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Сьогодні — дощ. Ніч-
на температура: +3°С, 
вдень: +7°С. Вітер пів-

нічно-західний 5 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+2°С, вдень: +10°С. Вітер півнычно-
західний 5 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна тем-
пература: +6°С, денна: +13°С. Вітер 
північно-західний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Толока всім 
районом

 стор. 2

 Чотири 
на одне 
крісло
Вибори в Добровлянах

 стор. 5

 Пізнавальні 
вакації 
школярів

 стор. 4

 Футбольна 
весна 
розпочалася 
тріумфами

 стор. 6

Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Молодших спеціалістів на базі 9-го класу 
з наданням повної загальної середньої освіти
Маркетинг 
Готельно-ресторанна справа

Молодших спеціалістів на базі кваліфікованого робітника
Маркетинг  Харчові технології
Туризм  Готельно-ресторанна справа
Зарахування за спеціальністю «Маркетинг», «Готельно-рес-

торанна справа» для випускників 9-го класу проводиться за 
результатами вступних екзаменів.

Відділення кваліфікованих робітників на базі 11-го класу:
Майстер ресторанного обслуговування 

Кухар, кондитер    Кондитер
Кухар, бармен   Кухар
Продавець продовольчих і непродовольчих товарів 
Агент з постачання (менеджер) Офіціант, бармен
Агент з організації туризму, покоївка
Майстер готельного обслуговування

Кваліфіковані робітники на базі 9-го класу:
Кухар, офіціант, бармен
Продавець продовольчих товарів, агент з постачання
Зарахування за робітничими професіями для випускників 

11-го і 9-го класів проводиться за результатами співбесіди. 
Прийом документів з 3 травня 2017 р.

Адреса коледжу: м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 43. Тел./факс: (0342) 52-70-23; E-mail — iftrsit@ukr.net, сайт — http://iftrsit.if.ua/
Ліцензія серія АЕ № 285868 від 14.04.2014 р., ліцензія серія АЕ № 458728 від 28.07.2014 р. 

Вдавнину найбагатшими країнами були ті, природа яких найбільш щедра; нині найбагатші країни — ті, в яких людина найбільш діяльна.
Генрі Бокль

Зовнішнє незалежне оцінювання-2017: 
читали, чули, знаємо!

У 2017 році вступити до вищих навчальних закладів України можна за 
результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а результати 
ЗНО з трьох предметів (українська мова і література (українська мова), 
математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття), а та-
кож один навчальний предмет за вибором випускника) зараховується 
як результати ДПА.
У 2017 році ЗНО проводиться з української мови та літератури (23.05), іс-

панської мови (25.05), німецької мови (25.05), французької мови (25.05), ан-
глійської мови (29.05), математики (31.05), історії України (02.06), російської 
мови (06.06), біології (08.06), географії (12.06),  фізики (14.06), хімії (16.06). 

Реєстрація проводилась з 06 лютого до 17 березня 2017 року за допо-
могою програми, розміщеної на сайті: http://testportal.gov.ua. 

За умови правильного оформлення реєстраційних документів, з регіо-
нального центру на адресу школи для кожного учня мали надійти листи з: 

сертифікатом, 
реєстраційним повідомленням учасника ЗНО,
інформаційним бюлетенем,                                 
медичним висновком (якщо надавали для реєстрації),
повідомленням про створення особливих (спеціальних)  умов (за по-

треби),
повідомленням про надання можливості пройти ЗНО з певних навчаль-

них предметів під час додаткової сесії (за умови подання заяви).
Вносити зміни у свої реєстраційні дані можна було до 31 березня 2017 

року (дата визначалась за поштовим штемпелем).
Сертифікат слід зберігати не ламінуючи. Відновлення втраченого чи зі-

псованого сертифіката можливе тільки у регіональному центрі.
Під час кожного тестування в аудиторіях буде проводитись засвідчен-

ня відсутності засобів зв’язку (в тому числі “мобілок”), пристроїв зчитуван-
ня, обробки, збереження та відтворення інформації, їх складових частин за 
допомогою металошукачів та ін. У випадку виявлення заборонених засобів, 
учасника ЗНО буде позбавлено права на продовження роботи над тестом з 
усіма наслідками.

Телефонний номер ІФРЦОЯО: (0342) 75-09-75, за яким можна отрима-
ти додаткову інформацію про ЗНО, та адреса сайту регіонального центру: 
www.test.if.ua .

Роман СЕНЮК, методист відділу освіти Тисменицької РДА

Перевіримо через 100 років

3 квітня працівники апаратів Тисменицької 
райдерж адміністрації та Тисменицької районної ра-
ди доволі дружно долучилися до Всеукраїнської без-
строкової екологічної акції «Посади дерево миру». 
Партнерами посадовців у посадці дерев були фахівці 
– працівники державного підприємства «Івано-Фран-
ківське лісове господарство» на чолі з його директо-
ром Михайлом Бойчуком. 

До акції тисменицькі службовці підготувалися 
заздалегідь, щоправда підходи обрали різні: райдер-

жадміністрація скерувала на фізичну працю виключно 
чоловіків на чолі з головою РДА Іваном Семанюком та 
його першим заступником Володимиром Заником, а 
районна рада на чолі з Романом Крутим виявила сво-
го роду повагу до гендерної рівності, тож працівниці 
райради працювали нарівні з чоловіками. В акції взя-
ли участь навіть два депутати обласної ради – Василь 
Гладун і Михайло Королик.

Лісничі ж не лише влаштували свого роду майстер-
клас для своїх добровільних помічників, а й показали, як 

насправді відбувається відновлення лісового фонду. Ді-
лянка знаходиться неподалік Сільця на території Ямниць-
кого лісництва на кількасот метрів південніше повороту 
з Галицького гостинця до Духової криниці. Це суцільно 
лісосічна ділянка площею 2,1 гектара, що призначена 
для рубки головного користування. У 2016 році дерева 
на цій ділянці, вік яких становив 61 рік, були повністю ви-
рубані. Зараз же тут уже зроблено нове насадження – че-
рез кожні три метри; три ряди дуба, ряд клена і так далі.

 Закінчення на 2 стор. 

На зарплату бюджетникам бракує 417 мільйонів
Таке число озвучили вчора на засі-

данні колегії Івано-Франківської облдер-
жадміністрації, де з-поміж іншого розгля-
далися заходи щодо наповнення місцевих 
бюджетів. З одного боку, як повідомила за-
ступник директора департаменту фінансів 
ОДА Леся Балагура, торік місцеві бюджети 
по доходах виконані на 113,3%; з іншого на 
колегії констатували: «Другий рік поспіль 
проблемним питанням в області є незабез-
печеність місцевих бюджетів видатками на 
виплату заробітної плати працівникам бю-
джетних установ».

Цього року, запевняють фінансисти, в 
області наявна незабезпеченість із виплати 
заробітної плати, яка станом на перше бе-
резня складає 417 мільйонів гривень, зокре-
ма, по закладах охорони здоров’я області 
– 185 мільйонів, по установах освіти – 173 
мільйони. Найбільш загрозлива ситуація з 

перспективою виплати зарплати у Верхо-
винському, Тлумацькому та Снятинському 
районах.

Здається, в Україні ще ніхто й ніколи 
у виконавчій владі не зважувався вголос 
називати прорахунки уряду та інших вищих 
структур – усе як заповідав великий Сково-
рода в інтерпретації Пана Возного: «Кожен, 
хто вищий, той нижчого гне…». А відтак при-
чинами браку коштів фінансисти називають 
недоліки у плануванні місцевих бюджетів та 
розгалужену (себто завелику) мережу уста-
нов з великою кількістю штатних одиниць.

Водночас, за підсумками минулого року 
загалом по області так звані бюджетні уста-
нови зекономити 77,6 млн грн бюджетних 
коштів, у тому числі з оплати праці – 61,7 млн 
грн (це 13% від суми, якої бракує цього року).

Вихід очільники області бачать в тому, 
щоб за нестачі бюджетних субвенцій місцеві 

ради скеровували власні кошти на зарплату. 
"Упродовж 2016 року з обласного бюджету 
було виділено близько 260 мільйонів гри-
вень на соціально-економічний розвиток 
сіл, селищ, міст, районів. Маючи таку допо-
могу з обласного бюджету, намагайтеся свій 
ресурс спрямовувати на захищені статті", — 
сказав перший заступник голови облради 
Василь Гладій. 

«Ніхто не каже, що не потрібно планува-
ти капітальні видатки, – наголосив голова 
ОДА Олег Гончарук. — Але головам райдер-
жадміністрацій треба чітко спрогнозувати 
ситуацію до кінця цього року щодо збалан-
сування видатків і на оплату праці бюджет-
никам, оплату комунальних послуг, прове-
дення робіт, які потребують видатків капі-
тального характеру».

Підготував В. ЗАНИК
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Заява 
Івано-Франківської обласної організації  

партії ВО «Батьківщина»
3 квітня 2017 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг 28 березня цього року прийняла рішення про затвер-
дження за новою методологією тарифів на послуги розподілу природного газу. 
Практично вона накинула новий черговий тарифний зашморг для простих україн-
ців, бо введена абонплата не лише призведе до збільшення платіжок за газ, але 
й те, що держава її не субсидіюватиме, пільги на це не поширюються, тобто за 
все доведеться платити власними силами щомісяця в повному обсязі. І отриму-
ватимуть ці нові мільярди гривень будуть фірми багатіїв, бо вони, побачивши, що 
споживання газу населенням за минулий рік скоротилося на 25%, та зрозумівши, 
що ця тенденція збережеться, так як люди будуть і економити, і відмовлятися від 
дорогого газу, знайшли новий спосіб як не лише не втрачати надприбутки, але й 
примножити статки олігархів.

Якщо змовчати, скоритися, то завтра така ж схема буде застосована й щодо 
електроенергії, а потім введуть податки на вікна, димарі, за те, що ми ще дихає-
мо повітрям.

Тому вимагаємо:
– абонплату за газ скасувати;
– НКРЕКП відправити у відставку;
– НАБУ, ГПУ розслідувати злочинну діяльність голови нацкомісії  Д. Вовка, 

який діє в інтересах українських олігархів.

Загальнолікарняна 
толока

Першого квітня в Лисецькій ЦРЛ відбулися заходи в рамках щорічної все-
української акції «За чисте довкілля» та проведення благоустрою території 
до Великодніх свят.

Толока напередодні Пасхи вже ста-
ла традиційною. Кожен дбайливий гос-
подар біля власної садиби наводить лад. 
Активно долучилися до заходів із бла-
гоустрою і впорядкування закріплених 
і прилеглих територій завідувачі про-
фільних стаціонарних відділень, медичні 
працівники відділів та окремих струк-
турних підрозділів разом з головним 
лікарем Тарасом Скоропадом і його за-
ступниками.

Докласти зусиль було до чого: після 
зими залишилося чимало сміття — за-
лишки торішнього бур’яну, опалого лис-

тя. На площі перед центральним корпу-
сом лікарні й біля каплиці святого Пан-
телеймона висадили 25 декоративних 
дерев і кущів.

Основна робота проводилась на 
площі молодого парку Лисецької ЦРЛ, 
яка була прибрана від сухої трави. На-
вколо дерев учасники толоки розпушили 
землю, а парк поповнився тридцятьма 
плодово-ягідними саджанцями.

Микола СЕМЕНІВ, завідувач 
інформаційно-аналітичного відділу 

Лисецької ЦРЛ

Молодь за чисте довкілля
Висловлюємо щиру вдячність директору Одаївської ЗОШ 

Галині Гаврилівні Присяжнюк, голові ГО «Моя Україна» Миколі 
Твардовському, депутату обласної ради Василю Гладуну, сіль-
ським депутатам, членам виконкому, активним громадянам 
села за участь у організації та проведенні передвеликодньої 

толоки протягом 1-3 квітня, завдяки чому наведено порядок 
та висаджено більше трьох сотень дерев. 

Депутат районної ради Іван ТИМЧУК, 
сільський голова с. Слобідка Андрій МЕЛЬНИК

У Ганнусівці провели 
сільські толоки та 

прибрали парки і вулиці
У селі Ганнусівка провели вже три традиційні сільські толоки: мешканці села, 
працівники сільської ради, Будинку культури, амбулаторії, а також безробіт-
ні, направлені Центром зайнятості прибрали парки та вулиці.

Щороку небайдужі мешканці збира-
ються, щоб підготувати село до Вели-
кодніх свят. Сільський голова Ігор Лу-
кашевич відзначає, що односельчани, 
в тому числі молодь, охоче відгукують-
ся на такі акції. Цьогоріч зібрали сміття, 
впорядкували газони, прибрали парки 
від сухостою та листя, побілили дерева.

«З приходом весни розквітають де-
рева, парки стають зеленими і цю гарну 
картину псує сміття, старе листя, яке зі-
бралось протягом осені-зими. З приходом 
Великодніх свят у кожного підноситься 
настрій, в кожному домі триває активна 
підготовка, і я дуже вдячний односель-
цям, що вони знаходять час на те, щоб 
привести в порядок вулиці та парки. У 

такому чистому, доглянутому селі буде 
комфортно як мешканцям, так і проїж-
джим. Сподіваюсь, що такий вигляд во-
но матиме протягом усього року і жителі 
Ганнусівки будуть підтримувати чистоту 
та порядок», — зазначив Ігор Лукашевич.

Сільський голова вдячний всім, хто 
долучився до передвеликодніх приби-
рань.

Перевіримо 
через 100 років
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

«Трудовому десанту» з Тисмениці 
трапилося насадити лише частину ді-
лянки, більшість на момент проведення 
акції вже була заліснена. На цих двох гек-
тарах проростають більше трьох тисяч 
дерев, які досягнуть зрілості на 101-му 
році. Аж тоді на ділянці буде відкрита 
чергова лісосіка. «Така вже тут специ-
фіка, – каже головний лісничий підпри-
ємства Петро Адамчук, – що кінцевих 
результатів своєї праці ми, переважно, 
не бачимо. Зате побачать інші…».

Лісничі провели інструктаж для сво-
їх помічників, продемонстрували, як са-
дити деревця з допомогою інструмента, 
що має назву «меч Колесова», і робота 
у когось закипіла, в когось …ледь-ледь 
булькала. Але ці люди направду не змар-
нували день.

Володимир ЗАНИК

Довідка
Всеукраїнську безтермінову еколо-

гічну акцію «Посади дерево миру» іні-
ціювала Українська греко-католицька 
церква, «маючи за мету привернути ува-
гу до катастрофічних соціально-еколо-

гічних наслідків війни на Сході України, 
…бажаючи внести посильну лепту для 
їх подолання». Акція стартувала 5 лис-
топада, напередодні Міжнародного дня 
запобігання експлуатації навколишнього 
середовища під час війни та збройних 
конфліктів. Навесні 2017 р. її підтримали 
не лише екологи та працівники лісово-
го господарства, а й духовні наставни-
ки інших конфесій, державні інституції.

Одночасно до 15 квітня, Дня довкіл-
ля, триває весняна екологічна акція «Май-
бутнє лісу в твоїх руках».

М. Адамчук проводить інструктаж Михайло Бойчук
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«МРІЯ Агрохолдинг» 
розпочав 

посівну кампанію
Агрохолдинг «МРІЯ» розпочав посів ярих культур під урожай 2017 року. Робо-
ти стартували в Чернівецькій області, де зараз вже відбувається посів ярого 
ячменю. Через потепління та сприятливі погодні умови посівна розпочалася 
тут раніше запланованих термінів. За нею стартували Тернопільська та Іва-
но-Франківська області.

При посіві ярого ячменю «МРІЯ» ви-
користовує власне насіння 1-ї та 2-ї ре-
продукції. «У нас є своє якісне насіння 
ячменю, тому в цьому році ми прийня-
ли рішення замінити ним яру пшеницю, 
насіння якої нам необхідно закуповува-
ти, – коментує операційний директор 
«МРІЇ» Андрій Григоров. – Це дає нам 
можливість заощадити на затратах. Тим 
більше, в останні роки в Україні значно 
скоротилися площі посівів ячменю че-
рез зменшення поголів’я худоби. Так 
що, кон’юнктура для нас сприятлива».

Під ярий ячмінь у цьому році в 
структурі посівів «МРІЇ» заплановано 

6 тис. га. Паралельно із посівом ячменю 
Агрохолдинг буде сіяти горох на площі 
500 га в Тернопільській області. Також 
у структурі посівних площ – 4 тис. га 
ярого ріпаку.

На початку квітня Компанія планує 
почати посів соняшнику на площі 32 тис. 
га, а також цукрового буряку на 3,5 тис. 
га. Традиційно Агрохолдинг «МРІЯ» сія-
тиме кукурудзу і сою на площі 20,3 тис. 
га і 17 тис. га відповідно. Під інші ярі 
культури на сьогоднішній день відве-
дено 2 тис. га.

Ірина СТАХУРСЬКА

Утворено Тисменицьке об’єднане управління 
Пенсійного фонду України Івано-Франківської області 

На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 21.12.2016 року №988 «Деякі питання функ-
ціонування територіальних органів Пенсійного фонду 
України» від 30 березня 2017 року управління Пенсій-
ного фонду України в Тисменицькому районі та управ-
ління Пенсійного фонду України в Богородчанському 
районі реорганізовано шляхом злиття в Тисменицьке 
об’єднане управління Пенсійного фонду України Івано-
Франківської області. 

Новостворене управління є правонаступником вищез-
гаданих управлінь.

Юридична адреса об’єднаного управління: 77401, м. Тис-
мениця, вул. Галицька, 21, тел.: 2-13-38, факс: (0342) 75-05-
08, е-mail: tysmenytsya@if.pfu.gov.ua, код ЄДРПОУ 41247138.

Відповідно до Наказу Пенсійного фонду України від 29.03.2017 
року №193-о "Про призначення керівників територіальних управ-
лінь Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області" за 
погодженням з Міністерством соціальної політики на посаду 
начальника Тисменицького об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України Івано-Франківської області призначено Наталію 
Михайлівну Лагойду, яка досі обіймала посаду начальника управ-
ління ПФУ в Тисменицькому районі. 

Керівний склад Тисменицького об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Івано-Франківської області

Прізвище, ім'я, по батькові                     Посада                   Телефони  Місцезнаходження
Лагойда Наталія Михайлівна начальник об’єднаного  управління 0-(236) 2-17-59,   77401, м. Тисмениця,
  0- (0-22) 75-05-08 (міський) вул. Галицька, 21    
Гавришко Ольга Василівна перший заступник начальника  0 –(271) 2-94-25,   77701, с-ще Богородчани,
 об’єднаного управління 0 –(271) 2-31-33  вул. Шевченка, 64
Петринка Володимир Степанович заступник начальника  0- (0-22)  2-39-03 (міський)  77401, м. Тисмениця, 
 об’єднаного управління   вул. Галицька, 21      
Андрійчук Олександра Михайлівна начальник Тисменицького відділу  0-(236)   2-42-32  77401, м. Тисмениця, 
 з питань призначення, перерахунку    вул. Галицька, 21   
 та виплати  пенсій  
Черевко Людмила Василівна начальник Богородчанського відділу  0 –(271) 2-44-83  77701, с-ще Богородчани,
 з питань призначення, перерахунку    вул. Шевченка, 64
 та виплати  пенсій  
Дяченко Марія Михайлівна начальник Тисменицького відділу  0-(236) 2-42-32  77401, м. Тисмениця, 
 обслуговування громадян   вул. Галицька, 21   
Різак Ольга Іванівна начальник Богородчанського відділу  0 –(271) 2-92-64  77701, с-ще Богородчани,
 обслуговування громадян   вул. Шевченка, 64
Сенко Юрій Володимирович начальник відділу адміністрування,  0-(236) 2-38-85  77401, м. Тисмениця, 
 супроводження, електронних реєстрів   вул. Галицька, 21 
 та захисту інформації     
Дробко Іван Іванович начальник бюджетно-фінансового  0-(236) 2-36-37  77401, м. Тисмениця,
 відділу — головний бухгалтер 0- (0-22) 2-39-03 (міський) вул. Галицька, 21      
Сенькович Христина Володимирівна начальник адміністративно- 0-(236) 2-13-38  77401, м. Тисмениця, 
 господарського відділу   вул. Галицька, 21      
Скрипник Анна Михайлівна в.о. юридичного відділу  0-(236) 2-15-62  77401, м. Тисмениця, 
    вул. Галицька, 21       
Петринка Руслана Ярославівна в.о. завідувача сектору по роботі 0-(236) 2-15-62  77401, м. Тисмениця,  
 з персоналом   вул. Галицька, 21       

Перемога іванофранківців 
у чемпіонаті 

“FoodLandBukovina-2017”
29-31 березня 2017 року студенти Івано-Франківського коледжу ресторанно-
го сервісу і туризму Національного університету харчових технологій  взяли 
участь  у Міжнародному чемпіонаті з кулінарного і кондитерського мистецтва 
"FoodLandBukovina-2017”, який проходив в місті Чернівці.

Чемпіонат проводився з метою по-
пуляризації творчих досягнень у галузі 
ресторанного господарства, втілення 
креативних ідей для розширення асор-
тименту кулінарних страв та кондитер-
ських виробів, підвищення рівня під-
готовки фахівців у сфері ресторанного 
господарства.

До участі у чемпіонаті були запро-
шені фахівці з кулінарної та кондитер-
ської майстерності, студенти та учні про-
фільних навчальних закладів, закладів 
професійно-технічної освіти, спеціалі-
зованих шкіл з кулінарного і кондитер-
ського мистецтва. 

Чемпіонат проводився та оціню-
вався за рекомендаціями Всесвітньої 
асоціації кулінарних союзів (WACS) за 
напрямками:

арт-клас кондитерського та кулі-
нарного мистецтва (художня презента-
ція зразків за попереднім виконанням);

практичні змагання (безпосеред-
ньо на території змагань) індивідуальної 
та командної форм участі.

Для наших студентів представилася 
унікальна можливість продемонструвати 
свої вміння, позмагатися із закордон-
ними колегами, отримати нові знання і 
досвід професійного спілкування зі сві-
товими зірками кулінарного і кондитер-
ського мистецтва, взяти участь у плеяді 
багатьох професійних майстер-класів та 
навчальних семінарів.

Студенти нашого коледжу Олек-
сандр Висоцький та Олег Пригрод-
ський під керівництвом досвідчено-
го викладача кулінарних дисциплін, 
голови циклової комісії харчових тех-
нологій Галини Зайцевої здобули пе-
ремогу у номінаціях:

— Олександр Висоцький – І місце 
і золота медаль у номінації «Ресторан-
ний десерт» (на фото справа);

— Олег Пригродський –  ІІІ місце 
(бронзова медаль) у номінації «Стра-
ви з телятини». До суддівської коле-
гії Міжнародного чемпіонату з кулі-
нарного і кондитерського мистецтва 
"FoodLandBukovina-2017" входили по-
чесні міжнародні судді WACS, всесвіт-
ньо відомі зірки кулінарного мистецтва, 
які прийняли запрошення і погодилися 
стати офіційними суддями кулінарних 
змагань.

Олександра ХРАБАТИН, методист  
Івано-Франківського коледжу 
ресторанного сервісу і туризму 

Національного університету 
харчових технологій

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ РАЙОНУ!
Враховуючи вищенаведене, на-

даємо нові реквізити Тисменицького 
об’єднаного  управління Пенсійного 
фонду України Івано-Франківської об-
ласті, яке знаходиться за адресою: 
вул. Галицька, 21,  м. Тисмениця, Тис-
меницький район, Івано-Франківська 
область, 77401.

Для сплати страхових внесків 
(4%, 32%,42%)

код  ЄДРПОУ 41247138

 р/р   25607303014495
МФО 336503 в  ТВБВ №10008/0143
ФІФ облуправління АТ “Ощадбанк”
Для сплати страхових внесків 

(1%-5%)
код  ЄДРПОУ 41247138
 р/р 25606304014495  
МФО   336503 в  ТВБВ  №10008/0143
ФІФ облуправління АТ “Ощадбанк”
Для відшкодування витрат на 

виплату та доставку пільгових пенсій

 код  ЄДРПОУ 41247138
р/р   25608302014495
МФО   336503 в  ТВБВ  №10008/0143
ФІФ облуправління АТ “Ощадбанк”

Для сплати 
адміністративних штрафів

код  ЄДРПОУ 41247138
р/р   25609301014495
МФО   336503 в  ТВБВ  №10008/0143
ФІФ облуправління АТ “Ощадбанк”

  ДЕПУТАТСЬКІ БУДНІ

Пильна увага – 
відродженню банків

Березень став насиченим місяцем для Верховної Ради з огляду на два по-
спіль сесійні тижні. Був він таким і для народного депутата Михайла Довбен-
ка – протягом цих двох тижнів в парламенті розглядалась низка питань, що 
стосувались фінансового сектору.

Зокрема, М. Довбенко очолював ро-
бочу групу щодо підготовки до прийнят-
тя ініційованого ним Закону України «Про 
спрощення процедур капіталізації та ре-
організації банків». Засідання групи від-
булося 15 березня, в ньому взяли участь 
народні депутати, представники НБУ, екс-
перти, а за результатами було підготовле-
но комплексний доопрацьований та узго-
джений з усіма зацікавленими сторонами 
документ. Підтвердженням цього є те, що 
23 березня законопроект в сесійній залі 
було підтримано Верховною Радою 253 
голосами «за» після доповіді М. Довбен-
ка з трибуни.

Закон спрямований на допомогу ма-
лим та середнім банкам, які знаходять-
ся під значним тиском з боку НБУ щодо 
внесення додаткового капіталу. Оскільки 
дрібні банки є більш гнучкими та чутли-
вими до потреб своїх споживачів, краще 
розуміють специфіку регіонів, в яких во-
ни представлені, то не можна допускати, 
щоб на ринку залишались лише великі, в 
більшості своїй державні чи іноземні бан-
ки, – зазначив М. Довбенко. До прийняття 
цього Закону практично єдиним шляхом 
для таких банків була ліквідація з відпо-

відними наслідками: направлення активів 
до Фонду гарантування вкладів, втрата 
вкладів юридичних осіб та робочих місць 
людьми. Запропонований Закон розши-
рює можливі альтернативи: спрощує вне-
сення капіталу з підтверджених джерел 
власниками; дає змогу в прискореному 
порядку об’єднатись з іншими банками 
або добровільно відмовитись від банків-
ської ліцензії, розрахувавшись перед цим 
з усіма вкладниками.

Крім роботи в сесійній залі традиційно 
увага народного депутата була присвячена 
і роботі у профільному Комітеті з питань 
фінансової політики та банківської діяль-
ності. Зокрема, 14 березня на засіданні Ко-
мітету були заслухані доповіді керівництва 
Національного банку України щодо запла-
нованих комплексних змін у сфері валют-
ного регулювання, яке досі здійснювалося 
на базі застарілого Декрету від 1995 року. 

Також під час засідання, за участі Мі-
ністерства фінансів та очільників відпо-
відних установ, була обговорена стратегія 
подальшої діяльності державних банків, 
які, по суті, стали монополістами. Михай-
ло Довбенко у своєму виступі підкреслив, 
що наразі державні банки не виконують 

свої основні функції та є прикладом не-
ефективності державного управління з 
огляду на необхідність постійного попо-
внення їх капіталу з бюджету, а отже – 
від кожного громадянина України. Тому 
парламентарі вимагають від банків та 
Міністерства фінансів, як їх власника, 
проведення чіткої політики, спрямова-
ної на ефективну реалізацію інтересів 
держави і громад у фінансовій сфері з 
підвищенням привабливості для їх по-
дальшої успішної приватизації.

А під час чергового засідання Комі-
тету 21 березня було обговорено питання 
застосування санкцій до банків, які нале-
жать країні-агресору, та перспектив їх ді-
яльності в Україні.

Упродовж останнього тижня березня 
народний депутат М. Довбенко працював 
в окрузі, а в квітні розпочалася нова дво-
тижнева пленарна сесія, яка обіцяє бути 
не менш насиченою на події та результати.

Наталія РОМАНЕНКО, помічник-
консультант народного депутата
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Екскурсія 
старовинним Львовом

Для того, щоб краще пізнати себе і світ, людині неодмінно потрібно подоро-
жувати. Подорожі можуть багато нас навчити, розширити світогляд. Група 
учнів та вчителів Марковецького НВК під час весняних канікул, 30 березня, 
вирушили в мандрівку.
Одне з найкрасивіших міст Украї-

ни зустріло нас з неймовірною гостин-
ністю. Серце Галицької землі безумов-
но зачарувало усіх з першого погляду. 
Львів — це місто з давньою та цікавою 
історією, центр культури, місто загад-
кових легенд. Романтична атмосфера, 
наповнена ароматом кави і шоколаду, 
змушує розслабитись та полинути у каз-
ковий світ мрій.

Львів вабить своєю неповторніс-
тю, своїм особливим стилем та коло-
ритом кожної вулички. Місто славить-
ся великою кількістю видатних місць і 
пам'яток архітектури, які нам пощасти-
ло відвідати.

Розпочали мандрівку ми з Личаків-
ського кладовища. Це один з найста-
ріших цвинтарів Європи. Марковець-
кі туристи дізнались, що на кладовищі 
поховані такі видатні постаті, як Іван 
Франко, Маркіян Шашкевич, Володимир 
Івасюк, Ігор Білозір, Станіслав Людке-
вич, Соломія Крушельницька, Євген Пе-
трушевич та інші.

Одразу після цього ми відвідали 
оглядовий майданчик на Високому 
замку. Впродовж багатьох століть він 
був оборонною спорудою міста. Після 
захоплення її Карлом VII фортеця втра-
тила своє стратегічне значення. Верхня 
частина Замкової гори штучна, насипана 
людьми. В даний час на вершині пагор-
ба обладнаний оглядовий майданчик, 
з якого видно все місто. Для учнів та 
вчителів відкрилась чарівна панора-
ма Львова.

Ми також побували у серці міста — в 
старій частині Львова. На площі Ринок 
розташований знаменитий «львівський 
Біг-Бен», найменша стрілка якого має 
1,7 метра довжини. Милувались місь-
кою ратушею та слухали історії й леген-
ди про неї. Зокрема, нам розповіли, що 
саму споруду оточує чотири фонтани зі 
скульптурами Нептуна, Амфітріти, Діа-
ни та Адоніса.

На площі Ринок знаходиться Чор-
на кам’яниця — одна з найпрекрасні-
ших і найцінніших будівель вулиці. Вона 
побудована за середньовічним прави-
лом трьох вікон, коли на фасаді одного 
будинку не дозволялось більше трьох 
вікон. Однією з найзнаменитіших істо-
ричних споруд міста є Львівський наці-
ональний академічний театр опери та 
балету імені Соломії Крушельницької. 
Він насамперед вражає туристів своєю 
величчю та красою.

У списку давніх будівель міста і 
місцевий Вірменський собор. Під час 
прогулянки вулицею Вірменською ми 
милувались її незвичною архітекту-
рою. А найцікавішим там є будинок 
«Пори року», на фасаді якого зобра-
жено дванадцять знаків зодіаку, всі 
пори року та Хронос, котрий відлічує 
час... За легендою, якщо подивитись 
на свій знак зодіаку та загадати ба-
жання, то воно неодмінно здійснить-
ся. Кожен загадав щось, про що мріяв, 
або чого йому не вистачало.

Ще одне місце, яке ми відвідали — 
це вежа Корнякта, пов'язана з іменем 

мецената Костянтина Корнякта, який 
значну частину свого багатства вико-
ристав на спорудження найвеличніших 
будівель Львова.

Нам  довелось  побувати  біля 
міського Арсеналу та «пройтися» 
сторінками його історії. Після побу-
дови лінії оборони, виникла потреба 
у спорудженні міського арсеналу, де 
повинна була виготовлятися і збері-
гатися зброя для оборони міста. На 
даний час в арсеналі розміщується 
Музей зброї — єдиний музей такого 
зразка в Україні.

Неповторне враження залиши-
лося від Домініканського Собору. 
Велична споруда з цікавим минулим 
зачаровує своєю суворо-містичною 
красою. Ця будівля є взірцем архі-
тектури бароко.

З особливою цікавістю діти та 
дорослі відвідали майстерню шоко-
ладу й карамелі. Ми отримали змо-
гу поспостерігати за виготовленням 
шоколаду і карамелі й навіть взя-
ти участь у ньому. В крамницях ми 
купили найсмачнішого шоколаду та 
карамелі для себе, та в дарунок для 
рідних і знайомих. Також насолоди-
лись найароматнішою кавою в на-
шому житті.

Ще одне бажання ми мали змогу 
загадати біля пам’ятника Никифо-
ру Дровняку, біля Домініканського 
Собору. Щоби «замовити» щось Ни-
кифорові, досить потерти його ве-
ликий палець чи вхопити за носа. 
Але подейкують, що художник пере-
бірливий у своїх смаках — і за день 
виконує лиш одне бажання. Також 
ми побачили замок драконів, озна-
йомились з його легендою.

Подорож до міста Лева стала не-
забутньою для усіх нас. Екскурсія не 
тільки дала нам змогу відпочити, але 
й стала дуже пізнавальною. Висловлю-
ємо окрему подяку організаторові цієї 
поїздки — Наталії Гайдейчук.

Подорож тязівчан 
у найкраще місто 

на землі
Саме такі слова часто можна по-
бачити та почути, коли приїздиш 
у славне буковинське місто Чер-
нівці. Буковинці здавна славляться 
особливою пошаною та любов’ю до 
свого міста. І аби в цьому переко-
натися, 30 березня вчителі Тязів-
ської школи вирішили відвідати 
буковинський край. Подорож була 
довгоочікуваною, бо майже усі від-
крили Чернівці для себе вперше.

Місту ось уже 608 років. Першим 
місцем, де ми побували, став відомий 
не лише в Україні, а й у світі, Чернівець-
кий національний університет імені Юрія 
Федьковича. З 2011 року цей архітектур-
ний шедевр внесено у список об’єктів 
Світової спадщини ЮНЕСКО. Екскурсо-
вод розповіла дуже багато цікавого про 
історію університету. Ми побували в од-
ному з корпусів, уважно вдивлялися в 

деталі у мармуровій, блакитній та чер-
воній залах, а також — в дендропарку 
з рідкісними рослинами та деревами, 
який знаходиться позаду університету.

Сам університет, а в минулому — 
Резиденція буковинських митрополи-
тів — архітектурна пам’ятка особливо-
го значення. Проект належить австро-
угорському архітектору Йосифу Главці. 
Він розробив креслення понад 150 буді-
вель у Відні, Празі та інших містах. Най-
кращим витвором мистецтва в Україні 
вважається дана будівля, проект якої 
Главка створив у віці 29 років. Відо-
мо, що робота над побудовою такого 
шедевру тривала 18 років. Особливою 
красою університет вражає навесні: у 
квітні тут розквітають пишні, рожеві та 
білі, магнолії, згодом — троянди, буяють 
зеленню дерева.

Далі ми вирушили на Театральну 
площу, яка знаходиться в самому центрі 
міста. Це одне з найулюбленіших місць 
молоді. На цій площі знаходиться Черні-
вецький драматичний театр імені Оль-
ги Кобилянської, поруч стоїть красивий 
пам’ятник письменниці. А ще обабіч до-
ріжки розміщені пам’ятні значки-зірочки, 
які ввечері світяться. На кожній з них 
вказано ім’я відомої людини родом з 
Буковини. Серед них Назарій Яремчук, 
Володимир Івасюк, Левко Дутківський, 
Сидір Воробкевич, Іво Бобул, Софія Ро-
тару та інші. Цікаво, що саме з цієї пло-
щі далекого 1970 року вперше зазвуча-
ла знаменита «Червона рута» Івасюка.

Згодом ми помандрували вулицею 
Ольги Кобилянської, це, без перебіль-
шення, найкрасивіша вулиця Чернівців. 
Особливо прекрасна вона ввечері, як і 
загалом місто. Цікаво, що Ольгу Коби-
лянську та Юрія Федьковича на Букови-
ні вшановують на дуже високому рівні, 

ці дві постаті є знаковими і дорогими 
для всіх чернівчан. Пам’ятники, музеї, 
вулиці названі на їх честь.

Наступною зупинкою було не менш 
особливе місце — меморіальний музей 
Володимира Івасюка. Це колишня квар-
тира сім’ї Івасюків. Тут знаходиться дуже 
багато особистих речей композитора: йо-
го нотні записи, одяг, світлини з рідними, 
книги. Але найбільшим скарбом музею, 

за словами екскурсовода, є раритетний 
рояль, на якому вперше Володимир ви-
конав славетні хіти: «Червону руту», «Во-
дограй» та інші. І сьогодні інструмент 
діючий, але потребує особливого нала-
штування. Ми мали змогу послухати за-
пис «Червоної рути» у виконанні самого 
автора. Гід розповіла нам дуже багато 
цікавих деталей про життя і творчість 
композитора, його батька Михайла — 
відомого письменника та викладача. 
Книга-реквієм Михайла Івасюка «Моно-
лог перед обличчям сина», яку усі мали 
змогу побачити та навіть придбати, на 
сьогодні є, напевно, найбільш правдо-
подібним та проникливим нарисом про 
життя Володимира. Коли ми були в його 
домі, то здалося на мить, що ось зараз 
до нас зайде сам маестро і зіграє свої 
шедеври. Життєва зірка генія згасла ду-
же рано — йому було всього 30 років.

Окрилені піснею, ми помандрували 
до Чернівецького художнього музею, що 
на Центральній площі, і поринули у світ 
краси та мистецтва чернівецьких митців. 
У музеї працює три поверхи, на сходах 
дуже гарні вітражі. Поруч знаходиться 
книгарня «Українська книга», там мож-
на було придбати сувеніри. На другому 
поверсі — «Літературне кафе», де часто 
проводяться поетичні зустрічі.

Звісно, всі цікаві місця обійти ми 
не змогли. Але враження від тих, які 
відвідали, — незабутні. Ми попрощали-
ся з Чернівцями, наостанок глянувши 
на ще одну особливу будівлю в місті — 
«будинок-корабель», який знаходиться 
неподалік залізничного вокзалу. Спо-
діваємося, що ще буде нагода відвіда-
ти це неймовірне, культурно-мистець-
ке місто.

Ірина САДУЛА

«Давній Галич» вперше представив Івано-
Франківщину на міжнародній виставці

Національний заповідник «Давній Галич» спільно з від-
ділом туризму та міжнародної технічної допомоги Іва-
но-Франківської ОДА презентували Прикарпаття на 23-й 
Міжнародній туристичній виставці UITT «Україна – по-
дорожі та туризм», що відбулася 29-31 березня у Між-
народному виставковому центрі Києва.

Такий захід є найбільшим всеукраїнським форумом у галузі 
туризму, який проходить за підтримки Всесвітньої туристичної 
організації United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 
та Департаменту туризму і курортів Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України. Під час виставки делегація заповід-
ника налагодила тісну співпрацю з низкою туроператорів Укра-
їни, а також представила туристичний потенціал княжої столиці.

Разом з тим, відвідувачі та учасники дійства отримали 
запрошення до участі в проекті «Живий музей», першим ета-
пом якого будуть «Галицькі великодні фестини», фестиваль 
відбудеться в Музеї етнографії с. Крилос 23 квітня 2017 року. 
До слова, окреслено й найближчу перспективу участі Наці-
онального заповідника «Давній Галич» у черговому форумі 
такого типу, що відбудеться восени цього року.
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Вітаємо!
День народження — свято осо-

бливе для кожного з нас. Воно спо-
внює кожного святковим настроєм, 
радістю. Тож з цієї нагоди районна 
рада та райдержадміністрація щиро 
здоровлять:

ВРУБЛЕВСЬКУ Наталію Іванівну, 
9.04.1969 р. н., секретаря Сілецької 
сільської ради;

ШАРАБУРЯК Світлану Іванівну, 
13.04.1971 р. н., начальника відді-

лу освіти районної державної адмі-
ністрації;

ВАЦЕБУ Василя Михайловича, 
14.04.1962 р. н., сільського голову 
села Радча.

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

Оголошення
З 3 квітня 2017 року адміністративні послуги у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців надаватимуться виключно через центр 
надання адміністративних послуг Тисменицької районної дер-
жавної адміністрації.

Додатково повідомляємо про те, що на сьогоднішній 
день перелік адміністративних послуг налічує 105 адміні-
стративних послуг, які надаються через Центр надання ад-
міністративних послуг. А саме, послуги: 

Управління державної міграційної служби в Івано-
Франківській області;

Відділу Держгеокадастру в Тисменицькому районі;
Відділу містобудування і архітектури Тисменицької 

районної державної адміністрації;
Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області;
Головного територіального управління юстиції в Іва-

но-Франківській області;
Тисменицький районний відділ управління ДСНС Укра-

їни в Івано-Франківській області;

Управління Держпродспоживслужби у Тисменицько-
му районі;

Відділу державної реєстрації Тисменицької районної 
державної адміністрації.

У центрі надання адміністративних послуг здійснюється 
загальне інформування та консультування суб’єктів звернення.

На відстані 15 метрів від ЦНАПу Тисменицької РДА нада-
ються супутні послуги, такі як: копіювання; сканування; друк.

На відстані 120 метрів – функціонують каси банків, пла-
тіжні термінали самообслуговування та банкомати.

Прийом громадян здійснюється згідно з графіком:
Понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 09:00 по 16:00
Вівторок з 13:00 по 20:00
Без перерви на обід.
Електронна пошта: Adminpos@ukr.net
Телефон для довідок: (03436) 2 44 47.
Адреса: 77400, м. Тисмениця, вул. Галицька, 17 (пер-

ший поверх).
Детальнішу інформацію про діяльність ЦНАПу можна отри-

мати на офіційному сайті Тисменицької районної державної ад-
міністрації у розділі «Центр надання адміністративних послуг».

Повідомлення про наміри отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 
Приватне виробничо-господарське підприємство 

«Автотранс»
Приватне виробничо-господарське підприємство «Автотранс» порушує кло-

потання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами.

Повна назва підприємства: Приватне виробничо-господарське підприєм-
ство «Автотранс», ЄДРПОУ 30668210.

Юридична адреса: 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Кагамлика, 35.
Фактичне місце розташування виробництва: Івано-Франківська обл., Тис-

меницький р-н, с. Братківці, вул. Т. Шевченка, 12б.
Директор приватного виробничо-господарського підприємства «Автотранс» 

— С. В. Михайлик.
На підприємстві буде проводитись приймання, тимчасове зберігання та по-

дальше розподілення скрапленого вуглекислого газу. Перелік інгредієнтів, які 
викидаються від джерел складає два найменування: 

— бутан — 9,9171 т/рік;
— пропан — 9,9171 т/рік.
Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних днів з да-

ти публікації в Тисменицьку райдержадміністрацію: 77400, Івано-Франківська 
обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 17.

Свідоцтво на право 
власності на будинковоло-
діння по вул. Зелена, 15 в 
м. Тисмениця, видане на 
ім’я Сворака Степана Дми-
тровича, вважати недійсним.

Селищні та сільські голови Тисмениччини висловлюють щирі співчуття 
своєму колезі Миколі Михайловичу Федоришину — сільському голові Чер-
нієва V-VI демократичних скликань з приводу непоправної втрати — смерті

матері Ганни Василівни.
Нехай наші співчуття полегшать біль від втрати найдорожчої людини.

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 30.03.2017 № 54-р, 

“Про використання коштів з фонду на виконання депутатських повноважень” про-
фінансовано видатки Фонду на виконання депутатських повноважень згідно із 
заявою  депутата районної ради Дем’янця Ярослава Дмитровича – в сумі 2 500  
(дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок для надання матеріальної допомоги на лі-
кування жительці  с. Чукалівка.

Тисменицька районна рада

Вдячність 
Завідуюча та користувачі бібліотекою села Чорнолізці хочуть висловити най-

тепліші слова подяки депутату Тисменицької районної ради  Василю Івановичу 
Мельнику за сприяння у придбанні із районного бюджету комп’ютерної техніки 
для роботи бібліотеки.

Ваша підтримка – свідчення Вашого небайдужого ставлення до проблем бі-
бліотечної справи. Щиро дякуємо Вам за розуміння, підтримку і за частку душі 
подарованої нам.

 З повагою та вдячністю — завбібліотекою Тетяна  КОНДРАСЕВИЧ 

Виконком Радчанської сільської ради повідомляє про те, що 5.05.2017 року о 17.00 в 
приміщенні сільської ради відбудуться громадські слухання щодо затвердження розробле-
ного детального плану території урочища «Коло бочок» для розміщення садибної житлової 
забудови учасників антитерористичної операції за адресою: с. Радча, вул. С. Бандери, 26.

Пропозиції та зауваження громадян приймаються виконкомом сільської ради до 
4.05.2017 року за тією ж адресою.

Позачергові вибори Добровлянського 
сільського голови 30 квітня 2017

ДОЛІШНІЙ 
Федір Михайлович

Народився 25 жовтня 
1944 року. Проживає в с. 
Добровляни.

Освіта середня техніч-
на , закінчив Надвірнян-
ський автомобільний тех-
нікум.

Пенсіонер.
Член НРУ.
Самовисуванець
Одружений.

КАШУБА 
Петро Миколайович

Народився 27 червня 
1963 року. Проживає в м. 
Івано-Франківськ.

Освіта середня технічна. 
Закінчив СПУ № 3.

Посада: робітник при-
ватного  підприємства 
«Мебле-стиль».

Безпартійний.
Самовисуванець.
Розлучений.

ОЛІЙНИК 
Ігор Степанович

Народився 30 серпня 
1953 року. Проживає в с. 
Добровляни.

Освіта середня спе-
ціальна, закінчив Надвір-
нянський автомобільний 
технікум.

Пенсіонер.
Безпартійний.
Самовисуванець.
Одружений.

МАЛІНОВСЬКИЙ 
Віталій Васильович

Народився 11 березня 
1984 року. Проживає в с. 
Добровляни.

Освіта середня спеціаль-
на, закінчив Вище художнє 
професійне училище № 3.

Безробітний.
Безпартійний.
Самовисуванець.
Одружений , виховує 

двох синів.

Вічная пам’ять
Шостого квітня 2017 р. на 71-му році життя 

помер колишній сільський голова Стриганців, 
знаний та авторитетний господарник 

Остап Михайлович Продан.
Остап Продан народився 17 жовтня 1946 

року в селі Стриганці. Здобувши фах інжене-
ра водного господарства, тривалий час пра-
цював у спеціалізованій ПМК № 118, яка здій-
снювала будівництво гідротехнічних споруд. 
О. Продан одним з перших у районі зайнявся 
фермерством. У 1994-2002 та 2010-2015 роках (впродовж трьох каденцій) обі-
ймав посаду сільського голови Стриганців, упродовж 2002-2006 рр. працював 
у Тисменицькому відділі земельних ресурсів. Як сільський голова він доклав 
немало зусиль до завершення будівництва нової церкви в Стриганцях, реор-
ганізації школи в навчально-виховний комплекс.

Остапа Михайловича шанували й поважали як мудрого порадника, до-
свідченого керівника, доброзичливу й щиру людину.

Сумуємо. Вічная пам’ять!

Тисменицька районна рада, Тисменицька районна державна адміністрація, 
сільський голова, депутати і виконавчий комітет Стриганецької сільської ра-

ди, громада села, сільські та селищні голови району

Соціально-економічне становище Івано-
Франківської області за січень-лютий 2017 року
Населення. Чисельність населення в об-

ласті, за оцінкою на 1 лютого 2017 р., станови-
ла 1379,2 тис. осіб, з них 604,9 тис. проживали 
у міських поселеннях, 774,3 тис. — у сільській 
місцевості. Упродовж січня чисельність на-
селення зменшилася на 714 осіб. Кількість 
народжених у січні 2017 р. становила 1130 
осіб, померлих — 1947.

Зайнятість та безробіття. За даними 
обласного центру зайнятості, кількість за-
реєстрованих безробітних на кінець лютого 
становила 12,4 тис. осіб, що на 4% більше, ніж 
на кінець січня. Рівень зареєстрованого без-
робіття в цілому по області впродовж місяця 
не змінився і на кінець лютого 2017 р. ста-
новив 1,4% населення працездатного віку.

Доходи населення. У січні-лютому роз-
мір середньомісячної номінальної зарплати 
штатних працівників підприємств, установ, 
організацій (із кількістю працівників 10 і біль-
ше осіб) становив 5256 грн, що на 46,1% біль-
ше, ніж у такому ж періоді попереднього ро-
ку, у лютому — 5292 грн, що на 1,4% більше, 
ніж у січні, та на 45,6% більше, ніж у лютому 
минулого року. Загальна сума заборгованос-
ті з виплати зарплати в цілому по економі-
ці області на 1 березня склала 5,3 млн. грн.

Соціальний захист. У січні-лютому 
призначено субсидії для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних по-
слуг 54,1 тис. домогосподарств. Загальна 
сума призначених субсидій у січні-лютому 
склала 105,5 млн. грн. Cередній розмір 
призначеної субсидії для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг у розрахунку на одне домогоспо-
дарство у лютому склав 1915,8 грн (у січні 
— 1979,9 грн). Крім того, у січні-лютому 2,4 
тис. домогосподарств призначено субси-
дії готівкою на відшкодування витрат для 
придбання скрапленого газу та пічного по-
бутового палива на суму 5 млн. грн.

Сільське господарство. Індекс сіль-
ськогосподарської продукції у січні-люто-
му п. р., порівняно з відповідним періодом 
2016 р., становив 95,7%, у т. ч. у сільсько-
господарських підприємствах — 88,9%, у 
господарствах населення — 100,1%. За сі-
чень-лютий реалізовано на забій 17,6 тис. 
т сільськогосподарських тварин (у живій 
масі), що на 8,8% менше порівняно з ана-
логічним періодом 2016 р., вироблено 41,3 
тис. т молока (на 0,5% менше) та 42,7 млн. 
шт. яєць (на 28,7% менше). На 1 березня 

загальна кількість великої рогатої худоби 
склала 163,8 тис. голів (на 3,8% менше, 
ніж на 1 березня 2016 р.). Загальний об-
сяг реалізованої великими та середніми 
підприємствами власної виробленої про-
дукції за січень-лютий п. р., порівняно з 
аналогічним періодом м. р., зріс у 1,6 ра-
зи, у т. ч. продукції рослинництва — у 5,5 
рази, тваринництва — знизився на 3,3%.

Промисловість. У лютому, порівняно 
із січнем, індекс промислової продукції 
становив 95,5%, з лютим 2016 р. — 102,6%. 
Підприємствами області у січні реалізова-
но промислової продукції (товарів, послуг) 
на 3,7 млрд. грн, у т. ч. за межі країни — на 
0,4 млрд. грн.

Будівництво. У січні-лютому підпри-
ємствами області виконано будівельних 
робіт на суму 133,4 млн. грн. Індекс буді-
вельної продукції порівняно з січнем-лю-
тим 2016 р. становив 115,3%. Зведення бу-
дівель збільшилося на 5,5%, у т. ч. нежит-
лових — у 1,7 рази, водночас будівництво 
житлових будівель зменшилося на 34,8%.

Головне управління статистики 
в Івано-Франківській області
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  З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

Єзупільські грації — 
найспритніші в баскетболі 
В останні березневі дні на базі загальноосвітньої школи №25 Іва-
но-Франківська відбувся обласний турнір з баскетболу серед ді-
вчат, присвячений пам'яті колишнього директора дитячо-юнаць-
кої спортивної школи №2 Богдана Озарка. 

Аби продемонструвати ви-
конавську майстерність, завіта-
ли на баскетбольний меморіал 
вихованки тренера Володимира 
Недоступа з Тисменицької дитя-
чо-юнацької спортивної школи. В 
усіх трьох матчах, які провели на-
ші грації у віковій категорії 2004-
2005 років народження із коман-
дами обласного центру, точилася 
запекла боротьба. Особливо вона 
була помітна в третьому матчі, де 

наші дівчата вкотре виявилися 
спритнішими і подолали супер-
ниць. Три переконливі перемоги 
вивели підопічних В. Недоступа 
на перше місце, залишивши поза-
ду вихованок школи №25, ДЮСШ 
№2 та спеціалізованої школи №1. 

Організаторами традиційного 
баскетбольного меморіалу висту-
пили  ДЮСШ №2 та Івано-Франків-
ська міська федерація баскетболу 
під орудою Ірини Долішньої, які 

передбачили призерам та пере-
можцям цікаві нагороди: кубки, 
грамоти, пам'ятні медалі та со-
лодощі.

Частинку заслужених відзнак 
повезли додому вправні баскет-

болістки Тисменицької ДЮСШ, до-
вівши, що у Єзуполі підростають 
професійні гравці. 

Оксана САКОВСЬКА 

Спорт
Школярі Старого Лисця —   

переможці «Бронзової» Ліги 
Шкільних Чемпіонів

Не встигнувши досхочу насолодитися перемогою у першо-
му етапі шкільного турніру з футзалу «Кубок НФК «Ураган», 
команда Старолисецької ЗОШ І-ІІІ ступенів в числі 24 най-
сильніших команд області поринула у новий футзальний 
вир, виборюючи право виступати у «Золотій», «Срібній» 
чи «Бронзовій» Лігах Шкільних Чемпіонів. 

Згідно із регламентом, змагання Ліги Шкільних Чемпіонів, 
що стартували 27 березня, пройшли за коловою системою в 
три етапи. На попередньому команди в групах зіграли в одне 
коло. Згодом переможці груп утворюють «Золоту» Лігу, коман-
ди, які посіли другі місця — «Срібну», і школи, які зайняли треті 
місця — «Бронзову». Основний етап являє собою матчі вже в 
рамках кожної з Ліг. Переможці груп проходять у чемпіонський 
етап і грають між собою матчі за звання володаря кубку у «Зо-
лотій» Лізі Шкільних Чемпіонів, а також у «Срібній» та «Бронзо-
вій» відповідно. 

Суперниками шкільного чемпіона Тисмениччини на попе-
редньому етапі у групі С стали школярі села Голинь Калуського 
району та переможці шкільного турніру з Косівщини — села Кос-
мач. Поступившись обидвом суперникам, старолисецькі школя-
рі стали третіми. Відтак наступний раунд змагань боролися за 
лідерство у «Бронзовій» Лізі Шкільних Чемпіонів.

Минула п’ятниця видалася насиченою на змістовні поєдинки, 
позаяк на старт боротьби за фінал не вийшла одразу трійка ко-
манд: ЗШ №4 із міста Коломия, ЗШ №1 міста Городенка та ЗШ с. 
Міжріччя (Болехів). Таким чином, п’ятеро учасників цієї Ліги зму-
шені були зустрічатися в очних зустрічах за коловою системою. 

Юні спортсмени Старого Лисця: Ігор Скорий, Денис Карпі-
нець, Артем Павликівський, Олександр Соловей, Богдан Стру-
тинський, Дмитро Бойко, Максим Дрекало, Борис Дудниченко 
зі всіх сил доводили свою футзальну міць, щоб опинитися ближ-
чими до лавр переможців. Маючи у своєму активі три перемоги 
над однолітками ЗШ №3 Бурштин — 3:1; ЗШ с. Грабів — 6:1; НВК 
с. Збора — 10:1 та прикру поразку 2:10 у грі із ЗШ №1 Яремче, 
старолисецькі школярі стали другими, а відтак заслужено по-
трапили до фіналу «Бронзової» Ліги. 

Тут їхніми суперниками стала команда Яремчанської шко-
ли, яка всього на одне очко випередила шкільного чемпіона 
Тисмениччини. Якщо до початку недільного фіналу у цій Лізі всі 
робили ставку на яремчанців, позаяк п’ятничну баталію проти 
Старолисецької ЗОШ вони завершили з розгромним для наших 
футболістів рахунком 10:2, то згодом багато уболівальників та 
сам коментатор фінальних батлів у Івано-Франківському коле-
джі фізичного виховання змінили свою думку. Обережна гра, 
виважені атаки та неймовірні індивідуальні якості юних футза-
лістів зі Старого Лисця таки змогли розставити всі крапки над 
«і». Вони довели, що гірка поразка на попередньому етапі це 
всього лише прикра випадковість. 

Хоча перша половина гри закінчилася з нічийним рахунком, 
вже у другому таймі відзначився капітан старолисецьких фут-
залістів Ігор Скорий. Згодом зреалізувавши дубль, юнак забез-
печив команді Старолисецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель фіз-
виховання Анатолій Білогубка та тренер ДЮСШ Мирон Дрека-
ло) титул переможця «Бронзової» Ліги, а собі — почесне звання 
«Кращого гравця «Бронзової» Ліги». 

Церемонія нагородження, де учасників фінальних поєдин-
ків та переможців вітали президент НФК «Ураган» Олександр 
Бубен, заступник голови Івано-Франківської ОДА Ігор Пасічняк 
та начальник управління молоді та спорту ОДА Орест Оклієвич, 
стала зворушливою для кожної учнівської команди, яка здій-
снила свою футзальну мрію. Команди-фіналісти нагороджені 
пам’ятними медалями, дипломами, а переможці отримали пе-
рехідні кубки-красені! 

Під гучні оплески один одному, щирі усмішки та «золотий» 
салют школярі завершили «Кубок НФК «Ураган» сезону 2016/2017!

Оксана САКОВСЬКА 

"Золотий" салют на честь переможців

Безкомпромісний двобій 
на старті сезону

Фінал цьогорічного розіграшу районного Кубка з футболу пам’яті 
Героя України Вячеслава Чорновола звів у цікавому й напруже-
ному поєдинку команди «Авангард» Загвіздя та «Стримба» Ли-
півка. Фаворитом матчу небезпідставно вважали «Авангард», 
але липівська команда постановила дати бій супернику, і впро-
довж 90 з лишком хвилин обидві команди виглядали на полі до-
стойно і пристойно.

Нагадаємо, що цьогоріч до 
участі в турнірі, яким у Тисмениць-
кому районі зазвичай відкриваєть-
ся футбольний сезон, зголосилося 
27 команд – фактично всі учасни-
ки чемпіонату та першості району. 
Попередні ігри пройшли у два ета-
пи – спершу в дев’яти, а потім у 
шести групах. Обидвом фіналістам 
в певному сенсі пощастило двічі 
виграти «футбольну лотерею». На 
шляху до фіналу «Стримба» в ¼-й 
по пенальті здолала новокриво-
тульський «Цегельник» (основний 
час завершився з рахунком 1:1), 
а в ½-й – футбольний клуб «Риб-
не», так само в серії 11-метрових 
зігравши в основний час з таким 
же результатом 1:1. «Авангард» у 
чвертьфіналі «розписав» суху в 
основний час із «Козацьким ост-
ровом», вигравши по пенальті 4:2, 
а в півфіналі зіграв 1:1 з єзупіль-
ським «Інтербуром», а по пенальті 
виграв 3:1.

У матчі за кубок певну ігрову 
перевагу мала команда Загвіздя. 
Під завісу першого тайму гравці 
«Стримби» виглядали більш втом-
леними, але до перерви обоє воріт 
залишалися «сухими». Кульміна-
ційний, як виявилося, момент на-
став на 51-й хвилині, коли під час 
хорошої комбінованої атаки капі-
тан «Авангарду» Михайло Івани-
шин влучно пробив, і таки справді 
пробив липівського воротаря Іва-
на Пасакаса, який у тому матчі від-
стояв досить надійно. У наступні 
40 з лишком хвилин шанси були в 
обох команд, але рахунок так і не 
змінився – 1:0 на користь «Аван-

гарду». Загалом гра проходила до-
волі коректно, хоча арбітрові мат-
чу Іванові Бойчуку таки довелося 
«нагородити» п’ятьох футболістів 
«гірчичниками» – трьох з «Аван-
гарду» та двох зі «Стримби».

Фінальна гра Кубка пам’яті В. 
Чорновола, що традиційно прохо-
дить у Радчі, зібрала чимало ша-
нувальників футболу. Підтрима-
ти своїх прибули вболівальники 
із Загвіздя та Липівки, серед них  
сільські голови Павло Драганчук 
й Ігор Гураль і навіть липівський 
парох отець Василь Фіголь. А наго-
родження переможців та фіналіс-
тів проводили голова Тисмениць-
кої районної ради Роман Крутий, 
керуючий справами виконавчого 
апарату  райради Юрій Проценко, 
голова районної організації НРУ 
депутат районної ради Ярослав 
Єфімчук, начальник відділу у спра-
вах молоді та спорту Тисмениць-

кої РДА Василь Дзудзило, голова 
районної федерації футболу Ва-
силь Кобльовський та члени ви-
конкому федерації Остап Остап’як, 
Роман Терешкун, сільський голо-
ва Радчі Василь Вацеба.

Вітаючи учасників фіналу, 
Р. Крутий повідомив спортсменів 
та шанувальників футболу, що як 
і минулого року, реєстраційні вне-
ски за участь команд в чемпіонаті 
та першості району оплатить ра-
йонна рада. До речі, нагородна 

атрибутика цього турніру також 
придбана за кошти районного бю-
джету. Виступаючи перед гравця-
ми та вболівальниками, Ярослав 
Єфімчук зупинився на деяких ві-
хах біографії В. Чорновола, а та-

кож історії турніру пам’яті провід-
ника Руху, ініційованого місцевим 
осередком НРУ.

Голова райради також наго-
родив кращих гравців матчу. Ни-
ми визнано ветерана «Авангарду» 
центрального захисника Романа 
Ципердюка та голкіпера «Стрим-
би» Івана Пасакаса. А звання кра-
щого воротаря турніру заслуже-
но здобув загвіздянець Святос-
лав Рибак. 

Турнір пам’яті В. Чорновола, 
був започаткований у Радчі на-
весні 2000 року, в першу річни-
цю трагічної загибелі лідера НРУ.

Володимир ЗАНИК

Почесні гості під час нагородження

"Авангард" Загвіздя — володар Кубка В. Чорновола

Липівська «Стримба» — фіналіст Кубка
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Святі з перехресть 
просять порятунку
В Івано-Франківському обласному краєзнавчому музеї відкрилася вистав-
ка, що зібрала незвикле велику кількість духовенства, хоча також і чимало 
світських осіб. Експозиція має назву «”Пристоячі” з перехрестя» і організо-
вана вона в рамках довготривалого проекту «Врятуймо скарби разом». Про-
ект розпочав свою роботу на базі краєзнавчого музею десять років тому (а 
ще раніше — в Івано-Франківському художньому музеї і був започаткований 
мистецтвознавцем Віктором Мельником, чиїй пам’яті присвячена нинішня 
виставка). Він має на меті рятувати давні, але вкрай пошкоджені часом та 
людьми, пам’ятки сакрального мистецтва. До таких пам’яток належать ікони, 
образи, ритуальні хрести, скульптури із зображенням Христа, Богородиці, свя-
тих та інше. Нинішня виставка запропонувала до огляду «пристоячих» — тоб-
то зображення тих, хто стоїть при хресті з розп’яттям. Відвідувачі експозиції 
оглянули дерев’яні фігури, які колись знаходилися на придорожніх хрестах.

Як розповів під час відкриття ви-
ставки куратор проекту «Врятуймо скар-
би разом», реставратор Валерій Твердох-
ліб, традиція встановлення хрестів на 
роздоріжжях потроху відійшла в мину-
ле. А раніше фактично на кожному га-
лицькому перехресті височіло дерев’яне 

розп’яття з пристоячими або була ка-
пличка. Ті давні хрести мали традицій-
ний вигляд: над розіп’ятим Христом 
робили дашок, а його спину та рамена 
захищав переважно бляшаний щит. Са-
ме ж розп’яття з фігурами пристоячих 
Богородиці й Івана Богослова різьбили 

з дерева. І ті різьблення нерідко були 
шедеврами народного мистецтва. При-
дорожні хрести мали для наших людей 
велике духовне значення: то було місце, 
біля якого людина зупинялася, згадуючи 
про Бога; якщо не молилася, то бодай 
перехрестилася — і тоді вже йшла далі 
у своїх земних буденних справах. Та ку-
дись ця добра традиція поділася. Хрести 
понищилися, до чого немало доклалася 
атеїстична влада. Однак трапляється, 
що ті різьблені фігури, зроблені місце-
вими талановитими ремісниками, таки 
віднаходяться. Історію про віднайдення 
однієї з них розповів на виставці Валерій 
Твердохліб. Якась жінка по смерті свого 
чоловіка-художника принесла до церк-
ви священикові дерев’яну скульптурку 
Івана Богослова. Сказала, що при спо-
віді з покаянням хоче віддати цю річ в 
якісь добрі руки, бо підозрює, що чоловік 
колись ту фігурку вкрав. Священик же 
передав зображення пристоячого Іва-
на Богослова фахівцеві-реставратору. І 
ось, законсервована (головне завдання 
реставраторів — не відновлювати твір 
мистецтва, а законсервувати — не дати 
йому руйнуватися далі) фігурка опини-
лася в музеї на виставці.

Фактично експозиція є постійною, 
і лише доповнюється новими артефак-
тами. Нині тут можна побачити багато 
іконопису, фігури, свічник, релікварій… 
Відколи діє проект «Врятуймо скарби 
разом», зроблено чимало. «Але ще біль-
ше потрібно зробити, — наголошує Ва-
лерій Твердохліб. — Адже мистецтво, 
духовність — це той спадок, втративши 
який, ми втратимо своє минуле і при-
йдемо в майбутнє з порожніми руками». 
«Ось гляньте на цю плащаницю, — по-
казував реставратор на новий експонат 
виставки, який ще потребує реставра-
ційної допомоги. — На ньому, біля тіла 
Христа, уже нема пристоячих. Зобра-
ження осипалися. Якщо ми все це загу-
бимо, то осиплемося, як ті пристоячі…»

Слід сказати, що реставраційні ро-
боти вимагають доволі великих витрат. 

Тому проект живе завдяки не лише праці 
фахівців, але й дякуючи підтримці меце-
натів. Ними є підприємці, духовенство, 
часом влада. Кожен зокрема артефакт 
шукав і знаходив свого благодійника — 
тому залишився збереженим для нас і 
наших нащадків. Цього разу благочин-
ців-рятівників шукає плащаниця і фігу-

ра Ягняти, представлені на експозиції 
«Пристоячих».

Навіть якщо ви не готові зробити та-
ку благородну пожертву, все одно вартує 
приїхати до Франківська і завітати на 
виставку до краєзнавчого музею: огля-
нути взірці сакрального мистецтва, а ще 
фотознімки, котрі розповідають, якими 
були артефакти до реставрації, як вони 
мінялися в процесі робіт і якими стали в 
результаті. Виставка приносить велику 
естетичну й духовну насолоду.

Вероніка ЗАНИК

Спасенна покора
«Не бійсь, Маріє! Ти бо знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш у лоні й вродиш сина 
й даси йому ім’я Ісус», — звістив Божий посланець Гавриїл святу волю Всевишньо-
го Пресвятій Діві Марії… «Величає душа моя Господа. І дух мій радіє в Бозі, Спасі 
моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї», — мовила Марія. 

(Євангеліє від Луки)

Не за молитву, піст, милосердя і до-
брочинність, а за глибоку покору Пресвята 
Марія заслужила у Небесного Отця ласку 
і вдостоїлася стати Матір’ю Його Єдино-
родного Сина і Спасителя світу Господа 
нашого Ісуса Христа.

Можна якнайчастіше молитися, якнай-
строгіше постити, виявляти якнайбільше ми-
лосердя і пожертвувати всім, і навіть своїм 
життям для добра ближніх, і в той же час бути 
далеко від спасіння, якщо в серці не буде пе-
реживання покори. «Бог гордим противиться, 
а покірним дає благодать… Серцем покірним 
і смиренним Бог не погордить», — сказано 
в Старому Завіті. А в Новому Ісус закликає: 
«Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний 
серцем». Ще гірше, при відсутності спасен-
ного почуття покори, серцем обов’язково 
опанує згубна гординя. «Святе місце порож-
нім не буває», — говорить глибока мудрість 
законів духовного життя. Так, де немає до-
бра, там обов’язково є зло! Де немає любові, 
там обов’язково є злоба! Де немає святості, 
там обов’язково є гріх! Де немає світла, там 
обов’язково є пітьма! Де немає покори, там 
обов’язково є гординя! Де немає Бога, там 
обов’язково є диявол! Між Богом і дияволом 
немає нейтральної смуги. «Хто не зі мною, 
той проти мене… Не можете служити Богові 
і мамоні», — говорив Христос.

З усіх чеснот повною мірою правдиву 
покору виявляє любов — і навпаки. Напри-
клад, будучи на військовій, державній чи 
будь-якій іншій службі, необхідно виявляти 
покору начальникам. І це потрібно робити 
згідно з уставом і обов’язком служби. А при 
тому в серці може бути повністю відсутнє 
найкраще почуття любові до начальників. 
Та кожен християнин, як учень і наступник 
Христа, все в житті повинен робити з гли-
бокою покорою і щирою любов’ю до Бога 
і ближніх. А без цього і молитви, і пости, і 

Святі Тайни, і догмати, канони, чини, тре-
би, устави, найглибші знання і всі добро-
чинності будуть даремні й нікому не при-
несуть жодної користі.

Ось до теми одна із дуже багатьох 
подібних історій.

Один монах після багатьох років, 
проведених на самоті в строгому пості, 
безперервних молитвах, в читанні ду-
ховної літератури і глибоких роздумах 
на теми духовного життя, мав спокусу 
від лукавого в думці про високу ступінь 
свого подвигу, тому молився і просив 
Господа відкрити йому тайну свого ста-
ну. І Господь у сні явив йому видіння. 
На великій площі міста було дуже бага-
то людей різних чинів і станів. Там були 
мирські чиновники, священнослужителі: 
єпископи, священики, монахи, монахи-
ні, багаті й бідні тощо. З поміж усіх Гос-
подь вибирав праведників і святих. Але 
їх було дуже мало… Кілька бідних, нещас-
них, одягнених в якісь лахміття і кілька 
простих служителів. Монах був впевне-
ний, що Христос забере і його, але Він 
чомусь навіть не подивився в його бік. 
А чому? — подумав подвижник і не ви-
тримавши, голосно запитав: «Ісусе, а я?!» 
Повернувши до нього голову, Спаситель 
мовив: «Бог гордим противиться, а по-
кірним дає благодать». І в цю ж мить 
монах прокинувся. Тепер він зрозумів, 
що навіть найстрогіші подвиги духовно-
го життя можуть служити вивищенню 
перед іншими, тобто — гордині. А істин-
на ціль духовного життя, за прикладом 
Пресвятої Богородиці, — це молитвами, 
постом, милосердям, любов’ю і добро-
чинністю здобути покору, яка кожного 
робить любою Божою дитиною і спасає.

Михайло МЕЛЬНИК, священик

Процесійний хрест

Свічник

Іван БогословФрагмент ікони XVIII ст. Спас Вседержитель

В. Твердохліб розповідає про плащаницю з осипаними пристоячими

Йому було би лише 60!
Дев’ятого квітня виповнюється 60 років від Дня народження Богдана Йо-
сиповича Мохняка (09.04.1957 – 07.05.2010), люблячого чоловіка, батька, 
дідуся; члена національних спілки журналістів та спілки фотохудожників 
України, колишнього заступника голови Тисменицької районної ради та за-
ступника голови Тисменицької РДА, колишнього головного редактора газе-
ти «Вперед», одного зі засновників та першого президента народного фото-
клубу «Колумб», лауреата районної премії імені Романа Федоріва, Почесно-
го голови Тисменицької районної організації політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

За цим переліком посад і регалій – 
недовгий вік енергійного, невтомного та 
небайдужого чоловіка, котрий дуже бага-
то прагнув зробити, а до всього, що робив, 

ставився чесно та відповідально. Чи не 
найбільшим його захопленням, справою 
життя була фотографія, якою займався з 
юного віку й до останку. Він був автором 
та учасником багатьох виставок, плене-
рів. Найповнішим підсумком Мохняко-
вої творчості став фотоальбом (чи, як 
означив сам Богдан, фотокнига) «Кар-
патськими стежками» (К.: видавничий 
дім «АДЕФ - Україна», 2009. – 200 стор.). 
Насправді, це видання побачило світ на 
початку 2010 року, а презентував його Б. 
Мохняк якраз сім років тому, запросивши 
на презентацію-виставку друзів, колег, 
однодумців. Було світло, радісно, мило, й 
нікому з гостей того дня не могло спасти 
на думку, що Господь вділив Богданові 
ще місяць земного життя.

Другою творчою стихією Б. Мохняка 
була журналістика, з якої він мав вищу 

фахову освіту. Починав фоторепортером 
газети «Вперед» ще в кінці 1970-х, а на 
початку 1990-х очолював редакцію й за-
вжди був своїм для колективу.

Журналістика накладає певний 
відбиток на лінію поведінки люди-
ни, ніби вживлює загострене відчуття 
правди. Відтак, цілком закономірним 
став політичний вибір Богдана Йоси-
повича – він став активістом партії 
«Батьківщина» майже з часу її утво-
рення, до останніх своїх днів очолю-
вав її районну організацію, забезпе-
чив найкращий результат кандидата 
від «Батьківщини» Юлії Тимошенко на 
президентських виборах 2009 – січня 
2010 років. Будучи важко й – ніхто не 
хотів вірити, що невиліковно – хворим. 
Відповідно до рішення бюро обласної 
організації «Батьківщини» Богданові 
Мохняку назавжди присвоєно звання 
почесного голови Тисменицької РО 
«Батьківщина».

В останні роки свого життя Богдан 
встиг багато зробити як державний служ-
бовець та посадовець місцевого само-
врядування. А ще мріяв, сподівався, пла-
нував... Уранці сьомого травня 2010 року 
він зателефонував голові районної ради 
та повідомив, що мусить звернутися до 
лікарні. А відлік уже йшов на години…

Спочивай у мирі. Пам’ятаємо.

Родина, друзі, однодумці, колеги

Обкладинка фотоальбому

З «колумбівцями» на горі Костричі
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Сучасному учню – 
сучасний вчитель

У час освітянських реформ і кардинальних змін у підходах до організації на-
вчально-виховного процесу педагогам важко знайти правильні рішення, які 
вимоги до уроків чи позакласних занять є найбільш пріоритетними і вагоми-
ми, а чим, власне, можна знехтувати.

Проте поряд із проголошеною акаде-
мічною свободою вчителя залишаються 
незмінними загальнодидактичні принци-
пи, які прописані в будь-якому підручни-
ку з педагогіки: системності і наступнос-
ті, послідовності, відповідності віковим 
та індивідуальним особливостям учнів, 
зв’язку навчання з життям. А також ва-
гому роль відіграють задекларовані у 
чинних держстандартах компетентнісний, 
особистісно-зорієнтований та діяльнісний 
підходи. Тому урок зараз розглядається 
не з погляду навчання (той, хто навчає) а 
з погляду учіння (ті, хто вчаться). Отже, 
при аналізі уроку вирішальним чинником 
має стати не робота вчителя на уроці, а 
питання, як вчителю вдалося організу-
вати роботу учнів.

Якою ж повинен бути сучасний урок 
в сучасній українській школі?

Не інформація має бути на верши-
ні піраміди учіння, а здобуття та аналіз 
інформації учнями. Для учнів учитель-
лектор, який до того й не володіє доско-
нало мистецтвом слова, вже далеко не 
цікавий. Сучасним школярам потрібен 
тьютор, коуч чи консультант-наставник 
– називайте, як вам більше до вподоби, 
проте зробіть так, щоб на уроці головним 
була особистість учня, а ви допоможіть 
їй розкритись. При цьому варто дотри-
муватись золотої середини: не перена-
ситити урок інноваційними формами та 
методами, а вибрати найдоцільніші, які 
забезпечать ефективну роботу учнів.

Найважливішим, що визначає фор-
му організації начальної діяльності, є 
зміст матеріалу, що вивчається, пропи-
саний у програмах і підручниках. Зміст 

визначає мету, завдання та очікувані 
результати уроку. І тільки третьою схо-
динкою у цьому ланцюзі є методи, при-
йоми та форми організації навчальної 
діяльності («як я це зроблю?», «завдяки 
чому я цього досягну?»). Наступне, сут-
тєве, – умови, при яких я це зроблю: ак-
тивізація пізнавальної діяльності, звер-
нення до особистісного внутрішнього 
світу дитини (рефлексія), внутрішня та 
зовнішня техніка вчителя.

Для мене, як для вчителя-практи-
ка, вагомим аспектом на уроці є зв’язок 
навчання з життям. На жаль, більшість 
підручників та навчальних посібників не 
відповідають цій вимозі. У підручниках 
з української мови, літератури чи літе-
ратурного читання відсутні тексти про 
героїв Небесної сотні, про події на сході 
нашої держави, про дітей з особливими 
освітніми потребами, про милосердя до 
невиліковно хворих. Погодьтеся, ми по-
винні виховувати дітей на реальних по-
діях, вчити їх справжнього життя, а про 
істини добра і зла розмірковувати не 
тільки на прикладах з казок. Особливо 
актуальним це має бути при проведенні 
годин класного керівника. На життєвих 
прикладах, відеороликах, колективних 
творчих справах потрібно виховувати 
особистість, вчити дітей життя такому, 
як воно є. І тільки тоді вам повірять ді-
ти, і тільки тоді до вас потягнуться сер-
цем вихованці, коли зрозуміють, що ви 
вчитель – справжній, істинний, сучасний 
і теперішній.

Наталія ГАЛЯРНИК, заступник 
директора Узинської ЗОШ І-ІІ ст.

Семінар 
з практичною користю

17 березня в Липівській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся шкільний психолого-пе-
дагогічний семінар на тему «Особливості вирішення конфліктів в системі 
«вчитель – вчитель», «учитель – учень»».
Конфлікти стали однією з найсклад-

ніших проблем життєдіяльності сучасної 
школи. Діти та підлітки, взаємодіючи з 
дорослими, однолітками, оточуючим со-
ціально-культурним середовищем, до-
сить часто на різних рівнях і в різних об-
ставинах опиняються в таких ситуаціях.

Тривалі, нерозв’язані конфлікти 
негативно впливають на міжособис-
тісні стосунки, соціально-психологіч-
ний клімат у шкільному колективі. Від-
сутність належної уваги до проблеми 
підвищує напруженість навчально-ви-
ховного середовища, що, врешті, від-
бивається на формуванні особистості 
й стає перешкодою в подальшій са-
мореалізації людини.

Комунікативні здібності є частиною 
професійної культури вчителя. Високий 
рівень їх розвитку, уміння правильно ре-
агувати в складних ситуаціях в закладі 
й поза ним визначає професіоналізм пе-
дагога, а також уміння зберегти власне 

здоров’я. Навики конструктивної пове-
дінки в конфліктних ситуаціях є «техні-
кою особистої психологічної безпеки» у 
професійній діяльності. Відтак, наш пси-
холого-педагогічний семінар мав на меті 
допомогти педагогам поповнити знання 
про психологічну природу конфлікту та 
ефективні способи його вирішення. Со-
ціальний педагог Оксана Бутенко презен-
тувала проект «Методи попередження і 
розв’язання педагогічного конфлікту», 
а практичний психолог Ірина Яковишин 
побудувала заняття у формі тренінгу, ре-
зультатом якого було засвоєння учасни-
ками певних форм поведінки.

Прикладний характер та невимуше-
на атмосфера семінару, практичні на-

вики, актуалізовані під час його прове-
дення, заімпонували колегам і спричи-
нили позитивний результат проведено-
го заходу.

Ірина ЯКОВИШИН

  ОБМІН ДОСВІДОМ

Дітям з особливими 
потребами — 

загальноосвітні школи
Запозичене слово «інклюзія», що в перекладі з англійської означає «включен-
ня», — процес збільшення ступеня участі всіх громадян, і дітей, зокрема, в со-
ціумі, і насамперед, дітей з особливими освітніми потребами, стає все звичні-
шим для освітянського середовища. Позаяк на найвищому державному рівні 
переглядається освітнє законодавство, де особливий акцент робиться на реаль-
ному включенні дітей з особливими освітніми потребами в активне суспільне 
життя. Відтак, аби соціалізувати дітей, які за станом здоров’я замкнуті у чо-
тирьох стінах, або ж навчаються вдома за індивідуальним графіком, освітяни 
в якості експерименту у деяких областях запровадили інклюзивне навчання. 
Маючи позитив від роботи загальноосвітніх закладів інклюзивного навчання, 
де створені спеціальні умови для отримання освіти особами, які потребують 
корекції фізичного та/або розумового розвитку, спільно з особами, які не ма-
ють таких обмежень, вже з 2018 року кожна загальноосвітня школа повноцінно 
уводитиме інклюзивне навчання. Тим більше, що міністерство освіти впрова-
дило механізм, коли «гроші ходять за дитиною», і на потреби кожного такого 
учня передбачена цільова субвенція: понад 23 тисячі гривень. 

Готуючись до таких нововведень, 
відділ освіти районної державної ад-
міністрації на базі Тисменицької спеці-
алізованої ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим 

вивченням окремих предметів минуло-
го тижня зорганізував семінар «Орга-
нізаційно-педагогічні умови запрова-
дження інклюзивної освіти». Слухача-
ми стали представники департаменту 
освіти, науки та молодіжної політики 
ОДА, Івано-Франківського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти, керівники та заступники дирек-
торів загальноосвітніх закладів Тисме-
ницького району. 

Зустріч виявилася направду змістов-
ною з огляду на те, що практичним до-
свідом інклюзивного навчання ділилися 
керівник та педагоги Львівської спеціалі-
зованої школи «Надія» з поглибленим ви-
вченням предметів еколого-правничого 
профілю. Як повідомила Ірина Хміль — ди-
ректор «молодого» навчального закладу, 
що працює 15-ий рік, де середній вік колек-
тиву 32 роки, впроваджуючи інклюзивне 
навчання чи не першими в країні довело-
ся користуватися закордонним досвідом, 
бо жодної методики на той час не було. Це 
вже зараз гостя зі Львівщини рекомен-
дувала учасникам семінару як методич-
ку упорядковане на практичному досвіді 
школи «Надія» спеціалізоване видання. 

У своїй роботі львівські педагоги 
керувалися індивідуальним підходом 
до школярів із особливими потребами, 
бо за висловом І. Дубровіної слід «… не 
дитину підганяти, коригуючи під ту чи 
іншу освітню систему, а саму систему 
коригувати в тому напрямку, щоб вона 

забезпечила достатньо високий рівень 
розвитку, навчання та виховання дітей». 

Демонструючи засобами мульти-
медії ролик та фотоілюстрації, слуха-

чі семінару захоплено спостерігали  за 
теперішнім виглядом навчальних кабі-
нетів, спортивних кімнат та санвузлів 
школи «Надія», де велику роль у пере-
творенні загальноосвітнього закладу 
відіграли батьки та міський відділ осві-
ти, облаштовуючи  всі зручності для цієї 
категорії дітей.

А вже під час другої частини зустрі-
чі, яка проходила в тематичних станціях, 
модератори, в ролі яких виступили львів-
ські педагоги, освітяни району ретель-
но ознайомилися із роботою вчителів 
української мови, математики, асистента 
вчителя та заступника з навчально-ви-
ховної роботи з питань інклюзивної та 
спеціалізованої освіти. 

У інтерв’ю журналістові І. Хміль зі-
зналася, що її дуже тішить факт впрова-
дження інклюзивного навчання в загаль-
ноосвітніх школах, адже це шанс кожній 
такій дитині отримати безбар’єрне на-
вчальне середовище. Завдяки цілеспря-
мованому спілкуванню з однолітками 
поліпшується моторний, мовний, соці-
альний та емоційний розвиток дітей. Є 
можливості для налагодження дружніх 
стосунків зі здоровими однолітками, які 
водночас вчаться природно сприймати і 
толерантно ставитися до людських від-
мінностей, й участі у громадському жит-
ті. Зі свого боку, вчителі інклюзивних 
класів краще розуміють індивідуальні 
особливості учнів, оволодівають різно-
манітними педагогічними методиками, 
що допомагає їм ефективно сприяти роз-
виткові дітей з урахуванням їхньої інди-
відуальності. Відтак медики, педагоги 
спеціального профілю вчаться працю-
вати в колективі. 

Запросивши команду зі Львова, 
начальник відділу освіти Світлана Ша-
рабуряк переконана, що педагоги Тис-
мениччини активно включаться у ре-
формування, позаяк, для дітей з осо-
бливими потребами навчання в шкіль-
ному середо вищі це нагода розкрити 
свої індивідуальні риси, навіть таланти. 

 Інклюзія насамперед вимагає ко-
ординації дій від усього педагогічного 
колективу та постійного освоєння чогось 
нового, наголошує директор Радчанської 
загальноосвітньої школи з 27-річним 
керівним стажем Марія Гречанюк, яка 
вже другий семестр на практиці пере-
свідчилася у перевагах інклюзивного 
навчання.

«Спочатку ми вчилися на досвіді 
львівської школи. По поверненні сказа-
ла своїм педагогам, ви що хочете мені 
кажіть: а ти береш і вивчаєш дефекто-
логію, ти приходиш зранку, з усмішкою 
зустрічаєш дитину і організовуєш їй по-
зитив на цілий день. Так поступово крок 
за кроком змінювалися. — Зараз наш 

першокласник почувається комфорт-
но, у дитини добра пам'ять. Він вияв-
ляє особливий інтерес до іноземної 
мови: відтворює 50% вивченого на уро-
ці. Подобається йому музика. Дитина 
– активна, хоча інколи дається взнаки 
хвороба. Тут велику роль бере на се-
бе психолог, працюючи зі школярем, 
та помічник вчителя. Переконана, що 
велике бажання батьків після дитячо-
го садка соціалізувати дитину саме у 
загальноосвітню школу стало безпо-
милковим рішенням. Сподіваюся, що 
моїх колег з інших шкіл наведені під 
час семінару аргументи на користь 
такого виду навчання та практичний 
досвід загальноосвітніх шкіл у Радчі 
та Загвізді спонукатимуть до змін, — 
зізнається керівник загальноосвіт-
нього закладу.  —  Головне це бажан-
ня вчителя». 

Про велику роль педагогів у запро-
вадженні інклюзивного навчання гово-
рить ще одне гасло львівської школи 
«Надія»: існують три типи вчителів: ті, які 
пояснюють; ті, які весь час жаліються; 
ті, які надихають… Відтак гості зі Львова 
бажали присутнім бути носіями Істини, 
Добра, Краси та надихати оточуючих на 
життєві успіхи!

Оксана САКОВСЬКА

Ірина Хміль зі своєю командою педагогів

Освітяни області та району 

Львівські педагоги діляться досвідом
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Овен
Овнам варто подбати про 
здоров’я, оскільки імунітет 
практично на нулі. Зате вже 
на початку тижня вас відві-
дає натхнення, захочеться 

творити, пробувати свої сили в нових 
проектах. У багатьох представників зна-
ку розвинеться інтуїція, у деяких навіть 
відкриється дар передбачення.

Телець
Тельців чекає зустріч з 
примарами минулого. Не-
вирішені проблеми, які 
отруюють життя вже бага-

то місяців або навіть років, невиконані 
зобов’язання, давні стосунки, в яких так 
і не поставлена крапка. Що ж, прийшов 
час розібрати довгий ящик, інакше ви 
не зможете рухатися вперед.

Близнюки
Багато Близнюків відчують 
сильну втому, однак розсла-
блятися ніколи: з перших 
днів тижня вас чекають ці-

каві зустрічі, активне спілкування, захо-
плюючі поїздки, які можуть змінити ваш 
світогляд і підштовхнути до прийняття 
життєво важливих рішень.

Рак
Раки відчують прилив сил, 
творчого ентузіазму, стануть 
відкритими, сприйнятливи-
ми і познайомляться з людь-

ми, близькими по духу. У середині тижня 
можуть з’явитися невідкладні справи, 
зобов’язання, фінансові проблеми, які 
заженуть вас в досить жорсткі рамки.

Лев
Леви зараз не в кращій фор-
мі, енергетика дуже нестій-
ка, тому не тільки сезонні ін-
фекції, але навіть нетактовні 

слова здатні негативно позначитися на 
вашому самопочутті і настрої. Не варто 
вирушати в подорож і далекі поїздки. 
Зате ви зможете легко вирішувати важ-
ливі питання, знаходити спільну мову з 
потрібними людьми. 

Діва
Дівам варто приділяти до-
сить багато часу відносинам 
з партнерами (по бізнесу, по 
шлюбу). В середині тижня 

можуть збільшитися грошові витрати, 
пов’язані з необхідними придбаннями, 
штрафами або проблемами партнера. 
Зросте ризик травм, так що будьте гра-
нично обережні.

Терези
У Терезів зараз безліч невід-
кладних справ, які забирають 
надто багато часу і сил. Перевто-
ма в першу чергу позначиться 

на стані нервової системи. Ситуація усклад-
нюється тим, що ви можете розраховувати 
виключно на себе.  Забудьте про претензії і 
особисті образи, намагайтеся підтримувати 
гармонію в сімейних відносинах.

Скорпіон
Для Скорпіонів тиждень скла-
деться цілком благополучно, 
оскільки ви зараз енергійні, 
твердо налаштовані на пере-

могу. У вас відмінні шанси знайти цікаву і 
перспективну роботу, здобути фінансову ста-
більність. Ваша незговірливість здатна стати 
причиною службових конфліктів. Якщо не 
хочете залишитися в гордій самоті, вчіться 
домовлятися.

Стрілець
Стрільцям доведеться відсто-
ювати власні переконання, 
захищати завойовані позиції. 

І підтримка близьких людей зараз особли-
во необхідна. Багатьох представників знаку 
доля поставить в жорсткі умови. Не витра-
чайте марно сили. Ці випробування просто 
потрібно пережити.

Козеріг
Козерогам доведеться багато 
спілкуватися, зав’язувати но-
ві ділові та дружні контакти. 

Крім того, зараз вірогідні приємні зміни 
в особистому житті: вам вдасться вирі-
шити давні проблеми. У середині тижня 
почнуться складності: непрості ситуації на 
роботі, конфлікти з колегами і партнера-
ми. Намагайтеся виявляти розсудливість.

Водолій
Водоліям варто включити 
енергозберігаючий режим 
і поберегти здоров’я. Бажа-
но більше відпочивати, тим 

більше, що на роботі зараз ситуація до-
сить напружена. Найрозумніше — на час 
зійти з дистанції. Цей період не підхо-
дить для подорожей.

Риби
Для Риб починається новий 
цикл, так що попереду у вас 
безліч цікавих подій. Завдяки 
розвиненій інтуїції і тонкому 

розумінню людської природи ви змо-
жете знаходити оптимальні рішення і 
найкоротші шляхи до мети. Крім того, 
ви зумієте вдало вкласти гроші, знайти 
додаткові джерела доходу. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 10 по 16 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.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в м. 
Тисмениця, вул. Галицька. Можливий 
продаж з усіма меблями. Ціна 35 тис. 
у. о. Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисме-
ниця, 101 кв. м, гараж, сарай, альтан-
ка, город 12 соток. Тел.: 095 066 35 47.
  2-кімнатну квартиру, перший поверх в 
м. Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне 
опалення. Тел.: 066 789 34 57.
 Дитячі товари б/у: дитяча йогуртниця 
«Tefal» 400 грн., електропіч 500 грн. 
Тел.: 095 945 69 13.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицько-
го р-ну, після реставрації, 98 м кв. на 
земельній ділянці 0,05 га. Три кімнати, 
веранда, комора, газ. Вода на вулиці 
(помпа). Ціна 28 000 у. о. Можливий 
обмін на квартиру в м. Івано-Франків-
ську. Тел.: 095 945 69 13.
  Терміново! Промисловий холодильник  
для м’яса в робочому стані, нержа-
віючий корпус. Ціна договірна. Тел.: 
099 083 26 77, 098 083 26 78.
 Двокорпусний плуг до трактора Т-74 (ці-
на 7 000 грн); нову газову колонку (700 

грн). Тел.: 066 543 61 49.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тисмени-
ці, 59,6 м кв. з євроремонтом та інди-
відуальним опаленням, обмебльова-
на. 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  
продаються кролі різної породи і ві-
ку. Тел.: 096 839 42 74 (м. Івано-Фран-
ківськ). Кожному покупцю – гаранту-
ємо 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); коши-
ки-гойдалки (2 шт.); клітку для папуг; 
клітку для хом’ячка; манеж дитячий; ди-
тячі речі та взуття. Тел.: 066 832 07 67.
 Два комплекти кахелю  б/у. Ціна дого-
вірна. Тел.: 097 356 96 08; 096 244 35 66.
  Земельну ділянку під будівництво (30 
соток); дерево кругляк; кований дашок 
1х1,5 м. Тел.: 096 395 35 93.
 Сіно в тюках. Ціна договірна. Тел.: 
099 094 77 03.

 Плуги тракторні, трикорпусні. Ціна по 
домовленості. Тел.: 066 915 33 50.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисме-
ниця, площа 10 сот. Тихе місце. Ціна 
7500 у. о. Тел.: 095 034 59 49.
 Коня з возом і реманентом. Тел.: 
068 623 12 60. 
  Будинок  в м. Тисмениця, вул. В. 
Стефаника, 25. Ціна договірна. Тел.: 
099 721 96 92.
  Терміново! Новий цегляний буди-
нок 120 кв.м в м. Тисмениця, вул. 
Пшениківська, 47а. Є світло, газ, во-
да, літня кухня, 20 соток землі. Тел.: 
099 373 28 50 — Анна; 099 068 47 85 
— Назар.
 Новий плуг ПН-1 до мотоблока 
«Мотор-Січ» (1400 грн); стальну тру-
бу діам. 100 мм, дов. 4 м (400 грн); 
двопольні вхідні двері 1,28х2,60 (ці-
на договірна); кінний підгортач для 
картоплі (500 грн); чорно-рябу 4-х мі-
сячну теличку від доброї корови (3000 
грн). Тел.: 096 225 20 70, 095 216 08 68, 
Руслан.
 Меблеву стінку  світлого кольору, 
довжина 3,8 м, висота 2,0 м, в хоро-
шому стані; меблеву стінку темного 
кольору, висота 2,8 м, в хорошому 
стані; 4-камфорну плиту електричну 

в хорошому стані. Ціна за домовле-
ністю. Тел.: 093 815 17 27.
  Земельну ділянку  0,0857 га в м. Тис-
мениця, масив «об’їзна». Ціна дого-
вірна. Тел.: 067 665 12 32.
 Піддони  для складання цегли. Ціна 
за домовленістю. Тел.: 093 815 17 27.
  Земельну ділянку 0,17 га (сад і го-
род) в с. Колодіївка, 4 км до облас-
ного центру. 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.
 Кутовий диван, стіл, тумбочку, жур-
нальний столик, швейну машинку 
все в хорошому стані. Ціна договір-
на. Тел.: 093 815 17 27.
 Шифер коричневого кольору 125 лис-
тів (140 грн за лист), с. Радча, Тел.: 
095 568 12 90, 096 969 85 57, Микола. 
  2-кімнатну квартиру в м. Тисмени-
ця, 42 м кв. з індивідуальним опа-
ленням, утепленим балконом. Тел.: 
068 727 09 22.

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

Різне
 Чоловік 35-188-110 без шкідливих 
звичок познайомиться для створен-
ня сім’ї з дуже пишногрудою жін-
кою (18-28 років) без шкідливих 
звичок, без дітей. При потребі зго-
ден на переїзд. Тел.: 066 374 30 66, 
067 918 29 91. 
 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.

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.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Віршовий твір 
на героїчну тематику. 4. Знавець люд-
ського тіла. 7. Іспанське біле кріплене 
солодке вино. 9. Фільм Олександра Му-
ратова за твором Миколи Хвильового 
«… смерті». 10. Вид спорту. 12. Розмін-
на монета в США. 13. «Те, що є в лю-

дині, без …, важливіше від того, що є у 
людини» (Шопенгауер). 14. Священний 
птах у стародавніх єгиптян. 17. Жіночий 
одяг в Індії. 18. Оповідання Едгара Ала-
на По «Вбивства на вулиці …». 20. Вузькі 
довгі сани для їзди на оленях. 21. Різ-
новид упаковки. 22. Музичний інстру-

мент. 24. Дерев’яне взуття. 28. Одна із 
муз. 29. І вулкан, і співачка. 33. Стиль 
плавання. 36. Стадія розвитку комах. 
37. Гра в карти. 38. Львівська кавова 
фабрика. 39. Дикий шафран. 40. Афри-
канський лелека.

По вертикалі: 1. Традиційна болгар-
ська страва. 2. Канталупа, навруз. 3. Хі-
мічний елемент. 5. Музичний інтервал. 
6. Кормова патока. 7. Жанр японської 
поезії. 8. Водойма з непроточною водою. 
9. Карликова держава. 11. Згущений сік 
листя алое. 15. «… праця допомагає за-
бути про моральні страждання» (вислів 
Ларошфуко). 16. Коштовний камінь. 17. 
Заховані коштовності. 19. Аргентинський 
скотар. 23. Доказ непричетності до зло-
чину. 25. Деталь ткацького верстата. 26. 
Короткий скіфський меч. 27. «У кожній 
справі, щоб досягти …, потрібно трішечки 
божевілля» (Шекспір). 30. Гарячий алко-
гольний напій. 31. Ароматична смола. 
32. Оправа картини. 34. Найвища точка 
Панами. 35. Рибний делікатес.

Відповіді на кросворд в № 13:
По горизонталі: 1. Сапсан. 4. Аду-

ляр. 7. Отава. 9. Фобос. 10. Дюшес. 12. 
Сага. 13. «Показна». 14. Екер. 17. Штро. 
18. Кляр. 20. Бунад. 21. Фарсі. 22. СКОБ. 
24. Сабо. 28. Арфа. 29. «Спартак». 33. 
Ааре. 36. Рупор. 37. «Улісс». 38. Тромб. 
39. «Думати». 40. Кураре.

По вертикалі: 1. Сариса. 2. Арба. 
3. Банка. 5. Душа. 6. Рапіра. 7. Осло. 8. 
Адан. 9. Фагот. 11. Сакля. 15. Кордоба. 
16. Акафіст. 17. Шаурс. 19. Русло. 23. 
Кафір. 25. Брамс. 26. Багдад. 27. Ме-
ріме. 30. Перт. 31. Ритор. 32. Аруб. 34. 
Упут. 35. «Міру».
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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

ПОТРІБНІ ГРОШІ? 
Можу купити монети (СРСР, ста-

ровинні), паперові гроші, нагороди, ав-
томоделі, марки, документи, статует-
ки, годинники, старовинні речи і т. і. 

Можливий викуп колекції. 
Тел.: 097 626 57 79. 

Спалюючи траву, не спаліть хату!
Протягом квітня в Тисменицькому 

районі виникло 13 пожеж, 11 з яких тра-
пилися через спалювання сухої трави на 
відкритій території. Так, 1 квітня горіла 
суха трава у селі Погоня, а 2 квітня — у 
селі Підлужжя. Того ж дня сталося заго-
рання сухої рослинності за межами на-
селеного пункту, поблизу села Чукалівка.

На щастя, у всіх випадках пожежа 
була далеко від помешкань місцевих жи-
телів, тому вогонь не загрожував переки-
данням на будівлі. Усі пожежі ліквідовані 
пожежно-рятувальними підрозділами. 
Вогонь знищив суху траву та гілля. За-
галом від початку року внаслідок спа-
лювання сухої трави в Тисменицькому 
районі вже сталося 124 пожежі.

Тисменицький РВ Управління ДСНС 
України в Івано-Франківській області за-
стерігає, що для виникнення подібних 
пожеж достатньо необережно кинутого 

недопалка чи сірника, або необережного 
поводження з вогнем при розведенні ба-
гаття. Тому слід бути дуже обережними, 
щоб поривами вітру вогонь не поширив-
ся на значну площу та не завдав шкоди.

Пам’ятайте: основні правила по-
жежної безпеки нескладні і не вимага-
ють ніяких матеріальних витрат, проте 
їх своєчасне й ретельне виконання до-
зволить вберегтися від біди.

Шановні громадяни! Провокуючи 
пожежі на відкритих територіях, ви, в 
першу чергу, шкодите самі собі. Адже 
такі дії є небезпечними не лише для до-
вкілля, але й призводять до значних ма-
теріальних збитків — вогонь вмить мо-
же перекинутися на ваш будинок, літ-
ню кухню, сарай. Подумайте, чи варте 
спалювання сухостою таких наслідків?

Прес-служба РВ У ДСНС
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  ПОГОДА

У понеділок, 10 квітня 
— без опадів. Тем пера-
тура вночі: +7°С, вдень: 
+18°С. Вітер пів денно-
західний 1 м/с.

У вівторок, 11 квітня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +7°С, денна: +18°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
4 м/с.

У середу, 12 квітня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +6°С, вдень: 
+10°С. Вітер пів нічно-
західний 2 м/с.

У четвер, 13 квітня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +2°С, денна: 
+15°С. Ві тер південно-
західний 3 м/с.

У п’ятницю, 22 квітня — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +4°С, вдень: +5°С. Ві-
тер північно-західний 4 
м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

7 квітня — Благовіщення
  Яка погода на Благовіщення, така 

і на Великдень.
  Який цей день — такий і кінець місяця.
  Якщо на Благовіщення сонце схо-

дить на чистім небі, то весна рання, 
якщо в полудень — середня, якщо 
ясно ввечері — пізня.

  Ніч проти Благовіщення. Якщо во-
на тепла, то весна буде дружна; як-
що за ніч мокрий рушник висохне 
надворі – рік буде врожайний, якщо 
наполовину висохне — на середній 
урожай, а якщо залишиться мокрим 
чи замерзне — буде мокре літо.

  Якщо на Благовіщення дуже те-
пло, то на Великдень буде холодно.

  Благовіщення без ластівок — хо-
лодна весна.

  Якщо з’являться жаби і зникнуть, 
то стільки ще буде холодно.

  На Благовіщення гарна погода — 
гарний врожай.

  Якщо на Благовіщення півень на 
порозі нап’ється, то на Юрія (6.05) 
віл напасеться.

Наостанок

З ювілеєм!
Десятого квітня знаменний 

ювілей святкуватиме прекрасна дружина, 
дбайлива матуся та любляча бабуся 

Ганна Юліанівна САКОВСЬКА. 

Свою ювілярку здоровлять найрідніші лю-
блячі її люди: чоловік Михайло, доньки Ната-
лія  та Оксана, зять Мирослав та онуки Павло 
й Анастасія. До привітань приєднується ве-
лика родина із Чорнолізців: матуся Катерина 
та сестри Ірина, Орислава, Марина із сім’ями.   
Неначе вчора цвіла юність, 
А нині в розквіті літа.
Тепло добром до Тебе горнулось, 
А також правдонька свята.
Не сумуй, рідненька, що роки як птиці.
І що спокій тобі невсипущий лиш сниться.
Ми з тобою завжди нерозлучні до віку,
Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.
Тож спасибі за ласку безмежну, як море,
Хай тебе обминають і біди, і горе.
Щоб здоров’я було, щоб жила не тужила,
Ти найбільшого щастя в житті заслужила.
Нехай для Тебе не згасає сонце, 
Не віють в душу холоди.
Хай жито на столі і Бог на небі 

Тебе завжди рятують від біди!

Об’єднав милуванчан 
український вареник

Традиційно українська кухня розпо-
чинається з борщу та вареників. Саме 
тому у садковій групі Милуванського 
НВК вирішили започаткувати свято ва-
реників. Свято, яке відобразило родин-
ні традиції, де малеча отримала гарну 
нагоду самостійно попрактикуватися 
у приготуванні вареників.

Маленькі кухарі готували улюблену стра-
ву із різними начинками. З доброзичливими 
побажаннями зустрічали гостей господині 
свята — Світлана Зінько і Любов Постолов-
ська (вихователі). Та й чимало ж гостей за-
вітало у «хату»! А де в хаті добрі люди, там і 
пісні звучать: «Ой, мій милий вареники лю-
бить», «Варенички мої» та інші. А вже саме 
свято було наповнене сміхом, веселощами, 
жартами. Присутнім сподобалися веселі ві-
рші, пісні і таночки, пов’язані темою варени-
ків, у виконанні вихованців садкової групи. 
Діти бажали присутнім: «Хай кожен живе, 

як вареник у маслі!» Хіба не чудове по-
бажання?

Жарти сипалися і розлягався сміх. 
Та ще ж провели серед батьків та учите-
лів НВК конкурси, забави, припасовані 
до вареничної теми.

А закінчилося свято ласуванням 
найсмачніших вареників. Пригощали 
всіх присутніх, і кожен вибирав варе-
ники собі до смаку: з сиром, з кар-
топлею, капустою, м’ясом, грибами, 
потрібкою...

Наостанок господині ще раз нага-
дали: є вареники у хаті — в Україні все 
гаразд, всі щасливі і багаті, щедре сон-
це світить в нас!

Прославленням української хати, 
нашої землі і побажаннями здоров’я, 
щастя, добра і миру закінчилося свято. 
Його творці мали на меті згуртувати й по-
єднати в одну родину дітей, батьків, пе-
дагогів, формувати у вихованців справ-
жні народні, сімейні цінності.

Олександра ЛОБУР, заступник 
директора Милуванського НВК

Благодать
Благодаті всеясній Господній
В цілім всесвіті краю нема,
Їй підвладні всі сили природні,
Перед нею безсила й зима.

Вона дала життя  кожній бруньці,
Свіже листя зродила на світ,
І весні, незрівняній красуньці,
Зранку пташка співає привіт.

Зарясніла живою вербою,
Первоцвіт розбудила зі  сну,
Аж береза умилась сльозою,
Теплу ласку відчувши земну.

З нею холод не мучить, ні спека –
Все живе з нею прагне рости.
І кружляє над домом лелека,
Щоб дитятко в той дім принести.

На квітуче і сонячне гілля
Випромінює щедрість ясну,
Як освячує в Вербну неділю,
На життя людям нову весну.

Михайло МЕЛЬНИК, 
вчитель  с.Чорнолізці

Навіть ректор 
малював писанки

Спілка журналістів Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника організувала майстер-клас «Великодня писанка». 

В приміщенні виставкового залу 
Івано-Франківської обласної організації 
Національної спілки художників України 
майстер-клас з писанкового розпису про-
вів відомий на Прикарпатті писанкар з 
Коломиї, член Національної спілки май-
стрів народного мистецтва України, Лау-
реат художньої премії ім. Я. Лукавецького, 
учасник ряду всеукраїнських та міжнарод-
них виставок, випускник художнього фа-
культету Прикарпатського національного 
університету, учасник АТО Олег Кіращук.

Писанкар розповів, що справжньою 
енергетикою володіють тільки ті писанки, 
які написані на цілому яйці. Через малюнок 
на них можна просити здоров’я, добробут, 
а також пояснив різницю між авторськи-
ми стилями розпису та старовинними гу-
цульськими й іншими. «Та головне, — ка-
же Олег Кіращук, — щоб до малювання 
підходили із чистими думками і серцем. 
Інакше нічого доброго з цього не вийде».

Розмалювати великодню писанку 
прийшов і ректор Прикарпатського уні-
верситету Ігор Цепенда, а також викла-
дацький склад кафедри журналістики і 
самі студенти-журналісти.

Христина ТУРАК

  ДО ВЕЛИКОДНЬОГО СТОЛУ

Паска на сухих дріжджах
Цукор — 300 г, пудра цукрова — 200 

г, масло вершкове — 200 г, яйце куряче 
— 6 шт., лимон — один, родзинки — 150 
г, молоко — 1 л, борошно — 700 г, ваніль 
— за смаком, цукати — 150 г, дріжджі су-
хі — 1 ст. ложка, кардамон — за смаком.

Молоко злегка підігрієм (до кімнат-
ної температури) в каструлі і повністю 
розчинимо у ньому дріжджі. Перемішу-
ємо ретельно, щоб не було грудочок.

Просієм половину борошна і додамо 
до молока. Знову все дуже добре пере-
мішати. Накриємо каструлю кришкою, 
зверху покладемо рушник і поставимо 
в тепле місце на півгодини. За цей час 
опари повинно стати вдвічі більше. Як-
що за півгодини цього не сталося, нехай 
опара для паски постоїть ще.

Відділити жовтки від білків. Жовтки 
ретельно розітремо з 300 г цукру, дода-
мо кардамон, ваніль і злегка розтопле-
не вершкове масло. Введемо цю суміш 
в опару. Дуже добре вимісимо, додамо 
решту борошна. Ще раз перемішуємо. 
Приготування тіста для паски — справ-
жнє священнодійство. Не спішіть, думай-
те тільки про хороше. Тісто, накриємо 
рушником і залишимо на годину, нехай 
піднімається.

У той час, поки тісто підходить, про-
миємо родзинки і замочимо на дві хви-
лини. Змішаємо з цукатами і обваляєм в 
ложці борошна (щоб не осіли на дно пас-
ки). Висиплемо цукати і родзинки в тісто, 
перемішаємо і залишимо ще на годину.

Форму для паски злегка змастимо 
шматочком розтопленого вершкового 
масла, трохи присиплем дно борошном. 
Викладемо готове тісто.

Щоб паска не вилізла під час випі-
кання, заповнюємо форму на 1/3 висоти. 
Накриємо рушником і даємо постояти 
ще півгодини. Змастимо верхівку пас-
ки збитим яйцем. 

Відправляємо майбутню паску в 
духовку і випікаємо протягом години.  
Проткніть здобу зубочисткою: якщо тісто 
прилипло, значить паска ще не готова.

Відчиняйте дверцята духовки ду-
же обережно (а в перші півгодини ви-
пічки взагалі не відкриваємо і ходимо 
навколо тільки навшпиньках) — пишне 
і ніжне тісто боїться будь-яких поштов-
хів і струсів. Якщо паска ще не готова, 
а скоринка вже сильно підрум'янилася, 
прикрийте випічку фольгою. Час випіч-
ки залежить від розмірів паски, якщо 
вся кількість інгредієнтів пішла на од-
ну паску, випікаємо близько години і 
більше. Не виймайте паску з духовки 
відразу ж, як вважатимете її готовою. 
Нехай постоїть там.

Злегка остиглу паску можна покрити 
святковою глазур'ю. Для глазурі знадо-
биться 200 г цукрової пудри, білок одного 
яйця і один лимон. Білок добре збийте до 
густої піни. Лимон вичавте, а сік разом 
з цукровою пудрою, поступово додайте 
до збитого білка. Готову глазур акуратно 
нанесіть на верхню кірочку паски, злегка 
захоплюючи боки.

Паска закарпатська
Борошно — 2 кг, масло — 200 г, яй-

ця — 3-4 шт., трішки олії, трішки молока, 
ложка дріжджів, родзинки — за бажанням, 
ванілін — за смаком, вино червоне — 100 
г, сіль, цукор — за смаком.

Спершу розводимо дріжджі в мо-
лоці. Коли дріжджі підійдуть, розмішу-

ємо і додаємо всі інші інгредієнти. За-
мішане тісто лишаємо киснути десь на 
дві години. У цей час замішуємо трохи 
білків та борошна з водою. З цього тіста 
виготовляємо різні прикраси для паски.

Коли тісто підросте, паски ставлять 
у форми, приліплюють зроблені візерун-
ки і ставлять у пічку.

Аби паска була золотистого кольо-
ру, вийнявши з печі, її потрібно змазати 
жовтком, збитим із цукром, і покласти 
ще на п’ять хвилин у піч.

Поради
Тісто для паски не повинно бу-

ти рідким (паски розпливуться і будуть 
плоскими) і не повинно бути густим (пас-
ки будуть дуже важкими і швидко зачер-
ствіють).

Тісто має бути такої щільності, щоб 
його можна було розрізати ножем, і воно 
до ножа не прилипало, а при діленні па-
сок не треба було б підсипати борошна.

Тісто для паски місять як можна 
довше, щоб воно зовсім відставало від 
рук чи від столу.

Тісто має підходити три рази: пер-
ший раз підходить опара, другий раз – 
коли додані всі продукти, втретє – коли 
тісто укладено у форми.

Маленькі паски масою менше 1 
кг випікають 30 хвилин, середні масою 
1 кг – 45 хвилин, великі масою 1,5 кг – 1 
година, величезні масою 2 кг – 1,5 години.


