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Сьогодні — сніг. Ніч-
на температура: -2°С, 
вдень: +2°С. Вітер пів-

денно-східний 4 м/с.
Завтра — сніг. Температура вночі: 
-2°С, вдень: +1°С. Вітер західний 2 
м/с.
У неділю — сніг. Нічна температура: 
-6°С, денна: -2°С. Вітер південно-за-
хідний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Життя району 
мовою цифр

 стор. 1, 2, 3

 Соціальні 
виплати 
у 2017 р.

 стор. 5

 Неспокійний 
початок року
Новорічні трафунки

 стор. 5

 Зустріч з митцем 
думки 
в древній 
Тисмениці

 стор. 7

Коляда нам дарована з неба

Протягом тижня, з восьмого по п’ятнадцяте 
січня, у Василіянському монастирі Царя Христа 
в Івано-Франківську колядували, щедрували, да-
рували величні церковні піснеспіви на прославу 
Народженого Дитяти колективи з найрізноманіт-

ніших куточків України та закордону. Так восьмий 
за ліком Різдвяний фестиваль «Коляда на Май-
злях» подарував парафіянам та гостям величну 
Різдвяну містерію у виступах чотирьох десятків 
вокальних колективів Івано-Франківська, Коломиї, 

Запоріжжя, Львова, Волновахи Донецької облас-
ті, Бучача, Дрогобича, Києва, Харкова  та інших 
міст, а й з-за кордону — Латвії, Литви, Польщі. 

 Закінчення на 6 стор.

Велична коляда від учасників народного аматорського ансамблю «Барви Прикарпаття» зі Старих Кривотул 

Так було в районі торік
Відповідно до нормативних актів органів державної влади, голови районних 
державних адміністрацій щорічно звітують перед громадськістю про робо-
ту виконавчої влади за звітний період. Такий звіт надав для оприлюднення 
в районній газеті «Вперед» голова Тисменицької районної державної адмі-
ністрації Іван Семанюк. До слова, у січні минає два роки, як Іван Миколайо-
вич очолив виконавчу гілку влади в Тисменицькому районі, тож звіт можна 
вважати й певним проміжним підсумком дворічної діяльності нинішнього 
складу райдержадміністрації на чолі з І. Семанюком.

Робота Тисменицької районної дер-
жавної адміністрації у 2016 році була 
спрямована на виконання програми со-
ціально-економічного та культурного 
розвитку району. 

Стан соціально-економічного 
розвитку Тисменицького району
Економіка Тисменицького райо-

ну представлена 39 промисловими 
підприємствами основного кола. Се-
ред візиток нашого краю є продукція 
флагмана будівельної індустрії ПАТ 
«Івано-Франківськцемент» (голова 
правління Круць Микола Федоро-
вич). Крім цього провідного бюдже-
тоформуючого підприємства, еконо-
міку краю зміцнюють:

ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» 
(керівник Бабій Вадим Миколайович),

ПАТ «БарваПромтара» (керівник 
Птуха Петро Володимирович),

ТОВ «Дена Метал Україна» (керів-
ник Волошин Галина Євгенівна),

ПАТ «Завод ТОС «Барва» (керів-
ник Кащишин Роман Володимирович),

ТОВ «Тикаферлюкс» (керівник Іва-
нишин Володимир Васильович),

ТОВ СП «MPV- Юкрейн» (керівник 
Ніколас Констатіноу),

ТОВ «Івано-Франківський шиноре-
монтний завод» (керівник Смахтін Юрій 
Полікарпович),

ПАТ «Тисменицягаз» (керівник 
Вітюк Василь Васильович),

ТОВ «Тисхутролюкс» (керівник 
Дарчин Галина Миколаївна),

ТОВ «Мірам» (керівник Карніел-
лі Лівіо),

ТОВ «Аріон» (керівник Мельник 
Сергій Валерійович), 

ДП «Ямниця» (керівник Підгай-
ний Ігор Володимирович),

Філія ПАТ «Прикарпаттяобленер-
го» «Лисецький РЕМ» (керівник Данилюк 
Сергій Богданович).

Загалом у районі зареєстровано 
1120 юридичних осіб та 2166 фізичних 
осіб-підприємців.

Підприємства реалізували про-
мислової продукції (товарів, послуг) 
у відпускних цінах (без ПДВ та ак-
цизу) на 3231,2 тис. гривень. Обсяг 
реалізованої продукції по добувній 
та переробній галузях складає 96,5%. 
Частка району у загальнообласно-
му обсязі реалізації склала 11,6%, 
що відповідає 2 місцю серед міст 
та районів області.

Протягом 2016 року підприєм-
ства та організації району за рахунок 
усіх джерел фінансування освоїли 
507,4 млн. грн капітальних інвес-
тицій. Найбільше  капітальних  ін-
вестицій вклали ПАТ «Івано-Фран-
ківськцемент», ТОВ «Падана Кемікал 
Компаундс», ТОВ «Дена Метал Укра-
їна» та ТОВ «Мірам». Частка райо-
ну у загальному обсязі капітальних 
інвестицій по області склала 11,2%, 
що відповідає 1 місцю серед міст 
та районів області.

В економіку Тисменицького району 
іноземні інвестори з 18 країн світу вкла-
ли 23,0 млн. дол. США прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу), що 
становить 112,7% порівняно з минулим 
роком. Основними країнами-інвестора-
ми виступили Німеччина, Швейцарія та 
Данія, якими залучено 86,4% іноземного 
капіталу в районі.

ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» 
впроваджує інвестиційний проект що-
до реконструкції існуючого цеху з при-
будовою приміщення для розміщен-
ня технологічної лінії по виробництву 
ПВХ композицій. Реалізація проекту 
дасть змогу створити нові робочі міс-
ця, збільшити виробництво високоя-
кісного продукту.

Обсяги експорту та імпорту товарів 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяль-
ності Тисменицького району за 2016 рік 
склали відповідно 27,5 та 30,3 млн. до-
ларів США.

 Продовження на 2 стор.

…Ще час не сплинув за водою. Ще Юда спить у сповитку. Он гурт з різдвяною звіздою  уже на ближньому кутку. Поколядують і засіють. Ще, може, буде і життя. Ти на Голгофі вже Месія, а на руках іще дитя.
 Ліна Костенко 

Проїзд подорожчав на 60%?
Такий висновок, принаймні, напрошується з того, що вартість проїзду за марш-
рутом «Тисмениця – Івано-Франківськ» 11 січня підскочила з 5.00 грн до 8.00 
грн. Пасажири, а це, здебільшого, пенсіонери, працівники установ, чия зарп-
лата навіть не дотягує до вигаданих Гройсманом 3200, ошелешені; на питан-
ня, яким документом це регламентовано, водії нерозбірливо відповідають 
щось на зразок «не знаю, нам сказали…»

Нам вдалося з’ясувати, що днями 
відбулося засідання асоціації автомо-
більних перевізників, на якому ключовий 
гравець на ринку пасажирських переве-
зень, ТОВ «АТП – 12629» подав розра-
хунок вартості одного кілометра пере-
везень: 50 копійок «плюс» 20% податку 
на додану вартість (ПДВ), відтак в сумі 
60 копійок за кілометр. Виявляється, 
нікого від облавтоуправління, департа-
менту промисловості та інфраструктури 
Івано-Франківської ОДА на засідання не 
запрошували. Бо – а тепер от що вияв-
ляється! – з кінця 2015-го року вартість 
пасажиро-кілометра жодними розпоряд-
чими документами не регламентується.

При цьому перевізники, яким, на-
чебто тарифи відпустили «у вільне пла-
вання», не відмовилися, від такої собі 
званої зональної тарифікації. Це коли 
на відтинку 0-5 км одна ціна квитка, далі 
на 5-10 км інша; наступна  – на 10-15 км 
і т.д. Тобто, теоретично, пасажир, який 
проїхав 10,1 км, платить стільки ж, скіль-
ки той, що проїхав 15 км, по середньо-
му. От, до прикладу, за автопарковим 
тарифом, середнє між 10 і 15 км – 12,5 
км. Множимо на 0,6 грн і маємо 7,50 грн, 
але тисменицькі перевізники округлю-
ють до більшого. І ніхто й не пискне, що 
оте «педеве» більшість перевізників не 

сплачують, бо сидять на єдиній системі 
оподаткування.

До того існував порядок, за яким 
вартість пасажиро-кілометра встанов-
лювалася розпорядженням облдержад-
міністрації, і востаннє підвищення тари-
фів улітку 2015-го відбувалося за цим 
порядком, тоді вартість проїзду за 1 
км було встановлено на рівні 35 коп. 
за кілометр. А зараз, у нас в цій сфері, 
виявляється, усе регулює ринок. Але 
який в милого ринок: конкурс на пере-
везення на приміських та міжміських 
маршрутах проводить відповідний ко-
мітет обл держадміністрації, а його ре-
зультати затверджуються розпоряджен-
ням голови ОДА. І в умовах конкурсу 
замовник, тобто влада, не обумовлює 
жодних цінових пропозицій? Цікаво, 
що вартість міських перевезень таки 
регулює міська влада.

Це, шановні, ніякий не ринок, це, 
радше, знущання над людьми. Хочеться 
вірити, що наша влада трохи відірветь-
ся від рогаликів з повидлом та ділянок 
під забудову, і втрутиться в ситуацію. А 
людям, виходить, лишається, хіба, писа-
ти скарги в Антимонопольний комітет – 
щодо монопольної змови перевізників.

Володимир ЗАНИК
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Так було в районі торік
 Продовження. Поч. на 1 стор.

Партнерами у зовнішній торгівлі 
товарами були нерезиденти з 44 кра-
їн світу. Понад 85% обсягів експортних 
поставок з району здійснювались до 
Німеччини, Білорусі, Молдови, Румунії, 
Італії, Нідерландів та Угорщини. 

За межі країни відвантажували, в 
основному, мінеральні продукти, пласт-
маси, полімерні матеріали, натуральне 
та штучне хутро, вироби з каменю, гіп-
су, цементу, текстильні вироби, взуття, 
продукцію хімічної та пов’язаних з нею 
галузей промисловості.

У 2016 році в рамках проекту ЄС/ПР 
ООН «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду - ІІІ» завершено реалізацію 
4 мікропроектів громадами сіл Вільша-
ниця, Милування, Побережжя, Тязів на 
суму 1735,37 тис. гривень. Впродовж 
року на вуличне освітлення викорис-
тано 1091,8 тис. грн з районного та об-
ласного бюджетів. На поточний ремонт 
доріг з районного та обласного бюдже-
тів профінансовано 2250,5 тис. гривень.

Агропромислова галузь
Посівна площа по всіх категоріях 

господарств у 2016 році в районі стано-
вила 30330 га, що на 1860 га, або 6,5% 
більше порівняно з минулим роком. 

В усіх категоріях господарств зібра-
но урожай зернових і зернобобових куль-
тур на площі 12208 га, що становить 100 
відсотків щодо прогнозу, в тому числі у 
сільськогосподарських підприємствах 
– на площі 5825 га. Валовий збір зер-
на становить 57248 тонн, з них у сіль-
госппідприємствах – 29730 тонн при 
середній урожайності відповідно 46,9 
та 51,0 ц/га.

Крім того, сільгосппідприємствами 
обмолочено технічні культури: 387 га рі-
паку озимого та 620 га сої. Валовий збір 
ріпаку озимого становить 1157 тонн, сої 
– 1480 тонн при середній урожайності 
відповідно 29,9 та 23,9 ц/га.

Фермерські господарства району 
зібрали: картоплю на площі 8,1 га, вало-
вий збір становить 127,5 т при середній 
урожайності 157,4 ц/га; овочі – площа 
5,4 га, валовий збір – 67 т, урожайність 
— 124,1 ц/га.

Посіяно господарствами всіх катего-
рій озимих зернових культур під урожай 
2017 року на площі 3848 га, що стано-
вить 66,2 % щодо прогнозу, в тому числі 
у сільськогосподарських підприємствах 
– 1015 га, що становить 34,1%. Крім то-
го, посів озимого ріпаку здійснено на 
площі 2364 га (стовідсотково).

Виробництво молока в агроформу-
ваннях району становить 2701,9 тонн, 
що на 38,9 тонн, або на 1,7% більше по-
рівняно з минулим роком. Середній на-
дій молока від однієї корови (на серед-
нє поголів’я корів) складає 6955 кг, що 
на 56 кг (0,8%) більше минулорічного 
показника.

З початку 2016 року в агроформу-
ваннях району виростили 334,9 тонн ху-
доби і птиці у живій вазі, у тому числі ве-
ликої рогатої худоби – 81,0 тонн, свиней 
– 132,5 тонн, птиці – 121,4 тонн.

Земельні ресурси
З початку 2016 року у Тисмениць-

кому районі продано 16 земельних ді-
лянок несільськогосподарського при-
значення з державної та комунальної 
власності площею 14,1955 га на суму 
4266,2 тис. гривень.

Протягом року у Тисменицькому райо-
ні сільськогосподарські агроформування 
уклали 9626 договорів оренди земельних 
часток (паїв) із власниками цих паїв на 
площу 6021,2 тис. га. Загальна сума ви-
плати відповідно до укладених догово-
рів оренди становить 4120,0 тис. гривень.

Виконання бюджету
Бюджет району за 2016 рік за дохо-

дами загального фонду (без урахування 
трансфертів) виконано на 118,8%: при 
уточненому плані 95277,6 тис. гривень 
фактично надійшло 113217,2 тис. грн, 
або на 17939,6 тис. гривень більше за-
планованого.

Фактичне надходження офіційних 
трансфертів склало 429009,1 тис. грн при 
плані 443267,2 тис.грн, з них: базова до-
тація з державного бюджету – 23425,2 
тис. грн, субвенції з державного та міс-
цевих бюджетів – 419459,0 тис. гривень.

Районний бюджет за доходами за-
гального фонду (без урахування транс-
фертів) виконано на 110,3%: при уточне-
ному плані 45570,9 тис. грн, фактично 
надійшло доходів в сумі 50255,4 тис. 
грн, тобто більше на 4684,5 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу в бюдже-
ті району за доходами займає податок 
на доходи фізичних осіб (44,1%). Цього 
платежу надійшло в сумі 49891,1 тис. 
грн при уточненому плані 45336,9 тис. 
грн, що становить 110%.

До бюджетів усіх рівнів у 2016 році 
Тисменицькою об’єднаною державною 
податковою інспекцією мобілізовано 
203207,9 тис. грн податків і зборів, що 
на 65010,5 тис. грн більше, ніж за від-
повідний період минулого року.

До місцевих бюджетів мобілізовано 
126805,1 тис. грн податків і зборів, що 
на 48084,3 тис. грн більше у порівнянні 
з відповідним періодом минулого року.

Найбільшу питому вагу в надходжен-
нях до місцевих бюджетів займають такі 
платежі: єдиний податок 11,3%; плата за 
землю 6,1%; податок з доходів фізичних 
осіб 49,2%; акцизний податок з реаліза-
ції підакцизних товарів 17,8%.

До державного бюджету протягом 
2016 року мобілізовано 76402,8 тис. грн, 
що на 16926,2 тис. грн більше порівня-
но з 2015 роком.

Найбільшими платниками подат-
ків та зборів до бюджетів усіх рівнів 
є: ПАТ «Івано-Франківськцемент», ПАТ 
«БарваПромтара», ПВКП «Промтехсер-
віс», ПАТ «Завод ТОС «Барва», ТОВ «Ти-
каферлюкс», ТОВ «КС Хімтрейд», ПВКП 
«Супутник», ТОВ «Електроремсервіс-ІФ», 
ПАТ «Тисменицягаз», філія ПАТ «Прикар-
паттяобленерго» «Лисецький РЕМ», ТОВ 
«Геліос Енерджі», ТОВ «Стриганецький 
кар’єр», ДП «Ямниця». Ними у 2016 ро-
ці сплачено до зведеного бюджету 87,4 
млн. грн податків і зборів, що становить 
43,0% від загальних надходжень до бю-
джетів усіх рівнів. З них до місцевого 
бюджету надійшло 43,1 млн. грн, або 
34,1% від фактичних надходжень до міс-
цевого бюджету. 

Зайнятість населення
Звітний період характеризується не-

значним зменшенням рівня безробіття. 
Станом на 1 січня 2017 року цей показ-
ник становить 1,0 відсоток, що на 0,1% 
менше, ніж на цю дату минулого року.

До Тисменицького районного цен-
тру зайнятості звернулось 2490 неза-
йнятих громадян. Отримали статус без-
робітного 1277 осіб, що на 249 осіб мен-
ше, ніж за відповідний період минулого 
року, на обліку перебувало 449 безро-
бітних громадян.

Працевлаштовано за сприянням 
районного центру зайнятості протягом 
2016 року 1407 осіб. Питома вага пра-
цевлаштованих в загальній чисельності 
тих, що перебували на обліку, складає 
58,1%. До тимчасових робіт залучено 
444 безробітних громадян.

Середньомісячна номінальна за-
робітна плата штатних працівників, за-
йнятих на підприємствах, в установах, 
організаціях району (з кількістю пра-
цівників 10 і більше осіб) за 2016 рік 
склала 4789 грн та становить 141,5% 
від середнього рівня у регіоні (по об-
ласті – 4091 гривня).

Районна тимчасова комісія з питань 
погашення заборгованості із заробітної 
плати провела три засідання, де обго-
ворено питання щодо виплат заробіт-
ної плати, пенсій та інших соціальних 
виплат. Питання про недопущення ви-
плати заробітної плати нижче законо-
давчо встановленого мінімального роз-
міру заслуховувалось на 12 засіданнях 
районної робочої групи з питань легалі-
зації виплати заробітної плати і зайня-

тості населення, на яких заслухано 36 
суб’єктів підприємницької діяльності та 
35 керівників підприємств району. Ста-
ном на 1 січня 2017 року заборгованос-
ті із виплати заробітної плати немає.

Пенсійне забезпечення 
Середній розмір пенсій у районі 

станом на 1 січня 2017 складає 1520,82 
гривень, внаслідок проведеного пере-
рахунку пенсій в зв’язку із зростанням 

прожиткового мінімуму середній розмір 
пенсій зріс на 100,49 гривень.

На обліку в управлінні Пенсійного 
фонду України в Тисменицькому райо-
ні перебуває 21873 одержувачів пенсій, 
яким у звітному періоді забезпечено сво-
єчасне проведення пенсійних виплат 
в повному обсязі. Протягом 2016 року 
призначено 852 нові пенсії та проведе-
но 1260 перерахунків пенсій.

На обліку перебувають 32 пенсіоне-
ри, які проживали в Донецькій та Луган-
ській областях та один пенсіонер, який 
проживав в Автономній Республіці Крим.
Надання адміністративних послуг

Для зручності суб’єктів господарю-
вання та жителів району у жовтні 2016 
року центр надання адміністративних 
послуг змінив своє місцезнаходження. 
Нове приміщення центру знаходиться в 
приміщенні адмінбудинку районної ради. 
Послуги надаються у трьох кабінетах із 
сучасною технікою та усіма зручностями 
для обслуговування громадян. Є рецеп-
ція, зала очікування з інформаційними 
стендами для громадян.

Протягом року центром прийнято 
від суб’єктів звернення 11690 заяв та 
інших документів. 523 послуги знахо-
дяться на розгляді в суб’єктів надання 
адміністративних послуг, надано 596 
консультацій.

Система освіти Тисменицького ра-
йону налічує 43 загальноосвітні навчаль-
ні заклади, у яких навчаються 8142 учні, 
вісім дошкільних навчальних закладів 
та дошкільні відділення на базі 14 на-
вчально-виховних комплексів (загальна 
кількість дітей, охоплених дошкільною 
освітою – 1572 малят). Загальні видат-
ки на утримання установ освіти району 
у 2016 році склали 122,53 млн. гривень.

Ефективну роботу здійснюють Єзу-
пільський міжшкільний навчально-вироб-
ничий комбінат (118 учнів, чотири напрями 
підготовки: оператор комп’ютерного набо-
ру, швея, водій автомобіля, тракторист-ма-
шиніст), Тисменицький районний будинок 
дитячої та юнацької творчості (375 вихо-
ванців, 21 гурток), Тисменицька дитячо-
юнацька спортивна школа (708 вихован-
ців, 7 відділень).

У 2015-2016 навчальному році прой-
шов ІІ районний етап Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 18 навчальних 
предметів та ІІІ обласний етап Всеукра-
їнських учнівських олімпіад з навчаль-
них предметів, переможцями яких стали 
28 учнів району.

Гордістю району є лауреати район-
ної премії «Обдаровані діти Тисмениччи-
ни». Це найвища у районі відзнака, що 
присуджується за рішенням районної ра-
ди для підтримки обдарованої учнівської 
молоді, яка проживає та навчається у 
районі. У 2016 році лауреатами стали 

Максим Клюба – у номінації «Учень ро-
ку», Мар’ян Івасик – у номінації «Спортс-
мен року», Мар’ян Лобур – у номінації 
«Творча особистість року».

У червні 2016 року в районі працю-
вало 34 пришкільні відпочинкові табори 
з денним перебуванням на базі загаль-
ноосвітніх шкіл, які забезпечували відпо-
чинок 2400 дітей (харчування дітей про-
водилося за кошти батьків). Пільговим 
правом на відвідування пришкільного 
відпочинкового табору з денним пере-
буванням користувалися діти із соці-
ально-незахищених верств населення, 
діти «групи ризику», юні обдарування, 
лідери учнівського самоврядування, ді-
ти, батьки яких є учасниками АТО, та 
діти, тимчасово переміщені з окупова-
них територій.

На оздоровлення дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклу-
вання, використано 50,0 тис. гривень.

6-8 червня 2016 року на базі Міжна-
родного спортивно-оздоровчого центру 
у с. Рибне пройшов районний зліт турис-
тів-краєзнавців, в якому взяли участь 
170 учнів. На проведення цього заходу з 
бюджету використано 22,9 тис. гривень.

Впродовж 2016 року завершено 
комп’ютеризацію загальноосвітніх за-
кладів району. Інтернет підключено у 42 
навчальних закладах, що складає 97,7%.

Забезпечено регулярне безкоштов-
не підвезення до місця навчання і додо-
му 675 учнів та 38 педагогічних праців-
ників відповідно до вимог ст. 14 Закону 
України «Про освіту». Підвіз здійснюють 
чотири шкільні автобуси та п’ять при-
ватних перевізників. 

У 2016 році продовжено роботи щодо 
покращення матеріально-технічної бази 
закладів освіти району, в тому числі: про-
ведено капітальний ремонт даху Слобід-
ської ЗОШ І-ІІ ст. (використано 998,7 тис. 
грн); проведено капітальні ремонти при-
міщень дошкільних груп Єзупільського 
та Лисецького НВК, капітальний ремонт 
їдальні Радчанської школи, заміну вікон 
на металопластикові в Лисецькому НВК, 
Старокривотульській, Марковецькій, Ко-
лодіївській школах та Тисменицькій спе-
ціалізованій школі І-ІІІ ст., Павлівському 
та Стриганецькому НВК, Черніївській ЗОШ 
І-ІІІ ст., капітальний ремонт приміщень під 
санвузол в Новокривотульській, Колодіїв-
ській, Сілецькій, Старолисецькій школах 
та Лисецькому НВК.

Крім того, здійснено часткову за-
міну вікон на металопластикові у Бе-
резівській, Підпечерівській, Підліській 
школах, Пшеничниківському, Терновиць-
кому та Стриганецькому НВК.

За рахунок коштів Благодійного 
фонду «Ямниця» та субвенції сільсько-
го бюджету (в сумі 5039,0 тис. гривень) 
завершується реконструкція другого кор-
пусу Ямницької ЗОШ І-ІІІ ст.

Відповідно до рішень Тисмениць-
кої районної ради від 23 березня 2016 
року проведено реорганізацію Марко-
вецької, Рошнівської та Ямницької шкіл 
у навчально-виховні комплекси.

28 серпня 2016 року відкрито Милуван-
ський НВК, до відкриття якого проведено 
капітальний ремонт приміщення та придба-
но меблі, використано з районного бюджету 
130,0 тис. грн; 1 вересня 2016 року відкрито 
Марковецький НВК – проведено капіталь-
ний ремонт приміщення, придбано меблі, 
використано 314,0 тис. гривень.

Первинну медико-санітарну допо-
могу в районі надають 35 фельдшер-
сько-акушерських пунктів, 9 лікарських 
амбулаторій, вторинну – Тисменицька і 
Єзупільська міські лікарні та Лисецька 
центральна районна лікарня.

Всі лікарські амбулаторії реоргані-
зовано на засадах сімейної медицини. 
У 2016 році ФАП в с. Загвіздя перепро-
фільовано у лікарську амбулаторію за-
гальної практики сімейної медицини. На 
даний час в районі медична допомога 
надається на 42-х дільницях загальної 
практики сімейної медицини, які обслу-
говують 54789 осіб.

В амбулаторно-поліклінічних закла-
дах району до лікарів зареєстровано 
755448 звернень, що становить 9,1 звер-
нення на одного жителя району, кількість 
відвідувань до сімейних лікарів за 2016 
рік склала 284048.

В загальній мережі стаціонарів функ-
ціонує 310 різнопрофільних ліжок і 60 спе-
ціалізованих ліжок в Тисменицькому про-
титуберкульозному диспансері. В лікар-
нях району за 2016 рік проліковано 8880 
хворих, які провели в стаціонарах 99922 
ліжко-днів, в тому числі, в Лисецькій ЦРЛ 
– 52315 ліжко-дні. В умовах денних стаці-
онарів загальної мережі за 2016 рік про-
ліковано 7238 хворих, з них 4516 – в сіль-
ських лікарських амбулаторіях.

Бригади швидкої медичної допо-
моги району здійснили 9340 виїздів, з 
них до сільських жителів – 5906. За ре-
зультатами виїздів госпіталізовано 2508 
хворих, з них у лікувальні заклади ра-
йону – 2130.

На покращення матеріально-техніч-
ної бази медичних закладів первинного 
рівня (ЛА, ФАПи) за 2016 рік використа-
но 145,0 тис. грн, зокрема, проведено 
поточний ремонт приміщення ФАПу в с. 
Братківці. Фельдшерсько-акушерський 
пункт с. Чукалівка дооснащено вироба-
ми медичного призначення і медичним 
інструментарієм на суму 30 тис. грн, про-
ведено заміну вікон у ФАПі с. Козина на 
суму 25 тис. гривень.

Для Лисецької ЦРЛ придбано монітор 
«Біомед» вартістю 131,7 тис. грн та хірур-
гічний троакар ціною 13,7 тис. гривень.

Для Тисменицької міської лікарні 
закуплено набір комп′ютерної техніки 
вартістю 40,4 тис. грн, для клініко-ді-
агностичної лабораторії – центрифугу 
лабораторну ціною 26,8 тис. грн та апа-
рат штучної вентиляції легень вартістю 
199,9 тис. гривень. За кошти бюджету 
проведено капітальний ремонт рент-
гено-діагностичного комплексу Тисме-
ницької міської лікарні на суму 1278,0 
тис. гривень.

Стан справ у закладах культури
У 2016 році в районі повністю збере-

жено мережу закладів культури, продо-
вжують функціонувати 46 клубних уста-
нов, 49 бібліотек, 5 початкових мистець-
ких навчальних закладів, при клубних 
установах району активно працюють 
302 клубні формування, з них – 27 ко-
лективів, які мають звання «народний», 
2 – «зразковий».

В 2016 році на високому професійному 
рівні проведено традиційні фестивалі та 
конкурси, зокрема: районне свято народної 
творчості «Тисменицькі Різдвяні фестини»; 
ХІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитя-
чих хорових колективів «Весняні голоси»; 
районне свято хорового мистецтва «Пісня 
серця моєї України»; районний молодіж-
ний фестиваль-конкурс «Майбутнє Украї-
ни»; районне свято духовної пісні «Духова 
криниця»; районне свято української на-
родної пісні «Народної душі пісенні пере-
ливи». У 2016 році переможцем конкур-
су у районі став клуб с. Милування, який 
у підсумку зайняв ІІ місце в обласному 
конкурсі – огляді на кращий сільський, 
селищний клубний заклад. 

Для покращення матеріально-тех-
нічної бази закладів культури з район-
ного бюджету в 2016 році виділено 2,2 
млн. гривень, в тому числі, проведено 
капітальний ремонт покрівлі приміщен-
ня будинку культури с. Підлісся на суму 
210 тис. грн та Тисменицької дитячої 
школи мистецтв ім. Й. Княгиницького – 
на суму 415 тис. грн, проведено заміну 
вікон та дверей на енергозберігаючі в 
13 закладах культури району.

10 грудня 2016 року відбулися свят-
кові заходи з нагоди 50-ї річниці утво-
рення Тисменицького району. Людей, 
які спричинилися до розвитку району, 
нагородили пам’ятними статуетками та 
подяками Тисменицької районної дер-
жавної адміністрації і Тисменицької ра-
йонної ради.

 Закінчення на 3 стор.

Іван Семанюк
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районної державної адміністрації про-
тягом 2016 року, відповідно до календа-
ря культурно-спортивних та оздоровчих 
заходів Тисменицького району на 2016 
рік, провів змагання серед працівни-
ків державних установ району, в берез-
ні-травні 2016 року – турнір з футболу 
пам’яті В. Чорновола у с. Радча, чемпі-
онат району серед збірних сіл району з 
футболу серед юнаків та дорослих, ра-
йонний шкільний турнір з футзалу на 
«Кубок НФК «Ураган».

В серпні 2016 року, в рамках святкуван-
ня 25-ої річниці Незалежності України, про-
ведено легкоатлетичний пробіг «Кушнірські 
перегони», у вересні 2016 року проведено пер-
шість району з боротьби дзюдо, настільного 
тенісу, футболу та баскетболу до дня фізич-
ної культури та спорту. В чемпіонаті області 
з баскетболу серед юнаків та дівчат збірна 
команда району зайняла ІІІ місце.

Гордістю Тисменицького району є 
переможці всеукраїнських та міжнарод-
них змагань, а саме, Василь Петрунів 
(м. Тисмениця) – майстер спорту з на-
стільного тенісу, який брав участь у Па-
ралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-
Жанейро, Руслана Зінько (с. Милування), 
яка зайняла V місце на першості України 
з самбо, Михайло Чебан – чемпіон об-
ласті, призер Чемпіонату України з бок-
су, майстер спорту з боксу, Мар’яна Сли-
вінська (с. Підпечери) – переможець та 
призер всеукраїнських та міжнародних 
змагань з кіокушинкай карате 2016 року.

За путівками департаменту осві-
ти, науки та молодіжної політики ОДА 
протягом червня-серпня 2016 року ді-
ти пільгових категорій оздоровлювали-
ся в таборах «Перлина Придністров’я» 
та «Прикарпатські зорі». 32 дітей райо-
ну, які потребують особливої соціаль-
ної уваги та підтримки, оздоровилися у 
позаміському закладі оздоровлення та 
відпочинку «Лімниця», в УДЦ «Молода 
гвардія» оздоровлено 11 дітей, четверо 
дітей пільгових категорій, які прожива-
ють на території району, оздоровлюва-
лися у ДПУ «МДЦ «Артек».

На обліку районного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді 
в 2016 році перебувало 186 сімей, які 
опинилися у складних життєвих обста-
винах, в них на вихованні перебуває 361 
дитина. Впродовж року центром забез-
печено соціальне супроводження шести 
прийомних сімей, в яких виховується 13 
прийомних дітей. 

Під опікою Центру перебуває 55 осіб 
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та 286 дітей з 
обмеженими фізичними можливостями. 
Постійно здійснюється соціальна робо-
та з дітьми та молоддю з обмеженими 
функціональними можливостями та їх 
сім’ями з метою виявлення тих, які по-
требують допомоги. 

У районі діє програма навчання ді-
тей та молоді з обмеженими фізичними 
можливостями на 2016-2020 роки. Фі-
нансування заходів програми здійсню-
ється за рахунок коштів, передбачених 
у районному бюджеті. Для дітей з обме-
женими фізичними можливостями за ко-
шти програми, зокрема, закуплено 150 
подарунків до Дня Святого Миколая. 

Для п’яти дітей з обмеженими фі-
зичними можливостями організовано 
участь в обласному фестивалі «Повір 
у себе». 

На території Тисменицького райо-
ну протягом 2016 року перебували 164 
переселенці з тимчасово окупованих 
територій, в тому числі 41 сім’я, на вихо-
ванні в яких перебуває 44 неповнолітні 
дитини. З вказаними сім’ями проводила-
ся відповідна соціальна робота, в тому 
числі надавалася методична допомога 
щодо належного оформлення докумен-
тів для отримання допомог.

З 25 листопада по 10 грудня 2016 р. 
проходила щорічна Всеукраїнська акція 
«16 днів проти насильства». В рамках 
цієї акції проведено засідання «кругло-
го столу» за участю працівників центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, служби у справах дітей та фахівців 
із соціальної роботи. 

У грудні відбувся обласний фести-
валь творчості молоді з особливими по-
требами «Горицвіт», метою якого є ви-
явлення творчих надбань. Наш район 
представляли двоє учасників.

Протягом 2016 року Центром нео-
дноразово організовано безкоштовне 
відвідування дітьми пільгових катего-
рій вистав в ляльковому театрі ім. М. 
Підгірянки, де побували 73 дитини, 194 
дитини відвідали заходи, які проводив 
благодійний фонд «Вефіль». 

Службою у справах дітей райдер-
жадміністрації в 2016 році проведено 13 
засідань комісії з питань захисту прав 
дитини, на яких розглянуто 114 справ. 
Працівники служби взяли участь у 91 
засіданні суду по цивільних та кримі-
нальних справах в якості представника 
органу опіки та піклування.

На території Тисменицького району 
проживає 16592 дітей. Для забезпечен-
ня соціального захисту дітей та запобі-
гання дитячій бездоглядності і безпри-
тульності, профілактики правопорушень 
в дитячому та юнацькому середовищі 
служба здійснює соціальний супровід 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування та дітей, які опини-
лись в складних життєвих обставинах.

У Тисменицькому районі є 6 при-
йомних сімей, які мають на вихованні 
14 дітей (в тому числі одна сім’я, яка 
переїхала із Луганської області). У 2016 
році восьми дітям надано статус дитини, 
позбавленої батьківського піклування, 
шістьох дітей влаштовано проживати в 
сім’ї опікунів, двоє – в прийомну сім’ю. 
Управління соціального захисту випла-
тило належні допомоги для таких дітей 
та сімей за принципом «гроші ходять за 
дитиною» на суму 521,8 тис. гривень.

Служба у справах дітей проводить рей-
ди-перевірки «Діти вулиці», «Урок», рейди-
перевірки торгових та розважальних за-
кладів. У 2016 році обстежено умови про-
живання 114 сімей, які мають на вихованні 
неповнолітніх дітей, 19 дітей (із 13 сімей) 
взято на облік як таких, що перебувають у 
складних життєвих обставинах; порушено 
п’ять справ про позбавлення батьківських 
прав відносно 10 дітей.

Служба співпрацює з Івано-Фран-
ківським обласним центром соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей та з 
міжрегіональним центром соціально-
психологічної реабілітації дітей в Іва-
но-Франківській області (с. Мединя Га-
лицького району). Протягом 2016 року 
в дані установи влаштовано 19 дітей.

У рамках благодійної акції «Велик-
день у кожну хату» служба у справах ді-
тей спільно з територіальним центром 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) надала продуктові 
набори своїм підопічним; до Дня Свя-
того Миколая надано цукеркові пода-
рунки на суму 20 тис. гривень.

У червні 2016 року у м. Тисмениця служ-
ба у справах дітей, районний центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з 
громадською організацією «Вокальна школа 
Лани Данчук» для дітей провели святковий 
концерт, конкурси, вікторини. 50 найактив-
ніших учасників нагороджено пам’ятними 
медалями та грамотами.

Станом на 1 січня 2017 року на об-
ліку в Центрі допомоги учасникам АТО 
перебуває 572 військовослужбовці – 
учасники АТО, з них 36 – отримали за-
хворювання в зоні АТО та 20 поранені.

Упродовж 2016 року 377 військовос-
лужбовців або членів їхніх родин отри-
мали з районного бюджету допомогу по 
одній тис. грн, 21 учасник АТО, який отри-
мав поранення або захворювання вна-
слідок проведення антитерористичної 
операції, отримав по три тис. гривень.

69 військовослужбовцям – учасни-
кам АТО за кошти районного бюджету 
надано пільги на сплату комунальних 
послуг у розмірі 50 відсотків на суму 
209,0 тис. грн, 301 військовослужбовцю, 
котрий отримав статус учасника бойових 
дій, надаються пільги у розмірі 75 від-
сотків та 11 військовослужбовців одер-
жали пільги у розмірі 100 відсотків – як 
інваліди війни.

Діти 104 учасників АТО (197 дітей) 
безоплатно харчуються в дошкільних та 

шкільних навчальних закладах району, 
на що з районного бюджету використано 
158,4 тис. грн, 14 дітей з сімей учасни-
ків АТО оздоровлено в таборах України.

Протягом 2016 року п’яти учасникам 
АТО надано путівки на санаторно-курорт-
не лікування, 16 учасників бойових дій 
пройшли психологічну реабілітацію, шес-
теро пройшли безоплатні курси водіїв.

У Лисецькій ЦРЛ створено кабінет 
психологічної реабілітації учасників АТО, 
де побувало 165 бійців. На даний час на 
обліку перебувають 285 учасників бойових 
дій, з них 250 демобілізованих, дев’ять ін-
валідів та два члени сімей учасників АТО. 
Лисецька лікарня використала на лікуван-
ня та придбання медикаментів для учас-
ників АТО 17,3 тис. гривень.

За даними відділу Держземаген-
ства в Тисменицькому районі, станом 
на 1.01.2017 р. на території району від 
учасників АТО та членів їх родин до ор-
ганів місцевого самоврядування надій-
шло 362 клопотання з приводу надання 
земельних ділянок, з них по 153 заявах 
надано дозволи на виготовлення про-
екту землеустрою (83 ділянки площею 
7,94 га надано для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд, 27 ділянок 
площею 6,01 га – для ведення особис-
того селянського господарства, 41 ді-
лянка площею 1,3 га – для ведення са-
дівництва, дві земельні ділянки площею 
0,20 га – для індивідуального дачного 
будівництва).

В управлінні соціального захисту 
населення на обліку перебувають 4111 
громадян, яким в 2016 році проведено 
виплату державних соціальних допо-
мог на суму 61,2 млн. грн, в тому числі, 
одноразові допомоги при народженні 
дитини на суму 50,7 млн. грн отримала 
3271 особа, допомогу одиноким мате-
рям на суму 5,9 млн. грн отримали 494 
одержувачі.

Відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям» управління у 2016 
році виплатило допомоги 1288 сім’ям, 
з них 590 багатодітним, на суму 42,03 
млн. гривень.

Соціальну допомогу інвалідам з ди-
тинства та дітям-інвалідам одержали 
967 осіб на суму 11,4 млн. гривень. Та-
кож проведено виплату соціальної до-
помоги 198 особам, які не мають пра-
ва на пенсію, та інвалідам на суму 2,36 
млн. гривень. 

За 2016 рік проведено виплату гро-
шової допомоги 211 особам, які здійсню-
ють догляд за інвалідами І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу, на суму 
4,05 млн. грн, 1227 особам виплачена 
компенсація по догляду за перестарі-
лими та інвалідами І-ої групи на суму 
281,3 тис. гривень.

У районі впродовж 2016 року зареє-
струвалися 63 сім’ї як переміщені особи, 
59 таким сім’ям призначено щомісячну 
адресну допомогу для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг.

Відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 28.02.2015 року №106 «Про 
удосконалення порядку надання житлових 
субсидії» станом на 1.01.2017 р. кількість до-
могосподарств району, які отримують суб-
сидію на оплату житлово-комунальних по-
слуг складала 20325. Вказаним громадянам 
призначено субсидій на загальну суму 210,6 
млн. гривень.

Протягом 2016 року за призначен-
ням субсидії на тверде паливо і скра-
плений газ звернулося 632 сім’ї, з них 
515 сім’ям призначено субсидій на суму 
979,0 тис. гривень. 

Завдяки своєчасному надходженню ко-
штів з Державного бюджету виплата зазна-
чених видів державних соціальних допомог 
проведена в повному обсязі в установле-
ні терміни, заборгованості з виплат немає.

Станом на 1.01.2017 р. у районі про-
живало 2535 ветеранів війни, 6928 дітей 
війни, 1291 ветеран праці, 125 ветеранів 
та пенсіонерів військової служби, 25 ре-
абілітованих осіб, 17139 пенсіонерів за 
віком, 4462 інваліди, 355 пільговиків за 
професійною ознакою, 722 багатодіт-
них сім’ї. Впродовж 2016 року особам 

зазначених категорій нараховано пільг 
на житлово-комунальні послуги на суму 
17,72 млн. гривень.

Ветерани ОУН-УПА та реабілітова-
ні відповідно до Закону України «Про 
реабілітацію жертв політичних репре-
сій в Україні» скористалися пільгами 
за рахунок коштів районного бюджету 
на суму 932,6 тис. гривень. 

У Територіальному центрі соціаль-
ного обслуговування (надання соціаль-
них послуг) Тисменицького району на 
обліку перебувають 3102 одиноких та 
одинокопроживаючих громадян, які по-
требують надання різного виду соціаль-
них послуг. За 2016 рік територіальний 
центр обслужив 2689 таких громадян.

У відділенні соціальної допомоги 
вдома працює 32 соціальних робітники, 
соціальні послуги надаються у 30 насе-
лених пунктах. За 2016 рік відділенням 
надано грошову та натуральну допомо-
гу 1708 громадянам, які перебувають в 
складних життєвих обставинах, в тому 
числі 197 учасникам АТО.

Протягом 2016 року за одноразовою 
грошовою допомогою звернулось 1154 
особи, яким надано допомог на загальну 
суму 859,7 тис. грн, 640 осіб отримали 
допомогу у натуральній формі.

Черніївське відділення стаціонарно-
го догляду для постійного проживання 
протягом 2016 року обслужило 40 одино-
ких громадян похилого віку, серед яких 
13 осіб з інвалідністю. Підопічні перебу-
вають на повному утриманні, в повній 
мірі забезпечені чотириразовим харчу-
вання, м’яким та твердим інвентарем, 
необхідними засобами реабілітації, ці-
лодобовим медичним обслуговуванням. 
В стаціонарі проживає 29 підопічних.

У 2016 році за участі працівників 
терцентру в ході благодійної акції по збо-
ру коштів «Великдень в кожну хату» оди-
ноким пенсіонерам, особам з інвалід-
ністю, тимчасово переміщеним особам 
із зони АТО, багатодітним та кризовим 
сім’ям до Великодніх свят передано 600 
продуктових наборів.
Стан справ у галузі взаємодії з орга-
нами місцевого самоврядування
Протягом 2016 року надано практичну 

методичну допомогу виконкомам міської, 
селищних, сільських рад з питань органі-
заційно-кадрової роботи, ведення діловод-
ства, виконавської дисципліни в роботі з 
документами, дотримання чинного зако-
нодавства при прийнятті рішень, роботи 
зі зверненнями громадян.

Упродовж року відбулося 12 засі-
дань колегії районної державної адміні-
страції, де розглянуто 38 питань, з осно-
вних – видано розпорядження районної 
державної адміністрації. 

Протягом червня-липня у рамках про-
ведення децентралізаційного марафону 
відбулися зустрічі з мешканцями населе-
них пунктів потенційних об’єднаних тери-
торіальних громад: Тисменицької, Єзупіль-
ської, Лисецької та Ямницької.

4 грудня 2016 року відбулися по-
зачергові вибори сільського голови с. 
Чукалівка. Сільською виборчою комі-
сією було зареєстровано 7 кандидатів, 
які бажали очолити громаду. Перемогу 
здобув Курій Михайло Мирославович, 
йому місцеві жителі віддали найбільше 
голосів – 41%.

Станом на 01.01.2017 р. документо-
обіг у райдержадміністрації становить: 
вхідна документація – 3506; вихідна до-
кументація – 450; видано розпоряджень 
– 535.

До районної державної адміністра-
ції у 2016 році надійшло всього 1914 
звернень, у тому числі на особистому 
прийомі побувало 36 осіб, з письмови-
ми заявами звернулося 1552 особи, із 
обласної державної адміністрації на роз-
гляд спрямовано 326 звернень.

У порівнянні з минулим роком 
кількість заяв громадян збільшилася 
на 128,6%, що становить 486 звернень.

Кількість звернень, які надійшли 
безпосередньо до районної державної 
адміністрації у 2016 році, становить 1588, 
враховуючи колективні заяви, звернуло-
ся 1732 громадян. Із них найбільше звер-
нень по соціальних питаннях – 1388, що 
становить 87,0% від загальної кількості; 

по земельних питаннях – 52 звернення 
(3,3%); щодо комунального господарства 
– 92 звернення (5,8%).

У порівнянні з 2015 роком кількість 
заяв громадян, які звернулися безпосе-
редньо до районної державної адміні-
страції, збільшилася на 133,4%, що ста-
новить 398 звернень.

Найбільша кількість заяв зареєстро-
вана від соціально незахищених грома-
дян — учасників війни та бойових дій, 
інвалідів, ветеранів праці, пенсіонерів, 
багатодітних сімей та одиноких матерів. 
Заявники з найбільш вразливих верств 
населення зверталися задля отриман-
ня матеріальної допомоги на вирішення 
соціально-побутових проблем та прове-
дення лікування. У 2016 році до район-
ної державної адміністрації надійшло 
885 заяв від цієї категорії населення, 
що становить 55,7% від загальної кіль-
кості звернень.

В архівному відділі райдержадмі-
ністрації налічується 263 фонди (20232 
одиниці зберігання). В архівосховищах 
вони розміщені тематично: органи ви-
конавчої влади, органи місцевого само-
врядування, сільськогосподарські під-
приємства та інші установи і підприєм-
ства, що ліквідовуються.

За 2016 рік було утворено шість но-
вих фондів з документів ліквідованих 
підприємств.

На державне зберігання надійшло 
133 одиниці зберігання з кадрових пи-
тань (особового складу) та при плані 
250 прийнято 467 одиниць управлінської 
документації.

Районною державною адміністраці-
єю створено належні умови для забез-
печення збереженості та державного 
обліку документів Національного ар-
хівного фонду, проведено ряд заходів 
щодо поліпшення умов зберігання до-
кументів, оптимального розміщення їх в 
архівосховищі, контролю за наявністю 
та фізичним станом документів. 

Архівний відділ провів одну тема-
тичну та одну комплексну перевірки з 
питань ведення діловодства та архівної 
справи в органах місцевого самовряду-
вання та ревізію носіїв архівної інфор-
мації репресивних органів. В зв’язку з 
цим внесено зміни до програми здій-
снення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів Національного архів-
ного фонду та Плану заходів на 2015-
2019 роки і включено до них перевірку 
фонду №76 «Прокуратура Тисменицько-
го району» в кількості 89 одиниць збері-
гання. Відповідно проведено перевірку 
наявності і стану 767 справ у дев’яти 
фондах ІІІ категорії. 

Всього у 2016 році надійшло 904 за-
пити соціально-правового та майнового 
характеру. Тематика запитів – підтвер-
дження трудового стажу, підтвердження 
права власності на земельні ділянки. 

У 2016 році на посади державних 
службовців районної державної адміні-
страції призначено 12 осіб, з них шля-
хом конкурсного відбору призначено 
шість спеціалістів, два держслужбовці 
переведені на вищі посади з кадрово-
го резерву, чотири держслужбовці – по 
переводу з інших державних органів.

У 2016 році 26 працівників райдер-
жадміністрації підвищили кваліфікацію в 
обласному центрі перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників орга-
нів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій.

У 2017 році залишаються пріори-
тетними питання залучення інвестицій, 
створення нових робочих місць, збіль-
шення дохідної частини районного бю-
джету, зміцнення матеріально-технічної 
бази бюджетних установ району, розви-
ток інфраструктури населених пунктів 
Тисмениччини.

Завдяки спільним зусиллям та злаго-
дженій роботі кожного з нас у співпраці з 
районною радою, місцевими громадами, 
народними депутатами України, депута-
тами обласної ради за підтримки облас-
ної державної адміністрації та обласної 
ради ми зможемо виконати поставлені 
завдання та забезпечити соціально-еко-
номічний розвиток району.
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Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 

VІІ сесія 7 демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я 

 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця
Про виконання рішення районної ради від 28.10.2016 

“Про депутатський запит С. Масляка”
Керуючись пунктом 5 статті 22 Закону Украї-

ни “Про статус депутатів місцевих рад”, пунктом 9 
статті 43 Закону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, районна рада вирішила:

1 .  І нформац ію  Служби  автомоб іль -
них  дор і г  в  І вано -Франк івськ ій  област і 

від  14.11.2016 вх .  №  40/03-29“з”взяти  до 
уваги .

2. Рішення районної ради від 28.10.2016 
“Про депутатський запит С. Масляка” зняти з 
контролю. 

Голова районної ради Роман КРУТИЙ 

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про виконання рішення районної ради від 23.03.2016 
“Про депутатський запит Р. Мельника”

Керуючись пунктом 5 статті 22 Закону Украї-
ни “Про статус депутатів місцевих рад”, пунктом 9 
статті 43 Закону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, районна рада вирішила:

1. Інформації Тисменицької районної держав-
ної адміністрації від 20.04.2016 № 988/01-038/275, 
Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській 
області від 18.04.2016 № 06-19/428 щодо встанов-

лення відбійників на відрізку дороги Н-09 Мука-
чево – Львів, що проходить через селище Лисець 
взяти до уваги.

2. Рішення районної ради від 23.03.2016 
“Про депутатський запит Р. Мельника” зняти з 
контролю. 

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про виконання рішення районної ради від 25.12.2015 
“Про депутатський запит В. Римика”

Керуючись пунктом 5 статті 22 Закону Украї-
ни “Про статус депутатів місцевих рад”, пунктом 9 
статті 43 Закону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, районна рада вирішила :

1. Інформації Тисменицької районної держав-
ної адміністрації від 28.01.2016 № 3447/01-021/275, 
Головного управління Держгеокадастру в Івано-
Франківській області від 29.01.2016 № 0-9-0.51-

1337/0/2-16 щодо необхідності припинення ТОВ 
“Альянс-консалтинг ІФ” землевпорядних робіт в 
урочищі “Обирша” Березівської сільської ради взя-
ти до уваги.

2. Рішення районної ради від 25.12.2015 “Про 
депутатський запит В. Римика” зняти з контролю. 

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця
Звіт про роботу Комунального підприємства «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ТИСМЕНИЦЯ» Тисменицької районної ради у 2016 році
Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань гуманітарної 
політики та свободи слова районна рада вирішила:

Звіт  директора омунального підприємства 
«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ТИСМЕНИЦЯ» Тисме-

ницької районної ради  про роботу Комунального 
підприємства «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ТИСМЕ-
НИЦЯ» Тисменицької районної ради у 2016 році 
взяти до уваги.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про хід виконання районних програм за 2016 рік
Відповідно до ст. 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, заслухав-
ши інформацію районної державної адміні-
страції про хід виконання районних програм 
за 2016 рік, керуючись рекомендаціями по-
стійної комісії районної ради з питань соці-
ально-економічного розвитку, функціонування 
об’єктів соціально-культурного призначення, 
реалізації державної регуляторної політики, 
малого, середнього бізнесу та інвестицій, ра-
йонна рада вирішила:

1. Інформацію районної державної адміністра-
ції про хід виконання районних програм за 2016 
рік взяти до відома.

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федориши-
на і постійну комісію районної ради з питань со-
ціально-економічного розвитку, функціонування 
об’єктів соціально-культурного призначення, ре-
алізації державної регуляторної політики, мало-
го, середнього бізнесу та інвестицій (В. Говзан).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про програму підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі “Власний дім” на 2017-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши 
та обговоривши проект районної програми під-
тримки індивідуального житлового будівництва 
на селі та поліпшення житлово-побутових умов 
сільського населення “Власний дім” на 2017- 2020 
роки, районна рада вирішила:

1. Затвердити програму підтримки індивіду-
ального житлового будівництва на селі “Власний 
дім” на 2017-2020 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню районної дер-
жавної адміністрації (Г. Василів) при форму-
ванні показників районного бюджету на 2017, 

2018, 2019 та 2020 роки передбачити видатки 
на реалізацію цієї Програми.

3. Контроль за виконанням рішення по-
класти на заступника голови районної ради 
І. Федоришина і постійну комісію районної 
ради з питань соціально-економічного розви-
тку, функціонування об’єктів соціально-куль-
турного призначення , реалізації державної 
регуляторної політики , малого , середнього 
бізнесу та інвестицій (В. Говзан).

Голова районної ради 
Роман КРУТИЙ 

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про затвердження  районної програми інформаційного, 
господарського забезпечення управління економіки районної 

державної адміністрації  на  2017-2020 роки 
Відповідно до статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закону Укра-
їни “Про Державний бюджет України”, врахувати 
рекомендації постійної комісії районної ради з пи-
тань бюджету, районна рада вирішила:

1. Затвердити районну програму інформаційного, 
господарського забезпечення   управління економіки 
районної державної адміністрації  на 2017-2020 роки.

2. Рекомендувати фінансовому управлінню ра-
йонної державної адміністрації під час формуван-

ня показників районного бюджету на 2017, 2018, 
2019 та 2020 роки передбачати видатки на реалі-
зацію цієї програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І.Федоришина 
і постійну комісію районної ради з питань бюдже-
ту (Т. Градюк).

Голова районної ради 
Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця
Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року 

“Про районну програму удосконалення роботи системи управління 
виконавчої влади, місцевого самоврядування та її реформування 

в районі на 2016-2020 роки”
Відповідно до ст.43 Закону України “Про міс-

цеве самоврядування в Україні”, враховуючи реко-
мендації постійної комісії районної ради з питань 
розвитку місцевого самоврядування, адміністра-
тивно-територіального устрою, регламенту, депу-
татської діяльності та етики, захисту прав людини, 
законності і правопорядку, районна рада вирішила:

1. Внести такі зміни до програми удосконален-
ня роботи системи управління виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та її реформування в 
районі на 2016-2020 роки:

1.1. Пункт 5 паспорта програми викласти в 
редакції згідно з додатком 1.

1.2. У додатку до програми “Перелік заходів, 
обсяги та джерела фінансування Програми на 2016-
2020 роки” пункт 6 викласти в новій редакції та до-
повнити пунктом 10 згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федоришина 
і постійну комісію районної ради з питань розви-
тку місцевого самоврядування, адміністративно-
територіального устрою, регламенту, депутатської 
діяльності та етики, захисту прав людини, закон-
ності і правопорядку (В. Царук).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про виконання рішення районної ради від 23.03.2016 
“Про депутатський запит Р. Фармуса”

Керуючись пунктом 5 статті 22 Закону Украї-
ни “Про статус депутатів місцевих рад”, пунктом 9 
статті 43 Закону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, районна рада вирішила:

1. Інформацію Тисменицької районної держав-
ної адміністрації від 05.14.2016 № 960/01-038/275 
щодо вишукання коштів у районному бюджеті для 

завершення капітального ремонту дитячого сад-
ка в с. Вільшаниця взяти до уваги (додається).

2. Рішення районної ради від 23.03.2016 
“Про депутатський запит Р. Фармуса” зняти з 
контролю. 

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про внесення змін до рішення районної ради 
від 25 грудня 2015 року “Про програму національно-патріотичного 

та культурно-просвітницького характеру, професійних свят, 
вшанування кращих людей району на 2016-2020 роки”

Відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань гуманітарної по-
літики та свободи слова, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до Паспорта програми націо-
нально-патріотичного та культурно-просвітницько-
го характеру, професійних свят, вшанування кра-
щих людей району на 2016-2020 роки, збільшив-

ши обсяги фінансування на кожний рік до 450,0 
тисяч гривень.

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федориши-
на і постійну комісію районної ради з питань гу-
манітарної політики та свободи слова (В. Заник).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про затвердження  програми покращення  діагностики, лікування 
та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки

З метою реалізації заходів щодо профі-
лактики , діагностики та лікування злоякіс-
них новоутворів, відповідно до статті 43 За-
кону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно до рішення Івано-Фран-
ківської обласної ради від 23.09.2016 №277-
9/2016 “Про затвердження програми покра-
щення  діагностики, лікування та профілактики 
злоякісних новоутворів на  2017-2020 роки”, 
враховуючи рекомендації постійної комісії 
районної ради з питань охорони , здоров’я , 
материнства і дитинства, соціального захисту 
населення та підтримки сімей учасників АТО, 
районна рад вирішила:

1. Затвердити програму покращення діагнос-
тики, лікування та профілактики злоякісних ново-
утворів на 2017-2020 роки.

2. Рекомендувати районній державній адміні-
страції під час формування показників районного 
бюджету на 2017, 2018, 2019 та 2020 роки передба-
чати кошти на реалізацію цієї програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника голови районної ради І. Федоришина і постійну 
комісію районної ради з питань охорони, здоров’я, мате-
ринства і дитинства, соціального захисту населення та 
підтримки сімей учасників АТО (М. Лутчин).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

ве для кожного з нас. Воно сповнює 
кожного святковим настроєм, радістю. 
Тож з цієї нагоди районна рада та рай-
держадміністрація щиро здоровлять:

ІЩЕНКА Василя Михайловича, 
14.01.1951 р. н., начальника філії «Іва-
но-Франківське ДЕУ»;

ГЛАДУНА Василя Васильовича, 
14.01.1969 р. н., депутата обласної 
ради;

ТРУШИКА Михайла Миколайо-
вича, 14.01.1971 р. н., директора Єзу-
пільського навчально-виховного комп-
лексу;

КОВАЛЬЧУКА Миколу Петровича, 
18.01.1979 р. н., приватного підприєм-
ця, керівника пекарні «Вам смачно ра-
зом з нами» (с-ще Лисець);

БУРТИКА Івана Васильовича, 
19.01.1982 р. н., сільського голову 
села Марківці; 

ГРЕТЧУК Тетяну Василівну, 
19.01.1989 р. н., сільського голову 
села Хом’яківка;

ЛУТЧИНА Мирослава Івановича, 
19.01.1957 р. н., начальника управління 
соціального захисту населення райдер-
жадміністрації, депутата районної ради;

СТОЙКО Ярину Іванівну, 19.01.1986 
р. н., секретаря Підлузької сільської 
ради.

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця й людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Офіційно

7 січня, в свято Різдва Христового, на 87-му 
році життя відійшла у вічність колишня вчителька 
початкових класів Стриганецької школи 

Парасковія Петрівна МАСЛЯК. 
Понад 35 років вона присвятила навчанню та 

вихованню стриганецьких дітей, була високо інтелі-
гентною, чуйною та доброзичливою наставницею. 

Педагогічний колектив Стриганецького НВК 
висловлює щирі співчуття чоловікові покійної, ко-
лишньому директору школи Дмитрові Миколайо-
вичу Масляку та всій родині.

Нехай наші співчуття полегшать біль втрати, а світлий образ Вчительки 
залишиться в пам’яті її учнів.

Оголошення
Тисменицька міська рада проводить громадські слухання щодо обговорен-

ня проекту містобудівної документації (детального плану території) – коректури 
плану детального планування житлового масиву в м. Тисмениця по вул. Пшени-
ківська для індивідуального житлового будівництва учасникам АТО. 

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються 
до 3 лютого 2017 року за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 32 в кабінеті 
земельного відділу (другий поверх міської ради). Громадські слухання будуть 
проводитися 8 лютого 2017 р. о 9:00 в залі засідань кінотеатру «Відродження». 

Педагогчний та учнівський колективи Підпечерівської ЗОШ I-III ступенів 
висловлюють щирі співчуття вчителеві початкових класів Оксані Василівні 
Іванюлик з приводу тяжкої втрати — смерті чоловіка

Михайла Михайловича ІВАНЮЛИКА.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої Вам людини.

Подяка
Щиро дякую народному депутатові від політичної партії «Народний фронт» 

Юрію Бабію від імені користувачів бібліотеки с. Одаї за подаровані книги. Бажає-
мо Вам міцного здоров’я! Хай кожна Ваша добра справа змінює Україну на краще, 
перетворюючи її на успішну європейську країну, в якій хочеться жити.

Бібліотекар с.Одаї Г. ФЕДОРУК

  ХРОНІКА ПРАВОПОРУШЕНЬ

«Святкували» ноий рік
Першого січня ц. р. громадянин, 1996 

р. н., мешканець Тисменицького району 
отримав тілесні ушкодження внаслідок 
конфлікту з односельчанином. Того ж 
дня, першого січня в селищі Єзупіль було 
нанесено тілесні ушкодження громадя-
нину, 1995 р. н. Проводиться перевірка.

Сімейна сварка
Відомо, сімейні сварки до добра не 

доводять. Інколи, щоб запобігти сумним 
наслідкам сімейних «розбірок» дово-
диться втручатись правоохоронцям. В 
селі Підлужжя 31 грудня посварились 
між собою жінка з колишнім чоловіком. 
Проводиться перевірка.

Не знайшли спільної мови
Першого січня до Тисменицького 

відділу поліції поступило повідомлення, 

що двоє хлопців побились, один з них 
отримав тілесні ушкодження. Не зна-
йшли спільної мови 20-річні мешкан-
ці села Радча. Проводиться перевірка.

Був «під градусом»
і розпочав дебош чоловік в с. Угринів. 
Повідомлення про дебошира поступи-
ло уночі першого січня, о 23 год. 29 хв. 
Гірший розвиток у цьому випадку був 
упереджений правоохоронцями.

На самий свят-вечір,
6 січня, о 18 годині поступило повідо-
млення, що в с. Черніїв чоловік погро-
жує фізичною розправою своїй жінці. 
Проводиться перевірка.

За даними Тисменицького ВП ГУНП в 
Івано-Франківській області підготував 

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ 

  ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Рік півня розпочали… 
з «червоного півня»

Чимало прикрощів завдали рятівникам ДПРЧ-2 та пожежним місцевих пожеж-
них охорон нерозсудливість, ігнорування правил пожежної безпеки окремими 
мешканцями нашого району. Саме на різдвяні свята пожежним довелось виїж-
джати на місце події, пожежі, звісно, були ліквідовані, однак проблема зміцнен-
ня пожежної безпеки залишається злободенною. Про резонансні випадки пожеж 
з початку року, оперативне спрацювання служби цивільного захисту, пожежних 
МПК, загалом про пожежну безпеку розмовляємо з начальником Тисмениць-
кого районного відділу УДСНС в Івано-Франківській області Ігорем Дмитрівим.

— З 1 січня цього року на території Тис-
меницького району виникло вже чотири по-
жежі. Шостого січня о 15 год. 59 хв. в Старому 
Лисці сталося загорання легкового автомобі-
ля ВАЗ-2106, яке було спричинене коротким 
замиканням електропроводки. Пожежу було 
ліквідовано силами працівників місцевої по-
жежної команди Старого Лисця. Того ж дня о 
19.00 виникла пожежа в селищі Лисець. Го-
ріла господарська будівля (в комплексі га-
раж, хлів), на місце події виїжджали праців-
ники МПО Старого Лисця та черговий караул 
ДПРЧ-2 м. Тисмениця.

— Маємо по останньому згаданому ви-
падку елементарне недотримання правил по-
жежної безпеки?

— Наразі причини пожежі ще встановлюють-
ся. Варто сказати, що пожежу було локалізовано, 
вогонь не перекинувся на сусідні житлові будівлі, 
тим не менше пожежею знищено перекриття да-
ху на площі двадцять квадратних метрів, двад-
цять кубометрів дров та речі домашнього вжитку. 

8 січня в селі Підпечери, по вулиці Ле-
сі Українки, 17 саме опівночі, о 0 год. 01 хв. 
виникла пожежа в складському приміщенні 
столярного цеху. На дану пожежу залучалось 
п’ять пожежних автомобілів, а саме: автомо-
біль ДПРП с. Ямниця, ДПРП селища Єзупіль, 
МПО Старого Лисця та два автомобілі ДПРЧ-2 
м. Тисмениця. В загальному на гасінні поже-
жі працювало 15 чоловік особового складу. 
Ускладнювали гасіння пожежі сильний вітер та 
мороз, а також велика завантаженість складу 
дерев’яною продукцією. Шалена стихія вог-
ню вирувала досить довго, ліквідація пожежі 
тривала сім годин.

— Знову ж, причина виникнення пожежі?
— Причина пожежі встановлюється, по-

передня причина — коротке замикання в елек-
тромережі. Того ж восьмого січня о 7 год. 26 
хв. виникла пожежа в селі Хом’яківка по вулиці 
Івана Франка, 45 у приватному двоповерхово-
му будинку. На дану пожежу для її ліквідації 
було залучено вісім одиниць техніки. Орієн-

товна причина виникнення пожежі — пере-
кал димоходу. 

— Робота рятівників, пожежників за-
вжди на межі екстриму. Випадки, про які го-
воримо, стались саме під час святкових днів, 
так співпало чи додається сюди і халатність?

— Незалежно від того, свято чи звичайний 
робочий день, рятівники завжди перебувають 
у стані постійної готовності до дій в екстре-
мальних ситуаціях. Щодо причин виникнення 
пожеж, то вони або вже встановлені, або ж 
будуть встановлені. Необхідно сказати, що з 
настанням холодів зростає навантаження на 
електромережу — для обігрівання приміщень 
використовуються електроприлади. Тисме-
ницький районний відділ УДСНС в Івано-Фран-
ківській області звертається до мешканців 
району про дотримання правил пожежної без-
пеки при використанні пічного опалення, при 
використанні електронагрівальних приладів. 
Ще одне застереження. На території району 
та області утримується низька температура, 
тож під час сильного морозу бажано якомога 
менше знаходитись на відкритій території, не 
зловживайте спиртними напоями, одягайтесь 
відповідно до погодних умов.

— Чи діють на території району пунк-
ти обігріву?

— Такі пункти є, зокрема на базі Тисме-
ницької міської лікарні, районної в селищі Ли-
сець, а також міської лікарні в селищі Єзупіль 
та в Черніївському стаціонарному відділенні 
для постійного проживання одиноких непра-
цездатних громадян територіального центру 
соціального обслуговування Тисменицько-
го району.

Розмову вів І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС катего-
рії 2, серія А № 259391 від 3.03.1998 р., видане Івано-Франківською ОДА на ім’я 
Мотрович Сергій Романович, вважати недійсним.

Прожитковий мінімум та соціальні допомоги у 2017 році
Статтею 7 Закону України «Про державний бюджет на 2017 

рік» установлено, що прожитковий мінімум на одну особу в 
розрахунку на місяць складає з 1 січня 1544 гривні, з 1 трав-
ня — 1624 гривні, з 1 грудня — 1700 гривень. По основних со-
ціальних і демографічних групах населення: для дітей віком 
до 6 років з 1 січня — 1355 гривень, з 1 травня — 1426 гривень, 
з 1 грудня — 1492 гривні; для дітей віком від 6 до 18 років з 1 
січня — 1689 гривень, з 1 травня — 1777 гривень, з 1 грудня — 
1860 гривень; для працездатних осіб з 1 січня — 1600 гривень, 
з 1 травня — 1684 гривні, з 1 грудня — 1762 гривні; для осіб, які 
втратили працездатність, з 1 січня — 1247 гривень, з 1 травня 
— 1312 гривень, з 1 грудня — 1373 гривні.
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 

у 2017 році
Статтею 9 Закону «Про державний бюджет на 2017 рік» 

установлено, що рівень забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно 
до Закону України «Про державну соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожит-
кового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп 
населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для 
дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та 
інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям у 2017 році не може бути більшим, ніж 75 відсотків від 
рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового 

мінімуму для призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям у 2017 році становить:

Категорії осіб з січня з травня з грудня
Для працездатних осіб 
(21% ПМ для працездатних осіб) 336,00 353,64 370,02
Для осіб, які втратили працездатність, 
та інвалідів (100%) 1247,00 1312,00 1373,00
Для дітей (85%):     
віком до 6 років 1266,92 1333,31 1395,02
віком від 6 до 18 років 1579,22 1661,50 1739,10
віком від 18 до 23 років
(за умови навчання) 1496,00 1574,54 1647,47
Доплата на дітей:      
від народження до 13 років 250,00 250,00 250,00
від 13 до 18 років 500,00 500,00 500,00

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам на 2017 рік

Законом України «Про державну соціальну допомогу ін-
валідам з дитинства та дітям-інвалідам» визначене право 
на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного 
бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства 
та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціаль-
ної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір 
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та ді-
тям-інвалідам у 2017 році розраховується з урахування норм 
вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України «Про 
Державний бюджет на 2017 рік» з урахуванням норм поста-
нови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі 
питання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами):
Категорії інвалідів з січня з травня з грудня
Інвалідам з дитинства І групи підгрупи А 
з надбавкою на догляд 2561,90 2695,40 2821,10

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б 
з надбавкою на догляд 1870,50 1968,00 2059,50
Інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства 
ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії 
потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 
 1247,00 1312,00 1373,00
Інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства 
ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії 
потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 
 1247,00 1312,00 1373,00
На дітей-інвалідів 1247,00 1312,00 1373,00
На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд 
 2227,90 2344,40 2453,10
На дітей-інвалідів до 6 років 
з надбавкою на догляд 1550,40 1631,40 1707,10
На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на 
догляд 2561,90 2695,40 2821,10
На дітей-інвалідів від 6 до 18 років 
з надбавкою на догляд 1717,40 1806,90 1891,10
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською 
катастрофою 1309,35 1377,60 1441,65
На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 
 2664,35 2803,60 2933,65
На  д і тей - і нвал ід і в ,  захворювання  яких  пов ’язане 
з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на 
догляд 1986,85 2090,60 2187,65
На дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на 
догляд 2998,35 3154,60 3301,65
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою 
на догляд 2153,85 2266,10 2371,65

Розміри деяких видів державних допомог 
на 2017 рік

Категорія допомоги з січня з травня з грудня
Допомога у зв’язку з вагітністю 
і пологами: 400,00 421,00 440,50
Допомога при народженні дитини:      
одноразова виплата 10320,00 10320,00 10320,00
щомісячна виплата 860,00 860,00 860,00
Допомога на дітей одиноким матерям: Надається у розмірі, 
що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в 
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
на дітей віком до 6 років 1355,00 1426,00 1492,00
на дітей віком від 6 від 18 років 1689,00 1777,00 1860,00
на дітей віком від 18 до 23 років 1600,00 1684,00 1762,00
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:  
на дітей віком до 6 років 2710,00 2852,00 2984,00
на дітей віком від 6 від 18 років 3378,00 3554,00 3720,00
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів:   Надається у розмірі, 
що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом 
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
на дітей віком до 6 років 677,50 713,00 746,00
на дітей віком від 6 від 18 років 844,50 888,50 930,00
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування:    
на дітей віком до 6 років 2710,00 2852,00 2984,00
на дітей віком від 6 від 18 років 3378,00 3554,00 3720,00
на дітей віком від 18 до 23 років 3200,00 3368,00 3524,00
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій сім’ї, яка 
проживає з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 
   1544,00 1624,00 1700,00

Вітаєм із здобуттям наукового ступеня!
Колектив Тисменицької міської ради та мешканці м. Тисмениця щиро вітають 

міського голову Степана Дмитровича Сворака з успішним захистом дисертації за 
спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 
вчень» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Бажаємо Вам невпинного руху вперед, нових наукових здобутків, успішного 
здійснення всіх планів та задумів. Нехай підґрунтям щасливого життя та плідної 
професійної діяльності буде міцне здоров’я, серце, сповнене любові та добра, на-
тхненна думка й щирі почуття!
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Коляда нам 
дарована з неба
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

На фест, що розпочався  восьмо-
го січня Архієрейською Божественною 
Літургією, яку відслужив Архієпископ і 
Митрополит Івано-Франківський Кир Во-
лодимир Війтишин, завітав наш краянин 
— міністр культури України Євген Нищук. 

Митрополит Володимир благосло-
вив учасників, гостей та всіх людей до-
брої волі, котрі бажають почути та й са-
мим поспівати відомі та нові колядки на 
прославу Всевишнього, який, з великої 
любові до нас, став людиною. Провести 
час коляди з молитвою, пам’ятаючи, що 
коляда нам дарована з неба, закликав 
новий настоятель парафії прп. отець Йо-
сафат Хаймик, ЧСВВ, наголошуючи, що 
ангели від Господа були тими, хто впер-

ше заспівали колядок та нам заповіли 
продовжувати їх тут на землі.

Цьогорічна «Коляда на Майзях» ви-
йшла не лише за межі храму, позаяк ко-
лективи колядували по всьому облас-
ному центрі, а й отримала міжнародну 
складову, а це в свою чергу обмін до-
свідом поміж учасниками художньої са-
модіяльності. 

Дзвінкими колядами завершували 
програму третього фестивального дня 
представники Тисмениччини —  народ-
ний аматорський ансамбль пісні і танцю 
«Барви Прикарпаття» села Старі Криво-
тули.  Колектив під орудою Петра Зани-
ка   має давні традиції і налічує майже 
шість десятків учасників (окрім вокаль-
ної групи має у своєму складі ще танцю-

вальний колектив). До столиці Прикар-
паття у час Різдва кривотульці завітали 
менш чисельним складом. Вокальний 
ансамбль разом із оркестром зачарував 
мелодійними колядами та патріотични-
ми віншуваннями піднімаючи дух укра-
їнства у кожного присутнього у храмі. 

Бажаючі насолодитися мистецьким 
різнобарв’ям різдвяного репертуару, по-
спішайте на Майзлі: фестиваль у стінах 
Василіянського монастиря триватиме 
ще три дні. 13 січня після Вечірньої та 
Літургії за участі хору «Тавор» із Гошів-
ського монастиря о 18.15 колядувати-
муть гості з Києва,  Тернопільщини, За-
поріжжя, Литви та Польщі. 

Наступного дня фестивальна про-
грама розпочнеться о 14.00 на Вічевому 
майдані Івано-Франківська, а о 18.15 про-
довжиться у стінах Храму Царя Христа. 

Цієї неділі, 15 січня, о 16.00 організа-
тори «Коляди на Майзлях» запрошують 
усіх на гала-концерт та спільну коляду на 
подвір’ї монастиря отців Василіян, аби 
прославити народження Божого Сина.

Оксана САКОВСЬКА 

Творчість
Художня наївність, 

що межує зі святістю
Мешканка с. Побережжя Надія Мойсей-Гасюк — своєрідний феномен. Зви-
чайна жінка, мама й бабуся, за фахом — кулінар, у віці, коли їй було вже за 
сорок, зненацька почала малювати. Відтоді мала уже п’ять персональних 
виставок, зокрема першу в 2009-му і цьогорічну — в івано-франківському 
Обласному музеї мистецтв Прикарпаття. Вважає, що несподіваний потяг до 
малювання — то воля Божа. Тож і підбірку робіт, які експонуються нині у му-
зеї, назвала «Для Тебе, Господи».

Народна мисткиня досі пам’ятає 
свою першу роботу — вазу з квітами. 
Нині ж її доробок складають понад сто 
шістдесят живописних картин — пейза-
жів, портретів, сюжетних сцен. «Нікого 
не наслідую, використовую власну тех-
ніку малювання. Коли не знаю, як щось 
намалювати, то виходжу на двір і при-
дивляюся до кольорів, відтінків», — роз-
повідає авторка. Її живопис яскравий, 
насичений, повний оптимізму, позити-
ву. Очевидно, таким авторка бачить цей 
світ, хоча доля Надії Мойсей-Гасюк була 
далеко не безхмарною. Про це на від-
критті виставки у художній, римованій 
формі розповіла присутнім її сусідка: 
як стриганчанка Надійка рано втрати-
ла тата, як вийшла заміж за коханого 
із Побережжя, створила чудову сім’ю, 
тішилася нею, як підкралося лихо — і 
Надія овдовіла. Але жінка завжди зна-
ходить у житті добре, приймає усе, дане 
Богом, із вдячністю, що й відображає 

у своїх живописних роботах. На них — 
рідне село, природа, українські свята, 
близькі люди. До речі, у день відкриття 
виставки рідні й односельці приїхали, 
щоб потішитися за Надію, привітати й 
підтримати її. Підходили до картин, упіз-
навали на них себе, своє Побережжя.

Виставка Надії Мойсей-Гасюк у ху-
дожньому музеї — це дещо несподівано. 
Адже зазвичай тут експонуються роботи 
іншого характеру: мистецтво, яке витри-
мало випробування часом або сучасне, 
професійне. У цьому ж випадку мова 
йде про аматорську творчість, котру 
керівник заповідника «Давній Галич» 
Олександр Береговський на відкритті ви-
ставки визначив як «наївне мистецтво».

Своє рішення запросити народну 
мисткиню до Музею мистецтв Прикар-
паття його директор Михайло Дейнега 
пояснив тим, що іноді хочеться шукати 
чогось нового, інакшого, відкривати 
нові таланти. А малярство Мойсей-

Гасюк приваблює своєю яскравістю, 
сердечністю. А ще викликає подив і 
захоплення. Адже ця жінка має чи-
мало клопотів, як кожна українська 
мешканка села. А все ж знаходить час 
для малювання, бо, як сама каже, «хо-
четься створити щось красиве». За 
повної відсутності фахової підготов-
ки, художниця відчуває перспективу, 
композицію, гармонію кольорів, тоб-
то має добру художню інтуїцію. «Во-
на малює «наївно» і щиро, як дитина, 
але у цих роботах присутнє доросле 
бачення світу, — так характеризували 
фахівці малярство Мойсей-Гасюк. — 

Ця наївність у роботах межує зі свя-
тістю». Оглядаючи роботи жінки, наче 
потрапляєш у дитячий сон, в казку, в 
маленький заквітчаний сільський рай. 
Картини випромінюють тепло й світ-

ло. І знову спадає на думку, що укра-
їнські прості люди наділені великим 
талантом від Бога.

Вероніка ЗАНИК

Різдвяна ніч Зима

А на картинах Мойсей-Гасюк — знайомі обличчя Татове дитинство Народження Ісуса

Квіти художниці від односельчанки і шанувальниці

Віншування від Михайла Гавадзина

Керівник колективу Петро Заник

Різдво від Єзуполя до Запоріжжя
Часточку різдвяної обрядовості 
з колядками, щедрівками, він-
шуваннями подарували аматори 
сцени Народного дому селища 
Єзупіль спільно з вихованцями 
дитячої музичної школи юним 
глядачам із Запорізької області, 
які перебували під час Різдвяних 
свят у сім’ях села Побережжя.

Поблагословив паству і привітав з 
Різдвом гостей та всіх присутніх у залі па-
рох церкви св. Миколая о. Володимир Кад-
луб. А хори — дитячий і мішаний — під керів-
ництвом Наталії Вовчук виконали величні 
різдвяні колядки. З великою цікавістю юні 
школярі-запоріжці спостерігали за вико-
навською майстерністю учасників зраз-
кового хореографічного колективу «Пер-
линка» (керівник Ольга Парєшних). Учні 
дитячої музичної школи показали свою 
майстерність гри на інструментах та зача-
ровували прекрасним професійним співом 
(директор Віолетта Костенко). Прозвуча-
ли пісні «Свято», «Новий рік» у виконан-
ні дипломанта Всеукраїнського конкурсу 
«Дзвони Прикарпаття» Оксани Недоступ 
та колядки від Діани Біловус. Під керівни-

цтвом Елеонори Сковронської, режисера 
цього свята, лунало багато привітань від 
учнів навчально-виховного комплексу.

Глядачі та гості навіть незчулися, як 
підійшло завершення величного дійства — 
розколяди. Їх щедрі аплодисменти стали 
найкращою оцінкою зусиль великої єзу-
пільської мистецької родини, яка щоразу 
з великим бажанням виходить на сцену 
закладу культури, аби тішити свою публі-
ку, примножуючи та передаючи традиції, 
народні обряди.

Насамкінець селищний голова Ганна 
Кушнір запросила всіх дітей та вчителів із 
Запоріжжя на сцену, привітала їх, а вони 
щиро подякували за гарно проведений час.

Роман НЕДОСТУП, 
директор Народного дому
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Не хірург, 
а травник від поезії

Кажуть, українська душа — поетична. Як-
що хто не вірить, то йому досить походи-
ти нетрями українського Інтернету, і він 
наштовхнеться на просто вражаючу кіль-
кість «поетичного слова». Потяг до риму-
вання та віршування, либонь, має полови-
на українців. І на то нема ради. Природ-
но, що більшість з цього писання складає 
графоманія. Бо ж не може бути такої кіль-
кості щирого золота. Але поетична душа 
схильна болісно реагувати на критику. Тож 
як сказати графоману, що було б краще, 
аби він займався чимсь кориснішим для 
суспільства, ніж «поезія»? Поготів важко 
сказати визнаному поету, що й у нього у ві-
ршах трапляються «блохи». Максимально 
делікатного способу реагувати на поетич-
ні «недосконалості» добрав автор книжки 
«Тобі сюди, Алісо!», черніївчанин Володи-
мир Присяжнюк.

Його збірочка — це пародії на віршу-
вання. Слід зауважити, що в його поле зору 
потрапляють не лише поети-початківці, а й 
метри. І тоді Володимир Присяжнюк обертає 
ґанж на гумор. А незлостивий сміх, легка 
іронія — то завжди здорово. Не даремно у 
передмові до збірки член Національної спіл-
ки письменників України Богдан Томенчук 
написав про Присяжнюка: «Він як лікар. 
Не хірург і навіть не терапевт, а травник чи 

хто…» Тому тоненька книжечка пародій із, 
на додачу, потішними ілюстраціями-малю-
ночками Ірини Токарської, подарує читачеві 
гарний настрій. А усе, що не увійшло у видану 
Івано-Франківською «Лілеєю-НВ» збірочку, 
можна знайти на сторінках Facebook, де у 
Володимира Присяжнюка багато друзів і 
шанувальників його таланту.

Вероніка ЗАНИК

Космічна 
мелодія рим
У гостинному готельно-ресторанному комплексі 
«Княжий двір» м. Тисмениця відбулося довгоочіку-
ване представлення книги «Місто героїв і понятих» 
прикарпатського поета, лауреата літературних пре-
мій імені В. Чорновола й І. Франка, директора Іва-
но-Франківського регіонального центру оцінюван-
ня якості освіти Богдана Михайловича Томенчука.
«Самодостатня і статечна Тисмени-

ця... Де три куми збираються і ґрунтовно 
цікавляться, а по чому нині Буковель. 
Здається, ну в чому їм може розходи-
тися? Виявляється, в слові... Коли ми з 
Іваном Любінцем, Ігорем Гриником та 

його гітарою зайшли в передноворічний 
«Княжий двір», він гудів, як вулик... І за-
тих нечуваною тишею, коли ми з гітарою 
взяли слово... 

Ми таки люди, таки голодні на щось 
інше, ніж гроші, клопоти, потреби. Ду-
ша хоче прихилитися до іншої душі і 
світитися сльозою навіть у Різдвяних 
світлотінях... Школярі, вчителі, бізнес-
мени, владці... А насамперед — люди. І 
тому все вийшло так по-людськи. І що, 
що в Тисмениці є гроші... А книжки не 
продавалися, бо... ми їх просто розда-
рували... Різдво ж... Люди добрі, Рі-ізд-
во... Дякуємо, пані Маріє Люта з Вашою 
командою, дякуємо, мудрі і хлібосоль-
ні панове Адамчуки – Анна та Ігор – з 
«Княжого двору» в такій ґоноровій Тис-
мениці, такій справжній Тисмениці...»

На своїй сторінці у мережі Facebook 
саме такими рядками звернувся до ша-
нувальників поезії Богдан Томенчук, лю-
дина, до якої йдеш по Слово. Гортаєш 

сторінку за сторінкою і… розкошуєш, чи-
таєш і не начитаєшся, поглинаєш рядок 
за рядком неймовірних віршів, п’єш ковт-
ками кожну величаву думку поета і все 
одно відчуваєш спрагу, бажання втопи-
тися в морі цілющих фраз, викарбуваних 
кришталевих слів.

Наше місто зустріло гостей сірим, 
похмурим зимовим небом і несподіва-
ним дощем. Та понуру сірість погоди од-
разу розвіяли теплі усмішки тисменичан, 
їх щирі вітання. Серед присутніх були 
отець Роман Микієвич, представники 
влади, керівники установ, бізнесмени, 
директори шкіл, працівники культури, 
освіти, медики, учителі, учасники Шкіль-
ного парламенту. Організатор вечора 
поезії — директор Тисменицької спеці-
алізованої школи І-ІІІ ступенів з погли-
бленим вивченням окремих предметів 
Марія Люта. Модератор — заступник ди-
ректора Івано-Франківського регіональ-
ного центру оцінювання якості освіти 
Іван Любінець.

Години зцілення струнами душі па-
на Богдана, романтична мелодія гітари 

й ліричні пісні у виконанні емоційно-на-
тхненного барда, кандидата історичних 
наук, директора обласного архіву Іго-
ря Гриника на вірші Маестро, вино й 
аромат свіжозвареної кави, такої, що 
манить і запрошує до розкриття нових 
таємниць... Поезію Богдана Томенчу-
ка — любовну, громадянську, філософ-
ську — читали Василь Шкромида, Ната-
лія Мельниченко й Ольга Карп’юк. Було 
неймовірно і справжньо. У подарунок 
гостям народний аматорський жіночий 
вокальний ансамбль «Перлина» пода-
рував пісню, яка стала ще одним міс-
точком єднання сердець напередодні 
Різдвяних свят. Красива, магічна атмос-
фера заходу полонила всіх. А далі — у 
кожного свої думки, бажання та пере-
живання: «…Дякуємо, пане Богдане, за 
Вашу талановиту і глибоку поезію, яка 
торкається і серця, і душі кожної люди-
ни, незалежно від її географії». «Наше 
пошанування, пане Богдане, за те, що 
Ви є; знаєте, бачите і відчуваєте більше, 
ніж хтось інший. Словом витаєте понад 
хмарами і в морських глибинах душі…» 
«Серце радіє, що і в нас знайшлися лю-
ди, не байдужі до поетичного світу, які 
організували цю приємну, феєричну імп-
резу…» «Сьогодні вся інтелігенція міста 
й району зібралася на цікавій зустрічі 
з майстром добірного, божественного 
слова, митцем думки, людиною творчого 
обдарування, живим класиком Богданом 
Томенчуком. Люди задоволені, тому що 
потребують мудрого, поетичного, силь-
ного, відважного слова».

Ольга КАРП’ЮК, педагог-організатор 
Тисменицької школи

Із циклу «Літературні пародії»
Андрій Люпин
ми з тобою — бульйонні кубики,
ми так хочемо разом бути,
що здаємось занадто 

розгубленими
намагаючись власне почути.

Володимир Присяжнюк
Ми так хочемо бути разом! —
Що нам свисти осудливі публіки?...
Що чиїсь нам смішки та образи? —
Ми ж з тобою — бульйонні кубики!
Акуратно так запаковані.
Може, «Кнорр», ну а може «Маггі», —
У любовних боях загартовані,
І зове нас кохання магія!
Бо кохання — то ніжність і радість,
Бо кохання — повітря ковток!
Не властива для кубиків 

слабкість
Ми стрибнем сміло у кип’яток!

25. 10. 2016
Дружня пародія-шарж на експе-

рементальну поезію Серго Сокольни-
ка. Поезію рухають вперед експери-
ментатори!

Із циклу «Літературні пародії»
Серго Сокольник
ЖИТТЯ, НУ ЧОМУ ТИ...
«…Що, ніби покинуті діви,
Схиливши голівки свої,
Мене вибачають, бо діла
Не маю до них. Зачаї —
Всь у травах загублений смуток

Прогаяно-зниклих поба-
Чень. Нині минуле спокутуй-
Бо стрімко надходить доба…»
***вірш експериментаторський. 

Авторські знахідки)

Володимир Присяжнюк
Життя, ти прекрасне! Буяй!
Життя, ти таке цікаве!
На кухні досмажую яй-
Ця. П’янить ароматом кава…
Поет я- і дрОва не ко-
Лю. Не ношу важкі мішки.
Поет я -Серго Соко-

Льник- сховайте свої смішки!
В траві загубив десь я сму-
Ток… Відкинувши сентименти,
До всіх промовляю я: ”Му-
Дрі я ставлю експерименти!»

03.10. 2016
P.S.
«… Всь у травах загублений смуток
Прогаяно-зниклих поба-»
Віршованих оборудок
І далі чекає юрба!

Із опублікованого у Facebook

м.Тисмениця, 
вул. Галицька, 19

З ювілеєм, друже!
13 січня поважний 60-річний ювілей 
відзначає добре знаний та шанова-
ний не лише у Тисменицькому районі 
управлінець і господарник, людина 
багатого досвіду й твердих переко-
нань, людина справи і честі Володи-
мир Миколайович Семенів.

Доля розпорядилася так, що одра-
зу після закінчення Чернівецького уні-
верситету в 1982-му 25-річний уродже-
нець села Олеша Тлумацького району 
прийшов працювати в Тисменицький 
район, у тодішній колгосп «Правда» з 
центральною садибою в селі Черніїв. І 
тут разом з дружиною, колишньою од-
нокласницею Ольгою Дмитрівною, В. 
Семенів, як мовиться, звив своє гніздо.

Гуманітарій за освітою, але селян-
ський син по крові, Володимир Микола-
йович освоював тонкощі аграрної госпо-
дарки, будучи заступником у знаного в 
районі Мілентія Мартинюка, а в 1990-му 
очолив господарство, яке тоді було ре-
організовано в селянську спілку «Рідна 
земля». У той час як господарства од-
не по одному занепадали, «Рідна зем-
ля» славилася першокласним тварин-
ництвом, в районі без жартів говорили, 
що Семенів на черніївських шутрах має 
кращі врожаї, ніж інші на багатих гуму-
сом придністровських землях.

У 1997 році В. Семенів погодився на 
пропозицію тодішнього голови Тисмениць-
кої РДА Романа Ткача та став першим за-
ступником голови райдержадміністрації, 
який опікувався передовсім питаннями бу-
дівництва, розвитку комунікацій. Не пору-
шуючи субординації, енергійний керівник 
займався ремонтами  та спорудженням 
шкіл, водогонами, газифікацією та заслу-
жив авторитет чоловіка відповідального, 
чоловіка слова. У 2002-2005 рр. В. Семенів 
очолював Тисменицьку райдержадміні-
страцію, одночасно був депутатом обласної 
ради, користувався довірою перших осіб 
області, завдяки чому зумів чимало зро-
бити для соціального розвитку району. У 
2005-му році, попри певне напруження в 
стосунках з Романом Ткачем, який став 
головою ОДА, Володимир Миколайович 
врешті дав згоду очолити управління обл-
держадміністрації з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської катастрофи 
та керував управлінням цілих п’ять років.

Навесні 2010-го – чергова зміна вла-
ди, «зоряний час» «регіонів». Намісником 
області вдруге стає нині покійний Ми-

хайло Вишиванюк та пропонує на голову 
Тисменицької РДА Семеніва, в ділових 
якостях якого ніколи не сумнівався. При 
цьому, В. Семенів був єдиним в області 
намісником району, який не входив до 
партії регіонів. А після місцевих вибо-
рів 2010 року Володимира Миколайо-
вича обрали головою районної ради, і 
впродовж п’яти років саме районна рада 
контролювала ситуацію на Тисмениччи-
ні. За цей час успішно втілювалися про-
екти місцевого самоврядування, відкри-
валися навчально-виховні комплекси, 
спортивні майданчики.

Ще латиняни говорили: часи зміню-
ються, і ми змінюємося з ними. Нині в 
районній раді обране нове керівництво, 
серед якого й учорашні учні Семеніва. 
Свій досвід та вміння Володимир Ми-
колайович реалізує у виробничій сфері. 
Принагідно тішиться й онуком – також 
Володимиром Миколайовичем.

У цей ювілейний день щиро вітає-
мо солінізанта та зичимо йому міцного 
здоров’я, сили й витривалості, енергії 
та завзяття в усіх життєвих перепеті-
ях. Сімейного затишку, доброго пого-
жого настрою, вірних друзів та щирих 
однодумців.

Хай успіх і шана людська будуть і 
надалі Вашими супутниками на життє-
вому шляху, хай Господь посилає Вам 
свою благодать.

Добра Вам, радості багато,
До сотні літ – без горя і журби!
Здоров’я, щастя і достатку,
Всіх благ земних!
З роси й води!

Друзі та колеги
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 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця
Про результати діяльності місцевої прокуратури на території 

Тисменицького району за 10 місяців 2016 року
Відповідно до п. 36 ст. 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст. 6 Закону 
України “Про прокуратуру”, враховуючи рекоменда-
ції постійної комісії районної ради з питань розви-
тку  місцевого самоврядування, адміністративно-
територіального устрою, регламенту, депутатської 
діяльності та етики, захисту прав людини, закон-
ності та правопорядку, районна рада вирішила:

Інформацію керівника Тисменицької міс-
цевої прокуратури про результати діяльності 
місцевої прокуратури на території Тисмениць-
кого району за 10 місяців 2016 року взяти до 
уваги (додається).

Голова районної ради 
Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Тисменицького відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській 

області на території Тисменицького району в 2016 році
Відповідно до п. 36 ст. 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховую-
чи рекомендації постійної комісії районної ради 
з питань розвитку  місцевого самоврядування, 
адміністративно-територіального устрою, регла-
менту, депутатської діяльності та етики, захисту 
прав людини, законності та правопорядку, район-
на рада вирішила:

Інформацію т.в.о. начальника Тисменицького 
відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Івано-Франківській області, підполковни-
ка поліції Щербанюка Т. М. про стан законності, 
боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку та результати діяльності Тисменицького 
відділу поліції Головного управління Національ-
ної поліції в Івано-Франківській області на тери-
торії Тисменицького району в 2016 році взяти до 
уваги (додається).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про хід виконання програми розвитку місцевого самоврядування 
в Тисменицькому районі на 2016-2020 роки

Керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, рішенням районної ра-
ди від 23.03.2016 “Про план роботи районної ради 
сьомого демократичного скликання на 2016 рік”, 
рекомендаціями постійної комісії районної ради з 
питань розвитку місцевого самоврядування, адміні-
стративно-територіального устрою, регламенту, де-
путатської діяльності та етики, захисту прав людини, 
законності і правопорядку, районна рада вирішила:

1. Інформацію про хід виконання програми 
розвитку місцевого самоврядування в Тисмениць-

кому районі на 2016-2020 роки взяти до уваги (до-
дається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федоришина 
і постійну комісію районної ради з питань розви-
тку місцевого самоврядування, адміністративно-
територіального устрою, регламенту, депутатської 
діяльності та етики, захисту прав людини, закон-
ності і правопорядку (В. Царук).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ 

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про роботу комісії з питань присудження премії 
імені Романа Федоріва за 2016 рік

Відповідно до рішення районної ради від 
15.03.2013 “Про внесення змін до рішення 
районної ради від 12.06.2003 “Про заснуван-
ня районної премії імені Романа Федоріва в 
галузі літератури, культури, образотворчого 
і народного мистецтва”, Положення про комі-
сію з питань присудження премії імені Рома-
на Федоріва, керуючись рекомендаціями по-
стійної комісії районної ради з питань гума-

нітарної політики та свободи слова, районна 
рада вирішила:

1. Інформацію про роботу комісії з питань при-
судження премії імені Романа Федоріва за 2016 рік 
взяти до уваги (додається).

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

Голова районної ради Роман КРУТИЙ 

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про затвердження акта прийому-передачі вбудованого приміщення 
Тисменицької центральної районної аптеки № 17

Керуючись Законами України “Про місце-
ве самоврядування в Україні”, “Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної влас-
ності”, розглянувши матеріали комісії щодо при-
йому-передачі вбудованого приміщення Тисме-
ницької центральної районної аптеки № 17 на 
баланс Тисменицької районної ради, врахо-
вуючи рішення районної ради від 28.10.2016 
“Про внесення змін до рішення районної ради 
від 24.05.2012 “Про перелік об’єктів спільної 
власності територіальних громад  району” та 
рекомендації постійної комісії районної ради з 
питань соціально-економічного розвитку, функ-
ціонування об’єктів соціально-культурного при-
значення, реалізації державної регуляторної по-

літики, малого, середнього бізнесу та інвестицій, 
районна рада вирішила:

1. Затвердити акт прийому-передачі вбудова-
ного приміщення Тисменицької центральної ра-
йонної аптеки № 17 від 24.11.2016 (додається).

2. Контроль за виконанням рішення поклас-
ти на заступника голови  районної ради І. Фе-
доришина та постійну комісію районної ради з 
питань соціально-економічного розвитку, функ-
ціонування об’єктів соціально-культурного при-
значення, реалізації державної регуляторної по-
літики, малого, середнього бізнесу та інвести-
цій (В. Говзан).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про  затвердження протоколів засідання конкурсної комісії 
“Про надання в оренду  приміщеннь Лисецької ЦРЛ”

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

1. Затвердити протокол № 2 від 31.10.2016 за-
сідання конкурсної комісії з проведення конкурсу 
на право оренди об’єкта майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ та міста райо-
ну – частини нежитлового приміщення (котельні) 
Лисецької ЦРЛ загальною площею 120 м кв. , що 
знаходиться за адресою: селище Лисець, вул. Рад-
чанська, 10,  Івано-Франківської обл., Тисмениць-
кого району, терміном  до 3-х років, що перебуває 
на балансі Лисецької ЦРЛ (додається).

2. Затвердити протокол № 3 від 21.11.2016 
засідання конкурсної комісії з проведення по-
вторного конкурсу на право оренди об’єкта май-
на спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ та міста району –  нежитлових під-
вальних приміщень (кафе) Лисецької ЦРЛ за-
гальною площею 50 м кв., що знаходиться за 
адресою: селище Лисець, вул. Радчанська, 10,  
Івано-Франківської обл., Тисменицького району, 
терміном  до 3-х років, що перебуває на балансі 
Лисецької ЦРЛ (додається).

3. Лисецькій ЦРЛ укласти договори оренди 
терміном до 3-х років з переможцями конкурсів 
на право оренди.

4. Контроль за виконанням рішення поклас-
ти на заступника голови районної ради І. Фе-
доришина.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця
Про план роботи районної ради сьомого демократичного скликання 

на 2017 рік
Відповідно до ст. 43 Закону України “Про міс-

цеве самоврядування в Україні”, районна рада ви-
рішила:

1. Затвердити план роботи районної ради сьо-
мого демократичного скликання на 2017 рік.

2. Заступнику голови районної ради, головам 
постійних комісій районної ради, виконавчому апа-

рату районної ради разом з відповідними управлін-
нями та відділами районної державної адміністра-
ції забезпечити виконання запланованих заходів.

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

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця
Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року 

“Про затвердження Програми “Фонд районної ради на виконання 
депутатських повноважень” на 2016-2020 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні”  районна рада ви-
рішила:

1. Внести зміни до додатку вищевказаного 
рішення, виклавши  розділ “Місцеве самовряду-
вання”  в такій редакції:

Кошти  спрямовуються  на  покращення 
матеріально-технічної бази органів місцево-

го самоврядування , проведення заходів до 
державних свят та відзначення Днів сіл, се-
лищ та міста.

2. Контроль за виконанням рішення поклас-
ти на заступника голови районної ради І. Фе-
доришина.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про виконання рішення районної ради від 23.12.2015 
“Про депутатський запит В. Гейка”

Керуючись пунктом 5 статті 22 Закону Украї-
ни “Про статус депутатів місцевих рад”, пунктом 9 
статті 43 Закону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, районна рада вирішила:

1. Інформацію Тисменицької районної державної ад-
міністрації від 19.01.2016 №  03/03-29“з” взяти до уваги.

2. Враховуючи, що вимоги В. Гейка, наведені 
в його депутатському запиті, виконані, рішення 
районної ради від 23.12.2015 “Про депутатський 
запит В. Гейка” зняти з контролю. 

Голова районної ради  Роман КРУТИЙ 

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

Р І Ш Е Н Н Я 
 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця

Про звіт головного редактора районної газети “Вперед” 
про роботу редакції у 2016 році

Заслухавши та обговоривши звіт головного 
редактора районної газети “Вперед” про роботу 
редакції у 2016 році, відповідно до статті 43 Зако-
ну України “Про місцеве самоврядування в Украї-
ні”, районна рада вирішила:

1. Звіт головного редактора газети “Вперед” 
про роботу редакції взяти до уваги (додається).

2. Рекомендувати Тисменицькій район-
ній державній адміністрації, територіальним 
підрозділам центральних органів виконавчої 
влади, міській, селищним, сільським радам 
укласти в 2017 році договори про висвітлення 
діяльності з редакцією газети “Вперед” відпо-
відно до Закону України “Про порядок висвіт-
лення діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації” та передбачи-
ти кошти у відповідних бюджетах, програмах 
і кошторисах.

3. Сприяти трудовому колективу комуналь-
ного підприємства Редакція газети “Вперед” 
у реформуванні та реалізації інших положень 
Закону України “Про реформування держав-
них і комунальних друкованих засобів масо-
вої інформації”.

4. Контроль за виконанням рішення по-
класти на заступника голови районної ради 
І. Федоришина і постійну комісію районної 
ради з питань гуманітарної політики та сво-
боди слова (В. Заник).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ
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17.15, 18.15 -

 
20.03, 1.00 .  

22.15  !
23.10 "  .com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 : 

2.15, 5.15  
3.15  
3.35   
4.15   . -

 
3.00, 2.20  
5.35, 6.10 /  " "
6.09, 7.53 Kids Time
6.55 /  "    

"
7.55 /  " :  

"
9.30 /  "  "
11.50 /  "  -

:  "
14.00 /  "  " 
(16+)
16.00 /  "  : 

" (16+)
18.00 
19.00 

21.55   -

0.20 /  "  
"

2.15   -

 « »
5.50    -

 
6.50, 7.15, 8.15   

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 1.30 
9.15, 3.20  
11.00, 4.30  -

12.00, 21.00 /  " -
 " (16+)

13.50, 15.30 /  "  
 "

18.00 /  "  " 
(16+)
19.45, 2.20 -  " -

 "
23.00  
23.30 /  "  

" (16+)
5.20 /  " " (16+)

6.00  
7.20, 13.10  
8.10  
9.10, 19.50  

10.10 
11.10, 17.50  

 
12.10  
14.10  
15.10, 20.50   -

 (  )
16.00, 23.40 -

 
16.50, 22.40  -

18.50  
21.40 
0.30 .ua

 « »
6:00  . -

.
6:05 .  

.
6:35 -Time.
7:05  .
8:30 . 
8:45   

.
9:20  . 
10:30  

  Deutsche Welle: 
“Global 3000”. 
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30  -

. 
13:30  . 
14:00  . 

14:15 
14:30 .
14:50  .
15:45 
16:00 “ ”   

.
16:45   

.
17:00 
17:20 . 
17:40 .
18:00  .
18:20  .
18:45 
19:10  

.
19:45  .
20:00   -

.
20:30    -

.
20:45 
21:10 /  “ ”. (2).
21:50 .
22:10 
22:30 /  “ ”. (2).
24.00  . -

.
00:05 .
00:20 -Time.
00:40  .
02:10  .
02:40  .
03:00 /  “ ”. (2).
04:35 -Time.
04:50   .

 

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 5.30 -

6.10, 7.10, 8.10  -

6.15, 7.15, 8.15 
6.20, 8.20 
6.30, 23.00  -

6.45, 7.45, 8.25 
7.25, 23.35  
8.35 .Ua
8.45, 0.20 
9.00, 21.30 . 

9.15, 20.20, 5.00  

9.50   
10.25 /  "  -

"
12.30  -

13.15   '   

14.00 .ua
14.30 
15.30  -

15.55 
16.25  
16.40, 4.15 /  "  

"
17.25    -

?
17.50 /  " "
18.20, 1.20  

19.00, 1.50 . 

19.20 /  "     
  "

19.55  
21.50 /  "  "
22.40   
22.55 
23.15 
2.05 ' . 
3.00 . . 
3.55   

 «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30 
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«   «1+1»
9.30 "  -

.  "
12.20 "  "
14.15 /  "  -

-2"
17.15 /  "  -

 "
20.15 /  "  -

-3: "
22.40, 1.35 "  -

-8"
23.45, 2.25 /  " -

-1:  "
5.25 "   

"
5.30 " -2: -

  "

6.00 
6.20, 14.00 «  

...»   -

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 
7.15, 8.10 «   « -

»
9.20 "  -

"
11.20, 12.25, 21.00 /  
" - " (12+)
15.50, 16.45 " "
18.00, 19.00 -  
"  "
20.00, 5.10 " "
0.55 /  "  " 
(18+)
3.00 "  . 

"
3.40 /  "  "

ICTV
5.30  !
6.30    

8.45 . 
9.15, 19.20  

10.05   -

11.15 /  " " 
(16+)
12.45, 15.45 . 

13.25 /  " '   -
. " (16+)

16.20 /  "   
  " (16+)

18.45, 21.05 . -

20.20  

21.25 /  "  
-2" (16+)

23.35 /  "  
" (16+)

1.35 /  " - -2" 
(16+)
3.00 
4.20   

4.25  
4.30 
4.50 

6.35, 16.00 "   
!"

8.20 "  "
9.20 "  -

-15"
14.05 /  "  "
18.00, 22.00 " - -

"
18.30 /  "   -

"
20.00, 22.45 "  

 !-7"
0.00 " - -7"

5 
6.00, 21.40, 3.00 -
Time
6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 
17.55   
6.20, 1.55  
6.25, 0.25  
6.30, 18.45  

6.40, 8.20, 21.25, 0.15 
-

6.45  LIFE

6.55   
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
23.00  
7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 
8.35  -

7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20   

7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
9.20, 17.50  
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 -

 
20.03, 1.00 . -

 
22.15  
23.10 "  .com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

: 
2.15, 5.15  
3.15  
3.35   
4.15   . -

 
4.00, 2.40  
4.10, 18.00 
5.05, 6.50 Kids Time
5.10 /  " "
6.55 /  " " (16+)
8.10    
9.55  

12.45   
19.00   -

22.45 /  "  -
" (18+)

0.50 /  " "
 « »

6.10, 16.10, 5.20 /  " -
" (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 1.20, 3.45 
7.15, 8.15   
« »
9.15  
11.20, 4.30  -

13.20, 15.30, 21.00 /  
"  " 
(16+)
18.00 /  "  " 
(16+)
19.45 -  " -

 "
23.00  
23.30 /  "CSI.  

" (16+)
2.10 /  "  

" (16+)

6.00  
7.20, 13.10  

8.10  
9.10, 19.50 -

 
10.10 -
11.10, 17.50  

 

12.10   

14.10  
15.10, 20.50   -

 (  -
)

16.00, 23.40 -
 

16.50, 22.40  

18.50  
21.40 
0.30  

 « »
6:00  . -

.
6:05   

.
6:30 -Time.
6:45 .
7:10  . 
7:40  .
8:00  . 
8:30 . 
8:45 .
9:20  -

.
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30  .
12:00  

. 
12:40  -

. 
14:15 
14:30  .
14:50  .
15:10 /  “ : 

 ”. 
15:30  

.
15:45 
16:00 “ ”   

.
16:45   

. 
17:00 
17:20 . 
17:40  .
18:00  .
18:35  .
18:45 
19:10  

.
19:45  

.
20:00   -

.
20:20    -

.
20:45 
21:10 /  “ ”. (2).
21:50 .
22:10 
22:30 /  “ ”. (2).
24.00  . 

.
00:05 .
00:20 -Time.
00:40  .
01:10  

. 
01:50  -

. 
02:30  .
03:00 /  “ ”. (2).
04:35 -Time.
04:50   .

 

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 5.30 -

6.10, 7.10, 8.10 
6.15, 8.15 
6.25  
6.45, 7.45, 8.25 
7.20, 23.00  
8.35 .Ua
8.45, 0.20 
9.00 /  "   
60  "
10.10 /  "  -

. "
11.00, 12.01  

  -

12.00  -
 '  ,  

    
   

    

13.15  
14.05 /  " .  

"
15.30 
16.10  -

16.20  '
16.40, 4.15 /  "  

"
17.25  
17.50 /  " "
18.20, 1.20  

19.00, 1.50 . 

19.20 /  "     
  "

19.55 . 
20.20  
21.30 . 
21.50 /  "  "
22.40 
22.55 
23.15 
23.35   
2.05 ' . 
3.00  . 

3.50  
5.00 /  " .  

 "
 «1+1»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30 
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«   «1+1»
9.30 /  " "
11.15, 12.20 "  -

-2"
14.10 /  "  -

-3: "
17.15 /  "  -

 "
20.15 /  "  -

-4"
22.40, 1.30 "  -

-8"
23.40, 2.20 /  " -

-1:  "
5.20 "   

"
5.25 " -2: -

  "

6.00 
6.20, 14.00 «  

...»   -

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 
7.15, 8.10 «   « -

»
9.20 "  -

"
11.20, 12.25, 21.00 /  
" - " (12+)
15.50, 16.45 " "
18.00, 19.00 -  
"  "
20.00, 5.10 " "
0.55 /  "  " 
(18+)
3.00 "  . 

"
3.40 /  "   

"
ICTV

5.40  !
6.30    

8.45 . 
9.15, 19.20  

9.50  -

11.40, 13.20 /  " -
" (16+)

12.45, 15.45 . 

14.05 /  " " 
(16+)
16.20 /  "   

  " (16+)
18.45, 21.05 . -

20.20  . 
'

21.25 /  "  
-3" (16+)

23.40 /  "  
-2" (16+)

1.45 /  " - -2" 
(16+)
3.05 
4.25  
4.30 
4.50 

6.45, 16.00 "   -
!"

8.45 "  "
11.35 "  -

-15"
18.00, 22.00 " - -

"
18.30 "   -

!-7"
19.15, 22.45 "  

 ! "
0.00 " - -7"

5 
6.00, 21.40, 3.00 -
Time
6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 
17.55   
6.20, 1.55  

6.25, 0.25  
6.30, 18.45  
6.40, 8.20, 21.25, 0.15 

-
6.45  LIFE
6.55   
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
23.00  
7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 
8.35  -

7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20   

7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
9.20, 17.50  
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 -

 
20.03 
22.15  
23.10 "  .com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

: 
1.00 .  
2.15, 5.15  
3.15  
3.35   
4.15   . -

 
3.00, 2.10  

4.40, 18.00 
5.33, 6.53 Kids Time
5.35 /  " "
6.55 /  "  

" (16+)
8.50    
11.25  
14.10   -

19.00 /  "   -
"

21.50 /  "  -
"

0.05 /  "  " 
(18+)

 « »
6.10, 16.10, 5.20 /  " -

" (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 2.50 
7.15, 8.15   
« »
9.15, 3.40  
11.20, 4.30  -

13.20, 15.30, 21.00 /  
"  " 
(16+)
18.00 /  "  " 
(16+)
19.45 -  "  

"
23.00  
23.30 /  "CSI.  

" (16+)

6.00, 5.10  

7.20, 13.10  

8.10  
9.10, 19.50 -

 
10.10 
11.10, 17.50  

 
12.10  -

:   -

14.10  
15.10, 20.50   -

 (  )
16.00, 23.40 -

 
16.50, 22.40  

18.50  
21.40 
0.30  

 « »
6:00  . -

.
6:05  .
6:30 -Time.
6:45 .
7:10  ' .
7:40    .
8:30 . 
8:45 .
9:20    .
10:10  -

.
11:00 -Time.
11:15   

.

11:30 - -
 .

12:20  .
13:00   

. 
14:15 
14:30 . 
15:00 “ '    

...”
15:45 
16:00 “ ”   

.
16:45   

. 
17:00 . 
17:20 .
17:40  .
18:45 
19:10  

.
20:00   -

.
20:20    -

.
20:45 
21:10 /  “ ”. (2).
21:50 .
22:10 
22:30 /  “ ”. (2).
24.00  . -

.
00:05 .
00:20 -Time.
00:40  .
01:10   .
03:00 /  “ ”. (2).
04:35 -Time.
04:50   -

.

 

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 5.30 -

6.10, 7.10, 8.10  -

6.15, 7.15, 8.15 
6.20, 8.20 
6.30   
6.45, 7.45, 8.25 
7.25, 23.35  
8.35 .Ua
8.45, 0.20 

9.00, 21.30 . 

9.15, 20.20  
9.50   
10.25  
11.05 /  " -

.  "
12.00 /  " -

 "
12.30  -

13.15 . 
14.00 ' . 
15.10, 2.05 . -

 . V  . -
  15 . 

( )
17.05, 4.15 /  "  

"
17.50 /  "  

  -
"

18.20, 1.20  

19.00, 1.50 . 

19.20 /  "     
  "

19.55 " "  -
 

21.50 /  "  "
22.35  
23.00  
23.15 
3.50   '   

5.00 /  " .  
 "

 «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 2.15 

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«   «1+1»
9.30 "  -

.  "
12.20 "  "
14.05 /  "  -

-4"
17.15 /  "  -

 "
20.15 /  " "
22.30, 1.25 "  -

-8"
23.35, 2.45 /  " -

-2:   -
"

6.00 
6.20, 14.00 «  

...»   -

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 
7.15, 8.10 «   « -

»
9.20 "  -

"

11.20, 12.25, 21.00 /  
" - " (12+)
15.50, 16.45 " "
18.00, 19.00 -  
"  "
20.00, 5.10 " "
0.55 /  "  " 
(18+)
3.00 "  . 

 "
3.40 /  "  "

ICTV
5.40  !

6.30    

8.45 . 
9.15, 19.20  

9.55  
10.50, 13.20 /  " -

,  " (16+)
12.45, 15.45 . 

13.35 /  " " (16+)
16.20 /  "   

  " (16+)
18.45, 21.05 . -
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 5.30 
6.10, 7.10, 8.10 
6.15, 8.15 
6.25, 23.00  
6.45, 7.45, 8.25 
7.20, 23.35  
8.35  
8.40 .Ua
8.45, 0.20 
9.00, 21.30 . 
9.15, 20.20  
9.50   
10.20 /  "  -

"
12.30  -

13.15 
14.00 . . 
15.10, 3.15 .  

. V  . -
  20 . ( )

17.05 /  "  "
17.50 /  "  -

.   
"

18.20, 1.20  

19.00, 1.50 . -

19.25   
21.50 /  "  . 

   "
22.55 
23.15 

2.05  
5.00 /  " .  

 "
 «1+1»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30 
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 « -

  «1+1»
9.30 "  -

.  "
12.20 "  "
14.20 /  " "
17.15 /  "   

"
20.15 "  -

  2016"
0.00  "  -

"
1.40 /  "  

"
3.05 "   "

6.00 
6.20, 14.00 «  

...»   -

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 
7.15, 8.10 «   « -

»
9.20 "  "
11.20, 12.25 /  " -

" (12+)
15.50, 16.45 " "
18.00 -  " -

 "
20.00, 5.20 " "
21.00 "  "
23.00 /  "  -

 "
0.50 /  "  " 
(18+)
3.00  . 

3.40 «   »
ICTV

5.40  !
6.30    

8.45 . 
9.15, 19.20  

10.05 /  " '   -
. " (16+)

12.30, 13.20 /  " , 
 " (16+)

12.45, 15.45 . 
15.20, 16.20 /  "  

   -
" (16+)

18.45, 21.05 . 
20.20 
21.25 -
23.25 /  "  

-4" (16+)
1.50 /  " - -2" 
(16+)
3.15 

6.55 "  "

8.50 /  " "
10.40 /  "  

  -
"

18.00, 22.00 " - -
"

18.30, 23.15 /  "   
"

20.00, 22.45 "   
! "

0.10 " - -7"
5 

6.00, 21.40, 3.00 -
Time
6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 
17.55, 22.50   

6.20, 1.55  
6.25, 0.25  
6.30, 18.45  
6.40, 8.20, 21.25, 0.15 

-
6.45  LIFE
6.55   
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 

 
7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

 
7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20   

7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55   
9.20, 17.50  
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 -

 
20.03, 1.00 .  
22.15  !
23.10 "  .com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 : 

2.15  
3.15   . 
3.35  
4.25  
4.45  
5.25  
5.55    

 
3.00  
4.30, 18.00 
5.28, 6.40 Kids Time
5.30 /  " "
6.45 /  " " (16+)
8.35    
11.00  
13.50   -

19.00  
22.50 /  "  " 
(18+)
0.55 /  " " (18+)

 « »
6.10 /  " " (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 2.50 
7.15, 8.15   « -

»
9.15, 5.10  
11.20, 3.40  -

13.20, 15.30, 21.00 /  
"  " (16+)
18.00 /  "  " 
(16+)
19.45 -  "  

"
23.00  
23.30 /  "CSI.  -

" (16+)

6.00  
7.20, 13.10  

8.10  
9.10, 19.50 -

 
10.10   
11.10, 17.50  

 
12.10  
14.10  
15.10, 20.50   -

 (  -
)

16.00, 23.40 -
 

16.50, 22.40  

18.50  

21.40 -
0.30  
4.40  

 « »
6:00  . -

.
6:05   -

.
6:30 -Time.
6:45 .
7:10  

' .
7:50  .
8:30 . 
8:45 .
9:20  -

.
10:30    
Deutsche Welle: “Global 
3000”. 
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30 /  “C ”. 
12:30 /  “  

 ”.  
13:40  .
14:00 /  “ : 

 ”. 
14:15 
14:30   

. 
15:10  . 
15:45 
16:00 /  “  

 ”.

16:45   
.

17:00 
17:20 . 
17:40   

. 
18:25  -

. 
18:45 
19:10  

.
19:45  .
20:00   -

.
20:20  -

.
20:30    -

.
20:45 
21:10 /  “ ”. (2).
21:50 .
22:10 
22:30  -

. 
22:50 /  “ ”. (2).
24.00  . -

.
00:05 .
00:20 -Time.
00:40 /  “  

 ”.  
01:40  -

.
03:00 /  “ ”. (2).
04:35 -Time.
04:50   -

.

 

6.00   
6.35 
7.05 . 
7.20 -  
8.10 
8.35 .Ua
8.45, 0.20 
9.00 /  "  -

"
9.55    -

?
10.20  
10.55 /  "  -

"
13.10 -music
14.25, 2.30 . -

 . V  . -
 12,5 . ( )

15.20  . 

16.10, 3.25 . -
 . V  . -

 4 7,5 . ( )
17.45  
18.20  -

   
" !"
20.00   -

21.00, 5.35 
21.30 /  " "
22.20 /  "  — -

.   "
22.40 
23.00  on line

23.25   
1.20  
5.00  

 «1+1»
6.25, 1.45 "   

"
8.15 /  " "
9.55, 19.30 
10.50, 23.10 "  

"
11.50 /  "  

"
13.40 "  -

 -2016"
17.30  " -

 17+18"
18.30 "  "
20.15 "  -

"
21.15 "  "
0.10 /  " -

"

6.10 " "
6.30 /  " - "
8.30, 3.25 /  " -

 "
11.30 /  "  

' "
15.30 /  " "
17.30, 20.30 /  " -

.  
"

20.00, 1.35 " "
21.40 /  "  -

"

2.30 " . "
ICTV

5.40 
6.00  -

7.45  !
8.35   -

! '
9.25  ! '
11.15, 13.00 -
12.45 . 
13.25 /  "  

" (16+)
15.05 /  "  -

" (16+)
16.55 /  "  " 
(16+)
18.45 . 
19.15  -

. 
20.05 /  "  " 
(16+)
22.15 /  " " 
(16+)
0.15 /  "  " 
(18+)
2.05 /  "  -

" (16+)

5.55 " "
8.00 "   -

"
9.00 "   !"
10.10 "   -

!-7"
17.00 /  "   

"
19.00 /  "  

 "
23.30 /  "   

"
1.20 "   

"
5 

6.00 -
6.15    

6.35  
6.55, 8.55, 10.55, 11.55, 
17.55   
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 0.00  

7.10, 8.15, 9.55, 13.55, 
14.55, 16.55   

7.30 
7.50, 8.20, 22.15, 0.15 

-
7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 
23.55   
8.30   
9.15 
9.20 -
9.30 
10.10  '
10.30  
11.05 '  
11.30  
12.15  

12.35 -  
    

12.50 Legal Up LIFE
13.10, 3.20   . -

13.30  
13.40  
14.10, 4.15  -

14.30   
15.05 
15.30 
16.10  -

16.30  
17.10 "  .com"
18.15, 2.35  -

19.25, 23.30  

20.10, 0.20, 5.15 -
  . 

21.00, 1.30  -

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 : 
22.30 /  " "
2.15  
4.35  '

 
3.00  
5.45, 7.00 Kids Time
5.50 /  " "
7.02, 14.45 
9.10 
12.05   -

16.20 /  "  -
"

18.05 /  " - -
" (16+)

21.00 /  "   
 " (16+)

23.00 /  "  -
" (16+)

0.55 /  " -2" (18+)
 « »

7.00, 15.00, 19.00, 1.50 

7.10, 5.15  
9.15 /  " " 
(16+)
13.00, 15.20 /  "  

 " (16+)
17.15, 19.40 /  "   

"
22.00 /  "   

 " (16+)
23.50  
2.30 /  "C. S. I. -

" (16+)

6.00  
7.30  
10.10  -

12.00, 21.40  -

13.50  
15.50   

-
16.40  
17.50  

20.50, 23.30  -

0.20  -
 

 « »
6:00  . -

.
6:05 Deutsche Welle: 
“   ”. 
6:30 -Time.
6:45 .
7:10  -

. 
7:30 Deutsche Welle: 
“Shift”. 
7:40 .
8:00 - .
10:00  -

. 
10:15   -

. 
10:30  . 
11:20  .
11:50   .
12:20   .
12:45 .
13:00   

.
13:30 /  “   

”. 1 . (1).
15:10 /  “ : 

 ”. 
15:30    
Deutsche Welle: “Global 
3000”. 
16:00   

.

16:40  .
17:00   -

.
17:20  

.
17:40   . 
18:00  .
18:30  -

. 
19:10  . 
20:00   

.
20:30   .
20:50  

.
20:55   

.
21:05 .
21:20  .
21:45  .
22:00 /  “   

”. 1 . (1).
24.00  . -

.
00:05  .
00:35  -

.  
02:30   .
03:00 /  “  

 ”.  
04:00    
Deutsche Welle: “Global 
3000”. 
04:40  -

. 
05:10   

.
05:30   .

 

6.00  '
6.35  
7.05 .Ua
7.20, 23.30  
8.15 
8.35  
8.45, 0.20 
9.00 /  " "
9.55   

  " -
!"

11.25 
11.55 .  -

. V  . -  
15 . ( )
12.50  
13.35  
13.50 -music
15.00  
15.40 .  

. V  .  
4 6 . ( )
17.20 /  "  "
20.00 /  " -

.  "
20.30  
21.00, 5.35 
21.30 . 
22.00   -

 
22.35   
23.00  on line
23.20  
1.20  

2.30  . 

3.15  " -
 "

4.45 /  "  -
. "

 «1+1»
6.25 /  " "
8.05 "   -

"
9.00  " - -

"
9.40 /  "   -

"
10.05 
11.00 "  -8"
15.50  "  -

"
17.40  " -

 "
19.30, 5.15 " -

"
21.00 "  -7"
23.15 /  "  "
1.10 "  i "
1.50 /  " -

"

5.45 " "
6.15 /  "   -

 "
9.00 "  "
10.00 "   . -

 "
11.00 "   . -

"
12.10 /  "  -

"
16.10 /  " . -

 "
20.00 "  "
21.30 /  "  

' "
1.25 /  "   

"
ICTV

5.00 
5.25  
7.55  -

. '
8.50    -

. '
10.40 5. '
12.30, 13.00 /  " -

 " (16+)
12.45 . 
14.25 /  " " 
(16+)
16.20 /  "  " 
(16+)
18.45 . 
19.10 /  "  . 

" (16+)
21.40 /  "   " 
(16+)
23.10 /  " . 

 " (18+)
0.50 /  "  " 
(18+)
2.30 /  "  -

" (16+)

5.55 " "
7.00 "   !"
9.00 "   !"
10.20 "   -

"
11.15 "   -

! "
14.20 /  "  

 "
19.00 "  -

"
20.40 "   

"
5 

6.00, 9.30, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 : 
6.15, 21.00, 1.15 : -

   . -

6.20, 8.55, 10.55, 11.55 
  

6.25, 18.10, 0.20  

6.55, 1.55  
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 0.00  -

7.10, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 0.55  

 
7.30 
7.50, 8.25, 22.15, 0.15 

-
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
8.10  
8.30, 3.15  
9.10 
9.20 -
9.25 
10.10  
10.25  
10.40 
11.10 
12.15  
12.40 -  

    
12.50 Legal Up 
BUSINESS
13.10  '
13.35  
14.10 
14.30   -

15.15 '  
16.05  
16.30 
17.10 "  .com"
19.25  
20.00  

21.40, 3.00 -Time
22.30 /  " "
23.20  -

2.15, 5.15  
3.35   
4.15   . 

 
3.25, 1.10  
6.28, 8.18 Kids Time
6.30 /  "  -

"
8.20 /  " " (16+)
10.20 /  "   "
13.55 /  " - -

" (16+)
16.45 /  "   

 " (16+)
18.45 /  " " (16+)
21.00 /  "  9" 
(16+)
23.10 /  "  " 
(16+)

 « »
6.50 
7.40  
9.15 /  "   

" (16+)
13.10 /  "   -

"
17.00, 20.00 /  "   

" (12+)
19.00, 5.50    

 
21.40 /  " " 
(16+)
1.10 /  "  " 
(16+)
5.00  

6.00  

7.30  
10.10  -

12.00, 21.40  -

13.50  
15.50  
17.50  
20.50, 23.30  -

0.20 /
5.30    

 « »
6:00  . -

. 
6:05  

  Deutsche Welle: 
“Global 3000”. 
6:35   .
7:00  .
7:20   .
7:40 .
8:00 - .
10:00  .
10:30  .
11:00  . 
11:50  . 
12:20   -

. 
12:45 .
13:00   

.
13:45 .  

.
14:15  .
14:30 /  “   

”. 2 . (1).
16:00  . 
16:15  -

. 
16:30 .  

.
17:00   .
17:30   

.
18:00   

.
18:20   

.  
19:00 /  “  

 ”.  
20:00  . 
20:30 .  

.
21:00 .
21:10   . 
21:30    
Deutsche Welle: “  

 ”. 
22:00 /  “   

”. 2 . (1).
00:00  . -

.
00:05 /  “  

 ”.  
01:05   

.
01:45   -

.
03:00  -

. 
05:20   -

.

20.20 
21.25 /  "  

-4" (16+)
23.50 /  "  

-3" (16+)
1.55 /  " - -2" 
(16+)
3.15 
4.20   

4.25  
4.30 
4.50 

6.40, 16.00 "   
!"

8.35 "  "
10.20 "  -

"
18.00, 22.00 " - -

"
18.30, 23.15 /  "  

 "
19.55, 22.45 "  

 ! "
0.15 " - -7"

5 
6.00, 21.40, 3.00 -
Time
6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 
17.55   
6.20, 1.55  
6.25, 0.25  
6.30, 18.45  

6.40, 8.20, 21.25, 0.15 
-

6.45  LIFE
6.55   
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
23.00  

7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 
8.35  -

7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20   

7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
9.20, 17.50  
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 -

 
20.03, 1.00 . -

 
22.15 
23.10 "  .com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

: 
2.15, 5.15  
3.15  
3.35   
4.15   . -

 
3.05  
4.00, 18.00 
4.53, 6.38 Kids Time
4.55 /  " "
6.40 /  " " (16+)
8.35    
11.20  
14.05  
19.00   -

23.05 /  "  -
" (18+)

1.15 /  "  " 
(16+)

 « »
6.10, 16.10, 5.20 /  " -

" (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 2.50 
7.15, 8.15   
« »

9.15, 3.40  
11.20, 4.30  -

13.20, 15.30, 21.00 /  
"  " 
(16+)
18.00 /  "  " 
(16+)
19.45 -  "  

"
23.00  
23.30 /  "CSI.  

" (16+)

6.00  
7.20, 13.10  

8.10  
9.10, 19.50 -

 
10.10 
11.10, 17.50  

 

12.10  
14.10  
15.10, 20.50   -

 (  -
)

16.00, 23.40 -
 

16.50, 22.40  

18.50  
21.40   
0.30  -

 « »
6:00  . -

.
6:05   .
6:30 -Time.
6:45 .
7:10  ' .
7:40 “ '    

...”
8:30 . 

8:45 .
9:20  -

 .
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30 /  “C ”. 
12:00  .
12:50  “ -

”.
13:20  -

. 
14:15 
14:30  .
15:30    -

. 
15:45 
16:00 “ ”   

.
16:45   

.
17:00 
17:20 . 
17:40  .

18:20  “ -
”.

18:45 .
19:10  

.
20:00   -

.
20:20    -

.
20:45 
21:10 /  “ ”. (2).
21:50 .
22:10 
22:30  .
22:30 /  “ ”. (2).
24.00  . -

.
00:05 .
00:20 -Time.
00:40    -

.
03:00 /  “ ”. (2).
04:35 -Time.
04:50   .
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Овен
Овнам рекомендується час-
тіше бувати на публіці, від-
відувати заходи, на яких ви 
зможете знайти нові знайом-
ства. Зараз сприятливий час 

для того, щоб закохатися, знайти свою 
другу половинку. Однак відносини бу-
дуть складатися добре, тільки якщо ви 
не будете виявляти надмірну різкість. 

Телець
У цей період Тельцям реко-
мендується зайнятися ви-
рішенням домашніх та жит-
лових питань. Зараз вдалий 

час для того, щоб продати або купити квар-
тиру, ділянку або гараж. Деякі представ-
ники цього знаку можуть отримати фінан-
сову допомогу від родичів. У бізнесі в цей 
час можливі збитки. 

Близнюки
Зараз ви можете вирішити без-
ліч справ завдяки контактам і 
зв’язкам. Багато представни-
ків цього знаку відчують при-

лив сил. Ви можете відправитися в коротку 
подорож, яка обіцяє бути вдалою, та зна-
йти нові знайомства, як особисті, так і ді-
лові. Великий ризик конфронтації і збитків 
через партнерів. 

Рак
Старанність і працьовитість 
принесуть хороші доходи. 
Робота в цей час обіцяє бу-
ти вигідною. Період сприят-

ливий для покупки речей, в тому числі 
для дому та сім’ї. Справи підуть добре, 
якщо ви будете проявляти уважність. 
Можливі втрати в результаті обману.

Лев
В цілому непоганий пері-
од, але можуть проявитися 
спадкові захворювання. Три-
вала перевтома може при-

вести до головних болів, появи хронічних 
захворювань. Деякі нездужання можуть 
відбуватися від надлишків у задоволен-
нях, переїдання, захоплення солодким. 
Добре знайти собі нешкідливі радості.

Діва
Особливих небезпек для 
здоров’я немає. Але тим, 
хто схильний до захворю-
вань дихальної системи, 

не завадить прийняти запобіжні за-
ходи. Від травм треба берегти руки. 
Є небезпека отруєння, алергії на лі-
ки, шкоди здоров’ю може завдати 
алкоголь.

Терези
У цей період найімовірніше 
проблеми, пов’язані з обмі-
ном речовин. Можливий 
надлишок життєвої енергії, 

але також можливий і її недолік. Бажан-
ня заповнити енергію може призводити 
до переїдання. Негативні емоції підри-
вають фізичні сили, можлива втрата то-
нусу через нестачу денного світла. На-
магайтеся більше гуляти вдень.

Скорпіон
Непоганий тиждень, енер-
гії багато, хоча у багатьох 
вона може розхлюпувати-
ся через прагнення встиг-

нути якомога більше. Тому періодично 
можуть виникати сильні, але нетривалі 
нездужання, головні болі. Потрібно еко-
номно витрачати свої сили і частіше бу-
вати на повітрі. 

Стрілець
Питання, що стосуються сім’ї 
і роботи, взаємопов’язані. 
Можлива нестача коштів 

на покупки для дому або труднощі, 
пов’язані з витратами членів сім’ї. Не 
виключені проблеми боргів; можливо, 
виникне необхідність у додаткових дже-
релах доходу.

Козеріг
Активний тиждень, не виклю-
чено багато зустрічей, спілку-
вання, поїздок по роботі. Гроші 

найохочіше будуть йти до тих, хто зайнятий 
у розважальній та інтелектуальній сфері, 
галузі мистецтв. Допитливість, інтерес до 
нового підсилює ваші можливості. Але 
слід побоюватися ризикованих заходів, 
націлених на легке отримання грошей. 

Водолій
Тиждень сильного матері-
ального занепокоєння, ко-
ли від наявності грошей за-
лежить майже все. Можна 

починати великі справи, переходити на 
іншу роботу, шукати додаткові заробіт-
ки. Для великих придбань цей час теж 
непоганий, особливо вдалими можуть 
бути покупки для дому.

Риби
Період самоствердження, 
зростання підприємливості. 
Успіх найімовірніше в комер-

ційних справах і навчанні, мистецтві та 
ремеслах. Гарний час для покупки техні-
ки, комп’ютерів, книг або інших носіїв ін-
формації. Уникайте  марнотратства і необ-
думаних витрат.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 16 по 22 січня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  Будинок  в м. Тисмениця, вул. Кокорна, 
8. Тел.: 066 385 13 23.
 Латунні дверки для печі; латунна духо-
вка (брайтура); рушта чавунні; шубер; 
котел на газ мод. 2210; автоматика ОПК; 
умивальник фаянсовий; умивальник із 
нержавійки; водяні насоси Ворскла 0,8 
кВт; БЦНМ 0,7 кВт; водяний насос руч-
ний; труби нержавіючі 2, 5, 32 мм; труби 
стальні 32 мм; електроди нержавіючі; 
труби каналізаційні чавунні 50,100; лю-
ки каналізаційні; облицювальна плитка 
різних кольорів; облицювальна плитка 
для підлоги; бідон алюмінієвий 25 літро-
вий; лінолеум із малюнком на матеріалі; 
штучне хутро рожевого кольору. Тел.: 
066 913 38 09, Іван.
  Будинок (колишня резиденція свя-
щеника) с. Слобідка, вул. Мазепи, 3. 
Можливий обмін. Тел.: 099 261 21 40, 
097 178 67 71.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в м. 
Тисмениця, вул. Галицька. Можливий 
продаж з усіма меблями. Ціна 35 тис. 
у. о. Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисмениця, 
101 кв. м, гараж, сарай, альтанка, город 
12 соток. Тел.: 095 066 35 47.

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в 
м. Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне 
опалення. Тел.: 066 789 34 57.
 Дитячі товари б/у: крісло-гойдалка 500 
грн., дитячий мотоцикл на акумулято-
рі 1000 грн., 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, нові металоплас-
тикові вікна, міжкімнатні двері, вхідні 
броньовані двері. Вода на вулиці (пом-
па). Ціна 30 000 у. о. Можливий обмін на 
квартиру в м. Івано-Франківську. Тел.: 
095 945 69 13.
  Терміново! Промисловий холодильник  
для м’яса в робочому стані, нержа-
віючий корпус. Ціна договірна. Тел.: 
099 083 26 77, 098 083 26 78.
 Двокорпусний плуг до трактора Т-74 (ці-
на 7 000 грн.); нову газову колонку (700 
грн.). Тел.: 066 543 61 49.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тисмени-
ці, 59,6 м кв. з євроремонтом та інди-
відуальним опаленням, обмебльова-
на. Ціна договірна. Тел.: 050 433 40 22.
  Терміново недовершену новобудову в 
селі Старі Кривотули. Ціна договірна. 

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 бі-
сером; дитячі велосипеди: трьохко-
лісний і двохколісний; ходулі дитячі; 
візочки (2 шт.); шолом; каски (робо-
чі); кошики-гойдалки (2 шт.); клітку 
для папуг; клітку для хом’ячка; ма-
неж дитячий; дитячі речі та взуття. 
Тел.: 066 832 07 67.
 Два  комплекти  кахелю   б/у. Ці-
на договірна. 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, вул. Липова (позаду муз. шко-
ли), площа 10 сот. Затишне місце. Ціна 

7500 у. о. Тел.: 068 029 99 89.
 Коня з возом і реманентом. Тел.: 
068 623 12 60. 
 Кормовий буряк. Ціна договірна. Тел.: 
066 923 32 21, 066 905 35 65.
 Дрібну картоплю: 1 кг — 1,50 грн., ква-
солю: 1 л — 18 грн. Тел.: 097 487 03 16.
  Будинок  в м. Тисмениця, вул. В. Сте-
фаника, 25. Ціна договірна. Тел.: 
099 721 96 92.
  Терміново! Новий цегляний будинок 120 
кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 
47а. Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 
соток землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 
099 068 47 85 — Назар.
 Продам порося.  Тел.: 068 623 12 60.

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

Різне
 Чоловік 30-185-110 без шкідливих 
звичок познайомиться для створен-
ня сім’ї з дуже пишногрудою жін-
кою без шкідливих звичок, без ді-
тей. При потребі згоден на переїзд. 
Тел.: 066 374 30 66. 

  Терміново потрібні бригади будівель-
ників  для виконання великого за-
мовлення на території Польщі: му-
лярі, опалубники, арматурники, пли-
точники, малярі, штукатури. Офіцій-
не працевлаштування. Заробітна 
плата від 26 000 грн. Безкоштовне 
проживання. Проводяться всі види 
послуг з оформлення документів: 
заповнення анкет, надання консуль-
тацій, річні візи, карта тривалого 
побиту. Найнижчі ціни в регіоні. 
Контактні телефони: 098 473 60 72, 
099 203 97 70.
 Пошиття  штор, гардин, покривал, поду-
шок – швидко, якісно і недорого. Тел.: 
097 706 60 17, 095 311 96 33.
  Здаються торгово-офісні приміщення 
40 м2 , другий поверх, м. Тисмениця. 
Тел.: 050 661 07 36.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 5. Короткий скіф-
ський меч. 6. Наука про форми мислен-
ня. 10. Легкий прибережний вітер. 11. 
Національний єгипетський напій. 12. Но-
вела Стефана Цвейга. 13. Рід пива. 15. 

Найпростіша одноклітинна тварина. 16. 
Сніжна заметіль в степу. 20. Невеликий 
болотяний птах. 21. Гімнастична сітка 
для стрибків. 22. Прісний білий хліб на 
Кавказі. 23. Жіноче приміщення в будин-

ку багатих мусульман. 28. Гідролокатор. 
29. Ухвала, прийнята голосуванням. 30. 
Поховальна пісня у римлян. 33. Слабо-
алкогольний яблучний напій. 35. Най-
вища вершина Кавказького хребта. 36. 
Гарячий алкогольний напій. 37. Галерея 
з арок. 38. Розділовий знак.

По вертикалі: 1. Знак музичної аль-
терації. 2. Захисний головний убір. 3. Вір-
шована строфа з 14 рядків. 4. Суринам-
ська жаба. 5. Римська богиня світанку. 
7. Приємний ніжний запах. 8. Пастушко-
вий журавель. 9. Відома голлівудська 
зірка Ґрета … . 14. Острівна держава в 
Карибському морі. 17. Гавайська гіта-
ра. 18. Безворсовий килим. 19. Гірська 
стверділа смола. 24. Бій тореадора з 
розлюченим биком. 25. Намисто з доро-
гоцінних каменів. 26. Літературний пер-
сонаж Агати Крісті. 27. Вузький довгий 
човен. 31. Франт. 32. Румунський про-
фесійний футбольний клуб. 34. Порода 
кролів. 36. Акваріумна рибка.

Відповіді на кросворд в № 52:
По горизонталі: 1. Кумалан. 7. Веста. 

8. Кайса. 12. Агуті. 13. Хек. 14. Ангоб. 17. 
Ірма. 18. Калам. 20. «Один». 23. Ню. 24. Ка-
пок. 25. Омлет. 26. Ма. 30. Тинг. 31. Нерпа. 
32. Баст. 35. Ерзац. 36. Юнг. 37. Форум. 40. 
Онагр. 41. Буфон. 43. «Зрадити».

По вертикалі: 2. Унти. 3. Аз. 4. Асар. 
5. «Честі». 6. Асана. 9. Агама. 10. Тесла. 
11. Фондю. 15. «Пізнати». 16. Анданте. 
18. Клоун. 19. Мамба. 21. Пат. 22. Сет. 
27. Антре. 28. Гранд. 29. Бакун. 33. Гай-
но. 34. Голод. 38. Огар. 39. Фунт. 42. Уд.

1  2  3  4  

 5       6     7  

8  9 

10    11       12    

13   14  15     16 17    

18 19

20    21      

22    23      

 24 25 26 27

28     29     30     

31 32

33   34 35       36    

37       38      

        

Питання безпеки здоров’я тварин та птиці
Дорогі краяни, звертаємо вашу  увагу на те, що згідно з офіційною інформа-
цією Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) у світі спостері-
гається стрімке поширення захворювання на вузликовий дерматит великої 
рогатої худоби. Протягом 2016 року захворювання зареєстроване в Російській 
Федерації, Казахстані, Сербії, Болгарії, Греції, Албанії, Вірменії, Македонії, 
Чорногорії, Саудівській Аравії, Намібії та Бурунді. 

У зв’язку з виявленням афри-
канської чуми свиней у м. Виногра-
дово Закарпатської області, вірусу 
пташиного грипу типу А субтипу Н5 
від диких лебедів, знайдених на во-
доймищі (озері) с. Чортория Кіцман-
ського району Чернівецької області 
та напруженої ситуації щодо афри-
канської чуми свиней на території 
України та світі, відбулося засідання 
Державної надзвичайної протиепі-
зоотичної комісії при Кабінеті Мі-
ністрів України від 06.12.2016 року 
№2 та прийнято рішення про вжиття 
ґрунтовних заходів, які забезпечать 
недопущення поширення збудника 
на територію області/району.

Відтак спеціалісти Держпродспо-
живслужби Тисменицького району попе-
реджають щодо серйозності небезпеки 
виникнення африканської чуми свиней, 
пташиного грипу та заразного вузлико-
вого дерматиту великої рогатої худоби 
і рекомендують: 

керівникам суб’єктів господарю-
вання, діяльність яких пов’язана з ви-
рощуванням, утриманням, реалізацією 
живих свиней, створити навколо госпо-
дарств буферну зону радіусом не менше 
3 км, вільну від поголів’я свиней;

господарствам, незалежно від 
форми власності, які займаються виро-
щуванням, розведенням свиней, великої 
рогатої худоби та птиці дотримуватись 

закритого режиму роботи відповідно до 
діючих ветеринарно-санітарних вимог;

переміщення живих тварин та 
птиці здійснювати за наявності відпо-
відних ветеринарних документів;

користувачам мисливських угідь 
повідомляти про всі випадки загибелі 
або підозри у захворюванні серед ди-
ких тварин (свиней та птиці) Держпрод-
споживслужбу;

громадянам, у випадку прояву будь-
яких ознак захворювання у птиці чи їх за-
гибелі – невідкладно звертатись до дер-
жавного лікаря ветеринарної медицини;

тимчасово обмежити вигул до-
машньої птиці, що би уникнути контак-
ту з дикою та синантропною птицею;

при виявленні загиблої, хворої чи 
підозрілої у захворюваннях дикої пти-
ці на водоймах (річки, озера, водосхо-
вища), місцях можливого перебуван-
ня дикої перелітної птиці повідомляти 
Держпродспоживслужбу (контактний 
телефон: (03436) 2-41-03).

Управління Держпродспоживслужби  
в Тисменицькому районі
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З ювілеєм!
Колектив управління агропромислового 

розвитку Тисменицької райдержадміністрації 
щиро і сердечно здоровить директора ТОВ «Черні-
ївське», голову фермерського господарства «Чер-
ніївське», ветерана сільськогосподарського вироб-

ництва, чарівну жінку 
Галину Михайлівну ГОРБЕЙ 

з ювілеєм.
Бажаємо ювілярці міцного здоров’я, радості, теп-

ла, добробуту, довголіття на ціле століття.
Спинити час ніхто не в змозі — і ліс шумить,

 і квітне сад.
На вашім сонячнім порозі з’явилось мудрих 60.
Нехай для Вас не згасне сонце, та хай не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі завжди рятують від біди.
Адже Ваш ювілей — це не просто свято, це здобутки всіх років в житті,
Тож хай у вас їх буде ще багато, аби здійснились задуми усі!
 Щастя хай щомиті сприяє успіхам і достаткам, неспинним хай буде добро,
Серце радість і любов зігріває, а друзі і рідні дарують душевне тепло!

З Днем народження!
Свій ювілей відзначає енергійна, працелюбна, 

шанована людина — директор ТОВ «Черніївське»
Галина Михайлівна ГОРБЕЙ.

Колектив підприємства сердечно вітає ювілярку та 
бажає радості, щастя, достатку, домашнього затишку, 
здоров’я і Богом благословенного довголіття!

Невпинно поспішає час — у Вас сьогодні гарна дата.
А Ви все молода для нас, невтомна, мудра і завзята.
Бажаємо не знати бід, не відать смутку і печалі,
Нехай іще багато літ вас надихають світлі далі.
Щоб мирне небо Вам всміхалось, щоб Ваші задуми вдавались,
Щоб руки ще не знали втоми, любов з добром жили у домі!

З ювілеєм!
Свій 60-річний ювілей святкує мешканець 

с. Вільшаниця, дорогий чоловік, 
татко і дідусь, хороший друг, 

а ще досвідчений будівничий, добрий фахівець, 
освічена і розумна людина

Василь Васильович ТАТАРИН.
З нагоди такого свята ми щиро вітаємо його й 

бажаємо ні духом, ні тілом не старіти, не втрачати 
завзяття до хороших справ, тішитися люблячою 
родиною, людською шаною, не мати клопотів і 
журби, у доброму здоров’ї та усіляких гараздах 
провадити ще довге щасливе життя!

Прожито немало на білому світі, ще стільки ж — бажаємо Вам — проживіть!
Хай сонце у Ваше віконечко світить, і радує серце висока блакить.
Весна відшуміла своїм буйноцвіттям, вже літечко стелить ясні килими,
Та діти й онучка Вам нині радіють, бо всі ювіляра шануємо ми.
Всміхайтесь: хай долі й тривоги минають, затишний і теплий хай буде Ваш дім.
Здоров’я і щастя Вам друзі бажають і Ваші найближчі сімейством усім!

Дружина Марія, сини Олександр і Василь, внучка Вікторія, родина, друзі

З ювілеєм!
Сільський голова, депутати, виконком 

Новокривотульської сільської ради щиро вітають із 
40-річним ювілеєм депутата сільської ради, 

відповідальну та надійну людину, 
працьовитого й порядного колегу —
Василя Дмитровича КОВАЛІВА.

Нехай це свято стане початком нового, плідного й 
щасливого етапу в житті. Бажаємо успіхів у праці, добра в домі, енергії та опти-
мізму, здоров’я та Божої ласки на сто літ життя!

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині, нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай навіть зима Вам здається весною, хай горе обходить завжди стороною,

Хай молодість довго ще не відліта, хай стеляться добрі щасливі літа!

З ювілеєм!
Колектив територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тисменицького району щиро вітає 

з 45-річчям соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома – 
Марію Василівну ГОЦУЛЯК.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб в роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм тепла, і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта. 

Поз доровляємо!
Колеги по роботі із Тисменицького районного центру 

соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді щиро вітають 

з Днем народження фахівця із соціальної роботи
Уляну Юріївну ФЕДИШАК

і бажають їй тепла і сонця, щастя й любові, натхнення до 
праці, достатків та затишку в домі! Нехай на обличчі квітне 

радісна усмішка, нехай в душі живе весна, а молодість та краса будуть постій-
ними подругами! Нехай сповняються мрії! Міцного здоров’я та вірної удачі!

  ПОГОДА

У понеділок, 16 січ-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: -11°С, 
вдень: -5°С. Вітер пів-
денно-східний 2 м/с.

У вівторок, 17 січня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: -6°С, денна: 
-5°С. Вітер південно-
схід ний 4 м/с.

У середу, 18 січня — 
сніг. Температура вно-
чі: -7°С, вдень: -12°С. Ві-
тер східний 3 м/с.

У  четвер ,  19 січ-
ня – сніг. Нічна тем-
пература: -7°С, денна: 
-6°С. Ві тер південно-
східний 4 м/с.

У п’ятницю, 20 січ-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: -7°С, 
вдень: -9°С. Вітер пів-
денно-східний 5 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
13 січня — Меланки, Щедрий 

вечір
  Якщо вночі вітер дме з півдня — рік бу-

де жаркий, із заходу — буде вдосталь мо-
лока і риби, зі сходу — до врожаю фруктів.

  Якщо на Меланки (13 січня) со-
нячно й відлига, то чекай теплого 
літа. «Яка Меланка, такі й Петро з 
Павлом».

14 січня — Новий старий рік, 
Василя

  Якщо на Василя в цей день туман 
– до урожаю.

  Завірюха в Василів вечір віщує 
великий урожай горіхів.

18 січня — Голодна кутя
  Якщо в цей день завірюха — буде 

вона і на Масляній; дмуть вітри з пів-
дня — літо буде грозовим.

  Якщо в хрещенську ніч зорі дуже 
блищать, хліби будуть добрі.

19 січня — Водохреща, Йордан
  Якщо цього дня ясна й холодна по-

года — на посушливе літо, похмура й 
сніжна — на рясний урожай.

  На Богоявлення сніг іде — до уро-
жаю, ясний день — до неврожаю.

Побажання

Віват!
14 січня святкуватиме свій ювілей заступник директора 

з навчально-виховної роботи  Рошнівського НВК 
Світлана Володимирівна РИМАРУК. 

З цієї нагоди педагогічний та учнівський колективи вітають талановитого 
педагога, розумну, добру, енергійну та прекрасну жінку Світлану Володимирівну.

Шановна наша ювілярко!
Щиро вітаємо Вас із днем народження. Бажаємо, щоб Ваше життя було світ-

лим і радісним, як цей святковий день, а дружні привітання додали життєвої на-
снаги у скарбничку Вашої душі. Хай поруч з Вами завжди будуть надійні колеги, 
дзвінкоголосі учні, міцна родина, а кожен день життя дарує Вам сонячне тепло 
і радість. Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну працю, чуйність, 
уміння творити добро. Ми вдячні Вам, за розуміння,  толерантність, педагогічну 
етику, а найбільше – за людяність. Будьте завжди здорові. Нехай щебечуть бі-
ля Вас ваші діти та онуки і ще багато років дослухаються до мудрих порад учні. 

На незбагненному цім світі,
Де на долоні все, як є
Вам День народження привітно
Сьогодні руку подає.
В цей день Вас щиро привітають
Всі учні, вчителі, рідня.
Здоров’я, щастя побажають 
І море радості щодня.
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки, 
Хай щастя й здоров’я не зрадять  ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Снаги трудової —  без ліку,
Пошани й добра — від людей, 
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день.

З повагою — колектив Рошнівського НВК

Віват!
Працівники приватного підприємства 

«Добробуд ВВ» щиро вітають із 
Днем народження засновника підприємства

Василя Васильовича ГЛАДУНА
і бажають імениннику безмір позитиву, доброго 
гумору і драйву до роботи та життя, щоб усякі по-
чинання з Божою поміччю успішно втілювалися, 
розвивалися та процвітали. Нехай поруч завжди 
будуть надійні колеги й друзі, любляча сім’я, а Гос-
подь дає міцне здоров’я та щасливе довголіття!

Серед всіх зимових свят є і Ваше свято, 
І сьогодні кожен рад щиро Вас вітати.
Хоч на вулиці зима, хай в душі весніє, 
Хай складаються усі Ваші плани й мрії.

Хай панує в серці мир і міцніє віра, хай повага від людей надихає й гріє.
У здоров’ї і в добрі по життю крокуйте. А сьогодні без турбот весело святкуйте!

Вітаємо!
Громади, сільський голова, депутати, виконавчий ко-
мітет, громадськість та церковні комітети сіл Нові 
Кривотули і Терновиця вітають з Днем народження 

депутата Івано-Франківської обласної ради
Василя Васильовича ГЛАДУНА

і бажають сміливих задумів, успішних проектів, впевне-
ності в завтрашньому дні, пошани від людей, щасливо-
го, затишного сімейного життя під мирним українським 
небом, доброго здоров’я! І нехай за Вашу допомогу, до-
брочинність, працелюбність люди відповідають нелу-
кавим словом, розумінням і підтримкою, а Господь зішле Вам силу та Свою по-

всякчасну опіку. Многая Вам літ!

Різдво в Дем’яновому Лазі
15 січня в меморіальному комплексі відбудеться IV молодіжна акція «Різдво в 

Дем’яновому Лазі». Організатори проекту: музей «Дем’янів Лаз» (завідувач Михайло 
Фреїк), обласне історико-просвітницьке товариство «Меморіал» ім. В. Стуса (голо-
ва Василь Тимків), Івано-Франківський осередок політичної партії «Національний 
Корпус» на Прикарпатті (голова Сергій Сивачук), осередок «Пласту» Української 
гімназії № 1 (виховник Володимир Половський). У святкуванні візьмуть участь ко-
лективи обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (директор 
Тамара Ґудзик), Крихівецької, Угорницької та Загвіздянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, бу-
динку культури с. Угринів та Народного дому м. Івано-Франківська.

У програмі заходу передбачаються молебень в каплиці, екскурсія музеєм, 
виступи вертепів та колядників, виступ народного аматорського драматичного 
колективу «Думка» (Народного дому м. Івано-Франківська) з виставою «Кривава 
Маланка 1941 р.», вшанування пам’яті жертв комуністичного режиму та полеглих 
українських воїнів, учасників бойових дій на Донбасі, різдвяна варта, майстер клас 
з виготовлення різдвяних снігових скульптур.

Свято розпочнеться о 12:00.
Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нашої акції.

Голова організаційного комітету, завідувач МК «Дем’янів Лаз» Михайло ФРЕЇК


