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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
-10°С, вдень: 0°С. Ві-

тер північно-західний 3 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: -3°С, вдень: +2°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: -4°С, денна: +3°С. Вітер пів-
денно-східний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 У ямницьких 
малюків нарешті 
буде новосілля

 стор. 2

 Державі потрібні  
прикордонники

 стор. 3

 Як запорізькі 
дітлахи на 
Прикарпатті 
святкували

 стор. 7

  Мальовано-
різьблено-вишиваний 
іконостас для 
погонянського храму

 стор. 7

Виступали фест
Масовою участю відзначилась Пластова розколяда, що пройшла цими ви-
хідними в селі Березівка. Гостинно відкрила двері загальноосвітня школа 
для учасників розколяди, сюди приїхали пластуни зі всієї Івано-Франківської 
округи. Колядувати до Березівки з’їхалися пластуни з сіл: Іваниківка Богород-
чанського району, Білі Ослави, Заріччя, Саджавка Надвірнянського, Липівка 
Рогатинського, Печеніжин Коломийського, селища Верховина, міст Надвір-
на, Рогатин, Галич, Івано-Франківськ, Калуш. Ну і звісно, з Березівки. Варто 
сказати, що за активної участі пароха о. Богдана Рудницького у селі створено 
наразі єдину в районі пластунську організацію «Бджілка».

«Пласт» — скаутська організація, 
— розповів пластовий сеньйор Ярема 
Зварчук, — структурно поділяється 
на чотири улади (вікові згромаджен-
ня), наймолодші — це новацтво, від 
6 до 12 років, від 12 до 18 — юна-

цтво, 18-35 років — старші пластуни, 
від 35 — сеньйори. Метою Пласту 
є сприяння всебічному патріотич-
ному вихованню та самовихован-
ню української молоді на засадах 
християнської моралі.  Закінчення н 4 стор.

Учасники Пластової розколяди вишикувались в Березівській ЗОШ І-ІІІ ст. 

Благословення від о. Богдана Рудницького 
— пластового сеньйора 

З колядою – до військових

«І хай сіяє Вам невступно Христова зірка шестикутна,
І хай сіяє Вам щоднини наша славна Україна»

Другий рік поспіль вертеп та ансамбль дівчат 
«Мальви» з села Побережжя відвідують з колядою 

військовослужбовців 184-го Навчального центру На-
ціональної академії сухопутних військ імені гетьма-
на Петра Сагайдачного, що в Яворівському районі на 
Львівщині. Цього разу колядники виступили у прак-
тично всіх містечках Навчального центру, де відіграли 

традиційну Різдвяну виставу та співами прославляли 
народження маленького Ісуса.

Військовослужбовці надзвичайно радо зустріли 
нас, адже дехто з солдатів вперше побачив вертеп. 

 Закінчення на 3 стор.

Не одна тріумфальна арка згодом перетворилася на ярмо для народу.
Станіслав Єжи ЛЕЦ

Посадовців і депутатів 
учили Е-декларувати

Електронне декларування статків високопосадовців та народних депутатів 
викликало неабиякий резонанс не лише в Україні, а й міжнародних органі-
заціях та світових медіях. У 2017 році система електронного декларування 
(так звана друга хвиля е-декларування) поширюється на дуже велику кіль-
кість громадян України – «осіб, уповноважених на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування» – за підрахунками експертів, це при-
близно два мільйони осіб!

26 січня в залі засідань Тисмениць-
кої районної ради пройшов семінар з пи-
тань, що стосуються реєстрації, заповне-
ння та подання декларацій. Його відкрив 
голова районної ради Роман Крутий, а 
спікерами (чи, радше, консультантами) 
були заступник директора Івано-Фран-
ківського обласного центру перепідго-
товки та підвищення кваліфікації праців-

ників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій Лю-
бомир Бойчук та посадовець цього цен-
тру, фахівець з комп’ютерних технологій 
Ігор Фіняк. Вів семінар керівник апарату 
райдержадміністрації Ярослав Татарин.

 Закінчення на 5 стор.

 І. Фіняк, Л. Бойчук, Р. Крутий, Я. Татарин
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«Довгобуду» в Ямниці не буде
У Ямниці підходять до завершення масштабні роботи з добудови другого кор-
пусу школи, яка восени минулого року реорганізована у навчально-виховний 
комплекс, та благоустрою пришкільної території.

Будівництво другого корпусу Ям-
ницької школи розпочалося ще на почат-
ку 1990-х років. Тоді звели стіни, зробили 
дах, і на цьому будівництво заморозили 
більше як на 20 років. Завершити цей 
«довгобуд» прагнули багато людей, про-
те вдалося це тільки зараз.

На початку 2016 року створено «Бла-
годійний фонд “Ямниця”», заснований 
ПАТ «Івано-Франківськцемент» та Ям-
ницькою сільською радою, і в березні 
підписано угоду між Ямницькою сіль-
ською радою, ПАТ «Івано-Франківськце-
мент», «Благодійним фондом «Ямниця», 
відділом освіти Тисменицької РДА та 
підрядником ТОВ «Житлобуд-1» про за-
вершення будівництва корпусу №2 Ям-
ницької ЗОШ. На даний час практично 
завершено зовнішні та внутрішні буді-

вельні роботи. Будівельники в очікуванні 
потепління для продовження виконання 
робіт по благоустрою території. Нале-
жить ще придбати меблі та обладнання 
для всіх приміщень корпусу.

А тим часом з початком другого 
семестру навчального року дошкільну 
групу дитячого садка «Зіронька» пе-
ревели в уже обладнані приміщення 
НВК, і таким чином у селі, по суті, ви-
рішено проблему з дошкільними за-
кладами, адже в «Зіроньці» бракувало 
місць для малечі.

Офіційне відкриття нового корпусу 
НВК заплановане на середину квітня, 
після того, як буде завершено благоу-
стрій території.

Андрій СМІЖАК

Різдвяні знахідки 
в АТО

В той час, коли кожна християнська оселя насоло-
джується різдвяними святами, наші мужні право-
охоронці несуть службу в найгарячіших точках кра-
їни. Саме у цей святковий час співробітники зведе-
ної оперативної групи Управління Служби безпеки 
України в Івано-Франківській області у районі про-
ведення антитерористичної операції виявили схови-
ще з великою кількістю вибухівки та боєприпасів.

Перше сховище було облаштоване у покинутому бу-
динку в селі Макарове Станично-Луганського району. Опе-
ративники спецслужби вилучили зі схрону чотирнадцять 
гранатометів РПГ-22, РПГ-26 та РПГ-18, два заряди для РПГ-
7В та тридцять гранат ВОГ-25 для підствольного грана-
томета. У схованці також зберігалося двадцять дві гра-
нати РГД-5 та Ф-1 із запалами, п’ять тротилових шашок 
загальною вагою 1,3 кілограма та понад сім тисяч набо-
їв різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 
Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні 
оперативно-слідчі дії.

Друга різдвяна знахідка була облаштована на тери-
торії фермерського господарства у селі Вітрогон Біловод-
ського району Луганської області, звідки правоохоронці 
вилучили тротилові шашки загальною вагою майже ві-
сім кілограмів, п’ять гранатометів РПГ-26 і РПГ-18 та три 
снаряди калібру 30 мм.

Задокументовані матеріали співробітники СБУ пере-
дали до відповідних інстанцій Національної поліції для 
порушення провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального 
кодексу України.

Управління СБУ в Івано-Франківській області  

Форум однодумців
Більше ста депутатів різних рівнів, активістів «ВОЛІ», а також запрошених 
гостей в переддень Дня Соборності взяли участь у форумі людей «ВОЛІ» При-
карпаття «Один рік у місцевих радах». В рамках заходу волівці поділились 
досвідом роботи в місцевих радах, заслухали ідеологію партії та прийняли 
резолюцію, в якій засвідчили подальші кроки.

«Всі ми хвилювались, коли йшли 
на вибори в 2015 році; хвилювались, 
чи зможемо ми – ті люди, які не мали 
політичного досвіду, але є сильними ду-
хом патріотами, змінювати на краще 
свою країну. Сьогодні можу з впевне-
ністю сказати – цей рік нас загартував 
як бійців, які й надалі боротимуться за 
зміни» – наголосив народний депутат 
Юрій Дерев’янко.

Пріоритетними напрямками роботи 
для волівців Прикарпаття стала бороть-
ба з масовою варварською вирубкою 
лісів, з незаконним видобутком піщано-
гравійної суміші, підтримка реформи де-
централізації, розвиток інфраструктури, 
боротьба за отримання громадами пла-
ти за видобуток надр та впровадження 
прозорих бюджетів, підтримка бійців АТО 

та їх сімей. У цих напрямках вдалось 
досягти неабияких результатів: зміна 
правил санітарних рубок, звільнення 
голови Держлісагентства, скасування 
Положення про руслоочисні і руслоре-
гулювальні роботи, успішне об’єднання 
і функціонування Старобогородчанської 
та Верхнянської ОТГ, створення комісії з 
питань підтримки учасників АТО тощо.

У Тисменицькому районі протягом 
цього року депутати районної та міської 
рад від партії «ВОЛЯ» працювали над 
розвитком інфраструктури, ремонтом 
шкіл та садочків, ремонтом доріг, пра-
цювали над благоустроєм міста Тис-
мениця (зокрема, розроблено проект 
реконструкції дитмайданчика по вул. 
Галицька, 20); також матеріально-тех-
нічним забезпеченням освітніх закладів 

району: Довгівського НВК, Стебницької 
ЗОШ, Тисменицької спеціалізованої шко-
ли. Своїми досягненнями поділились і 
представники інших районних та місь-
ких рад Прикарпаття.

«Команда «ВОЛІ» – це нові незаан-
гажовані люди, які не лише говорять про 
проблеми, але й намагаються робити 
реальні кроки, щоб їх вирішити. Ті пи-
тання, які вони порушують, є болючими 
і актуальними. На Прикарпатті райони 
мають багато схожих проблем, тому на 
форумі мали змогу отримати досвід їх 
вирішення» – зазначила активіст «ВО-
ЛІ» Ярослава Білоган.

Під час Форуму народний депутат 
Юрій Дерев’янко презентував проект ідео-
логії партії «ВОЛЯ», який поєднує цілі та 
ідеї, орієнтири та цінності. Ідеологія пар-
тії «ВОЛЯ» ставить собі за мету розвинути 
Україну до рівня країни «першого» світу з 
високими стандартами життя: дотриман-
ням прав і свобод громадян, розвинутою 
інфраструктурою, безкоштовною медици-
ною, умовами для розвитку бізнесу тощо.

Учасники Форуму прийняли резолю-
цію, в якій засвідчили, що Революція Гід-
ності є незавершеною, а дії провладних 
політичних партій такими, що призвели 
до розчарування більшості українців. 
Волівці запевнили, що готові взяти на 
себе відповідальність за стан справ у 
країні та на Прикарпатті та продовжу-
ватимуть боротьбу, домагаючись змін 
у пріоритетних напрямках своєї роботи.

Нагадаємо, партія «ВОЛЯ» на При-
карпатті має 231 депутата та голів, з 
яких шість депутатів обласної ради, по 
14 сільських та селищних голів, 26 де-
путатів міських рад, 31 депутат в радах 
ОТГ, 38 депутатів районних рад, 100 де-
путатів сільських рад. Команда «ВОЛІ» 
протягом року направила 77 депутат-
ських запитів, 1017 звернень та прийня-
ла 3903 громадян.

Тетяна ДОРОШЕНКО

Олег Бахматюк: Президент при 
Гонтаревій мене підтримав

Під такою назвою 23 січня на інформаційному інтернет-порталі ЛІГА-net вийшло велике інтерв’ю з мільяр-
дером, вихідцем з Івано-Франківська, власником найбільшого агрохолдингу країни Олегом Бахматюком, 
котрому належать і кілька аграрних підприємств, що розташовані в Тисменицькому районі. Розмова сто-
сується, передовсім конфлікту бізнесмена з головою НБУ Валерією Гонтарєвою, який, за визначенням 
інтернет-видання, досяг точки кипіння. Нижче подаємо фрагменти цього інтерв’ю.

– Якою метою ви керувалися, направляючи лист 
з проханням про допомогу президенту і прем’єр-
міністру? Адже досить комічно виглядає ситуація, 
коли ви просите захисту від дій Валерії Гонтаревої у 
її колишнього партнера. Невже ви розраховуєте, що 
президент скаже голові НБУ не чіпати Бахматюка?

– Єдине, що ми могли зробити в цій ситуації, – ви-
вести процес в прозору публічну площину.

– Ви думаєте, до листа тему було не розкрито?
– Я думаю, що тема висвітлюється однобоко. 

Моя позиція досить проста: в будь-якому бізнесі по-
винен переважати конструктив, логіка повинна бути 
першочерговою. Я, як керівник компанії, яка має своє 
місце в цій країні і за її межами, добре відома в еконо-
мічному і фінансовому світі, звичайно ж, хочу діалогу. 
В останні два з половиною роки ми в діалозі і перебу-
ваємо, але, на жаль, на відміну від попередніх років, 
коли перемагала логіка, зараз її немає. Я не буду пе-
реходити на особистості і ідеалізувати себе, але, ви-
ходячи з того, що компанія має на $ 2,5 млрд активів, 
платить 2,5 млрд гривень зарплати на рік 37 тисячам 
співробітників, ми думали, що можемо претендувати 
на розуміння процесу[…]

– А ті кошти, які було взято в ваших двох банках?
– Ці гроші нікуди не поділися, їх не було виведено 

за кордон. Вони стоять в елеваторах, насіннєвих заво-
дах, фабриках, техніці. І ці речі Бахматюк не вивезе з 
собою ані в Швейцарію, ані в Англію, ані в Німеччину 
– нікуди. Ми бережемо свою компанію для кредито-
рів, розуміючи, що її вартість сьогодні нижче, ніж кре-
диторська заборгованість. Ми віримо, що в наступні 
5-7 років ситуація зміниться, тому стукаємо в усі две-
рі і вважаємо, що компанія повинна бути почута[…]

– Вас в цій ситуації хтось підтримує?
– Моє звернення – один з останніх шансів домо-

витися. Президент — за, прем’єр — за, і перший віце-
прем’єр мене підтримує, голови парламентських ко-
мітетів і місцева влада нас підтримують. Одна люди-
на – Валерія Гонтарєва, виходить, набагато більше 
значить в цій країні, аніж всі інші, виходячи з нашої 

ситуації. Тому ми пропонуємо відійти від особистос-
тей Бахматюка і Гонтаревої. Я не знаю, чому у неї та-
ке відношення саме до мене[...] Людина, яка вбила 
тіло, не може бути лікарем. Вона фактично зробила 
обрубок з економіки, створивши свій Ватикан, який 
називає Національним банком. Цікаво виходить: вер-
стат, який друкує гроші, сам же ці гроші і заробляє. Це 
несусвітня дурниця! НБУ повинен живити економіку, 
займатися макрорегулюванням, регулювати потоки 
економічного процесу, стабілізаційні речі робити[...] 

Більш ласого шматка, ніж компанія Бахматюка, 
на сьогоднішній день просто не існує.

– Для кого?
– Власне, для тих, хто провокує процеси банкрут-

ства і їх супроводжує. Я ж кажу: радники різного ґа-
тунку, які хочуть «зашакалить» на процесі банкрутства 
або критичної ситуації.

– Чи допускаєте ви можливість того, що до ваших 
активів має інтерес хтось із верхівки влади?

– Так. Однозначно, маю це на думці, тому ми і 
звернулися до голови держави з таким листом[…]

Перша версія НБУ була про те, що Бахматюк нічого 
не зробив, а друга – зробив, але незрозуміло, навіщо. 
Люди, які зараз відчувають себе краще лише завдяки 
тому, що опинилися в потрібний час в потрібному міс-
ці, не є для мене авторитетом. Вони в кращій ситуації 
тільки тому, що нічого не робили і опинилися в пра-
вильному місці. А це для мене не показник.

– Це ви про ваших опонентів?
– Знаєте, я вже говорив, що небезгрішний. Але 

найбільші моралісти – це колишні власники борде-
лів, і коли мені щось намагаються довести люди, на 
яких тавро ніде ставити, варто задуматися. Я жив і 
працював в цій країні 20 років, жив за тими прави-
лами, які були, знав всю політичну еліту, і ми щось 
зробили в цій країні. А зараз я не прикриваюся 37 
тисячами своїх співробітників, я просто нагадую, 
що вони є. Ми розуміємо, що завтра радники і псев-
дорадники відійдуть вбік. А люди залишаться. І я 
не хочу, щоб це зламалося. Я хочу за це боротися. 

Але на словах мене всі начебто підтримують, а на 
ділі – все навпаки[...]

– Чи отримував Нацбанк в заставу корпоративні 
права на якісь підприємства?

– Нацбанк отримав в заставу багато активів.
– А що саме?
– Там величезний список активів, їх дуже багато.
– А акції?
– Акцій вони не брали, лише тверде майно.
– Запитуємо тому, що в заставі у Приват-

Банку опинилися і літаки МАУ, і Буковель.
– Я не знаю, що там у Привату. Я думаю, що той 

підхід, який вони застосували до Привату, не потрібно 
було застосовувати через такий тривалий відрізок часу 
після того, як стало зрозуміло, що з банком не все до-
бре. Цей підхід мав бути для всіх банків однаковим[...]

Нічого, окрім переполоху в економіці, недовіри 
до банківської системи, наша влада і регулятор не 
досягли[...]

– Кримінальні справи проти вас всі закрито?
– Все закрито. Ми не дивилися на сайт Нацбанку, 

тому про нові ще не знаємо.
– Скільки всього було справ?
– Багато. МВС, прокуратура, СБУ не вилазили 

з банків, накопичено цілі томи справ з різних при-
чин. Але ми надали всі документи і докази, щоб 
їх закрили[...]

– Якою була позиція президента, коли ви спіл-
кувалися з ним у присутності Валерії Олексіївни?

– Президент мене повністю підтримав. Він ска-
зав, що буде мене підтримувати і все буде добре. Ска-
зав: іди працюй.

– Які у вас зараз стосунки з міністром економіки 
Степаном Кубівим?

– Та такі ж, як з прем’єром. Намагаємося домо-
витися, такий собі економічний націоналізм. Все ж є 
надія, що окрім радників є люди, які щось зроблять.

– З ким було працювати простіше – з попереднім 
складом уряду чи з нинішнім?

– Я в минулому Кабміні нікого не знав – не так 
добре володію англійською мовою.

– А як же Яценюк?
– (Сміється.) Ну, Яценюк – це окрема людина, з 

ним можна українською поговорити. А щодо ниніш-
нього уряду, я радий, що прийшли ці люди. Але, з ін-
шого боку, що можуть зробити Кубів і Гройсман, у яких 
немає стимулів для економіки?[…]

Друкується за: http://www.depo.ua/ukr/politics/
oleg-bahmatyuk-prezident-pri-gontareviy-mene-

pidtrimav-23012017112000
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Тисменицька районна державна адміністрація 
Івано-Франківської областіІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 від 13. 01. 2017 року             м. Тисмениця № 22

Про організацію очистки трас електроенергії 0,4 кВ 
від дерев та кущів на території району

Відповідно до Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів» та поста-
нови Кабінету Міністрів України від 04 
квітня 1997 року № 209, з метою недо-
пущення нещасних випадків від уражен-
ня електричним струмом і підвищення 
надійності електропостачання спожи-
вачів району:

1. Виконавчим комітетам міської, 
селищних та сільських рад, філії ПАТ 
«Прикарпаттяобленерго» «Лисецький 
РЕМ» організувати обрізування дерев та 
кущів в охоронних зонах електроенергії 
0,4 кВ, які розміщені на територіях влас-
них господарських дворів, підприємств, 
установ та організацій, селянських спі-
лок, фермерських господарств та тери-
торіях населених пунктів.

Громадянам провести цю роботу 
біля власних і комунальних будинків та 
на присадибних ділянках.

Працівникам районних електро-
мереж здійснити обрізування дерев 
біля будинків і присадибних діля-
нок одиноких громадян та пенсіо-
нерів згідно зі списками, наданими 
міським, селищними та сільськими 
головами.

2. Обрізування дерев і кущів про-
вести протягом 2017 року згідно з гра-
фіками, розробленими Лисецьким РЕМ 
і узгодженими з районною державною 
адміністрацією (додаються). Дозвіл на 
виконання робіт видають районні елек-
тричні мережі, які є власниками ліній 
електропередач.

3. Директору філії ПАТ «Лисецький 
РЕМ» (С. Данилюк):

— забезпечити контроль та необ-
хідну технічну підготовку ліній електро-
передач для проведення очистки трас 
згідно з графіками;

— оформити і подати матеріали на 
розгляд адмінкомісій при місцевих ра-
дах для застосування штрафних санкцій 
до осіб, які будуть ухилятися від обрізу-
вання дерев та кущів;

— щомісячно інформувати районну 
державну адміністрацію про хід вико-
нання цього розпорядження в розрізі 
населених пунктів.

4. Координацію роботи та узагаль-
нення інформації щодо виконання роз-
порядження покласти на управління 
економіки районної державної адмі-
ністрації.

5. Контроль за виконанням розпо-
рядження покласти на першого заступ-
ника голови районної державної адмі-
ністрації Володимира Заника.

Голова районної державної 
адміністрації Іван СЕМАНЮК

Г Р А Ф І К
проведення  обрізування дерев та кущів 
на трасах ліній електропередач 0,4 кВ 

на  період 2017 рік 
в населених пунктах Тисменицького  району

№ Назва  населеного Час проведення Д о в ж и н а
п/п пункту робіт ПЛ-0,4 кВ, км
1. с. Загвіздя березень-квітень 8,47 
2. с. Ст. Лисець лютий, квітень, вересень 5,62 
3. с. Посіч грудень 2,84
4. с. Радча січень, квітень 1,36
5. с. Нова Гута березень, листопад 0,77
6. с. Стара Гута листопад 0,81
7. с. Майдан квітень, листопад-грудень 5,14 
8. с. Березівка грудень 5,05
9. с. Братківці вересень-жовтень 8,34
10. смт. Єзупіль лютий 1,36 
11. с. Ямниця жовтень 2,02 
12. м. Тисмениця січень-лютий 0,97
13. с. Підпечери лютий, вересень, грудень 6,79 
14. с. Липівка березень 1,02
15. с. Побережжя листопад 2,86
16. с. Добровляни квітень 1,41
17. с. Стриганці лютий, грудень 3,65
18. с. Рошнів березень, вересень 5,76
19. с. Хом’яківка лютий 0,14
20. с. Терновиця лютий 1,03
21. с. Чорнолізці квітень 0,58
22. с. Клубівці січень, березень 2,27
23. с. Ст.Кривотули лютий 0,65
24. с. Милування жовтень 3,50

Г Р А Ф І К
проведення  обрізування дерев та кущів 

на трасах ліній електропередач 6-10 кВ на період 2017 рік 
в населених пунктах Тисменицького  району

№ Назва  населеного Назва  приєднань   Час  провед. Д о в ж и н а
п/п  пункту   ПЛ-6-10 кВ робіт ПЛ-6-10 кВ,  км
1. с. Радча пр.«Радча» травень 8,61
2. с. Ст. Лисець, 
 с. Посіч пр. «Ст. Лисець» лютий 0,72
3. с. Загвіздя пр.«Загвіздя» січень 0,14
4. с. Березівка, с. Радча пр.«ТП-162» квітень 1,63
5. смт. Лисець, 
 с. Стебник пр.«Лисець» березень 0,96
6. с. Тязів, Сілець пр.«Тязів» серпень 1,27
7. с. Колодіївка,   березень,
 с. Добровляни пр.«Колодіївка»  вересень 1,52
8. смт. Єзупіль пр.«Жовтень» жовтень 0,84 
9. смт. Єзупіль пр.«Міст» травень 0,60
10. с. Ценжів пр.«Ценжів» вересень 2,25
11. с. Клузів пр.«Клузів» серпень 0,35
12. с. Угринів пр.«Локатор» червень 0,35
13. с. Угринів пр.«Угринів» липень 0,87
14. с. Пшеничники, 
 с. Погоня пр.«Погоня» липень 2,71
15. м. Тисмениця пр.«Комплекс» червень 0,44
16. м. Тисмениця пр.«Тисмениця» квітень 1,32
17. с. Побережжя пр.«Школа» березень 0,67
18. м. Тисмениця пр.«Хлібозавод» жовтень 0,27
19. м. Тисмениця пр.«Котельня» грудень 0,20
20. м. Тисмениця,   лютий,
 с. Клубівці пр.«Клубівці» жовтень 2,08

Головний  інженер Філії ПАТ «Лисецький РЕМ» І. СВОРАК

Військова служба 
за контрактом 

у Державній прикордонній 
службі України

Держава починається з кордонів! Професія прикордонника – складна, відпо-
відальна, почесна та шанована українським суспільством.

Державна прикордонна служба 
України запрошує громадян на військову 
службу за контрактом на посади рядо-
вого та сержантського складу. 

Інформацію про Державну при-
кордонну службу України, завдання, 
які на неї покладені та повсякден-
ну оперативно-службову діяльність 
можна отримати на інтернет-ресурсі: 
dpsu.gov.ua.

Вимоги до кандидата на військову 
службу за контрактом: вік 18 - 40 років, 
освіта не нижча за повну середню, за 
станом здоров`я та професійно-пси-
хологічними якостями – придатний 
до військової служби, має бажання 
проходити додаткову підготовку та 
брати участь в проведенні Антитеро-
ристичної операції на Сході України, 
готовий прийняти на себе обов’язки 
та відповідальність охоронця держав-
них рубежів.

Держава гарантує військовослуж-
бовцям за контрактом:

достойне та своєчасне грошове 
забезпечення (на даний час від 7000 до 
8500 грн. з додатковими виплатами під 
час участі в АТО);

службові житлові приміщення, 
право на постійне житло при вислузі 
20 років;

кар’єрне зростання, проходжен-
ня необхідної підготовки у відомчих на-
вчальних центрах;

можливість вступу до Національ-
ної академії Державної прикордонної 

служби на перший курс по конкурсу для 
військовослужбовців за контрактом;

визначений чинним законодав-
ством соціальний пакет та пільги для 
військовослужбовців та членів їх сімей;

безкоштовна кваліфікована ме-
дична допомога у відомчих лікуваль-
них закладах.

Зарахування проводиться в Захід-
ному регіоні (у Львівському, Мостись-
кому, Чопському, Мукачівському, Чер-
нівецькому прикордонних загонах) та в 
органи Державної прикордонної служ-
би в інших регіонах України на посади: 

інспектор прикордонної служби – 
фельдшер (необхідна відповідна освіта);

молодший інспектор прикордон-
ної служби – водій, тракторист (необ-
хідне посвідчення водія), зв’язківець, 
кухар (за наявності відповідної освіти);

молодший інспектор прикордон-
ної служби – інструктор службового со-
баки (передбачає спеціальну підготовку, 
наявність собаки не є обов’язковою); 

молодший інспектор прикордон-
ної служби.

Звертайтесь в Окремий регіональ-
ний центр комплектування за адресою: 
м.Львів, вул. Личаківська, 74,  тел.: 
(032) 239-00-68.

Контактна посадова особа – на-
чальник групи з добору в Івано-Фран-
ківській області полковник ЛУЩИК 
Андрій Григорович, тел.: 067-714-64-
19, 095-64-46-727, ел. пошта: lushchyk.
andriy.g@gmail.com.

З колядою – до військових

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Особливо вражені були голоса-

ми дівчат з ансамблю та просили 
колядки на біс. Після вистави стро-
ковики навіть не хотіли відпускати 
колядників – фотографувались на 
згадку з «Чортом», «Смертю» та з 
іншими персонажами. По завершен-
ню виступів заступник начальника 
184-го Навчального центру по роботі 
з особовим складом підполковник 
Володимир Безбородов подякував 
колядникам та вручив учасникам 
грамоту й презентаційний альбом 
Навчального центру.

Учасники поїздки щиро вдячні за 
спонсорську підтримку територіальній 
організації партії Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність», а саме: голові ТО, де-
путатові Івано-Франківської міської ра-
ди Володимирові Кушніру, голові Тисме-
ницької районної ради Роману Крутому, 
депутатові Івано-Франківської міської 
ради Степанові Руднянину. Також дяку-
ємо сільському голові Лесі Іванків, а за 
організацію поїздки – Миколі Семеню-
ку. Бажаєм рясних Божих благословінь 
та мирного неба.

Оксана СЕМЕНЮК

До Кадуба зійшлися 
всім селом

Щороку на Йордан освячення води у Сільці відбувається біля джерела Ка-
дуб, над яким красується оригінальна скульптурна композиція, що зображає 
хрещення Ісуса Іваном Предтечею. Після Божественної Літургії у храмі Різд-
ва Христового церковна процесія вирушає саме до Кадуба. З усіх кінців села 
тягнуться до нього вервички людей, щоб взяти участь у заключному акорді 
різдвяних свят. Це дійство не може пропустити ніхто, тому сходяться до дже-
рела усім селом. Гарне місце, чудова зимова природа. Йорданський морозець 
щипає за вуха, які хочеться заховати за комір. Це допомагає, але не надовго.

Священик править чин освячен-
ня води: «Сам, отже, чоловіколюб-
че  Царю ,  прийди  і  нині  зішестям 
Святого Твого Духа, і освяти воду 
оцю. І дай їй благодать ізбавлення, 
благословення Йорданове, сотвори 
її джерелом нетління, даром освя-

чення, розрішенням гріхів, зцілен-
ням недуг…»

Вода із джерела тече безперестан-
но. Втім, не зважаючи на те, що Кадуб 
знаходиться майже у центрі села, про 
нього мало хто знає, навіть якщо що-
дня проїжджає через Сілець. Місце це 

тихе, але відправу чути далеко. Молитва 
звучить через колонки. Тут тільки раз 
на Водохреща б’є дзвін. Отець Василь 
Смицнюк тричі занурює підсвічники із 
запаленими свічками у воду.

Під трубою уже розкладені баньки, 
графини, слоїки, пляшки та інший посуд. 
Дехто приходить до Кадуба навіть з відра-
ми. Вода освячена потрібна для всіх. На за-
вершення звучить величальне «Многая лі-
та». Колись, коли тут ще не було каплички, 
а тільки вирізаний з льоду хрест, политий 
буряковим соком, люди нижче джерела га-
тили поті. Тоді не бракувало сміливців, які 
занурювались у воду. Зараз такого немає, 
хоча моржів у Сільці не бракує.

Священик обходить усіх, і незважа-
ючи на мороз, рясно кропить свяченою 
водою. На обличчях людей посмішки, 
декого струмінь води захоплює знена-
цька. Окремі моменти стараюся зафік-
сувати на фотоапарат. «Всіх покропив?», 
— перепитує отець, і теж увесь мокрий 
іде до церкви. За ним рушає процесія. 
Люди підходять до джерела і набирають 
води. Бо так говорить Господь: «Зачерп-
ніть води із радістю з джерела спасіння».

Іван ДРАБЧУК
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Виступали фест
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Виховна та адміністративна праця в 
Пласті здійснюється старшими пласту-
нами та пластунами-сенйорами».

Новаки, юнацтво, їхні виховники зі-
бралися в шкільному спортивному залі, 
вишикувались і з нетерпінням чекали по-
чатку розколяди. Привітали всіх учасни-
ків Пластової розколяди перший заступ-
ник голови Тисменицької райдержадмі-
ністрації Володимир Заник, заступник 
голови районної ради Ігор Федоришин, 
директор школи Оксана Вара, депутат 
районної ради Василь Римик, побажали 
їм здоров’я, наснаги.

Святкове дійство, власне, вже відбу-
валося в просторому залі будинку куль-
тури. Глядачів і, водночас, вболівальни-
ків був повний зал, розпочалась плас-
това розколяда спільним виконанням 
колядки «Нова радість стала».

Колядували фест, — напевно так 
можна сказати про всі виступи плас-
тунів. Оцінку виступам давало журі в 
складі: Ярема Зварчук — пластовий сен-

йор, Оксана Василик та Наталія Шуляр — 
старші пластунки, дорадчий голос мав 
о. Богдан Рудницький.

Зазвичай, в Галичині першими опо-

вісниками народження Ісуса Христа в 
різних обрядах були діти і підлітки, які 
обходили ватагою багаті і бідні оселі, 
співали колядки, щедрівки. Колядни-

ків чекали з нетерпінням, вважалося, 
що чим більше дітей завітає до хати, 
тим щедрішим буде новий рік.

Безліч позитивних емоцій — так 
можна охарактеризувати виступи но-
вацтва, які були першими під час роз-
коляди. Можливо не все вдавалось під 
час конкурсних виступів, але, однознач-

но, гучні аплодисменти були цілком за-
служеними для всіх учасників. Вцілому 
Пластова роз коляда в Березівці пока-
зала, що бережемо, як святість, народ-
ні традиції і ті глибинні пласти нашої 
культури маємо не тільки берегти, але 
і примножувати.

Журі оцінило виступи наступним 
чином: пластове новацтво, найкращі в 
номінації «вертеп» — Липівка Рогатин-
ського району, віншувальники, засіваль-
ники — Березівка, номінація «колядки, 
щедрівки» — Калуш.

Улад Пластового Юнацтва: найкра-
щою у розколяді визнано команду «Лас-
тівочки» з Рогатина, у номінації «вертеп» 
— с. Заріччя Надвірнянського району, 
краще віншування — Верховина, номі-
нація «колядки» — Березівка.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

«Весь світ звеселився — Христос народився!» — на сцені пластові новаки з Березівки      

Пластунів вітають перший заступник голови РДА В. Заник, заступник голови районної ради 
І. Федоришин, директор Березівської ЗОШ О. Вара, депутат райради В. Римик 

Вертеп з Липівки Рогатинського району — новаки 
У Чернієві новорічно-
різдвяні співи й танці

У неділю, 15 січня, в Будинку культури с. Черніїв відбулося свято «Велична 
святість Різдва». З прекрасними різдвяними віншуваннями звернулись до 
присутніх у залі ведучі свята Олександра Коваль та Олена Слободян.

Дійство розпочав шкільний хор колядками «Прилетіли ангелята» та «Чути дзві-
нок» (кер. Христина Перегінець). Ці чудові Ангелята сповістили нам про те, що над 
світом запалала Вифлеємська зоря, яка Божою іскрою засяяла у наших серцях на 
добро і на щастя. У Різдві ми знайшли злагоду, мир, добробут, спокій.

Своєю професійністю вкотре зачарував нас сільський хор (кер. Марія Марци-
нюк), виконуючи колядки «Радуйтеся всі люди», «Понад Вифлеємом», «Засяяла 
в небі ясная зірниця», «Бог ся рождає», «Що то за предиво», «Землю юдейську», 
«Небо і земля».

Окрасою свята був виступ танцювального колективу «Країна мрій» (кер. Ольга 
Парєшних). Одягнені у прекрасні яскраві костюми, учасники танцювальних груп за-
чарували нас своїми танцями «Усі миші люблять сир», «Вальс», «З Новим роком».

Колядку «На столі свята вечеря» сольно на бандурі виконала Марічка Слободян.
Порадували усіх своїми колядками «Видів Бог», «У Єрусалимі дзвони задзвони-

ли» учасники фольклорного колективу та жіночий вокальний ансамбль колядкою 
«Пречиста Діва Сина родила» і щедрівкою «Ой по Йордані святі ходили».

У виконанні учасників народного драматичного колективу (кер. Микола Кей-
ван) було переглянуто сценку «Водіння кози».

Над сценарієм працювали директор будинку культури Марія Стефінин та зав-
бібліотекою Марія 
Данилюк.

На завершення 
свята сільський го-
лова Богдан Грейда 
привітав усіх присут-
ніх у залі з Різдвом 
Христовим та подя-
кував учасникам і ор-
ганізаторам за таке 
чудове дійство.

Марія ДАНИЛЮК, 
завбібліотекою

Йорданське купання у Вільшаниці
Щирі молитви звучали у Вільша-

ницькому храмі Святої Покрови, осо-
бливо за односельчан, котрі перебува-
ють в АТО, у час Різдвяних свят. А уро-
чиста відправа 19 січня, на Водохрестя, 
чи не вперше у Вільшаниці перейшла у 
йорданське купання. Люди зібралися 
на окраїні села біля ставка, вирубали 
на льоду йорданський хрест і найсмі-
ливіші занурилися у воду. Вірили: свя-
та йорданська вода зміцнить не лише 
тіло, а й душу, додасть певності, надії та 
віри. Були тут люди усіх поколінь, але 
особливі вогники захоплення світилися 
в очах дітей, котрі з гордістю дивилися 
на своїх дідусів, батьків, що опускали-

ся у крижану воду. Таке запам’ятається 
надовго. То було ще одне таїнство єд-
нання поколінь, односельчан, батьків та 
дітей, єднання влади і церкви, бо були 
тут і сільський голова Володимир Ющи-
шин, і настоятель церкви Ярослав Ле-
вандовський.

Нехай це Йорданське дійство стане 
доброю традицією у Вільшаниці, дійство, 
що звеличує силу тіла і незламність ду-
ху, велич віри і невмирущість надії, єд-
нання родів і поколінь.

Мешканці села

«Студентський авангард» 
в Івано-Франківську

20 січня в Івано-Франківську відбулася презентація комплексного освітнього 
проекту «Студентський авангард».

Метою проекту є консолідувати 
перспективне студентство та створи-
ти пласт нової української інтелігенції.

Презентував проект його засновник 
та куратор, боєць полку Азов, друг Ланц. 
Він розповів про діючі напрямки про-
екту. Наразі, «Студентський авангард» 
містить в собі три складові: літератур-
ний клуб «Пломінь», кіноклуб « E V R O 
P A» та військово-патріотичний клуб.

Діяльність студавангардівців вже 
набрала значних обертів у Києві та за-
воювала своїх прихильників. Кожна лі-
тературна зустріч збирає близько сотні 
глядачів, а заняття військово-патріотич-
ного клубу згуртовують навколо себе 
молодь, що зацікавлена в мілітарному 
відродженні держави. Подальший роз-

виток цих проектів буде стартом до ви-
ховання в Україні молоді нової генерації.

Активісти Івано-Франківського осе-
редку Національного Корпусу зацікавле-
ні в створенні такої освітньої платформи 
в нашому місті. Тому вже найближчим 
часом чекайте на «Студентський аван-
гард» в Івано-Франківську.

Денис КРЕКОТЕНЬ
Довідка редакції: Ініціатива «Сту-

дентський авангард» – свого роду мо-
лодіжне крило та одночасно напрямок 
діяльності створеної недавно бійцями, 
ветеранами та представниками Цивільно-
го корпусу полку «Азов» політичної партії 
«Національний Корпус», яку очолює на-
родний депутат України Андрій Білецький
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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:

МАРЧИШИН Світлану Онуфріївну, 
28.01.1957 р. н., завідуючу дошкіль-
ного дитячого закладу «Малятко» (с. 
Старий Лисець);

ГАЛИГУ Петра Степановича, 
28.01.1963 р. н., директора ТзОВ 
«Україна», члена колегії райдержад-
міністрації;

МАТІЄШИН Галину Михайлівну, 
28.01.1965 р. н., секретаря Староли-
сецької сільської ради; 

ГАЛИГУ Петра Михайловича, 
29.01.1931 р. н., голову Братства во-
яків ОУН-УПА Тисменицького району;

БАСАРАБА Василя Мироновича, 
30.01.1965 р. н., директора Рошнів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.;

ГНАТКОВСЬКУ Любов Петрівну, 
31.01.1970 р. н., директора Сілецької 
ЗОШ І-ІІ ст.;

ПРОКІПЧУК Олену Євгенівну, 
31.01.1976 р. н., заступника началь-
ника відділу організаційно-правової 
роботи виконавчого апарату район-
ної ради;

КРУЦЯ Миколу Федоровича, 
1.02.1952 р. н., голову правління ПАТ 
«Івано-Франківськцемент»;

ЗАПУХЛЯКА Михайла Володими-
ровича, 1.02.1952 р. н., головного ліка-
ря Єзупільської міської лікарні;

МЕЛЬНИКА Михайла Миколайо-
вича, 1.02.1957 р. н., директора Чор-
нолізької ЗОШ І-ІІІ ст.;

СТЕФІНКО Олександру Миколаїв-
ну, 2.02.1957 р. н., начальника відділу 
культури районної державної адміні-
страції, депутата районної ради;

ШАЛАМАЙ Галину Михайлівну, 
2.02.1973 р. н., секретаря Лисецької 
селищної ради;

КУРІЯ Михайла Мирославовича, 
3.02.1970 р. н., сільського голову с. 
Чукалівка;

ОПАРУ Лесю Іванівну, 3.02.1982 
р. н., головного спеціаліста служби у 
справах дітей районної державної ад-
міністрації.

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

Сільський голова, вико-
навчий комітет і депутати Но-
вокривотульської сільської 
ради висловлюють щирі спів-
чуття членові виконавчого ко-
мітету сільської ради Надії Іва-
нівні Арабчук з приводу смерті 
її батька 

Івана Лук’яновича 
ВАСИЛЮКА.

Нехай наші співчуття по-
легшать біль втрати дорогої 
Вам людини.

Вдячність 
Аматорський фольклорний колектив клубу села Майдан на чолі із завідувачем 

Любов’ю Миколаївною Кокар складають щиру подяку депутатові районної ради 
Миколі Івановичу Іваненку за надану матеріальну допомогу у придбанні музичних 
інструментів для закладу культури. 

Шановні жителі району!
29 січня ми вшановуємо Героїв Крут, які цього дня 1918 року стали на захист 

української державності.
На межі 1917-1918 років розгорнулася інтервенція російсько-більшовицьких 

військ в Україну. Керівництво УНР мусило вислати проти неї переважну частину 
своїх військ. Тоді ж було створено загін із числа добровольців (курсанти військо-
вої школи, студенти та гімназисти), який було направлено для зміцнення оборони 
залізничної станції Крути. 29 січня 1918 року ця молодь під тиском переважаючих 
сил російських більшовиків опинилася у бою без належної підтримки, але не від-
ступила. Їх подвиг став символом героїзму українського народу загалом та молоді 
зокрема у боротьбі за незалежну Україну.

Історія повторюється. І як майже століття тому, ворог, який зазіхає на нашу зем-
лю, не змінився. Територіальну цілісність країни боронять відважні, сильні духом 
патріоти, які, щоденно ризикуючи життям, відвойовують кожен клаптик рідної землі.

Шануймо чин справжніх героїв – крутянців, Небесної Сотні, військових, волон-
терів, які загинули на східному фронті і душі яких вже на небесах. Запалімо свічку 
пам’яті та помолімося за них.

Маємо вистояти, перемогти і будувати сильну і незалежну країну – заради 
наших Героїв!

Слава Україні!

Шановні працівники і ветерани 
редакції газети «Вперед»!

Прийміть щирі вітання з нагоди 50-річчя виходу першого номера газети «Вперед»!
П’ять десятиліть поспіль ви пишете історію Тисмениччини, віддзеркалюєте на 

сторінках газети життєдіяльність мальовничого куточка Прикарпаття, його побут, 
особливості і звичаї, вагомі події, розповідаєте про цікавих особистостей, аналізу-
єте факти, друкуєте важливу інформацію з різних сфер діяльності нашого району. І 
власне тому «Вперед» є особливою для тисменичан, адже, читаючи про пам’ятну 
подію, знану людину чи знакову споруду, ми знаємо, що все це нам дуже близьке і 
рідне, бо стосується нашої малої батьківщини, а отже, кожного із нас. 

Півстоліття – поважна дата. Не кожне друковане видання може стільки ча-
су тримати в полоні свого читача. Запорукою успіху видання є журналістська му-
дрість, талант, сила духу, жага поділитися інформацією, зробити її доступною до 
кожного, спраглого цікавого і нового. 

Дякуємо усім, хто працював у редакції протягом п’яти десятиліть, хто був до-
писувачем та палким шанувальником улюбленої «районки». Щирі слова подяки 
адресуємо сьогоднішньому редакційому творчому колективу газети та головно-
му редакторові Володимиру Занику за змістовні публікації, аналіз суспільно-полі-
тичного життя, відображення непростих буднів і яскравих свят, за, часом, гостру 
критику та й добре слівце. А головне – за те, що працюєте для наших мешканців, 
доносите до них правдиву і цікаву інформацію про життя довкола.

З нагоди ювілею бажаємо вам щедрих врожаїв на журналістській ниві, гарно-
го настрою та щораз більшої кількості шанувальників, родинного затишку, миру, 
міцного здоров’я та невичерпного натхнення!

Голова районної державної адміністрації            Голова районної ради
                      Іван СЕМАНЮК         Роман КРУТИЙ

ОГОЛОШЕННЯ
У Єзупільській селищній раді працює державний реєстратор, який здійснює 

державну реєстрацію речових прав та їх обтяження на:
  земельні ділянки
  житлові будинки
  споруди, а також їх окремі частини
  квартири
  житлові та нежитлові приміщення
  договори оренди

Немає слів, щоб висловити співчуття з приводу пе-
редчасної смерті людини, котра заслуговує на найкращі 
слова любові, поваги і шани.

29 січня виповнюється рік, коли з нами немає доро-
гої дочки, люблячої мами і бабусі, свахи, подруги і просто 
прекрасної людини Лідії Петрівни БАРАН.

Нехай добрий, світлий спомин про Ліду назавжди за-
лишиться у серцях рідних, усіх хто знав її, любив і шанував.

Була людина — і її немає,
Лишився тільки присмак гіркоти.
Змінити те, що було — сил немає,

Не повернуть ніяк назад роки.
Любимо, сумуємо, пам’ятаємо… Світла пам’ять! 

Оголошення
Повідомляємо про те, що 31.01.2017 ро-

ку о 18.30 в приміщенні Загвіздянської сіль-
ської ради відбудуться громадські слухання 
про затвердження детального плану території 
під будівництво житлового будинку, що зна-
ходиться в с. Загвіздя по вулиці Калинова. 
Ділянка належить Матвіїшин Надії Степанів-
ні, що проживає за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Південний бульвар, 33, кв. 31.  

Клубовецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного бухгалтера Клубовецької сільської ради 

Вимоги до кандидата: вища освіта (професійного спря-
мування), вміння працювати на персональному комп’ютері, 
стаж роботи у бюджетній сфері не менше 3-х років, відсут-
ність обмежень прийому на службу в органах місцевого са-
моврядування. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь 
у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заяв-
ника із встановленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на службу в органах місцевого само-
врядування; заповнену особову картку (форма П1-2ДС) 

з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 
4х6 см; копії документів про освіту, засвідчені нота-
ріально чи в іншому встановленому законодавством 
порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінан-
сового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; ко-
пію першої та другої сторінок паспорта громадянина 
України, засвідчену кадровою службою.

Документи приймаються протягом місяця від дня опу-
блікування оголошення  в газеті, в приміщенні сільської ради 
за адресою: вул. Миру, 1, с. Клубівці Тисменицького району. 
Телефон для довідок: (03436)31701.

Працівниками ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою 8 лю-
того 2017 року в 10.00 будуть проводитись роботи зі встановлення та 
закріплення меж земельних ділянок межовими знаками за адресою: 
вул. Шевченка, 104, с. Підлісся Тисменицького району Івано-Франків-
ської області, що знаходиться в користуванні Бабінчука Івана Гнатовича. 

Просимо сільського голову Н. Бойко, землевпорядника сільської 
ради О. Керкуш, а також суміжних землекористувачів (власників) Во-
лосянко Р. О., Сташків І. В., спадкоємців Ломей А. М., яка померла 
23.12.2016 р., бути присутніми при виконанні даних робіт за вищев-
казаною адресою.

Посадовців і депутатів 
учили Е-декларувати

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Порівняно з системою декларуван-

ня на паперових носіях електронна сис-
тема значно складніша; вона містить пе-
релік відомостей, які раніше від декла-
ранта не вимагалися, скажімо: розшире-
ні персональні дані членів сім’ї, а також 
«третіх осіб», з якими декларант має ту 
чи іншу спільну власність; при деклару-
ванні автомобілів необхідно вказувати 
номер кузова; декларант зобов’язаний 
вказувати про наявність готівкових ко-
штів, якщо вони перевищують 50 розмі-
рів прожиткового мінімуму; подаються 
дані про цінні речі тощо.

Але труднощі для вас (а «вас», як-
що взяти до уваги ще й сільських депу-
татів, повірте, дуже багато) почнуться з 
першого ж кроку. Для того, щоб подати 
е-декларацію, кожен декларант повинен 
мати так званий електронний цифро-
вий підпис (ЕЦП), який потрібно збері-
гати на окремому цифровому носії (кон-
сультанти радять купити найдешевшу 
флешку). А перед тим це ЕЦП потрібно 
згенерувати (тобто створити) з допомо-
гою приватного пароля, маючи діючу 
електронну адресу (та, не дай боже, не 
на російських ресурсах). Правда ж, усе 
починає бути зрозуміло?

Ці цифрові підписи (або ключі) сер-
тифікуються (тобто реєструються та акти-
вуються) спеціальними акредитованими 
центрами сертифікації ключів, послуги яких 
безкоштовні лише для держслужбовців. 
У Івано-Франківську таких аж два, і йти 
до них треба з паперовими заявами, ко-
піями паспорта, ідентифікаційного коду, 
наказу про призначення на посаду. (А ви 
кажете «чиновники», «бюрократія»… – ці 
штучки постворювали молоді випускники 
престижних навчальних закладів за гран-
тові гроші). Але є одна розрада – те саме 
можна зробити через інтернет, не відрива-
ючи «м’яке місце» від стільця, скористав-
шись сервісом «Приват24». Маючи карто-
чку «Приватбанку», стільниковий телефон 
та інтернет, ви згенеруєте ключ за кілька 

хвилин, вибравши у меню «усі послуги» 
закладку «бізнес», а слідом «електронний 
цифровий підпис», і далі – рухаючись за 
підказками. (Так і хочеться виголосити: 
дякуємо, пане Коломойський!)

А далі ваша праця продовжить-
ся в поті чола на сайті Національного 
агентства з питань запобігання корупції 
(НАЗК) – nazk.gov.ua . Запасіться канап-
ками і взуйте теплі шкарпетки – то на-

довго. Але перед тим ще мусите зібрати 
всі відомості про ваше майно та дохо-
ди, дані про родичів і таке інше. Успіх, 
відверто кажучи, не гарантований, бо в 
програмі електронної декларації недо-
речностей маса. До прикладу, в перелі-
ку та категоріях посад є лише дані для 
службовців, що має вказати депутат міс-
цевої ради, кажуть консультанти, нара-
зі невідомо, але всі віконця обов’язкові 
для заповнення.

Втім, як показує досвід, от-от появ-
ляться зграї «консультантів» приватних, 
які за ваші кревні за вас ці декларації 
заповнять. (Правда, в разі чого, за не-
достовірність даних вони за вас відпо-
відати не будуть).

25 січня на сайті НАЗК з’явилася ін-
фографіка під назвою «Суб’єкти другої 
хвилі е-декларування». Список велетен-
ський, а звідси випливає, що такого об-
сягу електронних операцій за відносно 
короткий проміжок часу (термін подачі 
закінчується через два місяці) при до-
волі проблематичному покритті інтер-
нетом у деяких регіонах (Тисменицький 
район в цьому сенсі – мало не столич-
ний) Україна ще не знала.

Відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції» до 01 квітня 2017 
року заповнити електронні декларації 
про свій майновий стан, а також чле-
нів родини зобов’язані депутати місце-

вих рад, місцеві голови, починаючи від 
сільського, державні службовці, поса-
дові особи місцевого самоврядування, 
військовослужбовці (крім військових 
строкової служби), працівники Нацполі-
ції, керівники державних і комунальних 
підприємств, їх заступники та навіть ке-
рівники на підприємствах (незалежно 
від форми власності), які здійснюють 
адміністративно-господарські чи орга-
нізаційно-розпорядчі функції.

Експерти сподіваються, тим не 
менш, що Верховна Рада чи наші офі-
ційні борці з корупцією спроможуться 
на зміни, які полегшать процес.

Володимир ЗАНИК
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Вінець Різдвяних свят 
Логічним завершенням Різдвяних свят є розколяда, коли мистецькі колективи 
ще раз відтворюють перед глядачами різдвяну містерію народження Божого 
Дитяти із дзвінкими колядами, щедрівками та віншуваннями. Аматорські ко-
лективи Тисмениччини презентували різдвяний репертуар в обласному центрі. 

Творчий колектив Чорнолізької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів під керівництвом 
вчителя музичного мистецтва Василя 
Моздіра, як переможець районної шкіль-
ної розколяди, котрий рік поспіль взяв 

участь у обласному конкурсі «Розколя-
да», що відбулася на базі Івано-Франків-
ської обласної філармонії.

Разом із чорнолізькими школяра-
ми презентували характерні для своїх 
регіонів колядки, щедрівки, віншування 

ще 23 шкільні колективи та гурти, висту-
паючи в найрізноманітніших жанрах.

Загальна коляда біля головної ялин-
ки Івано-Франківська завершила облас-
ний конкурс серед навчальних закладів 

Прикарпаття, де своїми натхненними 
виступами конкурсанти ще раз підтвер-
дили, що прикарпатська молодь цінує і 
зберігає національні традиції.

Минулої неділі на сцені біля голов-

ної ялинки Прикарпаття дарували своє 
вокальне мистецтво дорослі учасники 
художньої самодіяльності з найрізнома-
нітніших регіонів. Тисмениччину пред-
ставляли учасниці народного аматор-
ського вокального ансамблю «Джерело» 

із Підлісся під керівництвом Владисла-
ва Князєва та вокалістка Христина По-
падинець із Павлівки. 

Фото Миколи МАЦЮКА 

Підліське «Джерело» на обласній розколяді

Чорнолізькі колядники

З вірою, щирістю, правдою і любов’ю
учасники народного аматорського хору «Дзвін» під орудою Мирослави Ва-
силюк запалили у серцях глядачів вифлеємський вогник, даруючи чудові 
різдвяні вітання усім глядачам, які завітали недільного вечора до Народно-
го дому міста Тисмениця. 

Колектив із майже 30-літньою 
історією цього разу подивував при-
сутніх оновленим репертуаром. Роз-
почали аматори із церковних різд-
вяних пісень «Христос ся рождає», 
«Рождество Твоє», «Святая Варва-
ра», «Все на сьогодні радістю напо-
внилося», «Не плач , Рахиле». Зго-
дом подарували вже добре відомі 

«Дзвони дзвонять», «У Вифлеємі ра-
дість стала», «За вікном чорна хмара 
в’ється», «Щедрий вечір», «Щедрик» 
та «Нова радість стала». 

Разом із хористами — учасниками 
концерту «Різдво в Тисмениці» дарува-
ли свої вокальні таланти учасниці во-
кального тріо «Калинове намисто», яке 
того дня дебютувало вже як вокальний 

ансамбль під керівництвом Лесі Сен-
децької. П’ятеро тендітних представниць 
прекрасної половини людства викона-
ли «Ясна зірка Вифлеєму», «Три славнії 
царі», «Що то за предиво», «Ми повинні 
жити для Христа». 

Глядачі, котрі очікували від концер-
ту, певне, театралізованого вертепного 
дійства із веселими жартами, отрима-
ли задоволення від високомистецького 
звучання церковних піснеспівів на про-
славу новонародженого Христа. 

Оксана САКОВСЬКА 

  ФОТОФАКТ

«Ясна зоря засвітила, 
всьому світу сповістила,

щоб раділо все створіння, 
бо прийшло з небес Спасіння:

Землю радість увінчає – 
Христос ся рождає!..»

Привітно зустрічали на ці свята ґаз-
ди у селі Козина хлопчаків з вертепом. 
Костюми та грим, змістовні віншування 
сподобалися односельчанам.

Л. ДОБРЯНСЬКА

„Ой, Маланко, 
Маланцуньо,
чи ти любиш 
Василуню…“

З такими словами та самобутньою автентичною ви-
мовою 13 січня, з появою першої зорі, вирушає Май-
данська Маланка від хати до хати старий рік про-
воджати. Не порушила вона свою традицію і цього 
року. В селі ходить три Маланки: Майданська, Гу-
тенська та Заколіянська. Основними персонажами 
в них є Василь та Маланка. 

Цього вечора чекає з нетерпінням 
усе село. Від самого ранку починається 
активна підготовка костюмів і масок, 
підбір персонажів. Жодна Маланка не 
обходиться без музик, які веселять учас-
ників та усе село. Зібравшись гуртом, 
вирушають маланкувати, не минаючи 
жодної оселі. Співають основну пісню 
– „Ой, Маланко, Маланцуньо“, віншують, 
а де газда носить імя Василь, бажають 
імениннику многая літ, всі весело тан-
цюють і піснями веселять господу, за-
лучаючи Василя із сім’єю. І так до піз-
ньої ночі по селі лунає українська пісня.

Уся молодь села бере активну 
участь у цьому дійстві, яке з 2000 ро-
ку перейняли від старшого покоління 
та відродили.

Цю публікацію готували учасни-
ки Гутенської Маланки, тому хочемо 
відмітити, що постійними її організа-
торами є Михайло Зелінський, Леся 
Семянчук, Надія Круль, Ірина Кучера; 
незмінні музиканти – депутат районної 
ради Михайло Зелінський та учасник 
АТО Андрій Шуляр. Постійні учасни-

ки Гутенської Маланки – Тарас Когуч, 
Христина Івасів, Володимир Капелю-
шок, Віктор Тимохін, Володимир Бай-
ляк та Марія Сабатович.

Слід назвати й п’ять сімей, які ма-
ланкують повним складом, від старого  
до малого – то родини Василя Дзундзи, 
Михайла Гойсана, Дмитра Закоти, Дми-
тра Русановського та Михайла Галюка. 

Хочемо подякувати за участь у цьо-
горічній Маланці голові сільської ради 
Марії Дмитрівні Зелінській, сільським 
депутатам Володимирові Байляку та Ва-
силеві Третяку, а також усім односельча-
нам, які чекають, підтримують Малан-
ку, та відновлюють українські традиції.

Учасники Гутенської Маланки

Маланка завітала на обійстя Василя Каська

Заколіянська Маланка

Гутенська Маланка
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Погонянський 
іконостас 

в коломийському 
музеї

19 січня в Національному музеї народного мистецтва Гу-
цульщини і Покуття ім. Й. Кобринського, в м. Коломиї, від-
крилася виставка «Разом до храму». Тут експонуються ви-
шивані та намальовані образи авторства Миколи Симчича 
з Нижнього Березова на Косівщині, Валерія Малиновського 
з Косова та Олександра Охапкіна з м. Олександрії Кірово-
градської області.

М. Симчич представив вишиті об-
рази. Роботи заслуженого художника 
України О. Охапкіна, що працює в жанрі 
«хатньої ікони», присвячені темі мате-
ринства та Богоявлення. В. Малинов-
ський виставив мініатюрні вишиття свя-
тих. Об’єднавши творчі зусилля, автори 
створили іконостас для собору Богоро-
диці — головного храму паломницького 
центру в с. Погоня на Тисмениччині. Об-

рамлення іконостасу виконане у техніці 
інкрустованої гуцульської різьби. Нині 
в коломийському музеї експонуються 
всі його чотири яруси: апостольський, 
пророчий, святковий і намісний.

На відкриття виставки зібралося 
чимало представників творчої інтелі-
генції не лише з Коломиї, але й інших 
куточків Прикарпаття. Благословив дій-
ство отець Никодим Гуралюк, настоятель 

Погонянського монастиря чину святого 
Василія Великого. Саме з його ініціати-
ви був створений та виставлений для 
експозиції новий іконостас.

Під час відкриття виставки творчий гурт 
«Згарда» Національного музею народного 
мистецтва Гуцульщини і Покуття виконав 
«Сумну колядочку» — реквієм за сучасними 
українськими героями, які щодень віддають 
своє життя за Україну у війні з російським 
агресором на Східному фронті.

За матеріалами Інтернетвидань

Вишиваний Христос Миколи Симчича

Олександр Охапкін. Благодатна тиша Мініатюра Валерія Малиновського

Отець Никодим Гуралюк

Запоріжжя в… Побережжі
З шостого по 12 січня в родинах мешканців сіл Побережжя та Ганнусівка гос-
тювали 17 школярів і двоє наставників із Запорізької області. Школярів зі 
східних областей України на Прикарпатті приймали, відповідно до розпоря-
дження Івано-Франківської ОДА від 29 грудня 2016 р. «Про прийом та роз-
міщення на відпочинок дітей зі східних областей України під час зимових 
канікул», в 11 із 14 районів (крім Галицького, Калуського та Рогатинського), 
а також в Болехівській та Яремчанській міських радах.

Тепла зустріч пройшла у Поберезь-
кому НВК (директор Василь Боднарчук), 
де запорізьку групу зустріли за давнім га-
лицьким звичаєм – хлібом, вітаннями та 
колядками. Гостей прийняли поберезькі 
родини Романа Гудими, Романа Дутчака, 
Івана Завальського, Ореста Кабана, Петра 
Кудловського, Мирослава Левицького, 
Романа Пушка, Михайла Прядки, Галини 
Пуйди; ганнусівські – Володимира Вовка, 
Ігоря Вовчука, Ігоря Більського, Василя 
Жмурка, Володимира Пташника, Романа 
Соколюка та Михайла Черепахи.

На Прикарпатті діти із Запорізької 
області відчули справжній дух Різдва. 
(Цьому якнайкраще сприяла й програма, 
розроблена районним відділом освіти). 
Незабутнє враження справив Святвечір, 
коли діти та їх наставники скуштували 
вечерю в своїх нових родинах, спільно 
колядували та вивчали різдвяні обряди. 

У перший день Різдва Христового гості 
побували на святкових Богослужіннях 
у місцевих церквах.

Восьмого січня, попри пронизливий 
холод, відбувся перший виїзд – запоріж-
ці побували в Івано-Франківську на ви-
ставі «Хома та Щука» (за п’єсою Марка 
Кропивницького «По щучому велінню») 
в ляльковому театрі імені Марійки Під-
гірянки; мали екскурсію середмістям; 
побачили яскраву штучну ялинку й ску-
штували солодощі у Майстерні карамелі 
на «стометрівці».

Цікаві факти з життя великого си-
на України та його роль в історії здо-
буття Української держави діти зі Схо-
ду дізналися в Історико-меморіальному 
музеї Степана Бандери, що в с. Старий 
Угринів Калуського району. Екскурсан-
ти побачили родинну садибу Бандери, 
у якій відновлено інтер’єр священичої 

плебанії першої половини ХХ століття, 
а також сфотографувались на згадку 
біля пам’ятника Провідника.

Наступного дня запоріжці мали по-
їздку до Галича, де ознайомилися з екс-
позицією музею етнографії та музею іс-
торії Давнього Галича на Княжій горі в 
Крилосі, побували в теперішньому центрі 
давнього міста. Також вони побували в 
центрі сучасного Галича, де побачили 
пам’ятку XIV ст. – церкву Різдва Хрис-
тового, макет княжої столиці та сфото-
графувалися біля пам’ятника Данилу 
Галицькому, помилувалися краєвида-
ми Дністра та Замкової гори. Діти від-
чули весь колорит Різдвяних свят під 
час святкового концерту «Колядують 
зорі на Різдво щороку», який відбувся на 
базі Будинку культури селища Єзупіль.

10 січня гості із Запорізького краю 
побували на гірськолижному курорті «Бу-
ковель». 11 січня пунктами екскурсій-
ного призначення стали Косівщина та 
м. Коломия. Гості мали чудову програ-
му, насичену гуцульським колоритом 
та народними традиціями. Діти зі Схо-
ду отримали солодкі подаруночки від 
Святого Миколая, у його Маєтку, що в с. 
Пістинь Косівського району. Музей пи-

санки в Коломиї також справив на гос-
тей незабутнє враження, адже в ньому 
представлена колекція з понад шести 
тисяч писанок з різних регіонів України 
та країн світу.

12 січня – день прощання з родина-
ми та друзями. Солодкі подарунки діти 
отримали від сільського голови Побе-
режжя Лесі Іванків, а християнські ди-
тячі та молодіжні журнали, коляднич-
ки, церковні календарі, образочки – від 
адміністрації Поберезького НВК. Також 
вони відвідали Марійський паломниць-
ко-відпустовий центр в Погоні. Насто-
ятель монастиря о. Никодим Гуралюк 

провів для гостей чудову екскурсію та 
обдарував їх пам’ятними подарунками.

Впродовж Різдвяних вакацій діти 
та їх супроводжуючі мали цікаву і зміс-
товну програму.

Але найважливіше, що отримали 
юні колядники зі Сходу – це позитивні 
враження, прилучення до традицій свят-
кування Різдва Христового. Ми вкотре 
переконалися, що протистояння «Схід 
– Захід» в Україні створене штучно, нам 
не слід боятись одне одного, а навпаки 
– гуртуватись.

Андрій ТАТАРИН

Діти славили Христа, 
а батьки тішилися

«Україна колядує! Колядує вся земля! В небі ангели співають. Прославляємо 
Христа!» — такими словами розпочалося дійство «Розколяди» у Милуванському 
НВК 23 січня. Адже на Прикарпатті здавна побутує традиція проводів різдвяно-но-
ворічних свят. І називають їх «Розколядою». Радісне дійство «Розколяди» відкрив 
привітальним словом директор навчально-виховного комплексу Василь Зарицький, 
який наголосив, що «коляда за своєю духовною силою — то подвійна молитва».

Свято творили учні 3-9 класів. Загалом сценарій «Розколяди» охопив перебіг 
усіх християнських празників різдвяно-новорічного часу: фрагменти різдвяного 
вертепу, новорічні віншування та засівання на Василя. І кожна мить свята прослав-
ляла новонародженого Ісуса. Не обійшлося без жартів «милуванських ґаздинь» та 
героїв зі знаменитої повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом». Які ж то були гарні 
вісники з дзвониками, посівальники з побажаннями, колядники з колядками. Їхні 
дзвінкі веселі голосочки злітали у височінь і зливались зі співом батьків, що щиро 
тішилися, спостерігаючи за своїми діточками. Театралізоване дійство не залишало 
байдужими глядачів, особливо коли звучали милі серцю колядки. Приємно, що ми 

і досі звертаємося до народного, 
рідного, адже, коли підрубують ко-
рінь, то сохне рід, а доки ми п’ємо 
джерело знань наших предків, доти 
будемо звучати як нація, як народ.

Нехай же всі щирі побажання 
малих колядників здійсняться, а 
відчуття єдності допоможе нам 
згуртуватися і стати великою укра-
їнською сім’єю, що є неперевер-
шеною у своїй святковості, красі.

Олександра ЛОБУР, заступник 
директора з навчально-виховної 

роботи Милуванського НВК
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VІІ сесія 7 демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я 

 від 23 грудня 2016 року   м. Тисмениця
Про затвердження  програми протидії захворюванню 

на туберкульоз в районі на 2017-2020 роки
Відповідно до статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, рішення Івано-
Франківської обласної ради від 23.09.2016  №276-
9/2016 “Про програму протидії захворюванню на 
туберкульоз в області на 2017-2020 роки”, врахову-
ючи рекомендації постійної комісії районної ради 
з питань охорони здоров’я, материнства і дитин-
ства, соціального захисту населення та підтрим-
ки сімей учасників АТО, районна рада вирішила:

1. Затвердити програму протидії захворюван-
ню на туберкульоз в районі 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 заступника голови районної ради І. Федори-
шина і постійну комісію районної ради з питань 
охорони здоров’я, материнства і дитинства, со-
ціального захисту населення та підтримки сімей 
учасників АТО (М. Лутчин).

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 районну комплексну програму підтримки єдиної технології прийому 
громадян та призначення усіх видів допомог в управлінні соціального захисту 

населення районної державної адміністрації на 2017-2022 роки
Відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Указу Президента України 
№ 359/2006 від 10.05.2006 “Про основні напрями вдо-
сконалення системи соціальних виплат населенню”, на-
казу Міністерства соціальної політики України № 183 від 
23.05.2005 “Про впровадження в місцевих органах праці 
та соціального захисту населення єдиної технології прийо-
му громадян, які звертаються за призначенням усіх видів 
соціальної допомоги”, враховуючи рекомендації постій-
ної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, ма-
теринства і дитинства, соціального захисту населення та 
підтримки сімей учасників АТО, районна рада вирішила:

1. Затвердити районну комплексну програму 
підтримки єдиної технології прийому громадян та 

призначення усіх видів допомог в управлінні со-
ціального захисту населення районної державної 
адміністрації на 2017-2022 роки.

2. Рекомендувати районній державній адміні-
страції під час формування показників районного 
бюджету на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки 
передбачати кошти на реалізацію цієї Програми.

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

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 Статуту Тисменицької централізованої 
бібліотечної системи в новій редакції

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місце-
ве самоврядування в Україні”, враховуючи постанову 
Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 440 
“Про затвердження Порядку ведення Реєстру непри-
буткових установ та організацій, включення неприбут-
кових підприємств, установ та організацій до Реєстру 
та виключення з Реєстру” та рекомендації постійної 
комісії районної ради з питань гуманітарної політики 
та свободи слова, районна рада вирішила:

1. Затвердити Статут Тисменицької  центра-
лізованої бібліотечної системи в новій редакції.

2. Контроль за виконанням рішення поклас-
ти на заступника голови районної ради І. Фе-
доришина і постійну комісію  районної ради з 
питань гуманітарної політики та свободи сло-
ва (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 районну комплексну програму заходів державних органів 
у справах молоді та спорту на 2017-2020 роки

Відповідно до Закону України “Про фізичну культуру 
і спорт” та рішення Івано-Франківської обласної ради від 
25.12.2015 року № 47-2/2015 “Про обласну комплексну 
програму “Молодь Прикарпаття” (2016-2020 роки)”, з ме-
тою  виконання в районі державної молодіжної політики, 
створення умов для впровадження здорового способу 
життя, забезпечення духовно-культурного та фізичного 
розвитку молоді, формування морально-правової куль-
тури, профілактики негативних явищ в молодіжному се-
редовищі, враховуючи рекомендації постійної комісії ра-
йонної ради з питань гуманітарної політики та свободи 
слова, відповідно до ст. 43 Закону України “Про місце-
ве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Затвердити районну комплексну програму за-
ходів державних органів у справах  молоді та спорту 
на 2017-2020 роки.

2. Рекомендувати районній державній адмі-
ністрації передбачити видатки на реалізацію цієї 
Програми, виходячи із дохідної частини районного 
бюджету  на 2017, 2018, 2019 та 2020 роки. 

3. 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 внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року 

“Про районну програму “Захисник Вітчизни” 
на 2016-2020 роки”

Відповідно до ст.43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення 
районної ради від 25 грудня 2015 року “Про районну програму “Захисник Вітчизни” на 2016-2020 роки” 
та рекомендації постійної комісії районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, адміні-
стративно-територіального устрою, регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, 
законності і правопорядку,  районна рада вирішила:

1. Внести такі зміни до додатка до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року “Про районну 
програму “Захисник Вітчизни” на 2016-2020 роки”: 

1.1. Паспорт районної програми “Захисник Вітчизни” на 2016-2020 роки” викласти в та-
кій редакції: 
 
 Роки                     Обсяги фінансування  
  Всього, У т.ч. за джерелами фінансування
  тис. грн  районний бюджет
 
 2016 рік 350,00  350,00
 2017 рік 190,36  190,36
 2018 рік 190,36  190,36
 2019 рік 190,36  190,36
 2020 рік 190,36  190,36
 Всього: 1111,44  1111,44

1.2. Доповнити розділ “Мета і завдання Програми” пунктом такого змісту:
“— повне і якісне виконання плану з відбору призовників і військовозобов’язаних на військову 

службу за контрактом;
— налагодження якісної роботи з учасниками бойових дій, розпочати роботу щодо формування опе-

ративного резерву першої черги”.
1.3. Доповнити пункт 2 “Призовна робота” розділу “Фінансове забезпечення Програми”,  пунктами 

такого змісту:

№ з/п           Найменування             Обсяг  Прогнозовані обсяги
                       заходу            фінансування фінансування
            (тис. грн.)                   з 2016 по 2020 роки (тис. грн.)
   2016    2017    2018   2019   2020
Призовна робота
2.2 — виплата 2 (двох) тисяч гривень               541,44              135,36   135,36   135,36   135,36
(на руки) призваним на контрактну службу 
призовникам і військовозобов’язаним, 
або їх сім’ям  (за поданням військового комісаріату);
2.4 — утримання, ремонт та забезпечення 
роботи призовної дільниці (заміна вікон)     320,0  320,0

Мобілізаційна підготовка
33.3 — робота з учасниками бойових дій (АТО):
— постановка на військовий облік учасників бойових дій;
— співпраця з військовими частинами            20,00            5,00      5,00       5,00       5,00
стосовно питань соціального захисту учасників 
бойових дій, інвалідів війни та членів сімей 
загиблих (померлих) військовослужбовців;
— здійснення оповіщення та залучення 
до навчальних зборів резервістів 
оперативного резерву першої черги
Всього :              1111,44  350     190,36   190,36   190,36   190,36

1.4. Доповнити  розділ  “Очікувані  результати  виконання  Програми” пунктами  такого 
змісту :

“- виконати планові завдання з відбору призовників і військовозобов’язаних на військову службу 
за контрактом;

-  налагодити якісну роботу з учасниками бойових дій, розпочати роботу щодо формування опера-
тивного резерву першої черги”.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради І. Федоришина 
і постійну комісію районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-тери-
торіального устрою, регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності 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 районну комплексну програму Тисменицького районного 
кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства 

“Колос” щодо розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки
Відповідно до Закону України “Про фізичну культуру 

і спорт”, керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве са-
моврядування в Україні”, з метою формування у сільської 
молоді потреб у зміцненні здоров’я засобами фізичної 
культури і спорту, забезпечення проведення спортивно-
масових заходів згідно з  календарним планом фізкуль-
турно-оздоровчих та спортивних заходів Тисменицького 
районного кооперативно-профспілкового фізкультурно-
спортивного товариства “Колос”, враховуючи рекомен-
дації постійної комісії районної ради з питань гуманітар-
ної політики та свободи слова, районна рада вирішила:

1. Затвердити районну комплексну програму 
Тисменицького районного кооперативно-профспіл-

кового фізкультурно-спортивного товариства “Ко-
лос” щодо розвитку фізичної культури та спорту на 
2017-2020 роки.

2. Рекомендувати районній державній адмі-
ністрації під час формування показників район-
ного бюджету на 2017, 2018, 2019, та 2020 роки 
передбачати видатки на реалізацію цієї Програми.

3. 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 програму підтримки селекції та насінництва в рослинництві 
Тисменицького району на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,   стратегії     
розвитку   аграрного сектору економіки на пе-
ріод до 2020 року,  схваленої    розпорядженням    
Кабінету   Міністрів    України   від 17 жовтня 
2013 року № 806-р, Указу Президента України від 
12 січня 2015 року № 5/2015 Про Стратегію ста-
лого розвитку Україна-2020; Концепції Держав-
ної цільової програми розвитку аграрного сек-
тору економіки на період до 2020 року, стратегії 
розвитку Івано-Франківської області на період 
до 2020 року, затвердженої    рішенням   Івано-
Франківської обласної  ради від 17 жовтня 2014 
року № 1401-32/2014, з метою підтримки розви-
тку агропромислового комплексу та сільських 
територій району, враховуючи рекомендації по-
стійної комісії районної ради з питань розвитку 
села, аграрної політики, регулювання земельних 
відносин, безпеки життєдіяльності, екології та 

національного природокористування, районна 
рада вирішила:

1. Затвердити програму  підтримки селекції та 
насінництва в рослинництві Тисменицького райо-
ну на 2016-2020 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню районної держав-
ної адміністрації щорічно при формуванні район-
ного та місцевих бюджетів передбачати кошти для 
фінансування програми  підтримки селекції та на-
сінництва в рослинництві Тисменицького району 
на 2016-2020 роки.

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

Голова районної ради Роман КРУТИЙ
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Овен
Не найсприятливіший час для 
Овнів. Ви відчуваєте неймовір-
ну втому, тому і працюєте упів-
сили. Доведеться виправляти 
помилки минулого, завершу-

вати старі справи замість того, щоб за-
йматися тим, що вам дійсно цікаво. Будь-
те гранично уважні і обережні у всьому. 

Телець
Тельці відмінно себе відчува-
ють — і це велика перевага, 
оскільки період приготував 
чимало випробувань. Таке 

враження, що доля влаштувала вам пе-
ревірку на міцність: тільки ви впоралися 
з однм складним завданням — тут же ви-
никає наступне. Головне — не панікувати: 
у вас зараз достатньо сил, щоб знайти ви-
хід із найзаплутаніших ситуацій. 

Близнюки
Близнюки не в кращій формі, 
та ще і сама доля не дає роз-
слабитися ні на хвилину. Ви 
можете зіткнутися із зрадою 

друзів, непорядністю колег. У плані фі-
нансів теж відчувається нестабільність. 
Що б не відбувалося, не дозволяйте собі 
опускати руки, втрачати надію. 

Рак
Досить суперечливий пері-
од. З одного боку, ви сповне-
ні енергії, ентузіазму і прагнете 
рухатися до мети. Але з іншо-

го — на вашому шляху постійно виника-
ють перешкоди, подолати які можна, але 
нелегко. Не виключено, що доведеться 
шукати нову роботу або навіть пробувати 
свої сили в абсолютно незнайомій сфері. 

Лев
Будьте гранично уважні, 
особливо в поїздках: вели-
ка ймовірність травм, аварій, 
серйозних конфліктів, у тому 

числі з законом. Уникайте ризикованих 
ситуацій, тримайтеся подалі від сумнів-
них знайомих. В кінці тижня стане зна-
чно простіше і спокійніше і ви зможете 
зайнятися улюбленими справами.

Діва
На початку тижня вірогідні сер-
йозні розбіжності з партнерами 
(як у бізнесі, так і по шлюбу). Не 
можна виключати обману, зра-

ди, розчарування. Не поспішайте з висновка-
ми: час все розставить на місця. Ситуація 
з грошима теж неоднозначна: ви непогано 
заробляєте, але близьким зараз необхідна 
фінансова підтримка. 

Терези
Терезам належить пройти 
безліч випробувань. Дове-
деться відмовитися від сво-
їх планів, провести ревізію 

цінностей, переглянути пріоритети. Але 
ви впораєтеся — багато в чому завдяки 
підтримці родичів і давніх друзів. Крім 
того, доля може звести вас із впливови-
ми людьми, компетентними фахівцями, 
готовими допомогти і словом, і ділом. 

Скорпіон
Скорпіонів чекають незвичайні 
зустрічі, які можуть кардиналь-
но змінити ваш світогляд. Це 
звільнить вас від важкого ван-

тажу, який багато років заважав рухатися 
вперед. Наступний тиждень — сприятливий 
період для збільшення доходів. Правда, про 
життя на широку ногу поки і не мрійте: спо-
чатку оплатіть рахунки. 

Стрілець
Стрільці активні, амбітні і гото-
ві штурмувати кар’єрну драби-
ну. І у багатьох це вийде — за-

вдяки вашим неординарним ідеям і хоро-
шим рекомендаціям начальства. Ви змо-
жете реалізувати сміливі й нестандартні 
проекти, завоювати авторитет і пристойно 
заробити та вкласти  кошти в облаштуван-
ня власного будинку. 

Козеріг
Для Козерогів починається 
новий життєвий етап. Саме 
час проявити активність, по-

старатися реалізувати свої плани. Проте 
не розраховуйте, що все пройде гладко. 
Тільки не сходьте з дистанції: вам необ-
хідно подолати цю смугу перешкод, щоб 
стати сильнішими. 

Водолій
Багато представників зна-
ку відчують втому. Не підда-
вайтеся смутку: дуже скоро ви 
відчуєте енергетичний підйом. 

Ні в якому разі не вплутуйтеся в авантю-
ри. У другій половині тижня життя увійде 
у звичне русло і ви знову відчуєте себе 
господарем власної долі.

Риби
Риб чекає цікавий, творчий і ду-
же плідний період. Ви зараз не-
ймовірно привабливі. Не дивно, 
що у вас маса шанувальників, у 

тому числі протилежної статі. У першій по-
ловині тижня ймовірне романтичне знайом-
ство. Не виключені непередбачені фінансові 
витрати. Але ви зможете успішно впоратися 
з найскладнішими завданнями.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 30 січня по 5 лютого)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  Будинок  в м. Тисмениця, вул. Кокор-
на, 8. Тел.: 066 385 13 23.
 Латунні дверки для печі; латунна ду-
ховка (брайтура); рушта чавунні; шу-
бер; котел на газ мод. 2210; автома-
тика ОПК; умивальник фаянсовий; 
умивальник із нержавійки; водяні 
насоси Ворскла 0,8 кВт; БЦНМ 0,7 
кВт; водяний насос ручний; труби не-
ржавіючі 2, 5, 32 мм; труби стальні 
32 мм; електроди нержавіючі; труби 
каналізаційні чавунні 50,100; люки 
каналізаційні; облицювальна плитка 
різних кольорів; облицювальна плит-
ка для підлоги; бідон алюмінієвий 
25 літровий; лінолеум із малюнком 
на матеріалі; штучне хутро рожево-
го кольору. Тел.: 066 913 38 09, Іван.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в 
м. Тисмениця, вул. Галицька. Мож-
ливий продаж з усіма меблями. Ціна 
35 тис. у. о. Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисме-
ниця, 101 кв. м, гараж, сарай, аль-
танка, город 12 соток. Тел.: 095 066 
35 47.
  2-кімнатну квартиру, перший поверх 
в м. Тисмениця, пл. Ринок. Індивіду-

альне опалення. Тел.: 066 789 34 57.
 Дитячі товари б/у: крісло-гойдалка 
500 грн., дитячий мотоцикл на акуму-
ляторі 1000 грн., дитяча йогуртниця 
«Tefal» 400 грн., електропіч 500 грн. 
Тел.: 095 945 69 13.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисмениць-
кого р-ну, після реставрації, 98 м кв. 
на земельній ділянці 0,05 га. Три кім-
нати, веранда, комора, газ, нові ме-
талопластикові вікна, міжкімнатні 
двері, вхідні броньовані двері. Вода 
на вулиці (помпа). Ціна 30 000 у. о. 
Можливий обмін на квартиру в м. Іва-
но-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 
(ціна 7 000 грн.); нову газову колонку 
(700 грн.). Тел.: 066 543 61 49.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тис-
мениці, 59,6 м кв. з євроремонтом 
та індивідуальним опаленням, об-
мебльована. Ціна договірна. Тел.: 
050 433 40 22.
  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 
віку. Тел.: 096 839 42 74 (м. Івано-
Франківськ). Кожному покупцю – 
гарантуємо знижку!
  Земельну ділянку площею 0,12 га 
в м. Тисмениця, вул. Шевська. Ці-
на договірна. Тел.: 067 665 12 32.
 Перед заготовки сорочки, вишитої 
бісером; дитячі велосипеди: трьох-
колісний і двохколісний; ходулі ди-
тячі; візочки (2 шт.); шолом; кас-
ки  (робочі); кошики-гойдалки  (2 
шт.); клітку для папуг; клітку для 
хом ’ячка ; манеж дитячий ; дитячі 
речі та взуття. Тел.: 066 832 07 67.
 Два  комплекти  кахелю   б/у.  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. Ці-
на 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., квасолю: 1 л — 18 грн. Тел.: 
097 487 03 16.
  Будинок  в м. Тисмениця , вул. В. 
Стефаника ,  25. Ціна  договірна . 
Тел.: 099 721 96 92.
  Терміново !  Новий  цегляний  бу-
динок 120 кв.м  в  м. Тисмениця , 
вул. Пшениківська , 47а. Є світло , 
газ ,  вода ,  літня  кухня ,  20 соток 
землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 
099 068 47 85 — Назар.
 П р о д а м  п о р о с я .    Т е л . : 
068 623 12 60.
 Новий мотоблок «Мотор Січ» МБ-6 
- 6 к.с.  2016 р. в. (ціна 19500 грн); 
новий плуг з ножем ПН-1 (1350 грн); 
новий підгортач (1350 грн); меха-
нізм поворотний УУМП» (1100 грн); 
борону БН-1 (1450 грн); прополю-
вач (1200 грн). Тел.: 096 225 20 70, 
095 216 08 68, Руслан.
 Корову чорно -рябу ,  6  рок і в , 
високот ільну ,  молочну.  Тел . : 
067 765 26 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.
 Лоскут нутрії, песця, чорнобурки. Тел.: 
066 641 67 23.

Різне
 Чоловік 30-185-110 без шкідливих 
звичок познайомиться для створення 
сім’ї з дуже пишногрудою жінкою без 
шкідливих звичок, без дітей. При потре-
бі згоден на переїзд. Тел.: 066 374 30 66. 
 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: 1. Давньоримський 
філософ. 4. Ломбардський горіх. 7. По-
кровителька полювання у скандинав-
ській міфології. 9. Висушений м’якуш 
кокоса. 10. Дохід з капіталу. 12. Бойова 
гусенична машина. 13. Фіранка на все 
вікно. 14. Напівдорогоцінний кварцовий 
камінь. 17. Найбільше місто та столи-

ця Еквадору. 18. Американська джазо-
ва співачка … Фіцджеральд. 20. Слово 
в кінці молитви. 21. Мисливська куля 
особливої конструкції. 22. Житло бабака. 
24. Американська акторка … Голдберг. 
28. Суддя у мусульман. 29. Острівна дер-
жава в Карибському морі. 33. Куполопо-
дібна хижа з льоду в ескімосів. 36. Тва-

ринницька ферма в США. 37. Південна 
водяна рослина з великими красивими 
квітами та їстівними плодами. 38. Ві-
домий перський поет. 39. Певний вид 
ролей, що відповідає сценічним даним 
актора. 40. Музичний інтервал.

По вертикалі: 1. Місто в Греції. 2. Вуз-
ликове письмо інків. 3. Жителі країни. 5. 
Скринька для голосування. 6. Хвостате 
небесне тіло. 7. Давньоскандинавський 
поетичний переказ. 8. Українська письмен-
ниця, журналістка, поетеса, сценарист … 
Роздобудько. 9. Червоне італійське вино 
з Тоскани. 11. Сухий кізяк. 15. Народний 
маг у гуцулів. 16. Апарат політичної влади 
в суспільстві. 17. Відкрита кімнатна піч. 
19. Стародавня іранська срібна монета. 23. 
Документ на квартиру. 25. Міфологічний 
крилатий кінь. 26. Паличка вчителя. 27. 
Верхній довгий одяг католицького духів-
ника, що носиться поза богослужінням. 30. 
Чилійський тенісист. 31. Засновник сикхіз-
му. 32. Каталонський художник, скульптор, 
гравер та письменник. 34. Божественний 
птах у шумеро-аккадській міфології. 35. Па-
лиця з петлею на кінці для верхової їзди.

Відповіді на кросворд в № 2:
По горизонталі: 5. Акінак. 6. Логіка. 

10. Бриз. 11. Каркаде. 12. «Амок». 13. 
Брага. 15. Амеба. 16. Буран. 20. Бекас. 
21. Батут. 22. Лаваш. 23. Гарем. 28. Со-
нар. 29. Вотум. 30. Ненія. 33. Сидр. 35. 
Ельбрус. 36. Грог. 37. Аркада. 38. Крапка.

По вертикалі: 1. Дієз. 2. Каска. 3. 
Сонет. 4. Піпа. 5. Аврора. 7. Аромат. 8. 
Арама. 9. Ґарбо. 14. Ґренада. 17. Укуле-
ле. 18. Палас. 19. Гагат. 24. Корида. 25. 
Кольє. 26. Пуаро. 27. Пірога. 31. Денді. 
32. «Астра». 34. Рекс. 36. Гупі.
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Оголошення
Тисменицька місь-

ка рада проводить гро-
мадське слухання щодо 
встановлення тимчасо-
вої споруди  в м. Тисме-
ниця, вул. Костя Левиць-
кого (біля приміщення 
«Укрпошти»).

Пропозиції та заува-
ження від фізичних і юри-
дичних осіб приймають-
ся  до 6 лютого 2017 року 
за адресою: м. Тисмени-
ця, вул. Галицька, 32, ка-
бінет земельного відділу 
(II поверх міської ради).

Громадські слухан-
ня будуть проводитися 7 
лютого 2017 року о 14.00 
в залі засідань Тисме-
ницької міської ради.

ТзОВ ВКФ 
«Інпромсервіс ЛТД» 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Юності, 37 а. 

Надає послуги самоски-
дом (колгоспним) КАМАЗ, кра-
на-маніпулятора, автовишки.

Ціна договірна.
Тел.: 55-48-71; 
095-091-14-34.

Загублені Диплом молодшого спеціаліста з оціночної діяльності серії ВА № 39194679 та 
Додаток 12 ВП № 407136 від 30.06.2010 р., видані Івано-Франківським державним коледжем 
технології та бізнесу на ім’я Ціцюра Марія Степанівна, вважати недісними.

Загублені Атестат про повну загальну освіту серії ВА № 33558936 та додаток 12 АТ № 
077724, видані Підліською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів у 2008 р. на ім’я Ціцюра 
Марія Степанівна, вважати недісними.

Загублений Диплом бакалавра за кваліфікацією «Облік і аудит» серії ВА № 43763350, ви-
даний Івано-Франківським інститутом менеджменту Тернопільського національного еконо-
мічного університету 13 червня 2012 р. на ім’я Ціцюра Марія Степанівна, вважати недійсним.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ!
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління ДСНС  України  в Івано-Фран-

ківській області оголошує набір на службу за контрактом у підрозділи пожежно-рятувальної служби, які 
дислокуються на території м. Івано-Франківська, на посади рятувальника, водія аварійно-рятувального 
автомобіля, а також водія автотранспортних засобів та машиніста екскаватора одноковшового. Заро-
бітна плата від 5000 гривень. Графік роботи: доба на чергування, три доби відпочинок.

За додатковою інформацією звертатись  за тел.: 097 606 44 07,  095 856 97 85.
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Вітаємо з ювілеєм!
Колектив Ямницького навчально-виховного комплексу 

щиро вітає з ювілеєм голову правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»,  
благодійника, мецената 

Миколу Федоровича КРУЦЯ.
Шановний ювіляре!

Від усього серця бажаємо Вам довголіття, завжди залишатися таким енер-
гійним, діловим, відповідальним і потрібним людям, яким ми Вас знаємо.

Щиро дякуємо за те, що впродовж багатьох років допомагаєте школі, ро-
зумієте проблеми освіти. Спасибі Вам за новий дитячий садочок, якого так че-
кали ямницькі діти.

Нехай усі добрі справи, які Ви зробили, сторицею повернуться Вам і Вашій 
родині. Міцного здоров’я, невичерпної енергії, нових звершень на благо Украї-
ни. Нехай Боже благословення завжди буде з Вами!

Поз доровляємо з ювілеєм!
Цієї неділі, 29 січня, прекрасний ювілей у колі найрідніших 

та друзів святкуватиме Тетяна ФУШТЕЙ із села Узин. 
Дорогу ювілярку, депутата сільської ради вітають сільський голова, депу-

татський корпус сільської ради та її колеги із народного аматорського фоль-
клорного колективу «Горицвіт» Будинку культури с. Узин. Нехай множаться га-
разди в житті, повниться радістю душа, збуваються 
всі мрії та надії!

Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Нехай цей день Вам зморшок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,
Добра і щастя в дім Вам принесе.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє

Й слова подяки линуть звідусіль.

З ювілеєм!
Першого лютого святкує свій 60-річний ювілей прекрасний чоловік, розсуд-

лива людина, професіонал своєї справи, вмілий організатор, мудрий керівник, 
патріот села, депутат сільської ради, директор Чорнолізької загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Михайло Миколайович МЕЛЬНИК. 

Колектив школи, учні, щиро вітають Вас, дорогий ювіляре. У цей особливий 
день висловлюємо шану і вдячність Вам за Вашу невтомну енергію, за сприян-
ня в роботі, за розуміння і підтримку, за значний вклад у розвиток нашої школи.

Бажаємо здоров’я і довголіття, активного, змістовного, цікавого життя. Щоб 
дух моралі і культури, благородства, чистоти помислів і мудрості продовжував 
у Вас жити і міцніти.

Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід,
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я й радість на багато літ.
Хай кожен день приносить тільки щастя,
Робота – насолоду і наснагу.
Бажаємо постійно відчувати
Любов і ласку, шану і повагу.
У колективі нашім Ви завжди в пошані
За щире серце, розум золотий,
Вітаєм Вас сьогодні і бажаєм,
Щоб все гаразд було у Вас в житті.
Хай щастя поселиться у Вашій оселі,
І ліку не буде прекрасним рокам.
Міцного здоров’я, удачі в усьому
Ми щиро бажаємо Вам.

Нехай усі Ваші задуми вінчаються корисними й благородними справами, а 
добро, зроблене для людей, повернеться сторицею.

З повагою та шаною — колектив школи

  ПОГОДА

У понеділок, 30 січ-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: -6°С, 
вдень: +3°С. Вітер пів-
денно-східний 1 м/с.

У вівторок, 31 січня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: -2°С, денна: 
+2°С. Вітер пів денно-
схід ний 1 м/с.

У середу, 1 лютого — 
без опадів. Темпера-
тура вночі: -3°С, вдень: 
0°С. Вітер південно-
східний 4 м/с.

У четвер, 2 лютого – 
без опадів. Нічна тем-
пература: -4°С, денна: 
-1°С. Ві тер південно-
східний 5 м/с.

У п’ятницю, 3 лютого — 
сніг. Тем пература вночі: 
-6°С, вдень: 0°С. Вітер 
південно-східний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Якщо дерева в січні часто покри-
ваються інеєм — на щедрий врожай.

  Снігур заспівав — на хуртовину.
  Лютий багатий снігом — квітень 

буде щедрий на воду.
  Глибокий сніг узимку — на дощо-

ве літо.
  Вранці сорока стрибає з гілки на 

гілку — на відлигу.
  Рано-вранці побачиш самотньо-

го крука високо в небі — чекай лю-
того морозу.

  Дим із комина з підвітряного бо-
ку закручується мало не під гострим 
кутом до землі — чекай снігопаду.

  Зимовий туман стелиться по зем-
лі — на відлигу.

  Купаються ворони — до негоди, 
каркають усією зграєю — до моро-
зу, влаштовують в небі хороводи — 
на снігопад, сідають на землю — до 
відлиги, вмощуються на нижніх гіл-
ках дерев — на вітер.

1 лютого — Макара
Якщо в цей день ясна погода, 

весну чекай ранню, гожу.

Наостанок

Вітаємо з ювілеєм!
Дирекція Угринівської ЗОШ І–ІІ ступенів, педагогічний, учнівський колективи, 

батьківський комітет та працівники навчального закладу 
щиро вітають сільського голову Угринова
Мирослава Васильовича ВІВЧАРЕНКА

з нагоди 60-річного ювілею. 
Зичимо міцного здоров’я, радості від ближніх, щедрої долі, хороших надій-

них друзів, у домі — достатку, в душі — миру та здійснення всіх задумів. Нехай 
завжди вдається йти по життєвому шляху з гордо 
піднятою головою.

Дай Вам Боже днів щасливих, дай добра, 
здоров’я, сили,

Дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти.
І ділитись словом щирим, теплим, радісним, 

правдивим,
А сьогодні у це свято щастя зичим Вам багато.
Хай Вас Бог благословляє, многих літ Вам 

посилає.

Із 60-річ ним ювілеєм!
Мирослава Васильовича ВІВЧАРЕНКА

щиро вітає його родина. 
Бажаємо люблячому зятеві, чоловікові, батько-

ві, братові та дідусеві у цей чудовий святковий день 
прекрасного настрою, міцного здоров’я, родинного 
затишку, у серці — любові. Щоб усе ладналося у Тебе 
на роботі, колеги шанували і підтримували, громада 
— поважала. Хай плани здійснюються, а перешкоди 
руйнуються, проблеми оминають десятою дорогою, 
а сонце усміхається щодня. Хай Бог береже і доля 
буде щасливою.

Шумлять літа, як на вітрах тополя, а в тих літах — і сонце, і дощі.
Тобі бажаєм, щоб було доволі і щастя, і веселощів в душі.
Нехай здоров’я завжди добрим буде, щоб у роботі ладилося все,
За добрі справи шанували люди. І в дім хай доля затишок несе.
Хай праця буде щедра на плоди! Щасливим і здоровим будь завжди!

З повагою — теща Євгенія, дружина Віра, діти Богдан і Ольга, зять Володимир, 
невістка Оксана, сестра Люба, швагро Зеновій і найрідніші онуки Олег, Назарко 

та Дениско. До привітань приєднуються свати й уся родина

З ювілеєм!
Голову Угринівської сільської ради 

Мирослава Васильовича ВІВЧАРЕНКА 
з ювілеєм вітають колеги по роботі, 

депутати з виконавчим комітетом та громада села!
У цей прекрасний ювілей прийміть наші найщиріші 

побажання міцного здоров’я, особистого щастя, неви-
черпної енергії й наснаги у всіх Ваших добрих справах.

Юнацьких мрій прекрасний сад плоди дарує 
в шістдесят.

За Вашу працю, за знання і вміння, за серця небайдуже стукотіння —
Заслужена подяка від людей, від Ваших друзів, рідних і дітей.
Дарма, що вже на скронях сивина, — нехай у серці гомонить весна.

В очах сміється сонце золоте, а дерево життя зростає і цвіте.

Слобідські учні 
подорожують

Пізнавальними та корисними для учнів Слобідської школи стали 
екскурсійні поїздки в канікулярний час визначними місцями та міс-
тами України.

У минулому навчальному році 
нам вдалося відвідати Кам’янець-
Подільський, Хотин, Косівщину та 
культурну столицю України – Львів. 
Цьогоріч свої мандрівки ми розпо-
чали під час осінніх канікул з Туста-
ні Львівської області. Там ми озна-
йомилися з історією та особливістю 
спорудження середньовічної скель-

ної фортеці. На зворотному 
шляху школярі з піднесенням 
і цікавістю відвідали Гошів-
ський монастир. Учнів зача-
рували пейзажі, які відкрива-
ються з території монастиря, 
дивовижна аура, архітектура 
храму та будівель сакрально-
го комплексу.

Не зрадили учні та їх наставники 
добрій традиції і зимовими канікула-
ми, вирушивши в Київ. Екскурсії сто-
лицею справили неабияке враження 
на школярів. Разом з вчителями вони 
відвідали духовні, культурні та істо-
ричні центри Києва, розглядали Софію 
Київську, милувалися краєвидами з 
круч правого берега Дніпра, побачи-
ли відомі цілому світу пам’ятки істо-

рії та культури. Не змогли оминути і 
головної ялинки України.

Задоволені і приємно втомлені по-
вернулися слобідські учні додому та вже 
складають плани на весняну поїздку, 
адже подорожуючи, ми відкриваємо для 
себе світ, але починати відкривати світ 
потрібно зі своєї країни.

Іванна ТИМЧУК, педагог-організатор

В Тустані

Під стінами Києво-Печерської Лаври


