нас з вами!

«Народний контроль» вже звер-
нувся з даною ініціативою до Кабміну, 
залучивши експертів з відновлюваль-
них джерел енергії. Питання енергоне-
залежності мають крокувати разом з 
енергоефективністю, а не лобіюванням 
інтересів державних корпорацій для від-
мивання мільярдів гривень!», – заявив 
на брифінгу у Верховній Раді лідер «На-
родного контролю» Прикарпаття Воло-
димир Гергелюк.

Василь ТКАЧУК

У Дем’яновому Лазі 
заклали Алею Героїв

14 березня у Меморіальному комплексі жертв московського сталінсько-комуніс-
тичного режиму в рамках відзначення першого Дня добровольця пройшла чер-
гова молодіжна акція – висадка саджанців дубів на пролягаючій поряд польовій 
дорозі, яка відтепер стала «Алеєю Героїв». Організували акцію Музей визвольної 
боротьби ім. С. Бандери, обласне історико-просвітницьке товариство «Меморіал» 
імені В. Стуса та обласна організація «Національного корпусу».

Всього юні патріоти пересадили 
з ділянки, що потрапляла під забудо-
ву, 34 молоді дубки. Деревця обнесені 
дерев’яними каркасами і загороджуваль-
ною сіткою. На каркасах закріплено та-
блиці з іменами українських героїв різ-
них етапів визвольної боротьби. Це со-
тник УГА Григорій Голинський, 1895 р. 
н. з Косівщини; члени ОУН Федір Пас-

тушенко, 1912 р. н., з с. Павелче (тепер 
Павлівка);  Деренько Степан Іванович, 
1907 р. н., з Драгомирчан, бухгалтер за-
готскоту, член районного Проводу ОУН; 
Стасюк Онуфрій Миколайович, 1910 р. 
н. і Дем’янів Пилип – гравець і капітан 
футбольної команди “Сокіл” з села За-
гвіздя; крихівчани: Гашпар Антон Степа-
нович, 1912 р. н., псевдо «Богун», станич-
ний ОУН; столяр трикотажної фабрики 
Яновський Богдан Іванович, 1906 р. н.; 
Коровайчук Дмитро Петрович, 1912 р. 
н., коректор газети; Балан Михайло Іва-
нович, 1922 р. н., псевдо «Холодний».

Принагідно подаємо коротку до-
відку про М. Балана. 27 березня 1946 
р. військовий трибунал військ НКВС у 
Станіславській обл. засудив його на 10 
років позбавлення волі та 5 років пора-
ження в правах з конфіскацією майна. 
Відбував покарання у м. Воркута (Ро-
сія), працював у шахті. Після повер-
нення на Батьківщину проживав у Ко-
ломиї. Член товариства «Меморіал» ім. 
В. Стуса, Братства ОУН-УПА, Товариства 
політв’язнів і репресованих, активний 
учасник розкопок місць масових роз-

стрілів і захоронень жертв сталінських 
репресій на теренах Івано-Франківської 
області та збору коштів на спорудження 
пам’ятника у Дем’яновому Лазі.

Є на алеї і деревця, присвячені су-
часним героям — Романові Гурику з Не-
бесної сотні, а також Тарасові Шевченку 
й Олегові Басарабу, що загинули у 2015 
на Донбасі та поховані на кладовищі по-
ряд з меморіалом.

Організатори планують посадити і 
кущі калини в пам’ять про українських 
жінок і дівчат, захисниць рідної землі. 
Алея Героїв буде освячена 14 травня 
2017 року в день проведення ІV вело-
пробігу «Дорогами пам’яті», що пройде  
по жертовних місцях нашої боротьби за 
волю і незалежну державу.

Герої не вмирають! Вони стукають 
в наші серця! Слава Україні!

Михайло ФРЕЇК, 
завідувач МК «Дем’янів Лаз»

До уваги сільськогосподарських 
товаровиробників!

Відповідно до Положення про районну комісію з проведення конкурсного від-
бору сільськогосподарських товаровиробникків, які мають право на фінансову до-
помогу за рахунок коштів районного бюджету з Комплексної програми розвитку аг-
ропромислового комплексу та сільських територій Тисменицького району на 2016-
2020 роки управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації 
приймає бізнес-плани у галузі селекції та насінництва у рослинництві.

Прийом документів здійснюється протягом місяця з дня опублікування 
оголошення в газеті.

За детальною інформацією щодо переліку документів, необхідних для 
участі у конкурсі для отримання фінансової допомоги звертатись в управлін-
ня агропромислового розвитку районної державної адміністрації за адресою: 
м. Тисмениця, вул. Галицька, 17, каб. 212, 213, тел. для довідок: (03436) 2-15-
79, 2-11-02, e-mail: agro@tsm.if.gov.ua/

Петро СОБКО, начальник управління агропромислового розвитку 
районної державної адміністрації

Дуб Ф. Пастушенка
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Весна прийшла – 
роботу принесла

Ранньою весною, не лише розпускається природа, тане сніг і прилітають бузь-
ки, для українського селянина це старт весняно-польових робіт. Щедра зем-
ля з вдячністю винагороджує тяжку та сумлінну працю щоосені, але до того 
моменту потрібно пройти довгий шлях.
Ось і на Державному підприєм-

стві «Івано-Франківський комбінат 
хлібопродуктів» весна –  це не лише 
привід сховати теплий зимовий одяг 
в шафу, а й почати активно готува-
тись до майбутніх жнив, адже, як ка-
жуть в народі: «готуй сани влітку». 
Попередній, 2016 рік був, безумов-
но, напруженим, але від того геть 
непоганим, подолані одні вершини і 
поставлений курс на нові. Так, було 
запущено фасування  у дрібну тару 
борошна пшеничного вищого і пер-
шого гатунків, в планах – додати в 
асортимент гречане, житнє, рисове 
та вівсяне борошно, а також кілька 
новинок, котрі будуть унікальними 
на теренах Івано-Франківська та об-
ласті. Налагоджено співпрацю з фер-
мерськими господарствами та опто-
вими покупцями борошна ,  в май-
бутньому – залучити до роботи всі 
фермерські господарства в радіусі 
150 кілометрів та допомогти їм в 
період жнив шляхом координування 
роботи по купівлі, продажу та збері-
ганню зернових, оскільки комбінат 
уже співпрацює з Аграрним Фондом 
України, а також з кількома велики-
ми трейдерами. Окрім того, впро-
ваджена система «єдиного вікна» 
на підприємстві, дозволить макси-
мально швидко укласти будь-який 
договір, на вибір. Та й саме підпри-
ємство зацікавлене у купівлі зерна 
пшениці та жита у великих об’ємах, 
як то кажуть «24 на 7» і комерцій-
ний відділ працює мало не цілодо-

бово та з радістю відповість на усі 
запитання.

 Що ж  до  збуту борошна – сто-
їть  мета  уже  повністю  забезпечи -
ти  жителів  міста  та  області  якіс -
ним ,  а  головне  – натуральним  бо-
рошном , з пречудовим запахом , за 
доступною  ціною.  Упаковку  було 
оновлено на більш впізнавану,  ла-
конічну  і  стильну,  щоб  з  легкістю 
знаходити  на  поличках  магазинів 
франківське борошно. До співпраці 
запрошуються приватні підприєм-
ці та великі оптові бази ,  плануємо 
також  провести  кілька  семінарів 
для  фермерських  господарств  і 
споживачів ,  щоб  знайти  порозу -
міння ,  підібрати  комфортні  умови 
для  плідної  співпраці. 

З  останніх  новин  – комбінат 
став  генеральним  партнером  ди -

тячо-юнацької футбольної ліги Іва-
но-Франківської області, в кінці бе-
резня на стадіоні «Юність» вперше 
буде  проведено  Весняний  Кубок 
Державного  підприємства «Івано-
Франківський  комбінат  хлібопро -
дуктів» та  відкриття  футбольного 
сезону. Разом  з  соціальною  плат-
формою  «Тепле  Місто» підприєм -
ство  зацікавлене  в  запуску  нових 
проектів  в  напрямку  сільського 
господарства  та  переробки  і  по -
стійно знаходиться в пошуку спеці-
алістів  з  інноваційними  ідеями  та 
цікавими проектами. Виробництво  
не лише необхідно – це сучасно, ці-
каво та мотиваційно ,  адже галузь , 
котра  існує  уже  десятки  років  по-
требує  якісного  переродження  та 
нового  дихання.  Сучасна  Україна 
за  нами ,  ми  сильні ,  тож  наснаги 
та  плідної  праці  всім  нам  впро -
довж  2017! 

Олександр ВИТРЕБЕНЬКО

Місто Івано-Франківськ, 

с. Микитинці, 

вул. Юності, 2В. 

Тел.: (0342) 58 61 36, 

050 433 65 88,

email: sales.if.khp@gmail.com

  АКТУАЛЬНО

На полігон у Рибному 
прийшов інвестор

Вщерть заповнені сміттєві контейнери, інколи сміття й навколо них… Картина 
знайома, мабуть, кожному з нас. Щоб наші населені пункти не перетворились 
на суцільний смітник важливими є два моменти: своєчасність вивезення від-
ходів та їх сортування. Розумний підхід до утилізації сміття — це водночас 
і раціональне його використання. Мабуть не кожен знає, що за допомогою 
сміття можна виробляти електричну енергію. Про інноваційний підхід в цій 
сфері утилізації сміття, про комплексну інженерну споруду для виробництва 
електричної енергії з системою збору біогазу на полігоні твердих побутових 
відходів в селі Рибне Тисменицького району розмовляємо  з директором ко-
мунального підприємства «Полігон ТПВ» Юрієм Морозом.

— Юрію Адамовичу, не так давно в 
засобах масової інформації області про-
звучала інформація, що міська влада Іва-
но-Франківська оголосила відкритий кон-
курс на встановлення на полігоні біогазо-
вої установки. Що, загалом, спонукало до 
такого рішення?

— Одне з дуже важливих питань без-
пеки полігону — це вилучення біогазу, який 
утворюється на полігоні в результаті пере-
гнивання побутових відходів органічного по-
ходження. Сміття складується, воно закри-
вається, утрамбовується, всередині нього 
проходить хімічний процес гниття, при якому 
виділяються так звані полігонні гази. Одна 
зі складових цього газу — метан, основний 
компонент природного газу, який викорис-
товують і в побуті, і в промисловості. Але на 
полігоні метан складає небезпеку.

— Може відбутися загорання?
— Ваше запитання цілком логічне. Цей 

газ виходить в атмосферу, створюючи пар-
никовий ефект. Є ще так званий ефект лін-
зи, це коли промені сонця попадають під 
певним кутом, то, дійсно, може відбутися 
загорання. Постало питання досить гостро, 
як би цей газ вилучити з тіла полігону, що, 
в свою чергу, принесе значну екологічну 
користь. Ми в січні оголосили конкурс на 
інвестиційний проект по відбору газу з по-
лігону, проектну документацію запросили 
чотири фірми, в самому конкурсі взяли 
участь дві структури. Одна — з м. Києва, 
друга з Чернігівської області. Відбулося за-
сідання конкурсної комісії, був визначений 
переможець — компанія «Кліар Енерджі» 
з Чернігівської області. На сьогоднішній 
день на полігоні вже ведуться підготовчі 
роботи. Спочатку були проведені вишу-
кувальні роботи, які дали підтвердження 
того, що газ є. Згодом були пробурені по 
тілу полігону свердловини. Хочу наголо-

сити, що проект повністю інвестиційний, 
тобто всі вкладені кошти в ці роботи — це 
інвестиції компанії, яка виграла конкурс.

— В компанії «Кліар Енерджі» є свої, 
чисто прагматичні інтереси?

— Найперше, як я вже говорив, ми ма-
ємо екологічний ефект — забираємо звідти 
газ. Відповідно, по трубах цей газ подава-
тиметься до когенераційної установки, тут 
буде спалюватися і за допомогою генера-
тора вироблятиметься електрична енергія 
і подаватиметься в енергоринок. Ми мо-
жемо говорити, в сенсі вашого запитання, 
і про те, що буде обопільна користь, як для 
компанії, так і для Тисменицького району. 
Адже компанія заключила з комунальним 
підприємством «Полігон ТПВ» угоду. Кому-
нальне підприємство орендує 20,8 гектара 
землі під полігон в Тисменицькому районі. 
В минулому році сплачено в районний бю-
джет 636 тисяч гривень податків.

Варто сказати і те, що компанія за свої 
кошти проведе лінію електропередачі до 
полігону, це в свою чергу дасть можливість 
встановити там лінію по відсортуванню 
сміття. Інженерна споруда для виробни-
цтва електричної енергії з системою збору 
біогазу на полігоні ТПВ, сміттєсортувальна 
лінія — це нові робочі місця, працювати-
муть люди з навколишніх сіл.

— Повертаючись до когенераційної 
установки, яка її потужність?

— Розрахована вона на виробництво 
400 кіловат в годину.

— Що в діяльності нашого, україн-
ського інвестора, про якого говоримо, 
можна відмітити?

— Системне бачення того, куди йти і що 
слід робити. Вважаю, що це великий плюс.

— Дякую за розмову, і хай щастить.

Вів розмову І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Не роби шкоди – для Божої природи
Надворі вже повіяла весна,
Всміхнулось сонце білогривим хмарам
Й пахучою живицею сосна
Стріча є в лісі, як із Божим даром.

Щоб всім снагу збудити до життя,
Подарувати людям свіжі сили,
Та люди нанесли сюди сміття,
І ним цей рай земний занапастили.

Сліди вогню, потовчені пляшки,
І пластик упереміш з бляшанками… 
Де відбулись веселі пікніки
Й буянили дівки із парубками.

А ще вночі і вдень за возом віз – 
Непотріб між дерев зсипає валом,
Аж небо сльози ллє на бідний ліс,

Та й того лісу вже лишилось мало.

Вже тут квітки рясні не зацвітуть,
Лиш з куп бридких повиповзають гади…
Хрещені всі тут звалища кладуть,
Які так вірно сповнюють обряди.

В ріку й потоки, в поле, вздовж доріг
Скидають крадькома брудні відходи…
На жаль, в душі їх не турбує гріх,
За шкоду, що наносять для природи.

Таке робити може тільки люд,
Що відстає в своїм духовнім рості, –
В Божу красу свій викидати бруд,
Навіть у Світлім Великоднім пості.

Михайло МЕЛЬНИК, с.Чорнолізці

ПАТ «Прикарпаттяобленерго» філія «Лисецький РЕМ» 
запрошує на роботу контролера енергонагляду 

(Лисець — села Угринів, Чорнолізці, Ямниця, Сілець, 
Тязів, Побережжя)

Робота для фізично активних та комунікабельних. Гнучкий графік робочого 
дня. Можливість постійного чи тимчасового працевлаштування.

Обов’язки:
зняття показників лічильників у побутових споживачів;
доставка рахунків на оплату за спожиту електроенергію;
вручення боржникам попереджень про відключення.
Умови роботи: робочий час з 8.00 до 17.15. Обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Робота у ПАТ «Прикарпаттяобленерго» — це офіційне працевлаштування, регулярна виплата 

заробітної плати, соціальний пакет згідно із законодавством.
Інформацію повідомляти за номерами у м. Івано-Франківську: (0342) 59-44-61; у смт. Ли-

сець: (03436) 4-11-37.

ПАТ «Прикарпаттяобленерго» філія «Лисецький РЕМ» 
запрошує на роботу електромонтера з експлуатації 

розподільчих мереж з суміщенням водія
Стаж роботи за спеціальністю електромонтера з експлуатації розподільчих мереж 

не менше одного року. Стаж роботи за спеціальністю водія автомобіля категорії В, С, Б 
не менше одного року.

Обов’язки: 
виконананя робіт з капітального ремонту, технічного обслуговування, реконструкції повітряних лі-

ній електропередач, виконання верхолазних робіт; 
безпечне керування автомобілем; 
перевезення персоналу.
Умови роботи: робочий час з 8.00 до 17.15. Обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Робота у ПАТ «Прикарпаттяобленерго» — це офіційне працевлаштування, регулярна виплата заробіт-

ної плати, соціальний пакет згідно із законодавством.
Інформацію повідомляти за номерами у м. Івано-Франківську: (0342) 59-44-61; у смт. Лисець: (03436) 4-11-37.

Березневий ярмарок вакансій
Серед форм співробітництва, які 

застосовуються службою зайнятості, 
є організація й проведення ярмарків 
вакансій (робочих місць) за участю ро-
ботодавців та їх представників, які від-
відують сотні громадян, котрі шукають 
роботу. Таким чином, якщо роботодавець 
особисто чи через свого представника 

бажає безпосередньо поспілкуватись з 
великою кількістю претендентів, — за-
прошуємо до участі в таких заходах.

У випадку якщо підприємство, уста-
нова чи організація відчуває значну по-
требу в персоналі, центр зайнятості має 
змогу організувати та провести такий 
захід безпосередньо в центрі зайнятості.

21 березня в Тисменицькому район-
ному центрі зайнятості відбувся черго-
вий ярмарок вакансій, у якому взяли 
участь 10 роботодавців, котрі заявили 
16 вакансій. Під час заходу роботодавці 
презентували своє виробництво та ро-
бочі місця. Перевага ярмарку вакансії 
– можливість для безробітних безпо-
середньо зустрітися з представниками 
керівництва підприємств, з’ясувати усі 
питання, що виникають під час індиві-
дуальної співбесіди. Саме цим і скорис-
талися учасники заходу.

Ярмарок вакансій пройшов дуже 
цікаво та інформативно. Присутні отри-
мали вичерпні відповіді на питання та 
подякували роботодавцям за приділену 
увагу. У заході взяли участь понад пів-
сотні безробітних громадян. 52 особи 
пройшли співбесіду з роботодавцями 
та видано шість направлень на працев-
лаштування.

Тисменицький районний 
центр зайнятостіДиректор РЦЗ Петро Данилюк відкриває ярмарок
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Здійснюючи дитячі мрії
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Через достойні призові та щедрі да-
рунки від організаторів даний турнір за 
шість років набув просто шаленої популяр-
ності на Прикарпатті. В той час для його 
організаторів це ще й шанс відшукати юні 
футбольні обдарування, які в майбутньо-
му, пройшовши «ураганівську» школу, мо-
жуть поєднати своє майбутнє зі спортом 
та стати професійними футзальними зір-
ками. Відтак кожен район, що долучився 
до масштабного проекту, протягом декіль-
кох тижнів єднається у велику футбольну 
сім’ю, здійснюючи дитячі мрії. 

Цьогоріч на теренах району за лідер-
ство розпочали боротьбу 16 шкільних 
команд, що першочергово змагалися у 
групах, аби досхочу поспарингувавшись 
один з одним,  визначити тих найдостой-
ніших, що найближче стоятиме до омрія-
ного кубка та преміальних від титульного 
спонсора у 40 тисяч гривень на оновлен-
ня матеріально-технічної бази рідної шко-
ли.  І ось 22 березня на паркеті Ямницько-
го навчально-виховного комплексу, який 
гостинно прихистив районний шкільний 
турнір, запанувала ейфорія, бо в залі ви-
тала футбольна атмосфера, а в повітрі 
відчувався дух суперництва.     

У двобої зустрілися команди Тисме-
ницької та Чорнолізької загальноосвіт-
ніх шкіл І-ІІІ ступенів, які мали визначи-
ти володаря третього місця. Першими 
відкрили рахунок у грі, та навіть деякий 
час вели у рахунку підопічні досвідчено-
го педагога Михайла Мельника з Чор-
нолізців, однак маленькі вихованці в 
минулому професійного футболіста, а 
нині викладача фізвиховання з Тисме-
ниці Зеновія Василіва переломили хід 
матчу на свою користь — 6:2. 

Наступні суперники: команди Старо-
лисецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та Павлів-
ського НВК з перших секунд гри пода-
рували видовищність великій глядаць-
кій аудиторії, що приїхала підтримати 
маленьких спортсменів. Старолисецькі 

школярі, що на перших хвилинах від-
мітилися вже трьома голами у ворота 
павлівчан, заставили нервувати їхнього 
наставника Івана Саса. З кожною хвили-
ною залишаючи суперникам все менше 
шансів заволодіти омріяним кубком. Ра-
хунок на табло 9:0 на користь юних ви-
хованців Анатолія Білогубки зі Старого 
Лисця став свідченням беззаперечної 
майстерності тамтешніх футболістів. 

Залучена велика кількість спонсо-
рів та меценатів: філія «Лисецький РЕМ» 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (С. Дани-
люк), БК «Ярковиця» (керівник В. Бала-
гура), ПП «Водолій-ЯП» (П. Яцків), ТОВ 
«Івано-Франківський шиноремонтний 
завод» (Ю. Смахтін), ТОВ «М’ясо-ІФ» (О. 
Рибак), ТОВ  «Тикаферлюкс» (В. Івани-
шин), ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця» (І. 
Артемович), ТОВ «Прикарпатспецпостач» 
(М. Гордий), АПФ «Злак» (О. Брикса) до-
зволила під час церемонії нагородження 

відзначити окрім призерів та переможця 
заразом усіх учасників районного турні-
ру. Солодкі дарунки — оригінальні торти 
з логотипом НФК «Ураган»  —  отримали 
команди Клубовецької (вчитель фізви-

ховання Ігор Павлюк), Вільшаницької 
(Роман Рапій), Одаївської (Василь Гри-
горчак), Підпечерівської (Дмитро Сли-
вінський), Братковецької (Микола Ду-

хович), Загвіздянської (Михайло Сад-
ловський), Слобідської (Остап Гутянс), 
Стебницької (Ігор Дрекало), Старокри-
вотульської (Михайло Назарук), Старо-
лисецької (Анатолій Білогубка),  Тисме-
ницької (Зеновій Василів), Чорнолізької 
шкіл (Михайло Мельник), Поберезько-
го (Василь Бойко), Павлівського (Іван 
Сас), Угринівського (Андрій Мельничук), 
Лисецького (Ігор Пронь) навчально-ви-
ховних комплексів. 

Спеціальних подяк удостоїлися ви-
щевказані щедрі партнери районного 
шкільного турніру, які зі слів тренера 
НФК «Ураган» Дмитра Мельниченка, 
організували школярам грандіозне 
спортивне свято. Слів подяки заслу-
говує відділ освіти, як партнер проек-
ту, позаяк на спеціалістів та керівни-
ка лягли всі організаційні моменти та 
підвіз шкільних команд до місця про-
ведення турніру від перших батлів до 
апогейної розв’язки. 

Хвилюючим для переможця та вод-
ночас з присмаком розчарування для 
решти видалося вшанування призерів, 
кожен з яких був гідним перемоги, од-

нак фортуна обрала наймайстерніших. 
Чорнолізькі школярі, що стали четвер-
тими, присмак поразки заїдатимуть со-
лодким тортом та втішатимуться новень-
кими футбольними м’ячами. Завойоване 
третє місце для команди Тисменицької 
загальноосвітньої школи, яка останні-
ми роками не тішила спортивними здо-
бутками, стало найбільшим досягенням, 

а подаровані організаторами футбольні 
м’ячі сприятимуть удосконаленню май-
стерності. Школярам Павлівського НВК, 
які стали другими, окрім нагород орга-
нізаторів: медалей, кубка, комплекту 
новенької футбольної форми дістали-
ся сучасні плеєри від сільського голо-
ви Павлівки Івана Вацеби.

Тріумфаторам районного шкільно-
го турніру — команді Старолисецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
—  дісталося найбільше нагород: ме-
далі, кубок, футбольна форма. Та най-
більш омріяним став титул володаря  
Перехідного Кубка шкільного турніру з 
футзалу «Кубок народного футбольно-
го клубу «Ураган», яким весь минулий 

рік утішалися братковецькі школярі — 
перші його володарі. 

Символічними статуетками відзна-
чені кращі футзалісти: «воротар» – Дми-
тро Яворський (Чорнолізька ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів), «захисник» – Олександр Вацеба 
(Павлівський НВК), «нападник» – Василь 
Микієвич (Тисменицька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчен-
ням окремих предметів). Ігор Скорий зі 
Старолисецької ЗОШ І-ІІІ ст. став кращим 
бомбардиром  і водночас отримав відзна-
ку «Кращого гравця – відкриття турніру». 

Головний приз у розмірі 40 тисяч 
гривень для оновлення навчально-ма-
теріальної бази Старолисецька ЗОШ І-ІІІ 
ст. отримає найближчим часом. Наразі 
школярі мають мало часу насолоджува-
тися моментом слави та спочивати на 
лаврах, адже, як переможець районних 
змагань, команда запрошена для участі у 
грандіозній Лізі Шкільних Чемпіонів, яка 
стартує вже наступного тижня в Івано-
Франківську, й визначить серед районних 
переможців Кубка тріумфатора області.

Оксана САКОВСЬКА 

Четверта сторінка

Прикарпатський боєць – 
переможець міжнародних турнірів

У китайському місті Чжен Чжоу пройшов Міжнародний професійний турнір зі змішаних єди-
ноборств ММА «WLF E.P.I.C.10», переможцем якого у ваговій категорії 70 кг став 24-річний 
івано-франківець Тарас Сапа. Тарасові протистояв китайський боєць Сіле Ху, що вже є ді-
ючим чемпіоном однієї з китайських організацій у вазі 77 кг.

Ця перемога далеко не поодинока в послужно-
му списку спортсмена. Тарас Сапа – майстер спорту 
міжнародного класу з фрі-файту, кандидат у майстри 
спорту з тайського боксу і кікбоксингу, віце-чемпі-
он світу з фрі-файту 2011 року (Португалія), чемпіон 
України з фрі-файту 2015 року. Він – уродженець се-
ла Одаї. Займається хлопець даним видом спорту 
близько десяти років, а за цей час встиг стати три-
разовим чемпіоном України та здобути 11 перемог.

Відтак, наш спортсмен здобув вже четверту профе-
сійну дострокову перемогу у Китаї, довівши свій профе-
сіоналізм у змішаних єдиноборствах, та ще раз вдало 
представив Івано-Франківщину та й Україну в цілому. 
Тренується юнак у бійцівському клубі «Альянс»

Софія ВІНТОНЯК

Кубок Чорновола — 
на фінішній прямій

Минулої неділі після тижневої перерви на шести стадіонах продовжи-
лися  футбольні баталії Кубка з футболу присвяченого пам’яті Героя 
України, лідера Народного руху України Вячеслава Чорновола.

У другому груповому турнірі зу-
стрілися команди, які посіли у першо-
му раунді 1-2 позиції у своїх групах. 
Відтак 18 команд, розділені на шість 
зон, продовжили кубкову боротьбу. 

На стадіоні Нових Кривотул за-
фіксовані були наступні результати: 
Н. Кривотули – Чорнолізці-2 — 0:1; 
Чорнолізці-2 – ФК «Угринів» —  1:1; 
Н. Кривотули – Угринів — 2:0.  Липів-
ка приймала учасників групи ІІ: Ли-
півка – Старі Кривотули — 2:0; Віль-
шаниця – С. Кривотули — 0:1; Липів-
ка – Вільшаниця — 2:0. На стадіо-
ні села Радча, який через тиждень 

прийматиме фінал Кубка Чорновола, 
демонстрували майстерність учас-
ники групи ІІІ: Рибне – Братківці — 
0:2; Братківці – Рибне — 0:2; Рибне 
– Радча — 2:0. Четверта група, зма-
гаючись у Старому Лисці, завершила 
матчі з наступними результатами: 
Старий Лисець – Драгомирчани — 
1:0; Драгомирчани – Чорнолізці-1 — 
1:1; Старий Лисець – Чорнолізці-1 
— 0:1. Підліська футбольна арена 
зібрала учасників групи V: Підлісся 
– Побережжя  — 0:1; Побережжя – 
Клубівці — 2:1; Клубівці – Підлісся 
— 1:0. Учасники групи VІ змагали-

ся у Єзуполі: Єзупіль – Чукалівка 
— 2:1; Чукалівка – Загвіздя — 1:4; 
Загвіздя – Єзупіль — 1:0. 

Згідно із регламентом змагань, 
до наступного раунду потрапили ко-
манди-лідери груп та дві «кращі». Піс-
ля вівторкового жеребкування РФФ 
визначила пари чвертьфіналістів. 

Цієї неділі, 26 березня, першими 
на поле у Старому Лисці вийде пара: 
Липівка — Нові Кривотули. Далі гос-
подарі зійдуться у двобої із коман-
дою села Рибне. Єзупільська арена 
прийматиме пари чвертьфіналістів: 
Єзупіль – Побережжя та Загвіздя – 
Чорнолізці-2.    

Переможці чвертьфіналів того 
ж дня гратимуть півфінальні сутич-
ки. Початок ігор о 12.00. 

Запрошуємо уболівальників під-
тримати улюблені команди у їх праг-
ненні стати лідерами та потрапити у 
фінал Кубка Вячеслава Чорновола, 
який відбудеться другого квітня на 
стадіоні села Радча.  

Срібні відзнаки в Павлівського НВК Тисменицька ЗОШ — бронзовий призер

Чорнолізька команда без кубка, щоправда із футбольними м’ячами Гірку невдачу команди-учасниці тамуватимуть солодкими тортами

Кращий нападник турніру Василь Микієвич 
разом зі своїм тренером З. Василівим 

Тренер НФК «Ураган» Дмитро Мельниченко 
з найкращим бомбардиром Ігорем Скорим

Підліська школа хоча і не виставила команду, однак запам’яталася енергійним танцем 
місцевих школярок
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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:

ТИМЧУКА Дмитра Євгеновича, 
26.03.1961 р. н., сільського голову с. 
Пшеничники;

МАНДЗЮК Мар’яну Ігорівну, 
27.03.1980 р. н., секретаря Павлів-
ської сільської ради;

КОНОВЕЙЧУК Христину Богданів-
ну, 27.03.1992 р. н., секретаря Марко-
вецької сільської ради;

ШУЛЯР Ганну Василівну, 28.03.1955 
р. н., директора Майданського навчаль-
но-виховного комплексу;

СЛОБОДЯНА Володимира Рома-
новича, 29.03.1980 р. н., голову фер-

мерського господарства «Персей Аг-
ро» (с. Угринів);

ТАТАРИНА Василя Володимирови-
ча, 29.03.1983 р. н., головного спеціа-
ліста служби у справах дітей районної 
державної адміністрації;

ВАРУ  Оксану  Богданівну , 
30.03.1975 р. н., директора Березів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

ЗЕЛІНСЬКОГО Михайла Васильо-
вича, 31.03.1986 р. н., депутата район-
ної 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
Шановні працівники та ветерани Служби безпеки України!

25 березня щорічно в Україні своє професійне свято відзначають працівники 
державного правоохоронного органу спецпризначення – Служби безпеки України, 
з яким ми вас щиро вітаємо!

Служба безпеки України – це ефективний інструмент у системі державних пра-
воохоронних органів з викриття та попередження злочинів проти честі та гідності 
людей, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, запобігання проник-
ненню диверсійних груп на територію України. А надійною запорукою зміцнення 
безпеки держави, захисту прав і свобод громадян є високий професіоналізм, від-
повідальність, чесність та порядність працівників СБУ.

З нагоди професійного свята щиро бажаємо співробітникам Галицького міжра-
йонного відділу УСБУ в області, ветеранам служби міцного здоров’я, добра і щастя, 
миру і достатку, поваги і нових професійних успіхів на благо України.

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
     Іван СЕМАНЮК                        Роман КРУТИЙ

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 23.02.2017 № 26-р, 
01.03.2017 № 31-р, 03.03.2017 № 33-р, 06.03.2017 № 35-р, 13.03.2017 № 38-р, 
17.03.2017 № 44-р, 20.03.2017 № 45-р  “Про використання коштів з фонду на 
виконання депутатських повноважень” профінансовано видатки Фонду на ви-
конання депутатських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:

Мохняка Романа Мирославовича – 
в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 
копійок та Семеніва Володимира Мико-
лайовича – в сумі 9 000 (дев’ять тисячі) 
гривень 00 копійок на придбання фальш-
брусів хвойних для УГКЦ Архістратига  
Михаїла с. Рошнів.

Макара Івана Петровича – в сумі 5 
000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок на 
покращення матеріально-технічної бази 
Стриганецької лікарської амбулаторії.

Лутчина Мирослава Івановича –  в 
сумі 6 000 (шість тисяч) гривень 00 копі-
йок та Стахнюк Надії Василівни – в сумі 
1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок 
для надання матеріальної допомоги на 
лікування жительці с. Радча.

 Русиняка Петра Семеновича – в 
сумі 2 485 (дві тисячі чотириста вісім-
десят п’ять) гривень 00 копійок для на-
дання матеріальної допомоги жителю 
с.Одаї на лікування сина.

 Градюк Тетяни Володимирівни – в 
сумі 1 020 (одна тисяча двадцять) гривень 
00 копійок для надання матеріальної до-
помоги на лікування жителю с. Сілець.

Макара Івана Петровича – в сумі 
1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок 
для надання матеріальної допомоги на 
лікування жителю с. Стриганці.  

 Мельника Василя Івановича – в 
сумі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 
копійок для надання матеріальної до-
помоги жителю с. Чорнолізці.

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

Стахнюк Надії Василівни – в сумі 
3 727 (три тисячі сімсот двадцять сім) 
гривень 00 копійок для надання матері-
альної допомоги на лікування жительці 
с. Побережжя. 

Макара Івана Петровича – в сумі 
1 000 (одна тисяча) гривень  00 копійок 
для надання матеріальної допомоги жи-
телю с. Стриганці на лікування матері.

Федоришина Ігоря Ярославовича 
– в сумі  5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 
копійок для надання матеріальної допо-
моги жительці с. Стриганці на лікування 
двох неповнолітніх дітей.     

Дем’янця Ярослава Дмитровича – в 
сумі 2 000 (дві тисячі) гривень 00 копі-
йок для надання матеріальної допомо-
ги на лікування жителю  с. Чукалівка.

Заника Володимира Володимиро-
вича – в сумі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) 
гривень 00 копійок для надання мате-
ріальної допомоги жителю с. Нові Кри-
вотули  на лікування дружини. 

 Цапая Володимира Васильовича 
– в сумі 4 110 (чотири тисячі сто де-
сять) гривень 00 копійок на придбання 
стендів та кишеньки пластикової  для  
Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 Тисменицька районна рада

Додаток 4. ЗАТВЕРДЖЕНО рішення районної ради “Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік” від 10 березня 2017 року

Розподіл коштів на виконання програми 
“Духовне життя на 2016-2020 роки” на 2017 рік

Назва                                                                                Сума всього (грн)
УГКЦ Покрови Пресвятої Богородиці с. Посіч 20 000
УГКЦ Покрови Пресвятої Богородиці с. Вільшаниця  10 000
УПЦ КП Успіння Пресвятої Богородиці  с. Братківці 10 000
УГКЦ св. Архістратига Михаїла с. Колодіївка  10 000
УАПЦ Воскресіння Христового с. Довге 10 000
УГКЦ Покрови Божої Матері с. Клубівці 20 000
УГКЦ  Благовіщення Пресвятої Богородиці с. Підлужжя 10 000
УГКЦ Різдва Христового с. Сілець 15 000
УГКЦ св. Миколая м. Тисмениця 10 000
УГКЦ св. Архістратига Михаїла м. Тисмениця 10 000
УГКЦ  св. Андрія Первозванного м. Тисмениця  10 000
УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці м. Тисмениця 10 000
УПЦ КП Покрови Пресвятої Богородиці с. Слобідка 20 000
УГКЦ Вознесіння Христового с. Підлісся  10 000
УГКЦ  св. Архістратига Михаїла с. Тязів  20 000
УАПЦ Різдва Христового с. Підпечери 10 000
УГКЦ св. Юрія с. Пшеничники 10 000
УГКЦ Перенесення Мощей св. Миколая с. Узин 15 000
УГКЦ Пресвятої Трійці с. Клузів 10 000

Назва                                                                                Сума всього (грн)
УГКЦ Монастир Успіння Матері Божої Провінції 
найсвятішого чину в. Василія Великого с. Погоня 100 000
УГКЦ “Духова криниця” с. Єзупіль 70 000
УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці с. Березівка 10 000
УГКЦ св. Архістратига Михаїла с. Старі Кривотули  10 000
УПЦ КП Перенесення мощей святого Миколая с. Чорнолізці 50 000
УПЦ КП Перенесення Мощей св. Миколая с. Красилівка 20 000
УГКЦ Христового Вознесіння с. Довге 20 000
УГКЦ Вознесіння Господнього с. Підпечери 10 000
УГКЦ св. Миколая с. Павлівка 10 000
УГКЦ Пресвятої Богородиці с. Милування  10 000
УГКЦ св. Михаїла с. Рошнів 10 000
УГКЦ св. Дмитрія с. Козина 7 500
УГКЦ св. Архістратига Михаїла с. Козина 7 500
УГКЦ Покрови Пресвятої Богородиці с. Радча 7 500
Всього: 582 500

Голова районної ради  
Роман КРУТИЙ

Тисмениччина веснує
Сільськогосподарські товаровиробники району з початку березня приступили 
до проведення весняно-польових робіт, зокрема: підживлення озимих куль-
тур та посіву ранніх зернових і зернобобових.
Так, на сьогоднішній день у всіх категоріях господарств проведено: 
— підживлення озимих зернових, технічних культур та багаторічних трав всьо-

го на площі 7870 га, що становить 89 відсотків до прогнозу, в тому числі у сіль-
ськогосподарських підприємствах — 3617 га (98,5 відсотка), зокрема, підживлено 
посіви озимих культур на площі 3848 га (стовідсотково), озимого ріпаку на площі 
2364 га (стовідсотково), в тому числі у сільськогосподарських підприємствах від-
повідно — 1015 та 2364 га;

— посіяно ярих культур всього 1127 га, що становить 5,8 відсотка до прогнозу, 
в тому числі у сільськогосподарських підприємствах — 79 га (1,2 відсотка), з них 
ранніх зернових і зернобобових — 583 га (30,5 відсотка), в тому числі у сільсько-
господарських підприємствах — 78 га (19,3 відсотка).

Петро СОБКО, начальник агропромислового розвитку Тисменицької РДА  

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 списку присяжних 

Тисменицького районного суду
Розглянувши подання територіаль-

ного управління державної судової ад-
міністрації України в Івано-Франківській 
області від 25.01.2017 № 05-16/1398 та 
звернення сільських, селищних, міської 
рад щодо кандидатур присяжних, керую-
чись ч. 2 ст. 43 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 
58, 60 Закону України “Про судоустрій і 

статус суддів” враховуючи рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань 
розвитку місцевого самоврядування, ад-
міністративно-територіального устрою, 
регламенту, депутатської діяльності та 
етики, захисту прав людини, законнос-
ті і правопорядку питань захисту прав 
людини, законності та правопорядку, 
районна рада вирішила:

1. Затвердити список присяжних 
Тисменицького районного суду строком 
на два роки згідно з додатком.

2. Список присяжних Тисменицько-
го районного суду опублікувати в район-
ній газеті “Вперед”.

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника голови районної 
ради І. Федоришина і постійну комісію ра-
йонної ради з питань розвитку місцевого 
самоврядування, адміністративно-терито-
ріального устрою, регламенту, депутатської 
діяльності та етики, захисту прав люди-
ни, законності і правопорядку (В. Царук).

Голова районної ради  Роман КРУТИЙ

Додаток до рішення районної ради від 10 березня 2017 року “Про затвердження списку присяжних Тисменицького районного суду”
Список присяжних Тисменицького районного суду

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Освіта Місце роботи, посада
1. Cворак Василина Михайлівна вища тимчасово не працює 
2. Мощовський Володимир Васильович середня спеціальна Козинська сільська рада, оператор котельні
3. Попа Ярослава Остапівна середня спеціальна завідуюча бібліотекою с. Ганнусівка 
4. Протас Уляна Василівна вища Рошнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель 
5. Білінська Анастасія Миронівна  базова вища кафе «Стожари», завідуюча виробництвом
6. Курій Світлана Миколаївна  базова вища Обласна психоневрологічна лікарня № 3, сестра-господиня
7. Прокопів Роман Михайлович базова вища приватний підприємець
8. Мельник Петро Васильович вища декан юридичного факультету Івано-Франківського університету права 
   ім. Короля Данила, юрист
9. Григорович Василь Іванович вища  пенсіонер  
10. Іванків Степан Іванович середня спеціальна тимчасово не працює

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 підтримку рішення Верховинської районної ради 
“Про звернення районної ради”

Відповідно до статті 43 Закону 
України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, з урахуванням рекомендацій 
постійної комісії районної ради з питань 
розвитку села, аграрної політики, регу-
лювання земельних відносин, безпеки 
життєдіяльності, екології та раціональ-
ного природокористування, районна ра-
да вирішила:

1. Підтримати рішення Верховинської 
районної ради від 22.12.2016  “Про звернен-
ня районної ради” щодо передачі повнова-
жень на місця у сфері земельних відносин.

2. Рішення надіслати Президенту 
України, голові Верховної Ради Украї-
ни, Прем’єр-міністру України.

3.  Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника голови районної 

ради І. Федоришина та постійну комісію 
районної ради з питань  розвитку села, 
аграрної політики, регулювання земель-
них відносин, безпеки життєдіяльності, 
екології та раціонального природоко-
ристування (В. Мельник).
Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Від редакції: Звернення Верховинської 
районної ради до Президента, голови Верхо-
вної Ради та Прем’єр-міністра України містить 
прохання невідкладно винести на розгляд і 
прийняти законопроект, яким передбачається 
передача земель за межами населених пунк-
тів у комунальну власність та розпорядження 
місцевих громад.

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 підтримку рішення Долинської районної ради 
“Про звернення районної ради”

Відповідно до статей 4, 43 За-
кону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні”, з урахуванням 
рекомендацій постійної комісії ра-
йонної ради з питань соціально-еко-
номічного розвитку, функціонуван-
ня об’єктів соціально-культурного 
призначення, реалізації державної 
регуляторної політики, малого, се-
реднього бізнесу та інвестицій, ра-
йонна рада вирішила:

1. Підтримати рішення Долинської 
районної ради від 27.01.2017  № 278-
15/2017 “Про звернення районної ра-
ди” щодо справедливого вирішення 
питання тарифу на пасажирські пе-
ревезення.

2. Рішення надіслати Прем’єр-
міністру України Володимиру Гройсма-
ну, Міністерству інфраструктури України, 
Антимонопольному Комітету України, 
Івано-Франківській обласній держав-

ній адміністрації та Долинській район-
ній раді. 

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника голови районної 
ради І. Федоришина та постійну комі-
сію районної ради з питань соціально-
економічного розвитку, функціонування 
об’єктів соціально-культурного призна-
чення, реалізації державної регуляторної 
політики, малого, середнього бізнесу та 
інвестицій (В. Говзан).
Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Від редакції: Це звернення до уряду, 
а також Івано-Франківської ОДА, облас-
ної та районних рад стосується подорож-
чання проїзду на автобусних маршрутах 
та містить вимогу переглянути цінову 
політику на пасажирські перевезення.

Громада Старого Лисця, виконавчий комітет, депутатський корпус сільської ради глибоко сумують з приводу смерті 
багаторічного голови колгоспу, почесного жителя Старого Лисця 

Миколи Лаврентійовича Степового. 
Уродженець села Оксанино Уманського району Чер-

каської області, потрапивши у 1974 році до Старого Лис-
ця, з перших днів роботи розпочав напружену, клопітку ді-
яльність щодо реорганізації колгоспу, перетворивши його 
у передове господарство.  Дбав про допоміжні промисли, 
заразом розвиваючи інфраструктуру населеного пункту. 

Підлеглі його запам’ятали як вимогливого, проте справед-
ливого керівника, який перебуваючи на високих міністер-
ських посадах, не забував трудолюбів Старого Лисця. Його 
внесок у історію даного населеного пункту відзначений під 
час святкування 600-ліття Старого Лисця: Микола Лаврен-
тійовича зараховано до почесних жителів. 
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Ігор ЛУКАШЕВИЧ: 
Спільно з громадою 

та депутатами працюємо 
задля добробуту Ганнусівки 

У рамках відзначення 203-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка та 
Міжнародного дня жінки сільський голова Ганнусівки Ігор Лукашевич від-
звітував перед громадою за рік роботи. Основними напрямками роботи для 
сільського голови стало покращення інфраструктури, благоустрою села та 
загалом якості життя односельчан.

«Ставши сільським головою, сфор-
мулював для себе багато завдань та на-
мірів, хотілось залучити якомога більше 
коштів для розвитку села. Частину з пла-
нів і завдань, які ставив перед собою, 
вдалось виконати, і мені надзвичайно 
приємно бачити перші результати», – 
говорить голова.

Серед пріоритетних завдань у 2016 
році Лукашевич визначив встановлення 
вуличного освітлення в селі. Так, впродовж 
року було проведено освітлення на вулиці 
Підгірна та провулках біля центральної ву-
лиці Незалежності. Для цього з районно-
го та сільського бюджетів було виділено 
100 тисяч гривень. Також була проведена 
робота з освітлення центрального парку, 
де знаходиться дитячий майданчик, жи-
телі села там відпочивають та проводять 
власне дозвілля. На початому сільський 
голова не зупиняється, нещодавно з ра-
йонного бюджету виділили 200 тисяч гри-
вень, за які встановлять освітлення решти 
«темних» вулиць. 

«Плануємо, що цього року село буде 
повністю освітлене, чи не єдине у ціло-

му Тисменицькому районі», – наголосив 
сільський голова.

Минулого року з районного бюдже-
ту також виділили 50 тисяч гривень, за 
які провели капітальний ремонт громад-
ських вбиралень.

«У нас є багато туристів, часто про-
їжджають селом велосипедисти, наяв-
ність відремонтованої, чистої та ком-
фортної вбиральні зробить наше село 
ще ближчим до європейських», – наго-
лосив пан Ігор.

За сприяння депутатів районної ра-
ди Надії Стахнюк та Наталії Соколюк, 
що представляють Ганнусівку в районі, 
а також за підтримки керівництва ра-
йону у 2016 році вдалось залучити 130 
тисяч гривень для Ганнусівської лікар-
ської амбулаторії. 

«За ці кошти ми замінили старі ві-
кна та двері у всіх кабінетах амбулато-
рії. Хотілося би і далі працювати над по-
кращенням умов в медичному закладі 
– замінити дах, провести ремонт. Спо-
діваюсь, що для цього ближчим часом 
вдасться залучити кошти», – зазначає 
Лукашевич.

Окрім того, минулого року було ви-
готовлено нові вуличні вказівники, не-
забаром їх вже встановлять, що, за сло-
вами молодого очільника села, покра-
щить зовнішній естетичний вигляд села 
та створить зручності для приїжджих. 
Також була проведена робота над виго-
товленням детального плану території 
під нове сільське кладовище в урочищі 
«Криві Ниви» та над виготовленням де-
тального плану території з розміщенням 
садибної житлової забудови в урочищі 
«Оболонь» для учасників АТО. Цього ро-
ку у сільського голови є плани провести 
благоустрій нового кладовища – вста-
новити огорожу та розпочати будівни-
цтво каплички.

Сільський голова зазначає, що в 
2016 році Ганнусівський будинок куль-
тури отримав субвенцію у 50 тисяч гри-

вень з районного бюджету на придбання 
світло-музичної апаратури для прове-
дення дискотек, а бібліотека дві тисячі 
гривень із сільського бюджету на при-
дбання художньої літератури.

«Зараз плануєм доукомплектувати 
будинок культури та провести зовнішній 
косметичний ремонт будівлі. Також маю 
плани відновити стару традицію села – 
кіносеанси в будинку культури», – гово-
рить Ігор Лукашевич.

Важливим для Ігоря Лукашевича 
став культурний розвиток села та орга-
нізація дозвілля односельчан. Впродовж 
2016 року був організований святковий 
захід до дня села, підтримку у його про-
веденні надали місцеві жителі та підпри-
ємці. Святкували у Ганнусівці і Андрея – 
театралізовану постановку «Андріївські 
вечорниці» підготувала молодь села. А 
нещодавно провели захід до 203-ї річни-
ці з дня народження Тараса Шевченка 
та Міжнародного дня жінки у будинку 
культури, який вели молоді талановиті 
ведучі Арсен Вовк та Інна Парипа. Бу-
ло багато читців – Діана Вовк, Сніжана 
Сковронська, Едуард Овчар, Анастасія 
Рибіцька,Олександр Вовк, Владислав 
Павлів, Анна Більська, Вероніка Луць-
ка, Христина Шпанько, Каріна Боролюк, 
Настя Лещишин, Вікторія Козакевич та 
наймолодший читець віршів Христина 
Бойко, пісні лунали від дівочого колекти-

ву «Водограй», колективу «Вишиванка», 
церковного хору церкви Різдва Пресвя-
тої Богородиці, місцевих жителів Юлії 
Вовчук, Тетяни Гоцанюк, майстерну гру 
на бандурі продемонструвала Ангелі-
на Овчар.

За всі досягнення та проведену ро-
боту сільський голова висловлює подяку 
голові районної ради Романові Круто-
му, голові райдержадміністрації Іванові 
Семанюку, начальнику відділу культури 
Олександрі Стефінко, керівнику будинку 
культури Ірині Вовк, художньому керів-
нику Володимирові Левицькому, церков-
ному хору церкви Різдва Пресвятої Бо-
городиці та диригенту Василеві Регею, 
який також керує ансамблем «Ганнусів-

чанка», а також працівникам сільської 
ради та всьому депутатському корпусу 
села Ганнусівка.

«Колектив сільської ради у нас чу-
довий, ми знайшли спільну мову, знаємо 
роботу один одного, тому допомагаємо 
та підтримуємо. Відрадно зазначити, 
що робота виконкому та депутатсько-
го корпусу дуже злагоджена, ми вміємо 
чути один одного, знаходити компроміс, 
адже ми єдині у своїх переконаннях – 
треба розвивати село та покращувати 
добробут населення», – зазначає Ігор 
Лукашевич.

Соломія ХРЕПТИК

На початку концерту І. Лукашевич прозвітував перед односельчанами

Сашко Вовк читає вірш «Думи мої» Співає Оксана Бойко

Наймолодша учасниця Христина Бойко

Молодіжний ансамбль «Вишиванка»

Тріо «Водограй»

Жіночий ансамбль «Ганнусівчанка» Юна бандуристка Ангеліна Овчар

Кароліна Боролюк та Катруся Шпанько

Ведучі Шевченківського концерту Арсен Вовк 
та Інна Парипа

Директор будинку культури 
Ірина Вовк

Художній керівник Володимир Левицький
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«Його весна довіку не зів’яне»
Щороку приходить до нас весна, а 

з нею — Шевченківські свята. І сьогод-
ні твори, написані Кобзарем, хвилюють, 
навчають, тривожать душі. Вже вкотре 
на сцені Драгомирчанського будинку 
культури батьки та учні школи намага-
лися серцем торкнутися Шевченківських 
творів, пройнятися їхнім духом, викона-

ти поетові заповіти. Через вірші та інс-
ценізації поем «Наймичка», «Сотник», 
«Назар Стодоля» та «Як Тарас ходив до 
залізних стовпів» глядачі мали змогу 
перенестися у часи Шевченкової Укра-
їни й замислитися, яку силу духу слід 
мати, щоб у таких умовах не зламати-
ся, не збайдужіти душею, а дбати про 

свій народ. Висловлюємо подяку всім 
учням та вчителям, що взяли участь у 
святі, яке вже стало традицією для на-
шого села у шевченківські дні. Почуті 
вірші, музичні композиції та інсценізо-
вані твори запалювали у душах дітей 
вогонь патріотизму та любові до Укра-
їни і її культурної спадщини.

М. МОТРУК, завідуюча бібліотекою-
філіалом с. Драгомирчани

Марковецька весна 
почалася з поезії

У четвер, 9 березня, в с. Марківці у 
приміщенні сільської бібліотеки було про-
ведено літературно-музичний захід «Ми 
чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття». На 
свято запросили учителів школи, свяще-
ника, працівників сільської ради та твор-
чих людей села. Про творчий і життєвий 
шлях Шевченка розповіли глядачам ведучі 
Людмила Андрейчук (завбібліотекою) та 
Любов Андрусяк (директор Будинку куль-

тури). Учасники гуртка художнього слова 
Мирослава Андрусяк і Світлана Буртик чи-
тали вірші. Лунали пісні у виконанні во-
кального ансамблю «Оберіг» (художній ке-
рівник — Владислав Князєв), дуету в складі 
Людмили Андрейчук та Світлани Вітенко, 
акапельно прозвучала пісня «Три шляхи» 
у виконанні Яни Медвідь.

Хвилиною мовчання вшанували од-
носельчанина Ярослава Вітенка, який 

любив Шевченкове слово і часто звер-
тався до творчості поета, талановито 
декламував його вірші на районній та 
місцевій сцені.

Закінчився літературно-музичний 
захід «Заповітом», який виконали усі 
присутні.

Тож читаймо і перечитуймо Шев-
ченка. Шануймо геніального україн-
ського поета, співця, художника, борця 
за волю народу і завжди пам’ятаймо 
його!

Любов АНДРУСЯК, 
директор Будинку культури

Фото Василя ДОЦЯКА

Про Тараса — словом, 
піснею і танцем

Життя і творчість Великого Кобзаря є для нас своєрідним моральним кодек-
сом, твори Шевченка роблять людей кращими, людянішими, доброзичливіши-
ми. Вже стало доброю традицією в селі Підлужжя кожного року вшановува-
ти пам’ять Шевченка. Цього року, 11 березня, в Будинку культури (директор 
Дмитро Бендус) відбувся урочистий концерт з нагоди 203-ї річниці від дня 
його народження, підготовлений силами народного аматорського хорового 
колективу с. Підлужжя, керівниками якого є молоде, творче, ініціативне по-
дружжя Ганни та Володимира Шрейдерів. Допомогли їм у цьому учні Підлузь-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів під керівництвом Г. Пилипів та О. Худяк.

Учасники святкового дійства за до-
помогою пісень, душевних поезій у ви-
конанні Ольги Долішньої «Маленькій 
Мар’яні» та Юлії Ільків «Пробач нам, Та-
расе», танцювальних композицій у ви-
конанні школярів Підлузької ЗОШ під 
керівництвом Л. Герасимів передали 
глядачам дух та атмосферу народних 
традицій та звичаїв, на яких зростав ве-
ликий син великого народу.

Вкотре продемонстрував свою май-
стерність народний аматорський колектив. 
Зі сцени велично звучали пісні, які набули 
всенародної слави і шани: «Учітеся, брати 
мої…», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Ду-
ми мої», «Наша дума, наша пісня».

Не стояли осторонь організації 
святкування і сільська та шкільна бі-
бліотеки. Тут діяли тематичні вистав-
ки «Слово, пісне, думо Кобзарева, ти 
окраса й суть мого життя» і «Тарас 
Шевченко — любов і святиня україн-
ського народу».

Щиро подякував усім учасникам 
свята за змістовний концерт, за збере-
ження наших традицій сільський голова 
Володимир Бурачок, а особливу вдяч-
ність висловив наймолодшим учасни-
кам, їх керівникам та організаторам цьо-
горічного свята.

Галина ЯКОВИН, завбібліотекою

Життєвий шлях Кобзаря на козинській сцені
У Козині, 19 березня, в сільському клубі пройшов літературно-музичний вечір 
на відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. На свят-
ково прибраній сцені — портрет великого Кобзаря, вишитий квітами рушник, 
на столику — запалена свічка, «Кобзар».

Весь життєвий шлях Шевченка по-
став на сцені у його віршах, поезіях, по-
емах та піснях. Ведучі  вечора Руслана 
Щурик та Людмила Щурик розповіли біо-
графію Тараса Григоровича, ознайоми-
ли з творчістю. Святковий захід спільно 
підготували працівники культури й пе-
дагоги школи, які подбали, аби всі учні 
взяли участь в літературному вечорі, 
декламуючи поетичні рядки Шевченка 
й про Шевченка. До школярів приєдна-
лася молодь села.

На вечорі звучали пісні на слова 
Кобзаря: «Зацвіла в долині червона 
калина», «Тополя», «Думи мої, думи», 
«По діброві вітер виє», «Така її доля», 
тематичні твори «Поклін тобі, Тарасе», 
«Відкриваю кобзар і душею радію», 
«На високій дуже кручі». Учасники 
концерту зіграли сценічні компози-
ції на уривки з поем Шевченка: «Тарас 
і Ярина», «Мачуха», «Тарас і Оксана», 
«Катерина», «Наймичка», «Тополя», 
«Розрита могила».

Натхненно юні аматори декламу-
вали Шевченкові вірші, поеми: «Лілея», 
«Думи мої, думи», «Кохайтеся, чорно-
бриві, та не з москалями», «Ой тумане, 
туманочку».

До урочистостей бібліотекар Н. Кри-
щук підготувала тематичну книжкову ви-
ставку під назвою «Учітесь, читайте, і чу-
жому научайтесь, й свого не цурайтесь…».

Фінальним акордом свята стало 
спільне виконання «Заповіту», цим при-
сутні віддали шану великому Кобзарю 
і додали віри в нашу перемогу та май-
бутній мир на нашій землі.

Л. ДОБРЯНСЬКА, завідувач клубу, 
Н. КРИЩУК, завідувач бібліотеки

Загвіздянці концертом 
вшанували Шевченка

12 березня в Будинку культури с. Загвіздя відбувся святковий концерт, присвя-
чений 203-ій річниці від дня народження видатного українського письменника 
і художника Тараса Григоровича Шевченка. Про велику роль Шевченка в істо-
рії українського народу розповідали ведучі свята Анна Мажак та Леся Кудла.

У концерті взяли участь дует «Лі-
ра», вокальний ансамбль «Самоцвіт», 
учасники гуртка художнього читання 
«Сакура», вокально-інструментальний 
ансамбль «Пори року», вокаліст Емін 
Джабраілов, рок-гурт «Листопад». При-
сутні мали можливість ознайомитися з 
виставкою «Шевченкові думки пережи-
вуть віки!», яку підготувала бібліотекар 
Н. Джус. У концерті взяли участь і до-
рослі, і діти. Свято стало доброю наго-
дою вшанувати пам’ять поета, нагадати 

кожному, хто ми, чиїх батьків діти, по-
казати велику любов і відданість поета 
своєму народові, жорстоку несправед-
ливість тогочасного уряду по відношен-
ню до поневоленого народу, показати 
велике значення таких людей як Тарас 
Шевченко. Організаторами дійства були 
директор Будинку культури Я. Адамович 
та художні керівники А. Сітко, І. Соляник.

Леся КУДЛА, 
ведуча свята

І пісня, і вірш, і молитва
Минають століття від дня народження Шевченка — славного сина українського народу, 
але й сьогодні його пророчі слова живуть між нами. 10 березня в Черніївській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відбувся тематичний вечір, присвячений 203-й річниці від дня народження 
Тараса Григоровича Шевченка «Кобзарю рідний, з нами ти завжди».

Вечір розпочав хор сільського будин-
ку культури піснями «Реве та стогне Дніпр 
широкий», «У гаю, гаю вітру немає», «На 
високій дуже кручі» (художній керівник Ма-
рія Марцинюк). У виконанні бандуристки, 
учениці 5-го класу Віри Голембйовської про-
звучала пісня «Зоре моя вечірняя». Музич-
ні номери перепліталися з віршованими 
рядками із «Кобзаря»,  які читали ведучі 
концерту Мар’яна Судак та Оля Портечин. 

У виконанні вокального ансамблю дівчат 
школи прозвучала пісня «Думи мої» (ху-
дожній керівник Христина Перегінець).

А далі лунало тужливо-ніжне слово 
Великого сина українського народу у ви-
конанні артистів-аматорів драматично-
го народного колективу «Смолоскип» з 
драматичною поемою Богдана Стельма-
ха «Мені тринадцятий минало» (керівник 
Микола Кейван).

У виконанні жіночого ансамблю 
будинку культури прозвучала пісня «У 
перетику ходила». Учениця 9-го класу 
Ірина Кіндрат майстерно, зворушливо 
прочитала вірш Тараса Табачина «На 
розпуттях велелюдних». На завершення 

свята у виконанні сільського хору про-
звучав безсмертний Шевченків «Запо-
віт», який підхопив увесь зал. 

Продовження святкування Шевчен-
ківських днів відбулося у неділю, 12 бе-
резня. Після закінчення літургії пара-

фіяни села разом зі своїми духовними 
настоятелями прийшли до пам’ятника 
Тараса Шевченка, де духівники відпра-
вили панахиду. Після неї усі перейшли у 
будинок культури, де змогли з великим 
захопленням переглянути концерт капе-
ли бандуристів під керівництвом Мар-
ти Шевченко з міста Івано-Франківськ.

Сільський голова Богдан Грейда по-
дякував учасникам свята, побажав міц-
ного здоров’я, мирного неба. Він сказав, 
що творчість Шевченка оновлює наші 
серця, вчить бути милосердними, лю-
бити свою Україну і боротися за утвер-
дження рідного слова.

Марія ДАНИЛЮК, завідувач 
бібліотекою с. Черніїв
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Виноградарство: 
час бути щасливим

Усе більше людей в нашому райо-
ні об’єднує спільне захоплення — вино-
градарство. На Івано-Франківщині діє 
і Клуб виноградарів Прикарпаття, де-
візом якого є такі слова: «Якщо хочеш 
бути щасливим — посади виноградну 
лозу». «Приємно з виноградом працю-
вати, хоч це і нелегка праця, бо лоза 
потребує постійної уваги», — говорить 
член Клубу виноградарів Прикарпаття, 
мешканець селища Лисець Василь Ва-
сильків. Досвід у виноградарстві у п. 
Василя досить великий, і власним при-
кладом він показує, що у нашій так зва-
ній зоні ризикованого виноградарства 
при правильному догляді за сонячною 
ягодою можна мати гарний результат. 
Понад 100 комплексно-стійких столових 
сортів і гібридних форм винограду на-
лічує колекція Василя Васильківа. На-
приклад сорт Велес рожевий (кишмиш), 
смак мускатний, термін дозрівання якого 
90-100 днів, два роки поспіль на святі 
винограду та вина, що вже традиційно 
проходить в обласному центрі наприкін-
ці серпня, займає почесне перше місце 
за величиною грона — 2300-3000 грам.

Є в колекції лисецького виногра-
даря сорт Сенсація, колір рожевий, теж 
ранній сорт, за формою грона нагадує 
відомі Дамські пальчики, дозріває до 
середини серпня, смак легкий мускат. 

Серед білих сортів винограду за смаком 
можна відзначити сорт Гарольд, термін 
дозрівання — 100 днів. 

Відомо, виноград — ягода  сонячна, 
потребує дуже багато світла. Як правиль-
но садити виноград? — запитую Васи-
ля Івановича.

— Виноград бажано висаджувати 
на сонячній стороні присадибної ділян-
ки. Яму копаємо глибиною і завширшки 
60х60 сантиметрів. Якщо є підшкірні во-
ди, то на дно для дренажу можна дати 
керамзитові кульки або ж биту черепи-
цю, цеглу, щебінь. Це потрібно, аби корінь 
не знаходився у надмірній вологості. На 
самий низ даємо 30 см перегною, будь-
який, після цього шар, сантиметрів 10 
родючої дернової землі і це все гарно 
полити водою. Яму готуємо заздалегідь 
за два тижні перед посадкою винограду.

Згодом готуємо суміш, якою буде-
мо засипати саджанці винограду: од-

на частина землі, одна частина пере-
гною, одна частина торфу, одна части-
на річкового крупнозернистого піску 
та один-два ковшики попелу. Все це 
ретельно перемішати і висаджуємо 
саджанець на глибину 10-15 см. Сам 
саджанець до моменту посадки зна-
ходиться у пластиковій тарі, тож бе-
ремо гострий ніж, розрізаємо пляшку 
в чотирьох місцях, щоб не пошкодити 
коріння і акуратно разом із землею 
садимо в заздалегідь приготовлену 
яму. Засипаємо саджанець так, аби 
він знаходився нижче рівня землі сан-
тиметрів на 10. Бажано саджанець на 
тиждень притінити, аби він адаптував-
ся до навколишнього середовища. Ще 
один важливий момент — посадили 
саджанець, обов’язково добре полити 
водою літньої температури. Найкра-
щі строки садіння винограду — 10-15 
травня, коли мине загроза заморозків.

Для виноградарів сонячна лоза є і 
захопленням, і справою для душі. А для 
бажаючих отримати більш детальну кон-
сультацію, надаємо контактні телефони 
Василя Васильківа.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ 

Поради

НЕДОРОГО
реалізую понад 100 елітних сортів 

винограду, новинок селекції  

Адреса: смт. Лисець, вул. Молодіжна, 22. 
Тел.: 050 055 44 67, 097 271 46 38, ВАСИЛЬКІВ Василь Іванович.

Весняний догляд 
за плодовим садом

Весна – найважливіша пора в бо-
ротьбі зі шкідниками і хворобами садо-
вих і ягідних культур. Від того, наскільки 
успішно ви проведете профілактичні за-
ходи рано навесні перед розпусканням 
бруньок, а також зразу ж після відцві-
тання рослин, залежить величина уро-
жаю плодів і ягід та його якість.

У ранньовесняний період зберіть 
і спаліть гілочки з яйцекладкою кіль-
частого шовкопряда, павутинні гнізда 
із засохлого листя білана жилкуватого 
та золотогузки, муміфіковані (висохлі) 
плоди – вогнище збудників багатьох 
грибних захворювань.

Одночасно очистіть штамб (стов-
бур) і гілки від відмерлої кори, обчист-
ки спаліть, а гілки побіліть розчином 
свіжогашеного вапна. Тріщини та моро-
зобоїни змастіть садовим варом. Слід 
також спалити пошкоджені і ослаблені 
гілки, в яких можуть зимувати личинки 
склівки, стеблової галиці та інших шкід-
ників. Обов’язково потрібно знищува-
ти старе опале листя і бур’яни, де мо-
жуть зберігатися збудники хвороб, такі 
як парша, борошниста роса, лялечки та 
мінуючі молі. Розпушення ґрунту в при-
стовбурних колах на глибину 15-20 см 
знищує личинки пильщиків, що перези-
мували, та частину популяції яблуневої 
і грушевої плодожерок, яка залялькува-
лася в ґрунті. 

Осередком борошнистої роси мо-
жуть бути почорнілі, закарлючені і під-
сохлі пагони агрусу, смородини і порі-
чок, їх також потрібно зрізати і спалити. 
Якщо ви бачите на пагонах смородини 
бруньки, що ніби розрослись, роздулись 
– знайте, що в них чекають весни кілька 
тисяч самок брунькового кліща. Кліщ ще 
й переносить на другі рослини небезпеч-
ну хворобу смородини махровість. Тому 
роздуті бруньки зривайте і знищуйте, а 
якщо пошкодження сильне, то вирізай-
те пагони. З пошкоджених кущів не слід 
заготовляти живці для розмноження.

Після того, як середньодобова тем-
пература повітря стане перевищувати 
+50С, настає пора першого обприскуван-
ня плодових дерев. 

Загибелі зимуючих стадій щитівок, 
несправжньощитівок, кліщів, попелиць, 
листоблішок, листокруток, молей та збуд-
ників хвороб сприятиме обприскування 
– промивання дерев емульсіями пре-
паратів «30 В», «30 Д» (300-400 мл/20 л 
води), у фазу набрякання бруньок. Цей 
препарат є безпечний для людини та на-
вколишнього середовища. Діє за прин-
ципом асфіксії, тобто, покриваючи тон-
ким шаром масляної плівки поверхню 
кори гілок та штамбу, він не дає змогу 
дихати шкідникам, що перезимували. 
Останні без доступу повітря задихають-
ся та гинуть. Така дія зберігається три-
валий час – до 30 діб. 

Якщо грунт підсох, обприскуйте йо-
го сумішшю розчину карбаміду та хло-
ристого калію (відповідно 1500 і 1000 
г на 10 л води). Це сприятиме не лише 
позакореневому підживленню рослин, 
а й знищенню збудників парші та борош-
нистої роси, що знаходяться на частин-
ках грунту та опалому листі.

На початку розкривання бруньок 
(зелений конус) рано вранці струсіть 
жуків яблуневого квіткогриза та жуків 
довгоносиків на плівку або брезент, за-
здалегідь розстелені під деревами, та 
знищіть їх. В основі штамба слід також 
накласти ловчі пояси, повісити баноч-
ки або пластмасові пляшки з забродив-
шим компотом, квасом, розведеним ва-
ренням.

В цей період, коли з’являються жуки 
сірого квіткового довгоносика, квітко-
їда, гусениці білана жилкуватого, листо-
крутки, яблуневої молі доцільно провес-
ти обрискування одним із препаратів: 
«актара 240 SC», «енжіо247 SC», «каліп-
со 480 SC», «нупрід 200», з додаванням 

проти парші та інших хвороб «хорус», 
«купроксат» , «коронет 300 SC», «чем-
піон», «топаз».

У фазу відокремлення бутонів – ро-
жевий бутон, проти комплексу шкідни-
ків і хвороб проводять обприскування 
одним із препаратів: «фітал», «хорус», 
«скор», «топсин М», з додаванням «про-
клейм», «нупрід», «актара», дотримую-
чись чергування препаратів.

На початку розпускання бруньок кіс-
точкових порід, у фазу рожевого бутона 
(персик, абрикос) проти моніліального 
опіку, кучерявості листків персика та 
багатьох хвороб доцільне застосуван-
ня фунгіцидів: «топсин – М», (черешня, 
слива), «фітал».

Під час висування та відокремлен-
ня бутонів черешні, вишні, сливи проти 
комплексу шкідників і хвороб дерева 
обприскують: «топсин – М» , «хорус», з 
додаванням на сливі «Бі-58 новий», «кон-
фідор», «блискавка», на вишні «золон».

При наявності на деревах лише сис-
них шкідників можна обмежитись за-
стосуванням нешкідливого мильного 
розчину (200-400 г господарського ми-
ла на 10 л води), настоєм або відваром 
тютюну (400 г).

Важливою умовою захисту плодо-
вих насаджень від шкідників і хвороб 
є комплексне застосування суміші ін-
сектицидів та фунгіцидів, які мають 
чергуватися.

Норми витрати робочої рідини зале-
жать від віку дерев: до 5 років – 0,5-1,0 
л/дерево, 6-10 років – 2,5-3,0 л/дерево, 
11 і старше – 3,0-3,5 л/дерево.

Для знищення агрусової вогнівки 
землю під кущами в період розпускан-
ня бруньок вкрийте щільним матеріалом 
(плівкою або толем), по їх краях насип-
те грунт. Укриття зніміть після відцві-
тання агрусу. 

Під час цвітіння категорично забо-
роняється застосування хімічних засо-
бів, можна ставити лише ловчі пояси, 
струшувати квіткогризи, оленку, мали-
нового довгоносика. 

Наступне обприскування пестицида-
ми проводять відразу після закінчення 
цвітіння проти гусениць, які пошкоджу-
ють листя, попелиць, щитівок, медяниць, 
кліщів та хвороб. 

Застосовують один з препаратів у 
суміші інсектицид плюс фунгіцид. Збе-
рігати готовий робочий розчин можна 
не довше доби. При рясних та частих 
опадах обприскування необхідно по-
вторити, особливо в тих випадках, ко-
ли використовуються препарати кон-
тактної дії.

 Хімічні засоби забезпечують на-
лежну ефективність за умов застосу-
вання їх на фоні високої агротехніки з 
обов’язковим фітосанітарним моніто-
рингом в насадженнях і врахуванням 
еколого-токсикологічних особливос-
тей препаратів. Усі хімічні засоби за-
хисту небезпечні для здоров’я людей 
та навколишнього середовища, тому 
виконання правил і вимог техніки без-
пеки є обов’язковою умовою їх ви-
користання.

Любов ІВАНЮК, державний 
фітосанітарний інспектор

«Завізний» шкідник
Міжнародні торговельні відносини України щороку розширюються. Зростає 
кількість завезеної імпортної рослинної продукції, зокрема, квітів, різнома-
нітних горщикових рослин, овочів, зелені. На жаль, разом з цим красивим і 
корисним на територію України іноді потрапляють шкідники. 

У країнах Європи і світу поширений 
західний квітковий трипс (Frankliniella 
occidentalis Perg.) – небезпечний каран-
тинний шкідник. Ця комаха має карантин-
ний статус не в усіх країнах тому, на жаль, 
фітосанітарний контроль щодо неї застосо-
вують не завжди. Трипс пошкоджує абри-
кос, персик, сливу, троянди, хризантеми, 
гвоздики, горошок духмяний, гладіолуси, 
бальзамін, герберу, жовтець, горох, томат, 
перець, огірки, дині, суницю, люцерну, ви-
ноград, бавовник. У Північній Європі він 
завдає шкоди в основному овочевим куль-
турам закритого ґрунту (огірки, перець), а 
також квітковим (хризантемі, гербері, тро-
янді й сенполії). А от на півдні трипс пошко-
джує багато польових культур, включаючи 
полуницю, виноград і артишок.

Візуально виявити західного квітко-
вого трипса не важко. Комаха висмоктує 
клітковий сік із рослинної тканини. Спочат-
ку це викликає появу жовтих некротичних 

плям, згодом пошкоджена рослинна тка-
нина відмирає, в результаті утворюють-
ся отвори; листя в’яне й опадає. Кучеря-
вість квітів і скручування зав’язі огірка 
– основна ознака заселеності рослин 
західним квітковим трипсом. Крім цього, 
на плодах огірків та бобах з’являються 
характерні рубці. У перцю й огірків спо-
стерігаються порушення розвитку чи 
формування плодів під час дозрівання – 
заражені плоди відстають в рості, плоди 
огірків скручуються, стають карликови-
ми, плоди перцю не можуть повноцін-
но достигати та набувати характерного 
насиченого кольору. Масове ураження 
особливо помітне на квітках: пуп’янки 
у троянд і гладіолусів не відкривають-
ся й засихають, пелюстки кольорових 
сенполій знебарвлюються.

Небезпечним наслідком проникнен-
ня західного квіткового трипса є те, що 
він переносить ряд вірусологічних за-

хворювань рослин. Вірус плямистого 
в’янення томатів передається здебіль-
шого трипсами. Типові вірусні симпто-
ми – жовті й коричневі круглі плями на 
листковій поверхні, коричневі і чорні 
ділянки на стеблі, чорні або коричневі 
некрози при основі листків.

Заходи боротьби: Попри стійкість 
західного квіткового трипса до пестици-
дів, хімічні обробки використовують май-
же завжди. Для застосування в Україні 
дозволені фосфорорганічні інсектициди, 
піретроїди та неонікотиноїди на основі 
діючих речовин піриміфос-метил, аль-
фа-циперметрин, імідаклоприд, ацета-
міприн, а також на основі біологічного 
інсектициду Спіносад.

Оксана САЛЕЙ, обласна 
фітосанітарна лабораторія

Хвороби з води
На початку 21століття вода стає одним із найцінніших природних ресурсів. Та 
водночас особливої ваги набирає проблема якісної питної води. За висновками 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) більше 80% відомих сьогодні 
хвороб і навіть деякі онкопатології пов’язано з незадовільною якістю води.

70% населення України забезпечу-
ється питною водою з річок та інших 
джерел водопостачання, які інтенсив-
но забруднюються стоками. Знаємо, що 
глибина більшості приватних колодязів 
становить в середньому 6-7 метрів. Тоб-
то, вони живляться водами поверхневих 
горизонтів, які мають значно гіршу бак-
теріальну характеристику в порівнянні 
з глибинними. Причиною забруднення 
води є також помилки в архітектурному 
плануванні садиб та стан господарських 
об’єктів (туалетів, гноєсховищ), які зна-
ходяться поблизу джерел питного водо-
постачання. Неочищені стоки потрапля-
ють до ґрунтових вод, забруднюючи їх 
сполуками азоту. Вживання питної во-
ди, що містить високі концентрації ні-
тратів, небезпечне для здоров’я. З ним 

безпосередньо пов’язане захворювання 
водно-нітратна метгемоглобінемія у ді-
тей до трьох років, летальні випадки від 
якої реєструються все частіше.

Метгемоглобінемія – хвороба, при 
якій у крові з’являється підвищена кіль-
кість метгемоглобіну. Такий гемогло-
бін не здатний переносити кисень до 
тканин організму. Якщо зменшується 
насичення артеріальної крові киснем, 
виникає гіпоксія – кисневе голодуван-
ня тканин; людина може померти від 
гіпоксії центральної нервової системи. 
Але у дорослих дуже рідко виникають 
такі стани, бо гемоглобін у них швидко 
відновлюється. А от у дітей до трьох 
років у травному каналі перехід нітра-
тів у нітрити відбувається дуже швидко, 
так само швидко накопичується і метге-

моглобін. При його кількості у крові на 
рівні 10% з’являється діарея, задишка, 
тахікардія, акроціаноз: при 30% – судо-
ми, зупинка дихання і смерть.

Спеціалісти Богородчанського між-
районного відділу проводять постійний 
моніторинг якості питної води індиві-
дуальних та громадських криниць, де 
проживають діти до трьох років. Так, 
протягом 2016 р. досліджена вода з 116 
криниць, перевищення вмісту нітратів не 
виявлено. Але це не означає, що ми по-
винні заспокоїтись. Адже вода в наших 
криницях далеко не найкращої якості. 

З досліджених 41 проби води на 
мікробіологічні показники більше 48% 
не відповідають вимогам державного 
стандарту. На жаль, про централізовані 
водогони та каналізації в кожному на-
селеному пункті поки що залишається 
тільки мріяти. Тому необхідно правиль-
но експлуатувати ті джерела, які маємо. 
Один раз на рік чистити та дезінфікувати 
власні криниці та час від часу контролю-
вати якість питної води, яку вживаємо.

Лілія КОНЦУР, Богородчанський 
міжрайвідділ колишньої санстанції
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Овен
У вашому житті почнеться бі-
ла смуга. Ви познайомитеся з 
дуже цікавими людьми, мож-
ливо, отримаєте довгоочіку-
ване підвищення на роботі. 

Головне, не квапте події! Намагайтеся бу-
ти більш м’якими в спілкуванні з дітьми. 
Вони переживають непростий період, і 
їм потрібна ваша участь, а не критика.

Телець
Завжди теплі стосунки 
з колегами в найближчі 
два дні можуть зіпсувати-
ся. Перший крок до прими-

рення повинні зробити ви. Будьте обе-
режні у фінансових операціях. Зараз не 
рекомендується здійснювати операції 
купівлі-продажу. Взагалі гроші поки кра-
ще збирати, а не витрачати.

Близнюки
Перед близькими людьми 
ви станете абсолютно в но-
вому світі. Вас важко буде 
впізнати — завжди таку при-

вітну і добру. Надлишок агресії компен-
суйте активним відпочинком. Початок 
тижня може ознаменуватися приємною 
зустріччю з друзями, з якими ви давно 
не спілкувалися.

Рак
В даний період часу вам до-
ведеться швидко приймати 
рішення. Часу на роздуми не 
буде. Дотримуйтесь покли-

ку серця. Вільним дівчатам рекомен-
дується терміново оновити гардероб. 
Десь поблизу блукає ваш принц, і ви 
повинні виглядати надзвичайно, щоб 
він звернув на вас увагу.

Лев
Ви повністю поринете в осо-
бисте життя. Не будете по-
мічати нічого навколо, забу-
дете про друзів, відкладете 

в бік робочі завдання. Гарний настрій 
спонукає вас на нові ідеї. Можливо, ви, 
нарешті, дозрієте для того, щоб зробити 
хобі справою всього життя.

Діва
Якщо раніше начальство у 
вас не вірило, то зараз у боса 
з’явиться шанс змінити свою 
думку. Ви будете на висоті! 

Навіть самі здивуєтеся своїй працез-
датності і розуму! А ось з боку друзів 
на вас може обвалитися критика. Не 
треба злитися на них, просто пропус-
тіть її повз вуха.

Терези
Вас чекає невеликий пере-
починок після тривалої і 
наполегливої роботи. При-
страсті в особистому жит-

ті і на роботі вляжуться, а ви зможете 
добре відпочити. На вівторок і четвер 
призначайте важливі зустрічі, співбе-
сіди, наради. У ці дні великий шанс, що 
у вас все вийде.

Скорпіон
У вас в житті все буде на-
стільки добре, що ви захоче-
те розповісти про це всьому 
світу. Але зірки поспішають 

вас застерегти: не треба ділитися подро-
бицями з ким попало. Цей час взагалі 
бажано провести виключно з близьки-
ми людьми. Від спілкування з ними ви 
зарядитесь позитивною енергією.

Стрілець
Протягом найближчих двох 
днів вам слід бути напогото-
ві, адже в будь-який момент 

ви можете потрапити в незручну ситуа-
цію. Особливо небезпечним виявиться 
середина тижня. На початку квітня для 
вас настане сприятливий період, який 
обіцяє вам багато приємних, і, що важ-
ливо, корисних знайомств.

Козеріг
Жага пригод змусить вас 
щось змінити у своєму жит-
ті. Може, ви підете у відпуст-

ку, а може, зміните місце проживання. 
Козерогів, котрі на дієті попереджають 
— у вас буде спокуса порушити дієту. Не 
робіть цього! Придбану в цей період за-
йву вагу скинути буде складно!

Водолій
В цей час вам важливо 
прислухатися до власного 
тіла. При появі будь-яких 
симптомів або тривожних 

дзвіночків звертайтеся до лікаря. У 
вашому оточенні можуть з’явитися 
люди, які шукають вигоду і відно-
сяться до вас нещиро. Намагайтеся 
уважно придивлятися до всіх нових 
знайомих.

Риби
Заміжніх Риб доля буде ви-
пробовувати на міцність. У 
відносинах з чоловіком мо-
же наступити відчутна криза. 

Але наступного тижня все вирішиться. 
Дачникам зірки радять поїхати і пере-
вірити свої ділянки. Не за горами час 
літніх трудових подвигів.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 27 березня по 2 квітня)

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. Кокорна, 
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 літро-
вий; лінолеум із малюнком на матеріалі; 
штучне хутро рожевого кольору. Тел.: 
066 913 38 09, Іван.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в м. 
Тисмениця, вул. Галицька. Можливий 
продаж з усіма меблями. Ціна 35 тис. 
у. о. Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисмениця, 
101 кв. м, гараж, сарай, альтанка, 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 об-
мін на квартиру в м. Івано-Франківську. 
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). Кож-
ному покупцю – гарантуємо знижку!
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. 
Тисмениця, вул. Шевська. Ціна договір-
на. Тел.: 067 665 12 32.

 Перед заготовки сорочки, вишитої бісе-
ром; дитячі велосипеди: трьохколісний 
і двохколісний; ходулі дитячі; візочки (2 
шт.); шолом; каски (робочі); кошики-гой-
далки (2 шт.); клітку для папуг; клітку 
для хом’ячка; манеж дитячий; дитячі речі 
та взуття. Тел.: 066 832 07 67.
 Два комплекти кахелю  б/у. Ціна 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. Тисмени-
ця, 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 будинок 120 
кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 
47а. Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 
соток землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 
099 068 47 85 — Назар.
 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.
 Однорічне лоша. Тел.: 097 901 78 93.

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. Літературна гра. 4. 
«Кожен нещасливий настільки, наскільки 
він сам … себе нещасним» (Леопарді). 7. 
В’ялена на сонці риба, яку заготовляють на 
зиму мешканці Півночі та Далекого Сходу. 
9. Костиста риба родини коропових. 10. 
Французький маляр, один із вчителів Клода 
Моне. 12. Спеціальна доріжка для вело-

перегонів. 13. Легкий матер’яний дашок 
для захисту від сонця. 14. Безліса рівнина. 
17. Держава в Західній Африці, що межує 
з Того. 18. Гарячий алкогольний напій. 20. 
Пастушковий журавель. 21. Прісний білий 
хліб у вигляді тонкого коржа. 22. Змієпо-
дібне створіння в індійській міфології. 24. 
Французький філософ, фізик, фізіолог та 

математик … Декарт. 28. Заглибина в стіні. 
29. Поза класичного танцю. 33. Мислив-
ська зброя інків. 36. Теляча шкура хромо-
вого дублення. 37. Зображення святого. 
38. «Букет» звуків. 39. Водоспад, що спа-
дає уступами. 40. Італійський дизайнер 
одягу та аксесуарів.

По вертикалі: 1. «Ми переповнені ніж-
ністю до тих, кому робимо добро, і при-
страсно ненавидимо тих, кому спричинили 
… образ» (Лабрюйєр). 2. Надихає поета. 3. 
Скупчення риб у період нересту. 5. Чаклун-
ство Гаїті. 6. Частина світу. 7. Молодший 
матрос на судні. 8. Стародавня перська 
срібна монета. 9. Інструмент скульпто-
ра. 11. Традиційна японська страва. 15. 
Німецький футбольний клуб. 16. Амери-
канська поп-співачка. 17. Озеро в Кана-
ді та США. 19. Повільний музичний темп. 
23. Давня східнослов’янська міра довжи-
ни. 25. Дочка Тантала. 26. Захисна куртка 
з капюшоном. 27. Килим для боротьби 
в дзюдо. 30. Гробниця царів і вельмож. 
31. Пуп’янок квітки. 32. Відбиток ноги на 
поверхні. 34. Ріка у Польщі. 35. Дорожня 
сумка з пружним каркасом для утриман-
ня форми.

Відповіді на кросворд в № 11:
По горизонталі: 1. Анафема. 6. «Ни-

ми». 7. Явір. 9. Ретро. 11. Брі. 12. Хамон. 
18. «Амок». 19. Тремоло. 20. Тіло. 23. 
Тюрбо. 24. Абель. 28. Няня. 29. Акве-
дук. 30. Шлюб. 33. «Осінь». 34. Лір. 35. 
«Слово». 38. Опус. 39. Ефес. 40. Бариста.

По вертикалі: 2. Німб. 3. Мова. 4. 
Антре. 5. Архар. 8. Трюмо. 10. Епос. 13. 
Олія. 14. Дайвінг. 15. Арабіка. 16. Ель-
брус. 17. Коломбо. 21. Рюш. 22. Ала. 25. 
Янус. 26. Леміш. 27. Плов. 31. Ангоб. 32. 
Плесо. 36. Кума. 37. Яфет.
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НАЙНИЖЧІ ЦІНИ
Вікна металопластикові,
двері броньовані, МДФ
жалюзі, москітні сітки, 

гаражні ворота, захисні ролети
ТЦ «Майстер» 4 поверх, офіс 4, 

вул. Тичини, 21А,
м. Івано-Франківськ.
Тел.: 096 587 74 55,

099 033 92 71

Загублений військовий квиток серії МО № 687351, виданий в/ч 
А3157 29.10.2002 р. на ім’я Гуцуляк Любомир Васильович, вважа-
ти недійсним.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію екскаватора ЕО 2628, держав-
ний номер 01884 МА (власник ТзОВ «ЖЕБВП МЖК «Експрес 24») АБ № 
430035 від 21.05.2007 р., вважати недійсним.

Тисменицький районний відділ 
У ДСНС інформує

Шановні жителі Тисменицького району! Ра-
йонний відділ Державної служби України з над-
звичайних ситуацій у Івано-Франківській області 
повідомляє, що з початку поточного року виникло 
104 пожежі. За аналогічний період 2016 року було 
89 пожеж. Збільшення кількості пожеж становить 
14%. Основні причини виникнення пожежі – це 
порушення правил пожежної безпеки при мон-
туванні та експлуатації пічного опалення, пору-
шення правил пожежної безпеки при експлуатації 
електроустановок та електромережі, необережне 
поводження з вогнем. Лише з початку березня в 
Тисменицькому районі виникло 54 пожежі.

Тисменицький районний відділ У ДСНС України 
у Івано-Франківській області закликає вас, шановні 
краяни: не будь байдужими та легковажними. Пере-
віряйте і не залишайте без нагляду опалювальні при-
лади. Пам’ятайте, що дотримання правил пожежної 
безпеки може зберегти життя вам та рідним!
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З ювілеєм!
24 березня прекрасна ювілейна дата завітала 

до дорогої донечки, люблячої матусі
дружини, найкращої сестрички 
Наталії Василівни САМЕЛЮК 

з Рошнева.
Якби в словах була пророча сила, 
Якби в серці чарів полум’я цвіло, 
То ми б для Вас усе в житті зробили, 
Щоб дня сумного в житті не було!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкраще все, що є у світі,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
 Щедрості серця, людської поваги,

Здоров’я не на сто, на більше літ! 

Бо як же ми без Вашої підмоги?
Тож, щоб не знали сліз, турбот і бід,
А тільки всього доброго від Бога. 
Хай Він Вас благословляє, 

многая літа посилає!

Мама, діти, чоловік, брат Василь 
з родиною, Анна з родиною

Поз доровляємо!
Колектив Марковецької сільської ради щиро вітає секретаря сільської ради 

Христину Богданівну КОНОВЕЙЧУК 
з 25-річчям.

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

  ПОГОДА

У понеділок, 27 березня 
— без опадів. Тем пера-
тура вночі: 0°С, вдень: 
+9°С. Вітер західний 5 
м/с.

У вівторок, 28 березня 
— без опадів. Ніч на тем-
пература: +5°С, денна: 
+7°С. Вітер пів нічно-за-
хід ний 6 м/с.

У середу, 29 березня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +4°С, вдень: 
+13°С. Вітер пів нічно-
західний 4 м/с.

У четвер, 30 березня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +11°С, денна: 
+14°С. Ві тер пів нічно-
західний 6 м/с.

У п’ятницю, 31 берез-
ня — дощ. Тем пература 
вночі: +9°С, вдень: 
+15°С. Вітер західний 
3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Сонце в темнуватому прозорому 
колі — чекай вітру.

  Граки на гнізда сіли — через три 
тижні можна сіяти.

  Гуси сидять, поховавши голови під 
крило, — буде похолодання.

  Птахи в’ють гнізда на сонячній 
стороні — на холодне літо.

  Якщо з берези тече багато соку — 
літо буде дощовим, і навпаки.

  Ранній приліт жайворів та граків 
— на теплу весну.

  Жайворонок з’явився — до тепла, 
а зяблик — до холоду.

  Закує зозуля на голе дерево — бу-
де неврожай.

  Якщо граки прилетіли прямо на 
гнізда — буде рання весна.

  Якщо хмари ущільнюються і види-
мість погіршується — чекай опадів.

30 березня — теплого Олекси
  Яка погода буває на теплого Олек-

си, то така і на Великдень буде.
  Якщо на теплого Олекси бджоли 

зроблять перший обліт, буде добрий 
медозбір.

Наостанок

З ювілеєм!
Сільський голова Угринова Мирослав Вівчаренко, 

депутатський корпус та колектив 
Угринівської сільської ради вітають 

з ювілеєм члена виконавчого комітету 
Оксану Михайлівну МАРТИНИШИН, 

який вона зустрічає 23 березня.
Від усього серця бажаємо, щоб усе зроблене 

Вами було непідвладне плину часу і зміні поколінь. 
Хай тепло рідних та близьких надійно захищає Вас 

від життєвих негараздів, а кожен день хай наповнюється корисними справами 
і земними радощами. Зустрічайте весни ще багато літ і хай вони приносять на-
тхнення творити добро на користь людям. Хай ангели-охоронці відвернуть усі 
біди, а Господь посилає мир — душі, здоров’я — тілу і спокій — дому.

Хай сонце весело Вам сяє, хай квітне в душі доброта.
Хай світять Вам життєві долі, хай обминає Вас журба.
Бажаєм Вам на видноколі блаженства, миру і добра.
Хай Вам щастям і добром шлях життєвий стелиться.
Хай горіння і натхнення Вас не покидає,

Щирість, ніжність і завзяття доля посилає.

Вітаємо!
Працівники Тисменицького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

вітають із Днем народження колегу, 
фахівця із соціальної роботи
Надію Михайлівну СТЕФІНКО

та бажають їй квітучої весни, любові, радості, щас-
тя, успіхів у праці та в особистому житті. Нехай збу-
ваються найсміливіші мрії, доля дарує лише гарні 
дарунки, оточують хороші люди, а здоров’я ніколи 

не зраджує. Усього доброго на довгий вік життя!

Милуванські діти —
 помічники пернатим друзям

Днями у Милуванському НВК від-
булося свято зустрічі перелітних птахів 
«Птахи прилетіли — на крилах весну при-
несли». Це був завершальний етап про-
екту «Допомога зимуючим птахам», над 
яким працювали учні 3 класу упродовж 
двох місяців. Діти вирішили долучити-
ся до Всеукраїнської природоохоронної 

акції «Годівничка», яка запроваджена 
Всеукраїнським товариством охорони 
птахів. Чимало цікавої інформації дові-
далися школярі, зокрема і наймолодші 
— на інформаційних хвилинках. Був роз-
роблений дослідницько-практичний про-
ект, щоб вивчити видове різноманіття 
зимуючих птахів села Милування і око-

лиці, спосіб життя їх узимку, навчитися 
виготовляти годівнички та підгодовува-
ти пернатих сусідів, визначати, спосте-
рігати та облікувати зимуючих птахів. 
Діти з батьками виготовляли годівнички 
і розвішували на території школи, заго-
товляли корм. Під час акції вихованці 
зробили висновок, що творити добро 
легко і приємно. Можна підняти папі-
рець, кинутий недбалою людиною; по-
ступитися місцем у автобусі; подякува-
ти продавцеві у магазині. А ще можна 
подбати про тих, кому наша допомога 

просто необхідна, про наших братів мен-
ших. Можна неспожитий хліб, замість 
залишати на столі в їдальні, покласти у 
годівничку, виготовлену власноруч. Адже 
крихта хліба може стати ціною життя.

Маємо надію, що вогник доброти у 
дітей нашої школи до птахів не згасне. 
Адже ми на своїй планеті — не тимчасо-
ві мешканці, а мудрі господарі.

Олександра ЛОБУР, заступник 
директора з навчально-виховної 

роботи Милуванського НВК

  ДЕНЬ ПОЕЗІЇ

«Я — подорожник, 
прикладайте мене до рани»

Під таким творчим гаслом, цитатою з вірша поета Івана Малковича, 21 бе-
резня у стінах Тязівської школи ось уже другий рік поспіль вчителі та учні, 
яким небайдуже поетичне слово, зібралися, аби відзначити Всесвітній день 
поезії. Того дня тут згадували талановитих поетів України.

На думку організаторів, поезія може 
діяти, як той подорожник, який заживляє 
рани. Хоча в даному випадку йдеться про 
людську душу. Ще 1999 року рішенням 
ради ЮНЕСКО було проголошено відзна-
чати цей особливий день у всьому сві-
ті. Справді, поетів є дуже багато, навіть 
важко вибрати тих, про яких варто більше 
розповісти чи процитувати. Організато-
ри свята, а разом з тим і ведучі заходу 
— Ірина Садула та Наталя Королевич — 
обрали тих митців, до яких, певно, сер-
це найбільше тягнеться. Отож у літера-
турному списку цього дня були: Тарас 
Шевченко, як людина, яка заслуговує на 
особливу увагу та пошану, Василь Стус 
— поет надпотужний, сильний і все ще 
мало прочитаний нами, Олена Теліга — 
жінка-борець, героїня свого часу, особли-

ва поетка та публіцист, Григорій Чубай, 
про якого учні майже нічого не знають, 
а завдяки його творчості був створений 
гурт «Плач Єремії» із його сином — соліс-
том гурту. А як було не згадати улюблену 
всіма Ліну Костенко? Тим більше, що 19 
березня вона відзначила своє 87-річчя. 
І разом з нею цей день святкувала прак-
тично вся країна.

Коли йдеться про оригінальність, 
то неможливо забути про самобутньо-
го Миколу Вінграновського. А далі наш 
список поповнили сучасні автори-поети, 
люди інтелігентні, мудрі, різнопланові. 
Іван Малкович був представлений не 
лише як поет, але і як успішний вида-
вець, бізнесмен. Адже у 1992 році він 
заснував нині знамените видавництво 
«А-ба-ба-га-ла-ма-га», яке випускає у світ 

винятково якісну продукцію. Продовжу-
вачем його ідей і в поетичній творчос-
ті, і у книговидавничій справі є Мар’яна 
Савка — поетеса, видавець, головний 
редактор «Видавництва Старого Лева». 
І насамкінець ми розповіли про нашу 
прикарпатську письменницю, науковця, 
викладача Ольгу Слоньовську.

Поезії всіх цих авторів прочитали 
учні 5-9 класів та вчителі Тязівської шко-
ли. На святі демонструвалися цікаві ві-
део, співана поезія (у виконанні гурту 
сестер Тельнюк, рок-гурту «Кому вниз»), 
фотопрезентації. Але найголовніше, що 
усі присутні мали змогу почути і поба-
чити живого поета із його творчим сло-
вом, нехай і з екрану.

Завбібліотекою Світлана Желюк підго-
тувала гарну добірку книг із поезіями різних 
авторів для виставки і також долучилася до 
поетичних читань. Гостею свята була і соці-
альний працівник сільської ради Уляна Феди-
шак. Вірші прочитали директор школи Окса-
на Щербій, педагог-організатор Олександра 
Дорошенко, Ірина Садула та завуч школи На-
талія Королевич.

Поети — це живі люди, тож замість 
чіпляти на них ярлики і сприймати лише, 
як картинки з підручників, варто читати 
їхню поезію, з якої проступає цілющий 
життєдайний мед. Їх добірне слово на-
дихає, окрилює і благословляє цей світ!

Ірина САДУЛА


