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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
-5°С, вдень: +3°С. Ві-

тер південно-східний 1 м/с.
Завтра — сніг. Температура вночі: 
0°С, вдень: +4°С. Вітер північно-за-
хідний 3 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: 0°С, денна: +4°С. Вітер пів-
денно-західний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Врятуймо 
Дністер 

 стор. 3

  Талановиті 
чорнолізькі 
красуньки та красені

 стор. 7

Чукалівка – українським воїнам
Минулої суботи, 11 лютого, в чукалівському будинку культури діялося щось 
незвичне – того дня глядацька зала перетворилася у велику кухню, де чоти-
ри десятки місцевих господинь ліпили та варили вареники – для українських 
військових на сході. Вийшло десь півсотні 10-літрових відер з варениками, 
залитими смальцем.

Новообраний сільський голова Чу-
калівки Михайло Курій, котрий, по су-
ті, від початку війни на сході, співпра-
цює з волонтерами та підготував для 
фронту не одну броньовану машину, не 
приховує захоплення активністю одно-
сельчан. За його словами, про допомогу 
військовим постійно турбується парох 
села Любомир Паливода. У спілкуванні 
з волонтерами й зародилася думка при-
готувати традиційну українську страву. 

Активно взялися за цю справу Світлана 
Курій, дружина сільського голови, пра-
цівники соціальних установ приміського 
села. У неділю після Богослужіння свя-
щеник оголосив у церкві, що 11 люто-
го відбудеться така свого роду толока. 
Відгукнулися, переважно, корінні жителі 
Чукалівки, дехто зголосився приготува-
ти вареники вдома та передати готові 
до сільради. 

 Закінчення на 6 стор.
Медаль «За гідність та патріотизм», якою 

нагороджена громада Чукалівки

Шановні мешканці 
району!

18 лютого в Україні вшановують 
учасників бойових дій на території ін-
ших держав. З нагоди цього дня Тис-
меницька районна організація Укра-
їнської спілки ветеранів Афганіста-
ну запрошує учасників бойових дій в 
Афганістані на заходи з відзначення 
державного свята.

11.00 — панахида за загиблими в 
Афганістані, героями Небесної Сотні 
та бійцями, загиблими в АТО — біля 
пам’ятника Борцям за волю України 
та героям Небесної Сотні.

12.00 — концерт гурту «П’ятий 
океан»; Народний дім м. Тисмениця.

15 лютого Україна вшановує пам’ять 
учасників бойових дій на території інших держав
У цей день ми вшановуємо пам’ять,  бо-

йовий досвід та звитягу українців, які пройшли 
Афганську війну. Ця війна не тільки залиши-
ла невиправний слід на долях близько 160 
тис. українців, але й дала неоціненний досвід, 
силу і взаємопідтримку нашим ветеранам. 

Афганці – це визначення, яке несе не 
тільки інформативний характер відносно  
військових, які пройшли війну в Афганіста-
ні.  Афганець — це людина честі, людина 
слова, професіонал. 

Афганці завжди були і зараз залиша-
ються людьми справедливими, жертовни-
ми, відповідальними. Саме вони сказали 
своє вагоме слово під час Революції гід-
ності, їх бойовий досвід і тепер є запорукою 
багатьох перемог у боротьбі з російським 
агресором за незалежність і територіаль-
ну цілісність України.

Бойовий досвід, набутий під час аф-
ганської війни, інших локальних війн та 

миротворчих операцій дозволив виховати 
нове покоління солдатів та офіцерів, які 
виконують завдання в зоні проведення 
антитерористичної операції та зберегти 
чимало життів. 

Висловлюю щиру подяку  Тисмениць-
кій районній організації «Українська спілка 
ветеранів Афганістану» на чолі з Дмитром 
Сатуром, яка  усіляко підтримує військових, 
учасників бойових дій. Регулярні поїздки в 
зону проведення АТО з гуманітарною місією 
– це також один із внесків воїнів-афганців  у 
нашу перемогу над ворогом. Дякую вам щиро  
і за вагомий внесок у патріотичне виховання 
майбутніх захисників України.

Бажаю вам миру, міцного здоров’я, успі-
хів та добробуту.

Олександр ДІДЕНКО, військовий 
комісар Тисменицького районного 

військового комісаріату, підполковник  

Життя — як поїздка на ровері. Щоби втримати рівновагу, треба постійно рухатись.
Альберт Ейнштейн

Нарешті в Тисмениці є рентгенапарат

Цього в Тисмениці чекали щонайменше 10 ро-
ків, а з 2008-го, коли в райцентрі відкрили нову по-
ліклініку, тисменицьких докторів та їх пацієнтів хто 
лише не годував обіцянками – від нашоукраїнців до 
регіоналів та всіх їх поплічників, і оті всі десь навесні 
казали, що «цього року буде», а восени навіть не пе-
репрошували, а просто казали, що забракло коштів. 
І от сталося: ще не встигли в Станіславі та Галичі ви-
тріпати хідники, по яких у п’ятницю, 10 лютого, сту-
пав сам (!) Петро Порошенко, як в понеділок, 13-го, 

в тисменицькій поліклініці урочисто освятили онов-
лений рентгенкабінет.

Необхідно наголосити, що в новій поліклініці вста-
новили не ґанц новий, а модернізований на основі ста-
рого рентгенапарат і вже цілком сучасне периферійне 
обладнання з меблями, програмним забезпеченням 
тощо. Модернізація обійшлася в один мільйон 280 ти-
сяч гривень, які були виділені з обласного бюджету – 
передовсім, завдяки наполяганню народного депутата 
України Михайла Довбенка. Новий апарат, каже голо-

вний лікар Тисменицької міської лікарні Роман Сен-
децький, коштує мінімум три мільйони – при тому, що 
змонтований львівською фірмою-підрядником комп-
лекс має навіть певні переваги над сучасним цифро-
вим апаратом китайського виробництва. Перевага ця, 
за словами Р. Сендецького та фахівців-рентгенологів, 
полягає в тому, що модернізованим тисменицьким 
апаратом можна робити знімки як в цифровому, так і 
в аналоговому форматі. 

 Закінчення на 2 стор.
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Медична рада 

підсумувала рік і 
накреслила стратегію
10 лютого в актовій залі Лисецької ЦРЛ під керівництвом головного ліка-
ря Тараса Скоропада відбулось засідання медичної ради за підсумками 
роботи лікувально-профілактичних закладів району в 2016 році.

У засіданні медичної ради взяли 
участь заступники головного лікаря 
за розділами роботи, головні лікарі 
лікувально-профілактичних закладів, 
районні спеціалісти за профілем ро-
боти, завідувачі фельдшерсько-аку-
шерських пунктів. Також в роботі ме-
дичної ради взяло участь керівництво 
району: заступник голови Тисмениць-
кої районної державної адміністрації 
Степан Мандибур та голова районної 
ради Роман Крутий.

Про успіхи та недоліки в роботі 
системи охорони здоров’я Тисмениць-
кого району йшлося в основній до-
повіді заступника головного лікаря з 
медичного обслуговування населення 
Вадима Палія. В доповіді проаналізо-
вано особливості демографічної ситу-
ації в районі, тенденції стану здоров’я 
населення та вплив на нього комплек-
су чинників зовнішнього середовища.

На проблемах та шляхах їх вирі-
шення зупинялись у своїх виступах 
головні лікарі: Тисменицької міської 
лікарні Роман Сендецький та Єзупіль-
ської міської лікарні Михайло Запух-
ляк. Головний лікар Тисменицького 
протитуберкульозного диспансеру 
Валерій Остапов окреслив основні 
завдання в частині проведення про-
філактично-діагностичних, лікуваль-
них протитуберкульозних заходів та 
побажав координувати зусилля в цьо-
му напрямі.

В обговоренні підсумкових пи-
тань взяли участь Степан Мандибур 
та Роман Крутий, які в своїх виступах 
наголошували на тому, що сутність 
стратегії розвитку охорони здоров’я 
полягає в проведенні реформування 
місцевого самоврядування з відпо-
відною передачею відповідальності 
та механізмів наповнення місцевих 

бюджетів. На завершення висловили 
свої побажання та пропозиції для по-
дальшої роботи медичної галузі райо-
ну, закликали присутніх до активної, 
наполегливої роботи у новому році 
та конструктивного діалогу з усіма 
рівнями виконавчої влади.

У заключному виступі головний 
лікар Лисецької ЦРЛ Тарас Скоро-
пад акцентував увагу на тому, що для 
ефективного використання наявних 
ресурсів пропонується диференціа-
ція лікарень з урахуванням інтенсив-
ності медичної допомоги. Адже на-
дання медичної допомоги різнопро-
фільним групам пацієнтів потребує 
застосування різних технологій та 
відповідної організації лікувально-
діагностичного процесу. Проведення 

змін можливе в залежності від щіль-
ності та характеру розселення насе-
лення, з урахуванням транспортних 
комунікацій, матеріально-технічного 
та кадрового потенціалу стаціонарів, 
профілів їх діяльності та структури 
медичних послуг. Для цього потріб-
но упорядкувати інфраструктуру та 
ліжковий фонд медичних закладів, 
удосконалювати їх ресурсне забез-
печення. Це має оптимізувати сис-
тему медичної допомоги, ефективно 
використовувати кадрові, фінансо-
ві та матеріально-технічні ресурси.

Микола СЕМЕНІВ, завідувач 
інформаційно-аналітичного 

відділу Лисецької ЦРЛ, 
секретар медичної ради

«Не хочу важку роботу 
перекладати на інших»

(розмова з воїном у зоні АТО)

20 лютого вся Україна відзначає та вшано-
вує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Ми зу-
стрілися і порозмовляли про це з учасни-
ком Революції гідності, нашим краянином 
Володимиром Безруким:

— Наскільки відомо, Ви пережили весь Май-
дан від початку до кінця. Що саме спонукало 
Вас поїхати туди?

— Ну що мене спонукало?.. Скажемо, поба-
чив по телевізору, що відбувається у Києві. Ну 
і другого грудня я виїхав до столиці, третього 
вже був на Майдані.

— Розкажіть, як Ви на собі відчули атмос-
феру революції?

— Знаєте, в один час мені дуже подобалася 
та атмосфера, хоча нас пронизувало відчуття не-
спокою, відчуття, що це протизаконно. Але мені 
завжди згадується та теплота і дружба. Вдома 
такого немає. Навіть сьогодні, тут, на війні, мій 
товариш зробив мені дуже приємний подару-
нок — віддав ту свою річ, яку сам дуже цінував. 
Майдан для мене був веселим і кольоровим до 
першої жертви. А після того, як загинув Сергій 
Нігоян і мирний протест поміняв своє значення, 
все почало набувати сірого кольору.

— Ви сказали: «тут, на війні…» Розкажіть, будь 
ласка, детальніше про вашу військову службу.

— Після Майдану в місяці серпні я поїхав в 
АТО і воював у батальйоні «Донбас». Після цьо-
го воював у батальйоні «ОУН», ще у 93-й брига-
ді, але це я просто з ними домовився — тобто 
не офіційно. А зараз я воюю у 8-му окремому 
батальйоні Української добровольчої армії, під-
розділ називається «Чорний туман».

— Чи ловили ви себе на бажанні покинути 
передову і повернутися додому?

— Ні, я ніколи про це не думав. Навпаки, 
завжди хочеться бути якомога ближче на пе-
редовій, тому що я не хотів би важчу роботу пе-
рекладати на чужі плечі, мені би просто було 
соромно перед самим собою, а додому я можу 
поїхати тільки через певні обставини. На даний 
момент я планую бути тут.

— Ви — художник. Чи вдається вам знайти 
час для творчості?

— Ну тут, на війні, дійсно непросто це робити. 
Але мені інколи вдається. Наприклад, тиждень 
тому я побачив, як два хлопці лягли на сніг від-
почити і так сталось, що мав біля себе листочок і 
ручку, ну й накидав на ньому дещо. А так, удень, 
немає на це часу, тому зазвичай малюю ввечері.

— Чи є у вас цікаві історії, якими б ви хоті-
ли поділитися?

— Знаєте, є. Зовсім недавно наш побратим 
заручився зі своєю дівчиною, прямо тут, в АТО. 
Ну і ми хотіли зробити це свято якомога особли-
вішим, навіть в таких умовах. Знайшли розбите 
кафе, там розпалили камін, побачили, що стоїть 
така собі арочка (напевне, для тих, хто весілля 
справляв) і прикрасили її, постелили на підлогу 
килимки, ну, зробили все, що могли… А букваль-
но вчора до нас прийшли мусульмани, які за нас 
воюють, і принесли знайдені ними християнські 
книги, хрест та ікону. Попросили нас зберегти ці 
речі, тому що це наша реліквія. Це був дуже при-
ємний момент, бо існує думка, що мусульмани 
вважають нас невірними. Так от, я спілкувався 
з ними і можу сказати, що це не так.

— Можливо, вам є що побажати читачам, 
закликати до чогось?

— Ну, що я можу сказати. Так, по-простому, 
то хочеться, аби сильніші завжди подавали руку 
слабшим, навіть у повсякденних речах проявля-
ли свою гуманність, уступали місце в автобусі 
людям похилого віку, берегли природу, бо це та-
кож важливий аспект в житті людини. І взагалі, 
щоб люди ставали добрішими один до одного.

Розмовляла Вікторія ГУРИНОВИЧ

Нарешті в Тисмениці 
є рентгенапарат
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

У розвинутих країнах переваж-
но відмовилися від рентгеноскопії на 
плівки, їх роблять в цифровому фор-
маті, опрацьовують з допомогою спе-
ціального програмного забезпечення. 
Проте вітчизняний досвід показав, що 
при поломці електронного обладнання 
чи пошкодженні програмного забез-
печення такий апарат може на трива-
лий час вийти з ладу. Відтак, апарат у 
Тисмениці може знімати й на плівку.

Звісно, така подія мусила відбу-
тися на високому представницькому 
рівні. Відтак, до райцентру прибули 
народний депутат України Михайло 
Довбенко з помічниками, заступник 
голови Івано-Франківської ОДА Ігор 
Пасічняк, директор департаменту охо-
рони здоров’я ОДА Мирон Матейко, 
головний рентгенолог області Воло-
димир Кметюк. У Тисмениці до них 
приєдналися голова районної ради 
Роман Крутий, голова райдержадміні-
страції Іван Семанюк, міський голова 
Тисмениці Степан Сворак, головний 
лікар району Тарас Скоропад.

Розпочали з оглядин хірургічного 
відділення, куди в кінці минулого року 
за кошти районного бюджету (загалом 
240 тис. грн) було придбано сучасний 
апарат штучної вентиляції легень. До-
сі в операційній мусили використову-
вати апарат 1983 року випуску. Зараз 
цей апарат використовують для інтен-
сивної терапії хворих.

На першому поверсі поліклініки, 
де ще в 2008-му та попередні роки, під 
час реконструкції колишнього будинку 
побуту, було в повній відповідності з 
вимогами держстандартів підготовле-
но приміщення для рентгенкабінету, зі 
свинцевими пластинами по всьому пе-
риметру (у цінах 2008-го це обійшлося 
в 300 тис. грн) лікар-рентгенолог Олег 
Лазечко влаштував невелику лекцію-
презентацію, присвячену визначному 
вченому, першовідкривачеві рентге-
ну Іванові Полюю. Як то не раз тра-
плялося в історії, пізніше випромію-
вання, відкрите Полюєм, назвали на 
честь німецького фізика Вільгельма 
Рьонтґена, який, до того ж, став пер-
шим лауреатом Нобелівської премії з 
фізики… Втім, презентація О. Лазечка 
стосувалася й того, як з середини ми-
нулого століття в Тисмениці в будівлі 
колишнього кляштора функціонував 

рентгенкабінет. Освятив приміщення 
новий апарат і присутніх отець Роман 
Микієвич.

Доктор Р. Сендецький, якому те-
пер доводиться багато часу вділяти 
адміністративній роботі, розповів, що 
встановити модернізований рентгена-
парат вдалося в дуже короткі строки 
– за два з половиною місяці, тоді як в 
одному з санаторіїв Трускавця львів-
ські підрядники працювали майже 
рік. По суті, від старого обладнання 
залишилися несучі елементи, каркас 
та приймачі для аналогових знімків. 
Усе електронне обладнання нове. До 
рентгенкабінету придбали також но-
ву машину для автоматичної прояв-
ки плівок, і процес тепер буде схожий 
на те, як видруковуються світлини в 
фотосалонах. Навіть меблі у кабіне-
ті нові, тож відтепер доктор Лазеч-
ко та четверо його підлеглих, рент-
ген-лаборанти Мирослава Назарук, 
Дарія Солован, Галина Стефанко та 
Андрій Романчук мають нормальні 
умови праці. До слова, тисменицькі 
рентгенологи мають ще одну причи-
ну потішитися – за їх колегу, лікаря 
Ірину Круліковську, котра не була на 
церемонії з вельми поважної причи-
ни – на Стрітення вона народила тре-
тього синочка.

Після освячення кабінету відбула-
ся коротка зустріч народного депутата 
М. Довбенка, представників керівни-
цтва області та очільників району з 
тисменицькими медиками. М. Довбен-
ко наголосив: незважаючи на те, що 
першочерговими завданнями в держа-
ві є забезпечення її обороноздатності, 
вирішення соціальних питань, зокре-

ма, гарантування виплати зарплат, 
стипендій та пенсій, у сучасних реаліях 
вдається спрямовувати кошти на по-
кращення матеріально-технічної бази 
соціальних об’єктів. «Пацієнти полі-
клініки близько десяти років чекали 
на рентген-обслуговування. І завдяки 
спільній роботі усіх рівнів влади нам 
вдалося за короткий термін ввести в 
дію вкрай необхідне обладнання, по-
кращити якість надання медичних по-
слуг», – зазначив народний депутат.

В унісон з депутатом говорив і 
колишній член його передвиборчого 
штабу Ігор Пасічняк, зауважуючи, що 
останніми тижнями в області відкри-
ли після ремонтів чи здали в експлу-
атацію декілька соціальних об’єктів

Голова Тисменицької районної 
ради Роман Крутий щиро подякував 
народному депутату за допомогу в 
розв’язанні проблемних питань округу, 
відзначив, що приємно мати справу з 
відповідальною людиною, народним 
представником, який дбає про інте-
реси громади.

Звичайно, не через єдиного До-
вбенка подія 13 лютого стала можли-
вою. Довелося понабридати обласній 
владі і Крутому з Семанюком, мусили 
«крутитися» медики. Але, що не ка-
жіть, маємо такий факт: 21 січня 2016 

року Михайло Довбенко в тому ж залі, 
що й 13 лютого, мав зустріч з колек-
тивом Тисменицької МЛ. Саме під час 
тієї зустрічі тодішній головний лікар 
Василь Буртик вручив панові Довбен-
ку клопотання посприяти в придбан-
ні рентген-діагностичного комплексу. 
Депутат пообіцяв «зайнятися пробле-
мою впритул», не більше. Публікуючи 
інформацію про цю зустріч, редакція 
зауважила, що придбати для Тисме-
ниці рентгенапарат обіцяли на дуже 
високому рівні з 2008 року…

Володимир ЗАНИК

Р. Сендецький, М. Матейко, М. Довбенко, В. Кметюк, І. Пасічняк

О. Лазечко

Анестезіолог Світлана Сендецька
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УВАГА, МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ!
Долинське лінійне виробниче управлін-

ня магістральних газопроводів Публічного ак-
ціонерного товариства «Укртрансгаз» згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України № 268 
від 15.04.2013 р. «Про порядок повідомлення 
власників та користувачів земельних ділянок, 
розташованих у межах охоронних зон об’єктів 
магістральних трубопроводів, про встановлені 
обмеження у використанні таких земельних ді-
лянок» та Закону України «Про правовий режим 
земель охоронних зон об’єктів магістральних 
трубопроводів» № 3041-ІV від 17.02.2011 р. дово-
дить до відома громадян, керівників підприємств 
і установ, органів місцевого самоврядування, 
що територією Івано-Франківської, Львівської 
та Закарпатської областей прокладена велика 
мережа магістральних газопроводів 1-го класу 

різних діаметрів як місцевого, так і міжнародно-
го значення. По цих газопроводах транспорту-
ється природний газ під високим тиском (до 75 
атмосфер), який не має ні характерного запаху, 
ні кольору, є горючим та вибухонебезпечним.

Зокрема, по землях Тисменицького ра-
йону Івано-Франківської області проходять 
такі магістральні газопроводи, які є нане-
сені на карти землекористування: 

— «Угерсько-Івано-Франківськ» діа-
метром 273 мм з охоронною зоною 100 м; 

— «Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці» 
діаметром 529 мм з охоронною зоною 150 м;

— газорозподільча станція  ГРС «Май-
дан» з охоронною зоною 150 м від периметру 
огорожі та газопровід-відвід до неї з охорон-
ною зоною 100 м. 

Власниками та користувачами земельних 
ділянок є: Прикарпатський військовий лісгосп, 
Майданська сільська рада, ДП «Івано-Франків-
ський лісгосп» (Ямницьке лісництво), Павлів-
ська сільська рада та Угринівська сільська рада. 

Для створення безпечних умов експлуата-
ції магістральних газопроводів і забезпечення 
безперешкодного та безперебійного постачання 
газу споживачам трасами газопроводів згідно з 
вимогами «Правил охорони магістральних трубо-
проводів», затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України, № 1747 від 16.11.2002 р. та 
Закону України «Про правовий режим земель 
охоронних зон об’єктів магістральних трубопро-
водів» № 3041-ІV від 17.02.2011 р. для об’єктів 
магістральних газопроводів встановлені такі 
розміри охоронних  зон:

Умовний діаметр   Газопроводи I класу   Газопроводи IIкласу
газопроводів  до 300 від 301 від 601 від 801 від 1001 від 1201 до 300 більш
(мм) включно до 600 до 800 до 1000 до 1200 до1400 включно як 300
Ширина охоронної зони по обидві сторони від осі газопроводу (м) 100 150 200 250 300 350 75 125
Розмір охоронної зони (від огорожі) для КС, (м)  500 500 700 700 700 700 500 500
Розмір охоронної зони (від огорожі) для ГРС, (м) 150 175 200 250 300 350 100 125

Земельні ділянки, розташовані у межах 
охоронних зон, не вилучаються у їх власни-
ків і користувачів, а використовуються з об-
меженнями, передбаченими на весь термін 
експлуатації газопроводу.

На земельних ділянках, розташованих у 
межах охоронних зон,  забороняється: спору-
джувати житлові, громадські та дачні будин-
ки; розміщувати автозаправні та авто-газоза-
правні станції і склади паливно-мастильних 
матеріалів; будувати гаражі та автостоянки, 
садові та дачно-садові споруди, автомобільні 
дороги І-V категорії та залізниці; влаштовува-
ти звалища, виливати розчини кислот, солей 
та лугів, що спричиняють корозію; розміщу-
вати спортивні майданчики, стадіони, ринки, 
зупинки громадського транспорту, організову-
вати заходи, пов’язані з масовим скупченням 
людей; садити багаторічні насадження; буду-
вати огорожі для відокремлення  приватних 
земельних ділянок, лісових масивів, садів, 
виноградників тощо; зберігати сіно і солому, 
розбивати польові стани і табори для худоби, 
розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки; 

переміщувати та руйнувати знаки закріплення 
магістральних трубопроводів на місцевості, 
пошкоджувати або руйнувати лінійну частину 
цих трубопроводів, засоби електрохімічного за-
хисту від корозії, кранове обладнання, засоби 
технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки; 
інші складові магістральних трубопроводів; 
відчиняти люки, хвіртки і двері обслуговуваних 
підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, ого-
рож вузлів лінійної арматури, станцій катодно-
го і дренажного захисту, лінійних і оглядових 
колодязів та інших лінійних споруд, відкрива-
ти та закривати  запірну арматуру, вимикати і 
вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення 
і телемеханіки магістральних трубопроводів; 
розводити вогонь і розміщувати відкриті або 
закриті джерела вогню; спалювати суху траву.

Відповідно до «Правил технічної експлу-
атації магістральних газопроводів»  вказа-
ні газопроводи закріплюються знаками  на 
місцевості та розчищаються від порослі та 
чагарнику.

В разі виникнення сумніву щодо прохо-
дження меж охоронних зон магістральних га-

зопроводів при погодженні, або розробленні 
проекту відведення земельної ділянки проси-
мо направляти матеріали або викликати пред-
ставника Долинського ЛВУМГ для уточнення 
межі охоронної зони на місцевості в натурі.

Попереджуємо, що при виявленні зло-
вмисників, вони будуть нести відповідаль-
ність згідно із Законом України «Про трубо-
провідний транспорт», «Правилами охорони 
магістральних трубопроводів» і Кримінальним 
кодексом України.

Шановні краяни, не порушуйте «Правила 
охорони магістральних трубопроводів», не на-
ражайте себе та інших на небезпеку! 

При виявленні можливих пошкоджень 
або ймовірних витоків газу на лінійній части-
ні магістральних газопроводів, просимо всіх 
попереджати диспетчера Долинського ліній-
ного виробничого управління магістральних 
газопроводів за телефоном: (03477) 2-77-44 
або 095 260 06 05 (цілодобово діє телефонна 
«гаряча лінія»).

Адміністрація Долинського ЛВУМГ

За 2016 рік 
у Тисменицькому районі 

«МРІЯ» сплатила 
824 тис. грн податків 

і спрямувала 209 тис. грн 
на соцпроекти

«МРІЯ Агрохолдинг» відзвітував про свої виконані податкові та со-
ціальні зобов’язання за попередній рік. Сума, що надійшла від Аг-
рохолдингу до бюджетів усіх рівнів у 2016 році складає 356,85 млн. 
грн. Зокрема, підприємства Агрохолдингу, розташовані в Івано-Фран-
ківській області, загалом сплатили податків на суму 35,9 млн. грн. 
Окрім того, Компанія надала соціальну допомогу громадам шести 
областей Західної України, де веде господарську діяльність, у роз-
мірі 20,26 млн. грн за 2016 рік. З них 1,4 млн. грн спрямовано на 
потреби сільських громад Івано-Франківської області. На ці кошти 
було реалізовано ряд соціальних проектів у сферах освіти, медици-
ни, духовності, благоустрою, культури та спорту, покращена місцева 
інфраструктура сіл та районів, надано допомогу бійцям АТО та на-
селенню, частину коштів спрямовано на підтримку кооперативного 
руху і, власне, створення нових кооперативів.

Генеральний директор Агрохолдингу «МРІЯ» Саймон Чернявський на-
голосив: «Вже другий рік поспіль соціальна політика «МРІЇ» передбачає 
допомогу громадам у розмірі 100 грн за кожен гектар землі, яку наш Аг-
рохолдинг обробляє. Ми також своєчасно та в повному обсязі сплачуємо 
належні податки державі та розраховуємось з пайовиками по орендній 
платі. Сьогодні «МРІЯ» – в числі найбільших платників податків у аграр-
ній сфері, а це означає, що ми наповнюємо бюджети та робимо значний 
вклад в економічне зростання всієї держави. Також саме підтримка на-
шої Компанії стала для багатьох сіл поштовхом на шляху до економіч-
ного розвитку через кооперацію, яку ми активно пропагуємо. На нашо-
му рахунку зараз вже десяток сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, які «МРІЯ» допомогла відкрити чи посприяла в розвитку».

У Тисменицькому районі Агрохолдинг співпрацює з шістьма громада-
ми. Впродовж 2016 року на їх підтримку та розвиток Компанія виділила 
понад 209 тис. грн. Підприємства «МРІЇ» у Тисменицькому районі сплати-
ли до бюджетів всіх рівнів 824 тис. грн. З цієї суми 613 тис. грн надійшло 
саме до районного та місцевих бюджетів. Серед найбільших соціальних 
проектів, реалізованих «МРІЄЮ» протягом 2016 року, – допомога з ре-
монтом військової частини, на будівельні матеріали Компанія виділила 
30 тис. грн. Загальна сума, яку Агрохолдинг виділив на підтримку бійців 
АТО Івано-Франківської області, в 2016 році перевищила 155 тис. грн.

Порівняно невелику, але суттєву допомогу від «МРІЇ» отримали гро-
мади Ганнусівки – 19,3 тис. грн та Павлівки – 21,5 тис. грн відповідно. 
Вже традиційно привітала Компанія і маленьких жителів району, на по-
дарунки до Дня святого Миколая виділили більше 90 тис. грн.

У Компанії підкреслюють, що благодійна фінансова допомога спрямовується 
на ті потреби, які є пріоритетними для селян. Адже на що саме будуть використані 
70 зі 100 гривень за кожен гектар, вирішують саме місцеві громади самостійно. 
Решта 20 гривень з гектара йдуть на централізовані програми на рівні району, а 
10 гривень – на підтримку бійців АТО. За таким принципом соціальна політика 
Агрохолдингу «МРІЯ» буде реалізовуватись і в поточному році.

Надія ШТОКАЛО

«Київські чиновники 
хочуть знищити Дністер», – 

Володимир ГЕРГЕЛЮК
Про будівництво Верхньодністровського 

каскаду ГЕС керівництво «Укргідроенерго» заго-
ворило восени 2015 року. Згідно з оприлюдне-
ним тоді проектом, Дністер планувалося пере-
крити шістьма греблями в Івано-Франківській, 
Тернопільській та Чернівецькій областях. Зо-
крема в Івано-Франківській області охоплюють-
ся три райони: Тисменицький, Тлумацький та 
Городенківський (починаючи з села Довге та 
вздовж по течії).

Обурення проти такого проекту першими 
висловили місцеві жителі, які проживають оба-
біч Дністра. Причиною невдоволення людей 
стало те, що будівництво каскаду ГЕС загро-
жує екології краю та навіть ставить питання 
про затоплення цілих сіл.

«Перш за все ми ініціювали широке обго-
ворення можливих наслідків побудови каска-
ду ГЕС на Дністрі, до якого залучили науковців 
та громадськість. Також ми закликаємо пред-
ставників місцевих громад прийняти рішення 
щодо заборони будівництва ГЕС», – сказав лі-
дер «Народного контролю» Івано-Франківщини 
Володимир Гергелюк.

Першим етапом такого обговорення став 
круглий стіл «ГЕС на Дністрі: шлях до знищення 
природи та туристичного потенціалу Дністров-
ського каньйону?» В заході взяли участь науков-
ці, представники місцевого самоврядування, 
гідроенергетики, екологи, юристи, громадські 
активісти.

Голова «Народного контролю» Івано-Фран-
ківщини Володимир Гергелюк зазначив, що на 
даний час з боку чиновників спостерігається іг-
норування думки місцевого населення. «Розта-
шування ГЕС на Дністрі значно погіршить, якщо 
й не повністю знищить, туристичний потенціал 
регіону. Ми вимагаємо від Кабінету Міністрів 
України призупинити виділення закладених у 
державному бюджеті коштів в розмірі 155 млн. 

грн на розробку проектної документації будів-
ництва дністровських ГЕС та перенаправити ці 
кошти на розвиток сонячної та вітрової енер-
гетики і туризму на території Дністровського 
каньйону».

Для будівництва шести запланованих ГЕС 
потрібно 280 млрд. грн. Проте виникає законо-
мірне питання щодо необхідності вливання та-
ких коштів, оскільки, за оцінками експертів, усі 
разом ці електростанції вироблятимуть світла 
менше, ніж одна Бурштинська ТЕС. При цьому, 
максимальний термін експлуатації ГЕС стано-
вить 40 років. Науковці ж вважають, що шко-
да, яку побудова каскаду ГЕС заподіє екології, 
буде непоправною. «Дністровський каньйон 
має червонокнижну флору і фауну. Внаслідок 
будівництва там каскаду ГЕС ми можемо отри-
мати екологічну катастрофу», – зазначив де-
кан факультету туризму ПНУ ім. В. Стефаника 
Володимир Великочий. Підтримали науковця 
й інші учасники круглого столу, зазначивши, 
що жодні аргументи щодо будівництва каска-
ду ГЕС не зможуть виправдати знищення уні-
кальної пам’ятки природи, якою є Дністров-
ський каньйон.

Представники місцевого самоврядування, 
які взяли участь у круглому столі, висловили за-
непокоєння долею свого регіону. Як повідомила 
голова села Побережжя Тисменицького району 
Леся Іванків, постійні повені на Дністрі, неконтро-
льований вивіз гравію та забруднення навколиш-
нього середовища і так приносять велику шкоду 
жителям прибережних сіл. «Ми збиратимемо схід 
селян, щоб розповісти людям про катастрофічні 
наслідки, які очікують наш регіон після побудови 
каскаду ГЕС, та разом прийматимемо рішення 
по даному проекту», – сказала Леся Іванків. Кру-
глий стіл став лише початком боротьби проти 
знищення Дністровського каньйону шляхом роз-
міщення каскаду ГЕС. «Складається враження, 

що київські чиновники хочуть знищити Дністер. 
Ми об’єднали громадськість та науковців та виро-
били спільне звернення до чиновників усіх рівнів 
з вимогами утриматись від погодження питання 
розміщення гідроелектростанцій вздовж річки 
Дністер та всіх інших рік Карпатського регіону. 
Разом з громадою, ми ініціюємо збір підписів за 
заборону цього проекту і будемо звертатися до 
суду, щоб скасувати рішення Кабміну щодо по-
будови Верхньодністрянських ГЕС. Якщо ж до 
думки громадськості не прислухаються, то ми 
готові разом із місцевим населенням організо-
вувати акції прямої дії та добиватися згортання 
проекту побудови ГЕС, – заявив лідер «Народного 
контролю» Івано-Франківщини Володимир Гер-
гелюк. – Окрім того, до вирішення проблеми по-
будови ГЕС на Дністрі долучилися депутати ВРУ 
від «Народного контролю». Зокрема, 10 лютого на 
сесії Верховної Ради було озвучено запит лідера 
«Народного контролю» Дмитра Добродомова, 
у якому поставлене питання про зупинення бу-
дівництва Верхньодністровського каскаду ГЕС 
та виділення коштів з державного і місцевого 
бюджетів на зазначені потреби. Також у запи-
ті вимагається переглянути «Програму розви-
тку гідроелектроенергетики України на період 
до 2026 року», ухвалену Урядом 13 липня 2016 
року, щодо будівництва ГЕС на річці Дністер».

Василь ТКАЧУК

Володимир Гергелюк
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«Козаки» поповнили 
колекцію трофеїв

Минулої неділі четвірка фіналістів на паркеті манежу Івано-Франківського 
коледжу фізичного виховання визначила володаря почесного трофею та при-
зерів традиційного Кубка Тисменицького району з міні-футболу, присвячено-
го 108-ій річниці від дня народження провідника ОУН-УПА Степана Бандери. 

Першою змагалася пара Підлісся – 
Загвіздя, яка мала означити бронзового 
призера міні-футбольного кубка. Як на 
ранню годину  (матч розпочався у незви-
клу для ігор пору — о 9.00), до обласного 
центру підтримати улюблені команди при-
їхали палкі прихильники наймасовішої 
на теренах району гри і з інших населе-
них пунктів та численні гості. Двобій зі 
слів футбольних функціонерів, скажемо 
відверто, був млявим: чи то суперники 
рівні, чи то команди не прагнули заче-
питися за п’єдестал. Перша половина 
зустрічі завершилася нічийним рахун-
ком, та й друга була би аналогічною. Ко-

ли вже всі морально готувалися до серії 
пенальті, за 44 секунди до завершення 
другого тайму гравець загвіздянського 
«Авангарду» Степан Чіпка забиває гол. 
Тим самим дарує своїй команді титул  
бронзового призера. 

Більше емоцій самих гравців й убо-
лівальників прозвучало під час фіналь-

ного матчу, де зустрічалися досить таки 
потужні на районній арені команди, які 
засвітилися на обласній арені, — «Ко-
зацький острів» з Чорнолізців та «Ко-
лос» із Братківців. Маючи у своєму ак-
тиві чемпіонство у районних змаганнях, 
обидва фіналісти щосили прагнули по-
повнити колекцію ще й міні-футболь-
ним кубком. За всю історію розіграшу 
Кубка Бандери найвищим досягненням 
«козаків» стала минулорічна «бронза», 
в той час коли братківчани жодного ра-
зу не були навіть фіналістами. Відтак на 
паркеті було «гаряче» увесь ігровий час, 
про що свідчили «гірчичники», якими 

«нагороджували» гравців обидвох ко-
манд арбітри Михайло Садловський та 
асистент Богдан Дяченко. Жорсткішу гру, 
майстерні контратаки  бачили уболіваль-
ники у цьому двобої. Влучним ударом 
Павла Ткаченка вже на восьмій хвили-
ні чорнолізька команда вела у рахунку. 
Відтак братківчани нервували, намага-

ючись реабілітуватися. Проте коли той 
же Павло Ткаченко на 23 хвилині робить 
блискавичний дубль, настрій суперника 
зіпсувався. «Козацький острів», обіграв-
ши «Колос» з рахунком 2:0, поповнив 
колекцію футбольних трофеїв Кубком 
Степана Бандери. Тим самим після зи-
мової перерви вселивши впевненість 
у власній майстерності своїм суперни-

кам, з якими вже через два тижні роз-
почнуть запеклу боротьбу на відкритих 
футбольних стадіонах за Кубок Вячес-
лава Чорновола. 

Таке насичене спортивне життя Тис-
мениччини не було би можливим без під-
тримки районної влади та небайдужих 
до розвитку спорту та футболу зокрема 

спортивних функціонерів. Відтак вітаю-
чи фіналістів із апогеєм міні-футбольно-
го Кубка, депутат районної ради, голо-
ва депутатської фракції «Солідарність» 
Іван Тимчук запевнив, що депутатський 
корпус та керівництво райради, яке два 
сезони поспіль бере на себе витрати на 
заявочну кампанію для участі у районно-
му чемпіонаті та першості, і надалі під-
тримуватиме спорт у районі. Доказом 
цьому є спеціальна програма щодо роз-
витку футболу у Тисменицькому районі. 

Від імені всієї футбольної родини 
слова захоплення та щирої вдячності 
керівництву та депкорпусу райради пе-
реказав голова районної федерації фут-
болу Василь Кобльовський. З його слів, 
така фінансова підтримка наймасовішої 
гри спонукатиме краян до популяриза-
ції здорового способу життя. 

Заслужені нагороди фіналісти та 
призери отримували з рук депутата 
райради та футбольних функціонерів. 
Підлісці удостоїлися диплому фіналіс-
та, майстерні загвіздянці та принципові 
братківчани  — дипломів бронзового та 
срібного призерів й медалей, а  «Козаць-
кий острів», окрім медалей та диплома 
володаря  Кубка, ще й красень-кубок.

За рішенням організаційного комі-
тету, із кожної команди-фіналіста було 
визначено кращих гравців. Спеціальні 
символічні статуетки отримали Олег Коб-
за («Сокіл» Підлісся), Ігор Дудій («Аван-
гард» Загвіздя), Василь Салига («Колос» 

Братківці), Павло Ткаченко («Козацький 
острів» Чорнолізці). А кращим ворота-
рем турніру став захисник воріт «коза-
ків» Михайло Назарук. 

Чи не вперше організатори перед-
бачили спеціальні відзнаки для суддів. 
Медалі за об’єктивне суддівство отри-
мали  Михайло Садловський, Богдан 
Дяченко та Богдан Бойчук, інспектор 
матчу Василь Ольшанецький та хроно-
метрист Петро Грицюк. 

Перший в цьому році футбольний 
розіграш залишився вже в історії, а ра-
йонна федерація футболу скликає пред-
ставників команд-учасниць районного 
чемпіонату та першості на передсезон-
ний традиційний турнір пам’яті Героя 
України, лідера Народного руху України 
Вячеслава Чорновола.

Тисменицька «Ніка» 
з перемогою

Згуртувавши довкола волейбольного меморіалу чимало прихильників здоро-
вого способу життя, організатори, серед яких районна організація Української 
Спілки ветеранів Афганістану, Тисменицька районна рада фізкультурно-спор-
тивного товариства «Колос» за підтримки Тисменицької районної державної 
адміністрації та районної ради, вже сьомий рік поспіль демонструють патрі-
отизм та згуртованість щодо вшанування світлої пам’яті краян: Володимира 
Себедина із Підлісся, Петра Майстра зі Старих Кривотул, Ігоря Сущинського 
з Єзуполя, Михайла Присяжнюка зі Слобідки та Ігоря Костюка із Лисця, які 
загинули, виконуючи інтернаціональний обов’язок в Республіці Афганістан. 
Події останніх трьох років зобов’язують нас вклонятися співвітчизникам, 
які віддали свої життя під час Революції Гідності та українсько-російсько-
го протистояння, відтак відкритий районний волейбольний турнір присвя-
чується усім мужнім синам, які відстоюють незалежність та територіальну 
цілісність батьківщини.

Дев’ять аматорських складів, які 
змагаються у відкритій районній пер-
шості, розпочали боротьбу за перехід-
ний Кубок волейбольного меморіалу 
позаминулої суботи із групового турні-
ру. До наступного раунду, який відбув-
ся напередодні недільного фіналу, по-
трапила шістка наймайстерніших. На 
паркеті Ямницької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів змагалися команди 
зі Старого Лисця, Милування та «Обрій» 
із Івано-Франківська. У спортивному залі 
Тисменицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів доводили право ви-
ступати у фіналі трійка: Тисмениця, Мар-
ківці та Старі Кривотули. 

Цьогорічні змагання засвідчили змі-
ну лідерів, адже до фінальної частини не 
потрапили команди Старих Кривотул та 
Старого Лисця, які є лідерами волейболь-
ного чемпіонату. Відтак перебіг неділь-
них баталій, яким традиційно передує 
церемонія офіційного відкриття волей-

больного меморіалу, заповідався цікавим 
та непередбаченим. І відбувся за участі 
широкого представництва гостей та за-
прошених: заступника голови районної 
ради Ігоря Федоришина, керівника апа-
рату районної державної адміністрації 
Ярослава Татарина, начальника відділу у 

справах молоді та спорту райдержадміні-
страції Василя Дзудзила, міського голо-
ви Тисмениці Степана Сворака, голови 
Тисменицької районної організації УСВА 
Дмитра Сатура, голови РО ФСТ «Колос» 
Степана Долика. Палкі промови гостей 
про події тридцятилітньої давнини, коли 
наші співвітчизники вимушені були не-
сти інтернаціональний обов’язок на те-
риторії чужої держави, та реальну війну 

на власній території зводилися до пропа-
гування національної самоідентичності 
та патріотизму як запоруки  подолання 
сторонньої агресії. Тому хвилиною мов-
чання присутні вшанували усіх загиблих 
побратимів-афганців та новітніх звитяж-
ців. А виявом пам’яті став власне зініці-
йований у 2011-му році волейбольний 
меморіал, переможця та призера якого 
мав виявити недільний фінал.

У першому півфіналі зійшлася пара: 
Милування — Тисмениця. Остання захо-
пила своєю майстерністю, обійшовши 
суперника в усіх трьох партіях, та ви-
борола путівку у фінал. Суперник тис-
меницької «Ніки» визначився у друго-
му півфіналі, де демонстрували свою 
майстерність учасники обласної пер-
шості — марківчани та «Обрій» Івано-
Франківськ. Наші вправні марківчани 
поступилися з рахунком 2:3. Відтак для 
марковецьких волейболістів був шанс 
стати призерами волейбольного турніру 
у грі за третє місце, де вони мірялися 
силами із перспективною командою се-
ла Милування. Вони ним скористалися, 
обійшовши суперника з рахунком 3:0. 

Фінальна зустріч поміж Тисмени-
цею та франківським «Обрієм» від-
булася за шаленої підтримки місце-
вих уболівальників, які давно вже 
скучили за спортивними тріумфами. 
Тим паче, що підопічні Дмитра Сату-
ра прагнули перемоги упродовж се-
ми років волейбольного турніру. До 
того ж «Ніка» підсилена легіонерами 
отримала стимул від міського голови 
Степана Сворака, який пообіцяв їм 
за перемогу десять тисяч гривень. У 
важкому поєдинку, який складався 
із п’яти партій, «Ніка» вирвала пере-
могу (3:2), вперше здобувши такий 
омріяний кубок та статус переможця 
волейбольного меморіалу. Друге та 
третє місця спортивного п’єдесталу 
посіли «Обрій» та марковецький «Ко-
лос», милуванська «Просвіта» стала 
четвертою. Грамоти, медалі та запо-
вітний кубок стали заслуженим до-
повненням до емоцій волейбольних 
тріумфаторів та їх уболівальників. 

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА Пісні про війну в Афганістані виконує Олександр Гордієнко

«Колос» Братківці — срібні призери міні-футбольного Кубка Загвіздянський «Авангард» на Кубку Бандери став третім

«Козацький острів». Вдалий початок футбольного року

Депутат райради Іван Тимчук вручає 
переможний кубок воротареві «козаків» 

Михайлові Назаруку
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Вітаємо!
День народження — свято осо-

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

ПЕТРОВСЬКУ Оксану Тарасівну, 
19.02.1981 р. н., завідувача Загвіздян-
ського дошкільного навчального закла-
ду «Сонечко»;

РУСИНЯКА Петра Семеновича, 
19.02.1955 р. н., директора Марковець-
кого навчально-виховного комплексу, 
депутата районної ради;

РЕВЮКА Андрія Романовича, 
20.02.1986 р. н., директора територі-
ального центру соціального обслуго-
вування (надання соціальних послуг) 
Тисменицького району;

СЛОБОДЯНА Романа Лазаровича, 
22.02.1956 р. н., голову фермерсько-
го господарства «Нива» (с. Угринів).

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!

З ювілеєм!
Колектив ТзОВ «Черніївське» щиро і сердечно здоровить з ювілеєм свою 

колегу, головного бухгалтера сільськогосподарського товариства з обмеженою 
відповідальністю «Черніївське», високо ерудовану, милу, чарівну жінку Лесю Єв-
генівну  ГАШИНСЬКУ і зичить Божої благодаті, погідних літ, міцного здоров’я, 
душевного спокою, родинної злагоди, аби Ви й далі сповна відчували повагу 
колективу, а як дружина, мати, бабуся — любов своїх найрідніших.

Хай Господні ласки душу Вам зігріють, щоб були і сили, і хода легка,
Щоб не знати Вам студених вітровіїв на життєвих — часом звивистих — стежках.
Хай усе дзвінкіше і миліш з роками солов’ї витьохкують в садах.
Люблячій і щирій Вам, дружині й мамі з молодечим усміхом в очах.

Поз доровляємо!
Щиро вітаємо з ювілеєм невтомну трудівницю, шановану, 

прекрасну людину Лесю Євгенівну ГАШИНСЬКУ з с. Черніїв.
Щоб роки були багаті, наче осінь, на любов, на злагоду в сім’ї, щоб здоров’я 

не минало хату, Ви жили в достатку і добрі. Хай Господь в опіці завжди має, Ма-
тір Божа рідних захистить. Многая літ ми щиро Вам бажаєм, хай Ісус добром 
благословить!

Хлібом достиглим хай доля рясніє,
Сиплеться миром, здоров’ям, добром,
Ні болю, ні втоми хай серце не знає,
А повниться щастям, як стиглим зерном,
Щоб ріки достатку текли — не міліли,
Натхнення і настрою, щастя та сили
Бажаємо всі ми Вам щиро!

З любов’ю і повагою — друзі

Офіційно

Повідомляємо, що 17.02.2017 з 14.00 по 16.00 в приміщенні Тисменицької 
місцевої прокуратури, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Василіянок, 48, буде проводити особистий прийом громадян перший заступник 
прокурора Івано-Франківської області В. Д. Торованин.

Сільський голова, виконавчий комітет, депутати, працівники Клузівської сільської ради висловлюють щирі співчуття 
касиру сільської ради Наталії Пилип’юк, підприємцю Лесі Струсінській з приводу передчасної смерті їх сестри  

Оксани Василівни Ютовець. 
Співчуваємо родині покійної в цьому непоправному горі. Нехай упокоїться в Бозі її безсмертна душа.

Шановні краяни!
Щорічно 20 лютого в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні – лю-

дей, які віддали життя за демократичні цінності та краще майбутнє!
Події, що увійшли в історію як Євромайдан та Революція гідності, стали пере-

ломним етапом у новітній історії України. Люди, які вийшли на Майдан столиці в 
листопаді 2013 року, щоб висловити своє бачення вектора розвитку країни, згодом 
змушені були відстоювати, в тому числі, й право на честь і гідність.

Вони були звичайними українцями, а стали Героями Небесної Сотні. Кожен 
з них мав свою сім’ю чи родину, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії, плани 
на майбутнє і невідкладні справи. Але поклик їхньої душі призвав до боротьби за 
зміни у своїй країні, за європейські цінності та повагу до людини. В останню путь 
цих відданих Україні до останнього подиху воїнів світла проводжали зі словами: 
«Герої не вмирають!» під звуки лемківської пісні «Пливе кача», що стала реквіє-
мом за полеглими. Боротьбу за власну гідність, територіальну цілісність і право 
бути господарями на своїй землі ми продовжуємо й досі. Загибель Небесної Со-
тні, анексія Криму, розпалювання ворожнечі та військова агресія на Сході України 
це переконливо доводять. Та незважаючи на це, маємо боротися за перемогу, як 
це робили Герої Революції гідності, як це щоденно нам демонструють патріоти на 
фронті, і вірити, що буде мир на усій території України.

Герої не вмирають! Вони завжди будуть в наших серцях. 
Слава Україні!
Голова районної державної адміністрації                Голова районної ради
   Іван СЕМАНЮК                             Роман КРУТИЙ

Пам’яті вчителя:  
Василь Іванович Осипенко (1925-2017)

Колектив Ямницького навчально-виховного комплексу Тисменицької районної ради глибоко сумує 
з приводу смерті колишнього директора школи, вчителя математики Василя Івановича Осипенка. 

Він був людиною з великої лі-
тери.  Його життя — це його скарб, 
подарований людям, людським ду-
шам, друзям, дітям, онукам. Совісний 
і чуйний. Все своє вчительське життя 

він жив з думкою про тих, кому віддавав знання півстоліт-
тя. Всі його будуть пам’ятати і завжди дякувати за науку. У 
кожному учневі він залишив частку свого серця.

Любили і поважали його колеги, батьки, учні за чуйне 
і добре серце, за батьківську теплоту і розуміння, за те, що 
він завжди підтримував ініціативу, заохочував творчість, 
помічав  і схвалював найменшу іскринку нового. Навіть 
на заслуженому відпочинку не переставав займатися улю-

бленою математикою, допомагав розв’язувати складні за-
вдання усім, хто до нього звертався.

Наш любий вчителю, ти тільки знай:
Любов до тебе житиме завжди,
У будь-яку годину, будь-де ти пам’ятай:
Закладений тобою скарб в нас житиме віки.
Із болем у серці ми визнаємо, що вже ніколи не отри-

маємо його підтримки, не почуємо його влучних жартів та 
не скористаємося його мудрою порадою.

Висловлюємо щирі співчуття родині покійного, поділя-
ємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив 
і поважав Василя Івановича.

Вічна йому пам’ять!

Тисменицька районна рада 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15 лютого 2017 року  № 23-р м. Тисмениця

Про відзначення Подякою 
голови Тисменицької районної ради 
Нагорняка Богдана Михайловича

Відповідно до рішення районної ради від 24.05.2012 “Про вста-
новлення Подяки голови Тисменицької районної ради” за розвиток 
професійного і духовного потенціалу молодого покоління, сприян-
ня становленню сучасного молодіжного інформаційного просто-
ру та з нагоди 15-річчя від заснування Ліги “Сузір’я” відзначити 
Подякою голови Тисменицької районної ради Нагорняка Богдана 
Михайловича, керівника Дитячої інформаційної Ліги “Сузір’я”, пе-
дагога, журналіста. 

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

  ПФУ ІНФОРМУЄ

Спосіб одержання пенсії: 
вибір за пенсіонером  

За кожним пенсіонером закріплене право вибору способу одержання пенсії, 
що передбачено чинним законодавством України. Сьогодні кожен може са-
мостійно вибрати, який спосіб для нього є зручнішим: через відділення по-
штового зв’язку або через уповноважені установи банків. 
Щоправда, виплата пенсій через бан-

ківські установи має ряд переваг, а саме:  
пенсіонер має можливість одержати пен-
сію в будь-який зручний час у відділенні 
банку або через банкомат; зняти з поточ-
ного пенсійного рахунку як усю нараховану 
суму, так і її частину; зарахування коштів 
на пенсійні рахунки відбувається не піз-
ніше наступного банківського дня після 
проведення фінансування; нарахування 
відсотків на залишок коштів на рахунку; 
можливість розраховуватися пластиковою 
карткою за товари та послуги  ( наприклад 
здійснити оплату комунальних послуг) то-
що. Звертаємо увагу, що відкриття і об-
слуговування пенсійних рахунків – без-
коштовне та пенсіонер має право в будь-
який час  відмовитись від послуг одного 
банку і скористатись послугами іншого.

Для того, щоб перевірити залишок 
на рахунку чи інформацію про перера-
хування грошей на банківську картку 
ви можете  підключити послугу «Смс-
інформування» та отримувати повідо-
млення на номер  мобільного телефону, 
який зазначите при отриманні картки.

Слід сказати, що Пенсійний фонд 
захищає інтереси пенсіонерів  та по-
стійно здійснює контроль за кошта-
ми, які спрямовані на виплату пен-
сій. Пенсійні кошти перераховують-
ся тільки тим банкам, які гарантують 
їх своєчасну виплату пенсіонерам, а 
спеціалісти територіальних управлінь  
щоквартально перевіряють банківські 
установи щодо своєчасного і в повно-
му обсязі зарахування коштів на  ра-
хунки пенсіонерів.

Важливим є те, що отримання пенсій 
через банківські установи  призводить до 
економії коштів Пенсійного фонду, адже 
виплата пенсій через банківські установи 
для Пенсійного фонду  здійснюється без-
оплатно, тим часом  як Укрпошта за свої 
послуги по доставці  пенсій встановлює 
тариф у відсотках залежно від суми ви-
плати та місцевості. 

Із загальної чисельності пенсіонерів, 
які перебувають на обліку в управлінні Пен-
сійного фонду України в Тисменицькому 
районі, у 2016 році 46, 2%, або 10 036 пен-
сіонерів отримують пенсійні кошти  через 
банківські установи. Економія коштів на 
оплату послуг з виплати і доставки пенсій 
у 2016 році склала 2,65 млн. грн. 

Загалом  чисельність пенсіонерів, 
які віддають перевагу одержанню пен-
сій через поточні рахунки в установах 
банків,  щорічно збільшується. Таким 
чином, є всі передумови для  вигідної 
співпраці між пенсіонером і банківською 
установою, однак право вибору щодо 
способу виплати пенсії завжди зали-
шається за пенсіонером.

Управління ПФУ 
в Тисменицькому районі 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок розроблення детального плану 

території за межами населеного пункту с. Рибне, 
Тисменицького району, Івано-Франківської області 
для розташування об’єкта «Комплексної інженерної 

споруди для виробництва електричної енергії 
з системою забору біогазу на полігоні ТПВ»

Повідомляємо, що відповідно до розпорядження Тисменицької районної 
державної адміністрації  від 16 лютого 2017 № 83 почато розробку детального 
плану території за межами населеного пункту с. Рибне Тисменицького району 
Івано-Франківської області для розташування об’єкта «Комплексної інженер-
ної споруди для виробництва електричної енергії з системою забору біогазу 
на полігоні ТПВ».

Розробку планується завершити до 24 лютого 2017 р.
Відповідальним за розробку визначено Приватне підприємство «БТІ Експерт».
Пропозиції та зауваження громадян можна направляти на адресу: Івано-

Франківська область, Тисменицький район, с. Рибне, вул. Франка, 57а або ж 
факсом за номером:  (03436) 47-2-28.

Виконком сільської ради

Про публічний звіт голови 
Тисменицької райдержадміністрації 

Івана Семанюка
Тисменицька районна державна адміністрація 

повідомляє, що 23 лютого 2017 року о 10.00 у залі 
засідань адміністративного будинку районної влади 
буде проведено розширене засідання колегії райдерж-
адміністрації.

У рамках заходу відбудеться публічний звіт голо-
ви Тисменицької районної державної адміністрації Іва-
на Семанюка.

Запрошуємо міського, селищних, сільських голів, 
начальників управлінь, відділів структурних підрозді-
лів РДА, територіальних підрозділів центральних ор-
ганів виконавчої влади, силових структур, керівників 
підприємств, установ, організацій, професійних спілок, 
громадських організацій, ЗМІ та інших взяти участь у 
цьому заході.

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Краянам – основні вимоги 
пожежної безпеки

З метою навчання населення основних вимог пожежної безпеки 16 лютого у 
Тязеві проведено комплексне відпрацювання. До просвітницько-виховного 
заходу залучено працівників Тисменицького районного відділу управління 
Державної служби надзвичайних ситуацій, спеціалістів ПАТ «Тисменицягаз», 
інспектора Тисменицького ВП ГУ НПУ. 

Упродовж дня учасники рейдових 
груп здійснили обходи житлового сек-
тору, де проживають соціально неза-
хищені верстви населення: одинокі пе-
рестарілі люди, багатодітні родини, не-
благополучні сім’ї, котрі належать до 
так званої «групи ризику», з якими про-
водили інформаційно-роз’яснювальну 
роботу. Крім того, працівники районних 
служб вручали мешканцям села тематич-
ні пам’ятки застережливого характеру. 

Фахівці провели бесіди  щодо дотримання 
правил пожежної безпеки у поводженні з 
відкритим вогнем, під час користування 
електрообігрівальними приладами, піч-
ним опаленням, при виявленні вибухоне-
безпечних предметів. Загалом, під час 
відпрацювання перевірено 15 житлових 
будинків, ознайомлено з правилами по-
жежної безпеки 57 жителів, проведено 25 
бесід на протипожежну тематику, розда-
но 35 листівок наочної агітації.

Не оминули рятувальники і Тязівську 
школу, де для учнів та педагогів прове-
ли акцію «Запобігти. Врятувати. Допо-
могти», головним завданням якої стало 
ознайомлення і навчання дітей та дорос-
лих основних правил пожежної безпеки, 
роз’яснення питань безпечної життєдіяль-
ності населення, популяризація професії 
рятувальника. В ході заходу рятувальники 
продемонстрували школярам пожежно-ря-
тувальне обладнання. Діти змогли спробу-
вати себе у ролі справжніх рятувальників. 
Працівниками Тисменицького РВ У ДСНС 
в області проведено навчання з дітьми, 
здійснено бесіди щодо питань дотримання 
правил пожежної безпеки у поводженні з 
відкритим вогнем, під час користування 
електрообігрівальними приладами, піч-
ним опаленням, при виявленні вибухоне-
безпечних предметів.     

Тисменицький РВ У ДСНС в області
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Для вкраїнського народу 
і для всіх, хто з того роду…
Наче білий,чистий сніг, прийшло свято на поріг. Рік минув — і знов чудове на-
дійшло Різдво Христове, гамірливою водою, щедрівкою, колядою. І вертеп 
у кожну хату прийде правду розказати. Жартівлива на розмову надійде Ме-
ланка знову. Від села і до села іде свято Василя. А водиця-йорданиця дасть 
здоров’я нам по вінця, будем щедро святкувати, господаря прославляти. 
Христос ся рождає! — такими словами розпочалася п’ятого лютого розко-
ляда в Чорнолізькому будинку культури. І традиційно ж із Божого благосло-
вення настоятеля церкви Перенесення мощей святого Миколая протоієрея 
о. Василя Качура.

Цьогорічна розколяда була різно-
жанровою, адже тут звучали колядки 
старовинні і сучасні, у виконанні вока-
лістів та хорових колективів: дивовиж-
ного дитячого хору Чорнолізької школи 
(керівник Василь Моздір); церковного 
братства (реґент Петро Фицик). Долучи-
лися до спільної прослави Новонародже-
ного колективи художньої самодіяльності 
будинку культури під керівництвом Ми-
хайла Фицика: аматорський фольклор-
ний колектив «Острівчанка», молодіжний 
хор та чоловічий квінтет. Не обійшлося й 
без ангеликів (з їх роллю справилися дві 
маленькі красуні Мар’янка Дзіворонюк 
та Галинка Мельник), які за повір’ям схо-
дять з небес, щоб творити дива. А танцю-
вальний колектив «Намисто» під керів-
ництвом Яни Палюги потішили глядачів 
своїми запальними танцями. 

Окрім учасників художньої самодіяль-
ності, в Різдвяному дійстві своїми коляд-
ками дивували нас молоді, талановиті і спі-
вучі солісти-вокалісти Галина Слободян, 
Тетяна Петрів, Василь Слободян, Галина 
Данилюк. Публіку вразили музичним су-
проводом юні музиканти Роман Петрів 

(сопілка) та Олександр Ленів (цимбали). 
Із теплими побажаннями добра від Різдва 
і до Різдва до нас завітали віншувальники 
Ярослав Збіглей, Микола Збіглей, Степан 
Моздір. Під час концерту від ведучих Іго-
ря Андрейчука та Наталії Мельник лунали 
різдвяні привітання «…Для вкраїнського 
народу і для всіх, хто з того роду…».  А на за-
вершення із Різдвяними святами громаду 
привітав сільський голова Антон Збіглей і 
побажав, щоб Різдвяна зірка осяяла кожну 
домівку, наповнила серця світлом добра, 
радості й достатку. 

Для кожного з нас Різдво Христове 
– це величне свято народження в убогих 
яслах Богомладенця Ісуса. Це свято є 
початком усіх свят. Оскільки не було б 
Різдва Христового – не було б і Богояв-
лення, Хрещення в Йордані, не було б і 
Воскресіння Христового. Тому кожного 
року, в ці Різдвяні дні ми щиро вітаємо 
один одного словами: «Христос народив-
ся! – Славімо Його!». Тож щиру подяку 
в організації свята висловлюємо всім 

тим, завдяки плідній праці яких це свято 
відбулося на славу: сільському голові 
Антонові Збіглею, депутатові обласної 
ради Василеві Гладуну, директору школи 
Михайлові Мельнику, вчителям Олексан-
дрі Збіглей та Наталії Огринчук, вчителю 
музики Василю Моздіру, завбібліотекою 
Тетяні Кондрасевич, художньому керів-
нику Михайлові Фицику, реґенту Петру 
Фицику, хореографу Яні Палюзі, звуко-
оператору Романові Бандураку.

Наталія МЕЛЬНИК, 
директор Будинку культури 

Громада
Розколяда у Вільшаниці

Погасли святвечірні свічки, минуло Різдво, але як прощальний дзвін, як від-
голосся свят прокотилася по селах Прикарпаття розколяда.

«Розколяда» – це своєрідні прово-
ди різдвяно-новорічних свят, проводи 
коляди до небес. За народними тради-
ціями вертеп і щедрівка ходять вулиця-
ми від дому до дому, від Святвечора до 
Водохрестя. «Прийшов Предтеча і за-
брав свята на плечі» – кажуть у народі.

Цього року розколяду започатку-
вав і церковний хор у вільшаницькому 
храмі Покрови Пресвятої Богородиці. 
Хористи повернули вірян-глядачів у те-
плу, приємну і радісну атмосферу Різдва. 
Звучали як добре відомі колядки, ще-
дрівки та віншування, так і самобутні 
зразки автентичного фольклору. Понад 
одинадцять старовинних колядок ви-
конали церковні хористи під керівниц-

твом талановитого молодого реґента 
Валерії Гетьман: «Через гори, через до-
ли», «Земля Юдейська», «Господь Бог 
Предвічний», «Що за радість», «На Рож-
дество Христа», «В Вифлеємі днесь Ма-
рія Пречиста» «Чути дзвінок», «Щедрий 
вечір», «Україно, молюся за тебе». Серед 
хористів та учасників дійства: Оксана 
Архамула – художній керівник будинку 
культури, Ольга Тимонько – завідуюча 
бібліотекою, сільський голова Володи-
мир Ющишин, працівники сільської ради, 
вчителі школи, директор будинку куль-
тури Богдан Тинів.

Церква Покрови бриніла ангель-
ськими співами і скликала людей усіх 
поколінь, але особливо радувала присут-

ність дітей, котрі підхоплювали колядки 
разом зі своїми батьками, вчителями… А 
ще веселіше стало малим колядникам, 
коли почалися частування медівника-
ми, пампухами, солодощами, узваром, 
гарячим чаєм… Традиції, віра живуть, пе-
редаватимуться вічно від роду до роду, 
з покоління у покоління.

Парафіяни села Вільшаниця разом 
зі своїм парохом отцем Василем Середю-
ком віншуваннями та церковними співа-
ми прославляли Господа і просили, щоб 
зіслав мир, щастя і добробут на зболену 
війною та зневірою землю.

Галина ТАТАРИН
***

Священне дійство
По моїй Вкраїні.
Свічки горять, як у величнім Храмі – 
На тайную вечерю цілий рід
Зібрався знов...

Так з року в рік,
Отак було віками,
Під ляхами і москалями,
Як будували, руйнували храми, – 
Віками...
І в 33-ім теж колядували...

Вмираючі на тайную вечерю
Усе ж сідали... І свічки світили,
Бо жили!.. Не гинув рід!
Колядки, ніби заповіт,
Неначе материнське віно,
Своїм онукам дарували,
Щоб віри іншої не знали...

Священне дійство
Вершилося по Україні!
Повінчаний святою колядою, 
Святим обрядом, люд світив свічки,
Підхоплював прадавні колядки, 
Котрі ще прадіди дідів колядували...
І в дійстві тім прекраснішим ставав, 
І в дійстві тім мій нарід уставав! 
Молитви і колядки всіх єднали

І воскрешали давню віру, дух...
І, певно, той був онімів, оглух, 
Хто з родом за вечерю не сідав, 
Хто материнську пісню забував… 
О! Той не жив!

Той сам себе навіки сиротив!
...Священне дійство 
Вершилося по Україні...
І в колядки історія писалась, 
Історія, що білих плям не знала,
Вкарбована правдиво і без тіні –
Історія народу України...

***
Давніх вольностей ватра 
В колядках попеліла,
І не сміла мовчати,
І озватись не сміла...
Нараз спокій химерний 
Пройняли блискавиці!
І покора умерла, 
Пощезала на лицях.
Воскресити минуле 
Захотілось без міри,
Й тишина стрепенулась 
МОЛИТВОЮ ВІРИ...

Галина ТАТАРИН

Добру вість ангели принесли

На сцені дивовижний шкільний дитячий хор 

З хореографічною композицією колектив «Намисто»

Чукалівка – 
українським воїнам

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Зібрали гроші на борошно, свинину 

для шкварків, частину коштів взяли з 
церковної каси, начинку для вареників 
жінки приготували з власних продуктів. 
Долучилися й деякі підприємці – в ту 
таки суботу дехто приходив до сільсько-
го адмінбудинку та вносив свою лепту.

Поблагословивши парафіян на до-
бру справу, отець Любомир напівжарто-
ма зауважив, що жінкам не варто зава-
жати в такій справі, а тим часом робота 
закипіла: як з конвейєра таця за тацею 
виходили все нові порції, а вже вийняті 
з окропу пироги висипали у пластикові 
відра з топленим смальцем та перекла-
дали шкварками.

Разом зі стравами українським 
воїнам передадуть малюнки від чу-
калівських школярів з побажаннями 
перемоги і миру. Гостинці з Чукалівки 
мають доправити українським військо-
вим з сектору «Маріуполь», зокрема, 
воїнам 36-ї окремої бригади морської 
піхоти, які виконують бойові завдання 
в цьому секторі, – розповідає волон-
тер Всеволод Юрків з ГО «Громадська 
ініціатива Галичини», який працює з 
благословення Митрополита та Архі-
єпископа Івано-Франківського Воло-
димира. За словами пана Всеволода, 
на схід везуть не тільки продукти, а й 

потрібні військовим побутові речі та 
обладнання.

Акція 11 лютого є лише однією лан-
кою в ланцюжку допомоги чукалівської 
громади українським воїнам. Завбіблі-

отекою Марина Шибель продемонстру-
вала нам стенд, присвячений так званій 
АТО, на якому віднедавна з’явилася ме-
даль «За гідність та патріотизм», якою 
Всеукраїнське об’єднання «Країна» на-
городило громаду с. Чукалівка за подан-
ням благодійного фонду «Армія добра». 
У допомозі військовим громада також 
співпрацює з благодійним фондом «Від-
родження Прикарпаття».

Володимир ЗАНИК

Готова продукція чекає на відправлення

Вареники, як з конвейєра
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Свято краси, грації, таланту та мужності
Юні та креативні учні Чорнолізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
ставши учасниками шкільного конкурсу міні-міс і міні-містер-2017, подару-
вали педагогічному й учнівському колективам свято краси, грації, таланту 
та мужності. 

Уперше зініційоване педагогом-ор-
ганізатором навчального закладу Олек-
сандрою Збіглей; завучем з виховної 
роботи Наталією Огринчук; хореогра-
фом Яною Палюгою; музичним керів-
ник Василем  Моздіром загальношкіль-
не свято завдяки підтримці батьків та 
місцевих меценатів: депутата обласної 
ради Василя Гладуна, сільського голо-
ви Антона Збіглея, голови громадської 
організації Миколи Леніва, перетвори-
лося у веселе та цікаве шоу, на яке до 
освітнього закладу завітали батьки та 
рідні конкурсантів. 

У такій по-родинному теплій атмос-

фері його учасники, віковий ценз яких 
від восьми до 11 років, наповну розкри-
ли свої таланти та здібності у п’яти кон-
курсах, які оцінювало незалежне журі: 
голова районного комітету профспілки 
працівників освіти Іван Когуч, методисти 
районного методичного кабінету Світла-
на Мазак та Марія Середюк, сільський 
голова Антон Збіглей, директор будин-
ку культури Наталія Мельник, головний 
бухгалтер сільської ради Тетяна Мель-
ник, лідер учнівського самоврядуван-
ня, президент школи, десятикласниця 
Ірина Предко. 

Шалена підтримка однокласників із 
власноруч розмальованими плакатами 
додавала впевненості Світлані Козак та 
Дмитрові Слободяну; Анастасії Савик 
та Михаїлу Слободяну; Вікторії Юречко 
та Віталієві Максиміву; Віті Слободян 
та Михайлові Данилюку; Софії Козак 
та Ігорю Терновецькому; Анні Козак та 
Олександрові Леніву; Тетяні Петрів та 
Іванові Лавруку.

Свято краси й талантів розпочало-
ся з дефіле в національних українських 
вбраннях. Щоправда, окрім зовнішньо-
го вигляду кожної пари, журі оцінювало 
розповідь-презентацію школярів про 
себе та обраний образ. 

Конкурс «Пародія на улюблену зір-
ку» перетворив актову залу загальноос-
вітньої школи на комік-талант шоу. Від-
так щирий сміх та рясні аплодисменти 
супроводжували вихід кожної пари. За-
хоплювало і водночас приємно здиву-
вало, звідки ці зовсім юні школярики 
навчилися такої виконавської майстер-

ності пародіювання та дефіле. Просто: 
усі відповідально поставилися до об-
раних для наслідування номерів укра-
їнських виконавців, обравши відповід-
ний образу і зовнішній вигляд кумирів: 
чи це ліричний Олександр Пономарьов 
та емоційна Ірина Білик, імпульсивний 
Дзідзьо, елегантний Святослав Вакар-
чук, креативний БумБокс та інші. 

Ще не відійшовши емоційно від по-
переднього дійства, на шкільній сцені 
пара за парою ще більше вразили гля-
дачів та журі креативними костюмами 
зі всеможливих підручних матеріалів. 
Словом, уява батьків у підготовці кон-

курсу «Фантазія» не мала меж. Від еле-
гантних вечірніх суконь попередніх сто-
літь до сучасного одягу із гофрованого 
паперу, поліетилену, утеплювача, білого 
офсетного паперу та навіть одноразо-
вого пластикового посуду перехоплю-
вало дух. 

У кулінарному батлі під назвою 
«Найулюбленіша страва» найбільше 
попрацювали певне дорослі, а малим 

школярикам випала честь в оригіналь-
ній формі презентувати приготовлені 
страви. Журі, на стіл яких лягли оті сім 
кулінарних шедеврів, було надалі важко 
оцінювати наступні конкурси (вже після 
конкурсу кожен із гостей та членів журі 
оцінив і смакові якості кожної страви).

Прекрасна зовнішність людини, до-
сконалі і витончені форми тіла, гарний 
одяг, який підкреслює гармонію диво-
вижного витвору природи і витвору люд-
ських рук, і вміння себе подати, талант 
і розум включає в себе поняття краси. 

Знаково, що  декількагодинне свято, яке 
не хотілося ніяк закінчувати, заверши-
ло дефіле панянок у вечірніх сукнях та 
юнаків у елегантних фраках. 

Конкурс підійшов до свого апогею, 
коли компетентне журі мало виголоси-
ти свій вердикт. 

Цього моменту з хвилюванням очі-
кували школярики, які стали учасниками 
прем’єрного свята краси. В очікуванні 
вердикту журі та поміж конкурсами свої-
ми вокальними талантами та навичками 
хореографії захоплювали старшоклас-
ники: семикласниці Іванна Гордіца, Га-
лина Данилюк, Діана Мельник, Христи-
на Гунчак, танцювальний колектив «На-
мисто» під керівництвом талановитого 
хореографа Яни Палюги. Висловлюючи 
захоплення від побаченого, Іван Когуч 
означив Чорнолізці — культурним цен-
тром району, позаяк талановитих ама-
торів тут не бракує ані в художній само-
діяльності, ані в школі, де учасники де-
бютного конкурсу міні-міс та міні-містер 
школи засвідчили свої талановитість 
та креатив.

Сім пар конкурсантів: сім чарівних 
паняночок та семеро елегантних козаків 
ще раз піднімаються на сцену. Напруга 
зростає, коли з такими омріяними по-
дарунками та відзнаками до сцени під-
ходять члени журі. 

Директор місцевого будинку куль-
тури Наталія Мельник взяла на себе по-
чесну місію: почергово виголошувати 
переможців у номінаціях: міс глядаць-
ких симпатій – Тетяна Петрів, містер 
глядацьких симпатій – Іван Лаврук; міс 
грація – Світлана Козак, містер грація 
– Дмитро Слободян; міс фантазія – Ві-
та Слободян, містер фантазія – Михай-
ло Данилюк; міс чарівність –  Вікторія 
Юречко, містер чарівність – Віталій Мак-
симів; III віце-міс – Анна Козак, III віце-
містер – Ігор Терновецький; II віце-міс 
– Софія Козак, II віце-містер – Михайло 
Слободян; I віце-міс – Анастасія Савик, 
I віце-містер – Іван Лаврук. Титулу міні-
міс та міні-містер удостоїлися міс гля-
дацьких симпатій четвертокласниця 
Тетяна Петрів та п’ятикласник Олек-
сандр Ленів. 

Завдяки щедрості меценатів ко-
жен із учасників отримав спеціальні 
подарунки та дипломи. Проте найкре-
ативніші отримали їх трішки більше: 
стрічки та дипломи із написами пе-
реможних номінацій, а юні міс — ви-
шукані корони.

Спільне фото чорнолізьких красунь 
та красунчиків із організаторами та не-
передавані емоції, якими переповнені 

були конкурсанти, їх батьки та гляда-
чі, залишаться на згадку про загально-
шкільне свято краси, грації, таланту та 
мужності. 

Насамкінець директор школи Ми-
хайло Мельник висловив щиру вдяч-
ність усім причетним до неймовірного 
шкільного свята, яке з ініціативи сіль-
ського голови Чорнолізців Антона Збі-
глея повин но вийти за межі навчального 
закладу, відтак у найближчій перспекти-
ві організатори оголосять загальносіль-
ський конкурс. Тож, Чорнолізці шукають 
нових талантів вже серед доросліших!

Оксана САКОВСЬКА

Почесна та відповідальна місія журі

Конкурс «Фантазія»: вбрання з офсетного паперу та одноразового посуду «Найсмачніша страва» 

Хореографічна композиція
Одяг пари — витвір рук місцевого 

дизайнера Оксани Савик

Нагородження проводять сільський голова 
та бухгалтер сільської ради



8 17 лютого
2017 року № 7 Молодіжна

Поради для молоді: 
що почитати?

Серед передової молоді читання книжок знову набирає популярності. Та як 
обрати книжку, котра не розчарує? Адже море літератури направду безкрає. 
Студентка Прикарпатського університету, факультету журналістики, Ірина 
Синів радить своїм ровесникам декілька цікавих книг.

Іван БАЙДАК, «Особисто я, осо-
бисто тобі»

Це роман українського письменника, 
журналіста, прозаїка, естета, переклада-
ча, викладача. І його книга — справжній 
український бестселер. У книжці описана 
незвичайна та бурхлива історія кохання, 
яка гармонійно переплітається з вива-
женими, зрілими роздумами головного 
героя, що не дасть відірватись від книги 
ні на мить. Цей художній твір про те, як 
можуть розвиватись стосунки, залеж-
но від наших вчинків, слів та думок. На 
читача чекає нелінійний сюжет, в якому 
переплітається аж чотири сюжетні лінії. 
Автор попередив, що читати роман сто-
рінка за сторінкою не варто, краще йти за 
змістом-картою на початку книги. Таким 
чином буде набагато цікавіше дізнава-
тися нові подробиці з життя героїв. Для 
побудови свого роману Іван Байдак ви-
користав елементи гіпертексту, завдяки 
яким читач стає сам собі сценаристом.

Ерік БЕРН, «Ігри, в які грають люди»
Книга стане чудовою знахідкою для 

тих, хто хоче дізнатись більше про люд-
ські почуття та емоції. Ми часто не ро-
зуміємо поведінки людей, проте їм по-
добаються їхні власні ігри. «Ігри, в які 
грають люди» чітко розкладає все по 

поличках. Автор дотепно пояснює 120 
ігор, у які грають люди чи то за власним 
бажанням, чи то проти нього. Адже ми 
часто не розуміємо своєї власної пове-
дінки, ніби в середині нас живуть різні 
люди. Виявляється, що і це правда. Про 
співжиття наших психологічних «Дити-
ни», «Батьків» та «Дорослих» можна до-
відатися на початку книги. Варто почи-
тати її, щоб краще розуміти людей і не 
дивуватися.

Джером СЕЛІНДЖЕР, «Над прірвою 
в житі» або «Ловець у житі»

Твір набув величезної популярнос-
ті — особливо серед молоді — і справив 
істотний вплив на світову культуру дру-
гої половини XX століття. Більше усього 
Голден, герой роману, від якого ведеться 
оповідь, боїться стати таким, як дорос-
лі, пристосуватися до навколишньої не-
правди, тому він і повстає проти того, що 
здається йому «показухою». Свого часу 
Голден пережив те, що переживає кожен 
підліток його віку. Йому здається, наче 
світ повстає проти нього, і все навколо 
— холодне й бездушне. Тому герой за-
хоплює кожне нове покоління підлітків, 
що переживають подібну драму. Адже 
вони знаходять у переживаннях Голде-
на думки і почуття, схожі на їх власні.

Джордж ОРВЕЛЛ, «1984»
Названий ще як «роман-антиутопія», 

здобув світову популярність у ХХ ст. та до-
сі вважається найвідомішою і найцитова-
нішою антиутопією в літературі. Герой ро-
ману живе в альтернативному Лондоні в 
тоталітарній державі. За кожним членом 
суспільства йде цілодобове спостережен-
ня. Щодня на роботі людям нав’язують 
ідеологію контролюючої партії. Але голо-
вний персонаж піддає сумнівам всі звич-
ні навколишні речі, дуже не впевнений у 
правдивості отриманих знань, але в той 
же час боїться за своє життя, тому що роз-
ділити свої думки нема з ким, а якщо тебе 
викриють в інакодумстві — негайно спіт-
кає жорстока розплата.

Пауло КОЕЛЬЙО, «Адюльтер»
Напочатку книги здається, ніби во-

на наповнена лише буденністю і звичним 
життям простої сімейної пари. Та варто 
звернути увагу на почуття й думки голов-
ної героїні, і тоді стає зрозуміло, що роман 
принесе задоволення від процесу читан-
ня. Наповнена чуттєвістю, розчаруванням, 
бажанням до нових емоцій, героїня йде 
на подружню зраду. Безумовно, це ви-
кликає крики осуду та нерозуміння, але 
й співпереживання та співчуття. Цікава 
та захоплююча історія, пронизана інтим-
ними подробицями не лише тіла, а й ду-
ші героїв, змушує не відкладати книгу у 
довгий ящик, а із захопленням читати та 
замислюватись над власними стосунка-
ми і, можливо, зробити власні висновки 
і змінити щось на краще.

Ірина СИНІВ, 
студентка ПНУ ім. Стефаника

«Антитіла» зігріють туром «Сонце»
Гурт «Антитіла» стає улюбленцем в 

українських слухачів. Зовсім недавно вони 
випустили відеоролик на пісню «Одинак», 
яка виступає саундтреком до телесеріалу 
«Одинак» з Олексієм Горбуновим у головній 
ролі. І ось тепер музиканти вирушають у 
всеукраїнське концертне турне.

Свій великомасштабний тур «Антиті-
ла» розпочинають у День закоханих — 14 
лютого — з міста Львів. Музиканти відві-
дають понад 35 міст України. Їх географія 
охопить і прифронтову зону, зокрема Севе-
родонецьк, Покровськ, Краматорськ, Ма-
ріуполь. Учасники гурту запевняють, що 
підхід до кожного концерту буде дуже від-

повідальним. Шанувальникам музиканти 
надали унікальну можливість — обирати 
плейлист туру «Сонце». Адже в арсеналі 
«Антитіл» багато пісень, які давно не ви-
конувалися, але подобаються слухачам, 
і на них публіка чекає кожного концерту.

Одним з цікавих фактів також є те, 
що лідер гурту Тарас Тополя проводить 
зустрічі зі студентами, остання з яких 
відбулась 7 лютого у Чернівцях. А 25 лю-
того музиканти планують відвідати Іва-
но-Франківськ.

Вікторія ГУРИНОВИЧ, 
студентка ПНУ ім. Стефаника

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Дитяча гра не на життя, 
а на смерть

Соціальні мережі — це віртуальний світ, у якому дуже легко можна загуби-
тися. Що ми знаходимо у них? По-перше, це величезна кількість інформації, 
по-друге, можливість спілкування з людьми, які знаходяться за декілька ти-
сяч кілометрів від нас… Але Інтернет несе у собі і негативний зміст. Часто він 
руйнує несформовану дитячу психіку, а буває, що несе смертельну загрозу. 
На жаль, популярності в Інтернеті набули ігри, що мають наслідком дитячий 
суїцид, тобто самогубство. На сайті «В контакті» існують спільноти «Море 
китова», «Тихий дом», «Синий кит», учасниками яких є діти і підлітки-гравці, 
чиєю психікою небезпечно маніпулюють.

У чому полягає суть гри і до чого 
вона призводить? Суть гри — дійти до 
кінця, тобто до смерті. А детальніше про 
це нам розповіла 16-річна дівчина, ко-
тра брала участь у грі, але, на щастя, 
знайшла в собі сили не продовжувати її:

— Що спонукало тебе до участі?
— Я не знаю, просто я в це не вірила — і 

цікавість взяла гору. Я побачила, як бага-
то людей хотіли в гру, після чого написала 
куратору: «Забери меня, я хочу умереть».

— В чому полягає суть гри?
— Тобі дають 50 завдань, які ти повинна 

виконати за певний час, зазначений курато-
рами, останнє з них — смерть. Я створила собі 
новий акаунт, і мені його «заморозили» ад-
міністратори «В контакті», які зараз за цим 
активно слідкують, тому я припинила гру.

— Чи правда, що якщо відмовитись 
від одного із завдань, адміни вдаються 
до погроз, загрожують вашому життю 
і вашим близьким, чи справді ці люди 
мають вплив на вас?

— Так, вони морально тебе вбива-
ють, ламають тобі психіку, ти починаєш 
їм вірити та усвідомлюєш, що кращим 
виходом для тебе є виконання всіх їх-
ніх умов.

— У всіх одинакові завдання? Вам 
відома їхня послідовність?

— Ну, оскільки я дійшла тільки до тре-
тього завдання, то можу розповісти тіль-
ки про них. Ми з двома моїми подругами 
повинні були спочатку намалювати кита, 
другого дня видряпати його на своєму тілі, 
третього — прочитати книгу, пов’язану зі 
смертю, в моєму випадку ця книга мала 
назву «Помри заради мене». Після чого ми 
були повинні сповіщати їх про виконання 
завдання у формі фото чи відео…

Насправді, все дуже небезпено, 
адже більшість дітей, які не розуміють, 
що це справжній інтернет-тероризм, по-
чинають гру заради розваги, і їм здаєть-
ся, що це не матиме ніяких наслідків. 
Цільовою аудиторією є діти з несформо-

ваною психікою, адже статистика вка-
зує на те, що в середньому їхній вік від 
12 до 16 років. Це справжня небезка. 
Гра набуває ознак мейнстриму (моди) 
у сучасних тінейджерів.

Застерігаємо батьків та всіх небай-
дужих людей, що варто звертати увагу на 
такі ознаки, які мають учасники цих ігор:

Підліток прокидається приблизно о 
4 ранку (в цей час він отримує завдан-
ня), виглядає втомленим, невиспаним, 
замкнутим, відчуженим від світу.

Перевіряйте руки на порізи — гравці 
наносять собі на шкіру «малюнки». Слід-
куйте, чи нема у дітей малюнків або будь-
якої символіки із зображенням китів.

Довідайтеся, чи не перебуває ди-
тина у спільнотах «Море китов», «Раз-
буди меня в 4:20», «Тихий дом», «F57», 
«F58», «Киты плывут вверх», «50 дней 
до моего….».

Чи не з’явилися у приватних повідо-
мленнях вашої дитини фрази: «Разбуди 
меня в 4:20», «Я в игре»; також це можуть 
бути цифри від 50 і менше.

Фактом є те, що існують так звані 
куратори, які володіють повною інфор-
мацією про життя того чи іншого підліт-
ка, завдяки чому мають змогу маніпулю-
вати, загрожувати чи впливати на їхній 
емоційний стан, що робить гру «Море 
китов» шляхом в один кінець.

І найгірше, що досі не відомо, кому 
й навіщо це потрібно. Отож закликаємо 
батьків проводити більше часу зі свої-
ми дітьми та цікавитись їхнім життям.

Вікторія САЙНЮК, 
Вікторія ГУРИНОВИЧ, 

студентки ПНУ ім. Стефаника

15 лютого — велике свято 
Стрітення

Споконвіку на 40-ий день після Різдва 
християни відзначають велике Гос-
поднє свято — Стрітення. Це одне з 
дванадцяти найбільших та найдав-
ніших свят церковного року. Відзна-
чають його в пам’ять про те, як Діва 
Марія принесла до Єрусалимського 
храму Ісуса на 40-й день після Його 
народження. У храмі їх привітав Си-
меон, який, згідно з Біблією, чекав зу-
стрічі з Господом дуже давно, і — про 
що йому колись звістив Святий Дух 
— міг покинути цей світ лише після 
того, як побачить Боже Дитя. Отже 
слово «стрітення» означає зустріч і 
радість — зустріч людини з Богом і 
безмірне щастя, яке вона від цьо-
го відчує.

У першу чергу цього дня християни 
йдуть до церкви, адже щоразу, коли люди-
на переступає поріг Божої домівки, вона 
наче зустрічається з Господом віч-на-віч, 
впускає Його у своє серце. На Стрітення 
годиться освятити у церкві свічки, аби при 
нагоді й потребі запалювати їх для захисту 
домівки від усякої небезпеки — чи це гроза, 
чи інша негода. У Стрітенських молитов-
них співах запалювання свічок цього дня 
означає вихід душі з мороку та її прозрін-
ня, світло під час ночі. Стрітенська свічка 
— символ чистої, благословенної Святим 
Духом душі. Не завадило б освятити і воду: 
вона, кажуть, матиме цілющі властивості 
та врятує від недуг.

Народ здавна береже чимало тра-
дицій і прикмет до Стрітення, і не дивно, 

адже це свято, як-не-як, переплелося з 
язичницькими звичаями. За прадавніми 
віруваннями, цього дня зустрічаються зи-
ма з весною й починають свою «малень-
ку війну». На Стрітення пильно стежили 
за погодою: тепло означало ранню вес-
ну, мороз — тривалу зиму, якщо йде сніг 
— весна буде щедрою на зливи, а як день 
холодний, похмурий, то холоди ще довго 
даватимуть про себе знати.

Свято Стрітення символізує вічне світло 
людського серця, у якому завжди знайдеть-
ся місце для надії та віри, а головне — для 
Господа. Стрітення — заклик до вищих жит-
тєвих цінностей, символ святості й доброти.

Юліана ЖИТАР, 
студентка ПНУ ім. Стефаника

День Валентина — 
це не тільки маркетинг

За старою легендою вважається, що святий Валентин був єпископом, який по-
тай вінчав і благословляв закохані пари. Період життя і служіння Валентина збі-
гався з часом правління відомого римського імператора і полководця Клавдія II, 
що забороняв своїм воякам створювати сім’ї та піддаватися спокусам любовних 
почуттів. Тому Валентин продовжував благословляти молодих людей у таємниці, 
ризикуючи при цьому отримати покарання від грізного правителя. Незабаром усе 
таємне, звичайно, стало відомим імператору. Він наказав стратити Валентина.

Якщо вірити легенді, то останні дні життя 
святого Валентина були дуже зворушливи-
ми, оскільки тоді він устиг вилікувати сліпу 
дівчину, яка була в нього таємно закохана. 
А перед смертю надіслав їй листа, у якому 
підписався «Твій Валентин». Саме звідси й 
пішла традиція дарувати на це свято листів-
ки у формі серця — «валентинки». Із часом ці 
листівки стали популярними в усьому світі. 
Закохані записували в них найвідвертіші зі-
знання у своїх почуттях та дарували своїм 
другим половинкам.

У цей день люди наважуються від-
крити свої серця, а ті, хто вже у стосун-
ках, дарують одне одному речі червоно-
го кольору (дівчатам чи жінкам — квіти), 
адже цей колір символізує пристрасть і 
любов. Найбільш поширеним презентом 
14 лютого є солодощі (зазвичай у формі 
сердечок та зі смаком полуниці).

Багато пар хочуть поєднати себе на-
завжди саме 14 лютого, бо вірять, що з 
благословенням святого Валентина їхнє 
подружнє життя буде довгим, а почуття 
ніколи не згаснуть. За статистикою в цей 
день вінчається втричі більше пар, ніж в 
інші дні. Також дуже гарно робити пропо-
зицію у день Валентина, адже більшість 
закладів прикрашають інтер’єр, створю-
ючи романтичну атмосферу.

Але є й ті, хто вважає це свято суто 
маркетинговим ходом. Однак це не озна-
чає, що вони не повинні святкувати день 
Валентина, адже є багато цікавих хенд-
мейд-ідей. Наприклад, ви можете приві-
тати свою половинку власноруч зробле-
ними листівками у формі сердечок чи до-
машньою випічкою. Також популярним за-
раз вважається мило ручної роботи, його 
можна робити у різних формах і варіаціях 
та додавати сушені квіти чи фрукти, або ж 
самим робити цукерки, шоколадні фігурки 
та інші солодощі.

У школах, інститутах у це свято при-
йнято ставити скриньки, в які учні анонімно 
чи з підписом (за бажанням) кидають ва-
лентинки, а потім їх роздають адресатам.

Тематичні вечірки влаштовують у клу-
бах, та якщо ви не любитель гучних свят-
кувань, то можна провести час зі своєю 
коханою/коханим у кіно або театрі, там 
будуть також тематичні покази.

Є безліч варіантів висловити свої по-
чуття, тож звертайте увагу на вподобання 
своєї половинки, будьте оригінальними, ви-
гадуйте щось цікаве, і головне — кохайте і 
будьте коханими.

Христина ТУРАК, 
студентка ПНУ ім. Стефаника

Заклади здорового харчування не з дешевих
Здоровий спосіб життя, здорове харчування та спорт останнім часом при-
вернули увагу молоді. Багато молодих людей обирають замість гучних «ту-
сівок» — спортзал, а замість фаст-фуду — правильне харчування. Та чи мож-
ливо у затишному Івано-Франківську правильно харчуватися і скільки це 
буде коштувати?

Для початку зазначимо, що в міс-
ті уже є декілька закладів харчування 
такої «орієнтації»: «Gorod», «Zdorovyu», 
«Vegano-Huligano», «Monday’s» та йога-
кафе «Shanti». Всі вони розташовані у 
центрі Франківська чи неподалік нього, 
тому знайти їх не складає проблеми.

У цих закладах через їх «родзинку» 
часто повні зали відвідувачів. Одна з 
них — наша співрозмовниця Катерина 

Іваночко — спортсменка, сертифікова-
ний тренер, молода, вродлива дівчина, 
котра слідкує за своєю фігурою та хар-
чуванням. Катя розповіла, що вона є 
студенткою ІФНТУНГ і щодня носить із 
собою контейнери з їжею. Але це досить 
незручно, саме тому її рятують заклади 
здорового харчування. Віддає перевагу 
«Zdorovyu» та «Monday’s», тому що, на її 
думку, там смачно та відносно не доро-

го. Великим плюсом тут є «правильні» 
смаколики, без цукру та різних добавок, 
саме тому солодкоїжкам є чим поласу-
вати. «На обід, загалом, у такому закла-
ді доведеться витратити від 80 до 120 
гривень», — говорить Катя. Тому студен-
ти не мають змоги щодня харчуватись 
там, і чергують домашню здорову їжу 
з ресторанною.

Наостанок Катя побажала всім під-
тримувати своє здоров’я, не губити йо-
го шкідливими звичками та не здоро-
вою їжею.

Юлія ЧІКЕЛЬ, 
студентка ПНУ ім. Стефаника
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Овен
Не відмовляйтеся від про-
позицій, які будуть надходи-
ти вам в цей період. Серед 
них може виявитися варте! А 
ось від далеких поїздок поки 

краще відмовитися. У цей час ви буде-
те потрібні вдома. У близьких можуть 
виникнути неприємності, розв’язати які 
зможете тільки ви. У вас вийде!

Телець
Період сприятливий для 
угод купівлі-продажу. Але 
краще робити їх не само-
стійно, а з допомогою аген-

тів. У цей період можна починати ре-
монт, але тільки в тому випадку, якщо 
у вас є на нього гроші. Коштів не виста-
чає? Тоді краще не витрачатися дарма, 
фінанси ще знадобляться.

Близнюки
Намагайтеся підтримувати 
зв’язки — як старі, так і нові. 
Завдяки їм ви зможете зна-
йти цікаву сферу діяльнос-

ті для себе. Деяким Близнюкам в цей 
період доведеться шукати другу роботу, 
щоб поповнити матеріальні запаси. У 
вашому житті відбудуться великі зміни. 

Рак
Зірки не радять вам дові-
ряти оточуючим, навіть до-
бре знайомим, в найближ-
чі два тижні. Великий ри-

зик, що вас обдурять, скориставшись 
довірливістю і наївністю. В любовних 
відносинах, нарешті, запанує мир. Ви-
користовуйте цей шанс, щоб закріпити 
духовний зв’язок з коханою людиною.

Лев
У цей період вам категорично 
не можна перевтомлювати-
ся і навантажувати себе ро-
ботою. Результатом можуть 

стати слабкість та погіршення здоров’я. 
Краще зробіть акцент на тому, що вам 
приємно. Займіться творчістю, самореа-
лізацією, улюбленим хобі. Зустрічайтеся 
з друзями, вони дуже за вами сумують.

Діва
Наступного тижня на вас мо-
же чекати розчарування — у 
друзів або родичів. Не заци-
клюйтеся на проблемах, кра-

ще постарайтеся відволіктися. Такий 
шанс випаде — на роботі буде достат-
ньо справ і завдань. Проявіть себе, по-
казавши працьовитість і результатив-
ність. Похвала не змусить себе чекати.

Ваги
Для вас настає сприятли-
вий період, коли життя бу-
де буквально бити джере-
лом. Енергії виявиться за-

надто багато. Краще всього, якщо ви 
її спрямуєте в сім’ю. Подаруйте свою 
любов близьким. Вільний час присвя-
тіть прогулянкам на природі або поїзд-
кам за місто. 

Скорпіон
Підвищення на роботі, не-
сподівана поїздка або зу-
стріч з майбутнім коханим — 
одне з цих подій неодмінно 

станеться у вашому житті найближчим 
часом. Намагайтеся менше конфлікту-
вати. Посварившись з ким-небудь, вам 
буде важко відновити відносини.

Стрілець
Вам доведеться вибира-
ти між сім’єю і роботою. 
Близькі почнуть тягнути 

ковдру на себе, а начальство буде 
вважати, що ви потрібні в офісі. Роз-
ставте пріоритети грамотно. Пораду-
ють діти — обов’язково зверніть увагу 
на їх досягнення. А от чоловік засму-
тить своїми невдачами і небажанням 
вирішувати проблеми.

Козеріг
Період підвищеної активнос-
ті, особливо для Козерогів на 
керівних посадах. Забудьте 

про спокій та сон на деякий час. Чекай-
те несподіваної звістки. Спочатку вона 
здасться вам неприємною, але скоро ви 
зміните свою думку. І намагайтеся не 
переїдати в цей період.

Водолій
Настав час щось змінити 
в житті: піти з ненависної 
роботи, розірвати зв’язок 
з близькою людиною. Під-

тримку шукайте у близьких друзів, вони 
допоможуть. Ефективними в цей період 
виявляться заняття фітнесом і будь-які 
процедури по догляду за собою. Пора-
дуйте себе! 

Риби
У найближчі дні велика спо-
куса купити що-небудь доро-
ге. Але робити цього катего-
рично не можна! Краще заве-

діть собі скарбничку і почніть відкладати 
гроші. У вихідні постарайтеся відпочи-
ти, вирушивши на вечірку або зустріч з 
друзями. Ось тільки алкоголем краще 
не захоплюватися.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 20 по 26 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. Кокорна, 
8. Тел.: 066 385 13 23.
 Латунні дверки для печі; латунна духо-
вка (брайтура); рушта чавунні; шубер; 
котел на газ мод. 2210; автоматика ОПК; 
умивальник фаянсовий; умивальник із 
нержавійки; водяні насоси Ворскла 0,8 
кВт; БЦНМ 0,7 кВт; водяний насос руч-
ний; труби нержавіючі 2, 5, 32 мм; труби 
стальні 32 мм; електроди нержавіючі; 
труби каналізаційні чавунні 50,100; лю-
ки каналізаційні; облицювальна плитка 
різних кольорів; облицювальна плитка 
для підлоги; бідон алюмінієвий 25 лі-
тровий; лінолеум із малюнком на мате-
ріалі; штучне хутро рожевого кольору. 
Тел.: 066 913 38 09, Іван.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в м. 
Тисмениця, вул. Галицька. Можливий 
продаж з усіма меблями. Ціна 35 тис. 
у. о. Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисме-
ниця, 101 кв. м, гараж, сарай, альтан-
ка, город 12 соток. Тел.: 095 066 35 47.
  2-кімнатну квартиру, перший поверх в 
м. Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне 
опалення. Тел.: 066 789 34 57.
 Дитячі товари б/у: дитяча йогуртниця 

«Tefal» 400 грн., електропіч 500 грн. 
Тел.: 095 945 69 13.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицько-
го р-ну, після реставрації, 98 м кв. на 
земельній ділянці 0,05 га. Три кімнати, 
веранда, комора, газ, нові металоплас-
тикові вікна, міжкімнатні двері, вхідні 
броньовані двері. Вода на вулиці (пом-
па). Ціна 28 000 у. о. Можливий обмін на 
квартиру в м. Івано-Франківську. Тел.: 
095 945 69 13.
  Терміново! Промисловий холодильник  
для м’яса в робочому стані, нержа-
віючий корпус. Ціна договірна. Тел.: 
099 083 26 77, 098 083 26 78.
 Двокорпусний плуг до трактора Т-74 (ці-
на 7 000 грн.); нову газову колонку (700 
грн.). Тел.: 066 543 61 49.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тисмени-
ці, 59,6 м кв. з євроремонтом та інди-
відуальним опаленням, обмебльова-
на. Ціна договірна. Тел.: 050 433 40 22.
 Новобудову в селі Старі Кривотули, ді-
лянка 16 соток. Ціна 25 тис. у. о. Тел.: 
099 253 33 42, 098 292 18 43.
  У зв’язку з продажем дачної ділянки  про-
даються кролі різної породи і віку. Тел.: 
096 839 42 74 (м. Івано-Франківськ). Кож-
ному покупцю – гарантуємо знижку!
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. 

Тисмениця, вул. Шевська. Ціна договір-
на. Тел.: 067 665 12 32.
 Перед заготовки сорочки, вишитої бісе-
ром; дитячі велосипеди: трьохколісний 
і двохколісний; ходулі дитячі; візочки 
(2 шт.); шолом; каски (робочі); коши-
ки-гойдалки (2 шт.); клітку для папуг; 
клітку для хом’ячка; манеж дитячий; ди-
тячі речі та взуття. Тел.: 066 832 07 67.
 Два комплекти кахелю  б/у. Ціна дого-
вірна. Тел.: 097 356 96 08; 096 244 35 66.
  Земельну ділянку під будівництво (30 
соток); дерево кругляк; кований дашок 
1х1,5 м. Тел.: 096 395 35 93.
 Сіно в тюках. Ціна договірна. Тел.: 
099 094 77 03.
 Плуги тракторні, трикорпусні. Ціна по 
домовленості. Тел.: 066 915 33 50.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисме-
ниця, площа 10 сот. Тихе місце. Ціна 
7500 у. о. Тел.: 095 034 59 49.
 Коня з возом і реманентом. Тел.: 
068 623 12 60. 
 Кормовий буряк. Ціна договірна. Тел.: 
066 923 32 21, 066 905 35 65.
 Дрібну картоплю: 1 кг — 1,50 грн., ква-
солю: 1 л — 18 грн. Тел.: 097 487 03 16.
  Будинок  в м. Тисмениця, вул. В. Сте-
фаника, 25. Ціна договірна. Тел.: 
099 721 96 92.

  Терміново! Новий цегляний будинок 120 
кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 
47а. Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 
соток землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 
099 068 47 85 — Назар.
 Продам порося.  Тел.: 068 623 12 60.
 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); механізм 
поворотний УУМП» (1100 грн); боро-
ну БН-1 (1450 грн); прополювач (1200 
грн). Тел.: 096 225 20 70, 095 216 08 68, 
Руслан.
 Корову чорно-рябу, 6 років, високотіль-
ну, молочну. Тел.: 067 765 26 60.
 Меблеву стінку  світлого кольору, довжи-
на 3,8 м, висота 2,0 м, в хорошому стані; 
меблеву стінку темного кольору, висота 
2,8 м, в хорошому стані; 4-камфоону плиту 
електричну в хорошому стані. Ціна за до-
мовленістю. Тел.: 093 815 17 27.

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 35-185-99 без шкідливих зви-
чок познайомиться для створення сім’ї 
з дуже пишногрудою жінкою без шкід-
ливих звичок, без дітей. При потребі 
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.
 Шукаю  роботу сторожа .  Тел . : 
095 630 18 71, Василь.
 Міняю двоповерховий будинок  загаль-
на площа 155,8 м кв., житлова площа 
88,9 м кв. на одноповерховий будинок, 
бажано з пічним опаленням. Є стайня, 
літня кухня, 6 сотих городу. Обмін за 
домовленістю. м. Тисмениця, вул. Ко-
корна, 37, Починок Роман Володимиро-
вич. Тел.: 099 537 29 11, (03436) 2 44 98.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Популярна аме-
риканська актриса та співачка … Стрей-
занд. 6. Арабська система віршування. 7. 
Морський десятиногий рак. 9. Дерев’яна 
інкрустована шкатулка. 11. Прісноводна 

промислова риба. 12. Верхня плита ка-
пітелі колони. 18. Високе дерево з цін-
ною деревиною. 19. Техніка вузлового 
плетіння. 20. Французький композитор, 
автор балету «Корсар». 23. Нічні збори 

відьом. 24. Ріка в Ірані. 28. Столиця Нор-
вегії. 29. Стоматолог. 30. Спір з умовою. 
33. Татарське легке взуття у формі чо-
біт. 34. Французький м’який пікантний 
сир. 35. Італійська сосна. 38. Шовкова 
тканина з полиском. 39. Мисливський 
собака. 40. Держава зі столицею Яунде.

По вертикалі: 2. Народний співець 
на Кавказі. 3. Китайська кропива. 4. Кон-
дитерський виріб. 5. Твір початківця. 8. 
Головний убір вищого духівництва. 10. 
Віола. 13. Частина фотоплівки. 14. Зимо-
вий вид спорту. 15. «Задоволення кри-
тикувати … насолоджуватись прекрас-
ним» (Лабрюйєр). 16. Коштовний камінь. 
17. Безвладдя. 21. Певне положення у 
шахах. 22. Кінний екіпаж в Англії. 25. 
Знак на початку нотного рядка. 26. Ве-
ликий гурт овець. 27. Японська хурма. 
31. Лелекоподібний птах. 32. Певний 
режим харчування. 36. Самиця пави-
ча. 37. Жанр японської ліричної поезії.

Відповіді на кросворд в № 6:
По горизонталі: 5. Дракар. 6. Гранат. 

10. Фарс. 11. Кенотеф. 12. Етап. 13. Бо-
лід. 15. Арека. 16. Пегас. 20. Отава. 21. 
Катет. 22. Арара. 23. Берет. 28. Обряд. 
29. Чакан. 30. Ятоба. 33. Атол. 35. Нар-
гіле. 36. Кеди. 37. Ангіна. 38. «Довіра».

По вертикалі: 1. Марс. 2. Байка. 3. 
Графа. 4. «Інше». 5. Дракон. 7. Тіамат. 
8. Антре. 9.Еверест . 18. Кварц. 19. Ка-
тер. 24. Абетка. 25. Ватра. 26. Мафія. 
27. Абуджа. 31. Ананд. 32. Тенор. 34. 
«Лего». 36. Кліо.
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Алкоголізм
Лікар-нарколог Київського цен-

тру «Відродження» 1 березня буде 
проводити в м. Івано-Франківську лі-
кування унікальним методом навіть 
застарілих форм алкоголізму, паління, 
ожиріння та залежності від ігрових 
автоматів. Учасникам АТО знижка 
50 %, інвалідам — безкоштовно. 

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

Втрачений диплом магістра се-
рія МВ № 11012219, виданий При-
карпатським юридичним інститу-
том ЛьвДУВС від 10.07.2009 р. на 
ім’я Когуч Іван Васильович, вважа-
ти недійсним.

Повідомлення 
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта
Ямницькою сільською радою розробляється проект регуляторного акта – 

рішення сільської ради «Про внесення змін у рішення Ямницької сільської ради 
від 10.01.2013 року «Положення про пайову участь в розвитку інфраструктури 
населеного пункту». Мета проекту – перегляд розміру ставок пайової участі в 
залежності від функціонального призначення об’єкта будівництва. З текстом 
проекту рішення та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись:

в мережі Інтернет на офіційному сайті Ямницької сільської ради: yamnytsya-
rada.com.ua;

в приміщенні Ямницької сільської ради: с. Ямниця, вул. Галицька, 36, 
тел.: (0342) 58-37-74.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного акта разом 
із аналізом регуляторного впливу оприлюднюється протягом п’яти робочих 
днів з дня оприлюднення даного повідомлення. Зауваження та пропозиції 
приймаються в друкованому чи електронному виглядах за вищезазначени-
ми адресами або по електронній пошті: yamnytsya.rada@gmail.com впродовж 
одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповід-
ного аналізу регуляторного впливу на офіційній сторінці Ямницької сільської 
ради в мережі Інтернет.

Втрачений військовий квиток, 
виданий на ім’я Моздір Василь Ва-
сильович, вважати недійсним.
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Вітаємо!
Колектив Тисменицького районного центру соціаль-

них служб для сім ’ї ,  дітей та молоді вітає директора 
центру Сергія Романовича КРУЛІКОВСЬКОГО  із наро-
дженням сина.
Бажаємо, щоб Ваш хлопчик ріс щасливим, був веселим і щирим. 

Хай Господь обдаровує ласкою, щоб життя йому стало казкою.

  ПОГОДА

У понеділок, 20 лютого 
— без опадів. Тем пера-
тура вночі: -2°С, вдень: 
+6°С. Вітер західний 4 
м/с.

У вівторок, 21 люто-
го — дощ. Ніч на тем-
пература: +5°С, ден-
на: +8°С. Вітер за хід-
ний 6 м/с.

У середу, 22 лютого — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +6°С, вдень: 
+10°С. Вітер південно-
західний 4 м/с.

У четвер, 23 лютого – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +6°С, денна: 
+11°С. Ві тер південно-
західний 6 м/с.

У п’ятницю, 24 люто-
го — без опадів. Тем-
пература вночі: +4°С, 
вдень: +15°С. Вітер 
південно-східний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  У лютому багато інею — влітку бу-
де багато роси й меду.

  Снігурі туляться до оселі — на ве-
ликий снігопад.

  Ворона заховала свого дзьоба під 
крило — сильно похолодає.

  Сонце сходить червоне і в черво-
ній зорі — чекати хуртовини.

  Хуртовини часті взимку — влітку 
часті негоди.

  Шлях Чумацький взимку яскра-
вий — на мороз.

  Подальшав обрій — на поліпшен-
ня погоди.

  Довгі й товсті бурульки зі стріх — 
бути гожому літу.

19 лютого — Вакула
  Мороз на Вакулу віщує бурхливу 

весну і сухе та спекотне літо.
20 лютого — Лука

  На Луку вітер з півдня — на вро-
жай ярини.

23 лютого — Прохорів день
  «До Прохора баба охала: ой, хо-

лодно! Прийшли Прохір і Влас — уже 
весна в нас!»

Наостанок

З ювілеєм!
Педагогічний колектив Рошнівського НВК щиро вітає з ювілеєм колегу, 

провідного бібліотекаря Оксану Миронівну ОСТАШ.
Шановна Оксано Миронівно!

Прийміть наші найщиріші побажання з нагоди ювілею. Зичимо Вам міцного 
здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії та наснаги у всіх ваших добрих 
справах. Нехай накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть досягти 
Вам нових висот. Нехай збудуться Ваші бажання і прагнення, збережеться все 
хороше, що є у Вашому житті, і примножаться миті радості, любові та оптимізму. 

Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока, щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята, Господь дарує довгих-довгих літ!

З повагою — колектив Рошнівського НВК

Поз доровляємо!
Колектив територіального центру соціального обслуговування (надання соці-

альних послуг) Тисменицького району щиро вітає з днем народження  
соціального робітника села Ганнусівка відділення соціальної допомоги вдома 

Галину Владиславівну РИБІЦЬКУ. 
Хай квітує доля у роках прекрасних 
І приносить радість, ніжність і тепло, 
Хай у кожній днині світить сонце ясне 
І дарує тільки мудрість і добро. 
Хай пахучим цвітом стелиться дорога, 
Хай відходять в далеч горе і біда, 
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я, 
Радість і повага на многії літа!

З ювілеєм!
Дружина, сини Роман і Дмитро, мама, брат Михайло зі сім’єю та вся родина 

сердечно вітають із 40-річчям
Володимира Васильовича ЗАНИКА.

Нехай тобі, такому дорогому нам і рідному, такому відповідальному у роботі, 
люблячому в сім’ї, Господь дарує міцне здоров’я, багато сили, доброго настрою, 
оптимізму й натхнення, а ще здійснення твоїх задумів, доволі усього доброго. 
Нехай тебе оточують сердечні, розуміючі, порядні люди. Щоб тобі легко працю-
валося і радісно жилося, щоб задумане збулося, щоб тішили рідні та близькі, 
підтримували друзі, а Бог дарував щасливе довголіття!

Вітаєм із датою, що завітала! А сорок — прекрасні літа!
Бажаєм, щоб довго зозуля кувала — не буде багато й до ста.
Вершин щонайвищих в житті ми бажаєм, бо сорок — це саме пора.

Шануємо, любимо і обнімаєм! Здоров’я! Достатку! Добра!

Віват!
У одне з найбільших християнських свят – Стрітення Господнього – пре-

красний ювілей завітав до  чудової жінки, хранительки домашнього вогнища, 
учасниці народного аматорського фольклорного колективу «Горицвіт» Будинку 
культури села Узин Галини Галькевич.  

Подруги з художньої самодіяльності здоровлять свою ювілярку, бажаючи 
всіляких гараздів. 

Щоб життя завжди було у мирі в колі близької сім’ї,
Нехай пісні чудові й щирі Вам в гаю прошепочуть 

солов’ї.
Нехай над вами буде блакитне небо, не залишать 

сили на путі,
І живіть стільки, буде скільки треба, гордо 

ступайте у житті.
Нехай вам сонечко світить, а серце співає,
Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у вашому домі,
І радість нехай з вами буде завжди.
Здоров’я міцного і справедливої долі
Нехай Господь Бог дає на довгі роки!

Кредо його життя – 
робота з людьми

19 лютого виповнюється 70 років підполковнику міліції у відставці Юрієві 
Юрійовичу Русину, колишньому заступнику начальника Тисменицького рай-
відділу міліції.

Багато людей старшого покоління в 
районі знають цю людину. Уродженець 
Закарпаття, Юрій Русин чверть століття 
відпрацював в органах внутрішніх справ 
Івано-Франківщини. Розпочав службу 
рядовим міліціонером, а завершив ке-
рівником відділу позавідомчої охорони, 
який налічував понад триста чоловік 
особового складу.

Юрій Юрійович ніколи не шукав 
легкої роботи, високих посад, але йо-
го сумлінне ставлення до покладених 
обов’язків, професійність не залишали-
ся непоміченими керівництвом міліцей-
ських колективів.

Після демобілізації з армії він 
якийсь час працював на виробництві, 
а потім пішов на службу міліціонером 
патрульно-постової служби Івано-Фран-
ківського міського відділу міліції. В 
1972 році Юрій вступив на навчання 
в Івано-Франківську школу міліції, по 
закінченні якої працював дільничним 
інспектором в обласному центрі. Май-
же два роки Юрій відпрацював дільнич-
ним, це була добра школа випробувань 
для молодого офіцера. Ледь не кожного 
дня до опівночі на роботі. Перепочи-
вати було ніколи, тим більше це була 
одна з найскладніших в оперативному 

обслуговуванні дільниць міста – при-
вокзальний район.

Згодом молодому офіцеру запропо-
нували посаду начальника паспортного 
столу Івано-Франківського райвідділу 
міліції. Ця пропозиція стала несподіван-
кою для нього. Хоча лейтенант здогаду-
вався, що, вочевидь, керівництву пас-
портної служби доповіли: дільничний 
інспектор Русин активно працює з вияв-
ленням порушень паспортного режиму. 
Як каже Юрій, він не мав великої охо-
ти працювати на цій посаді – робота ж 
кабінетна, рутинна. Але йому повезло 
– потрапив до досвідченого фахівця А.  
Дитинка. «Ми особисто відповідали за 
кожен виданий документ, – згадує ве-
теран. – Тоді якраз проводилась заміна 
паспортів. Доводилось організовувати 
виїзне фотографування по селах. Вру-
чали нові паспорти людям у сільських 
радах, а 16-річним – у школах, в урочис-
тій обстановці. Роботи вистачало, як 
правило, виїжджали в села на вихідні. 
А в будні – маса людей під кабінетами 
паспортної служби.

Траплялися й курйози. От вручу в селі 
паспорт пенсіонерці, побажаю здоров’я. 
Тільки почує, що треба оплатити його вар-
тість, сплескує руками: йой, паночку, та на-

що мені ваш паспорт! Куди я з ним поїду? 
Не раз бувало, що свої гроші вносив у касу».

Майже десять років відпрацював Ю. 
Русин на посаді начальника паспортно-
го стола. Заочно закінчив Київську вищу 
школу міліції. У 1985 році його призна-
чили начальником відділу позавідомчої 
охорони при Тисменицькому РВВС. А ще 
через п’ять років керівництво райвідділу 
запропонувало йому посаду заступника 
начальника міліції. Одночасно майор Ру-
син очолював відділення дільничних ін-
спекторів. Час був непростий, фактично 
на зламі двох епох, коли розпадався Ра-
дянський Союз. В районі кипіли серйозні 
міжконфесійні конфлікти, міліція постійно 
була зав’язана в цій ситуації, забезпечува-
ла правопорядок. Юрієві допомагала та 
обставина, що він тривалий час працював 
у паспортному столі, практично більшість 
населення знали його, бо кожному вручав 
паспорт. У тій ситуації міліція діяла вива-

жено, бо необережний крок міг зумовити 
масові безпорядки.

У 1992 році керівництво обласного 
управління міліції запропонувало Юрієві 
Юрійовичу посаду начальника Івано-Фран-
ківського міського відділу позавідомчої 
охорони. Надто клопітне було господар-
ство. Штат відділу – понад 1700 чоловік, 
з них 300 чоловік атестованого складу. 
Працівники підрозділу охороняли в об-
ласному центрі фактично всі підприєм-
ства, які тоді були державними. Та де би 
не працював Юрій Русин, він завжди ко-
ристувався повагою і авторитетом серед 
особового складу і населення.

У 1996 році Ю. Русин вийшов на пен-
сію, прослуживши в міліції понад 25 ро-
ків. Продовжив працювати керівником 
служби безпеки в обласному управлінні 
Ощадбанку, паралельно займався про-
блемними кредитами. Виховав трьох ді-
тей. Син продовжив справу батька – по 
закінченні училища міліції працював у 
карному розшуку. Юрій Юрійович бере 
активну участь в роботі ветеранської ор-
ганізації. З ностальгією згадує службу в 
органах внутрішніх справ, своїх колег, 
наставляє молодих співробітників полі-
ції продовжувати славні традиції ветера-
нів міліції, підносити авторитет служби.

Михайло ЮРЕВИЧ, голова Ради 
ветеранів міліції ГО «Турбота»

Рада ветеранів громадського 
об’єднання «Турбота» щиро поздоровляє 
ветерана міліції Юрія Юрійовича Руси-
на з 70- річчям. Бажаємо Тобі, друже, 
міцного здоров’я, успіхів по життю.

З 6 по 10 лютого 2017 року СК «Арсенал Страхування» виплатила своїм клієнтам 5 386 385 грн, з яких:
 по КАСКО — 2 536 924 грн
 по Автоцивілці — 919 227 грн
 по майну — 858 100 грн.

Витрачайте свій час лише на приємні емоції, 
а про все інше — подбає СК «Арсенал Страхування»!

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


