
ТИЖНЕВА МАСОВА ГАЗЕТА П’ЯТНИЦЯ, 24 лютого 2017 року, № 8 (7005)

Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+10°С, вдень: +12°С. 

Вітер західний 8 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +1°С, вдень: +5°С. Вітер пів-
нічно-західний 6 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: -3°С, денна: +5°С. Вітер пів-
денно-західний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Спортивні 
змагання 
школярів

 стор. 3

 Суттєвий штрих 
до історії 
Ценжева

 стор. 4

 Посівний 
календар і поради 
городникам

 стор. 6, 7

 Незвичайний 
гість 
пшеничниківських 
школярів

 стор. 12

Біль пам’яті

Двадцять вісім літ тому, 15 лютого 1989 року, за-
вершилось виведення радянських військ з Афганістану. 
У цієї неоголошеної війни своя безжальна арифметика 
— криваві жнива Афгана зібрали понад три тисячі укра-
їнських хлопців, через пекло тієї війни пройшли більше 
170 вихідців з нашого району, четверо з них загинули. 

У суботу, 18 лютого, в Україні вшановували учас-
ників бойових дій на території інших держав. Панахида 
за загиблими в Афганістані, героями Небесної Сотні 
та бійцями, загиблими в АТО відбулась того дня біля 
пам’ятника Борцям за волю України та героям Небес-

ної Сотні в Тисмениці. Панахиду відслужили священи-
ки Володимир Гринишин та Володимир Ковалишин.

— Афганська війна принесла горе та біль в тисячі 
українських родин. Ця війна була нікому не потрібна, — 
говорив голова районної організації Української спілки 
ветеранів Афганістану Дмитро Сатур. — Коли ми повер-
тались додому, то думали, що більше війна не торкнеть-
ся нашого українського народу. На жаль, маємо нині ві-
йну на Сході України, знову гинуть наші хлопці. Схиляємо 
голови перед пам’яттю загиблих. А учасникам бойових 
дій, які мужньо пройшли через пекло тієї страшної ві-

йни, бажаю оптимізму, щирих дитячих усмішок, доброго 
здоров’я, злагоди і добробуту в сім’ях.

Звертаючись до колишніх воїнів-інтернаціоналіс-
тів, всіх присутніх під час урочистого заходу заступник 
голови Спілки ветеранів АТО Тисменицького району Во-
лодимир Борщ наголосив: «Ми стали на захист рідної 
землі. Росія — агресор, який демонструє світові свої 
можливості, але й ми маємо сказати, що не слабші і 
поставимо так званого старшого брата на місце. Час 
показати всьому світові, що ми є нацією».

 Закінчення на 2 стор.

Михайло Довбенко: міст біля 
Драгомирчан закінчать у цьому році
В рамках робочого візиту Президен-

та України Петра Порошенка в Івано-
Франківську область відбулась нарада 
з питань реалізації програми ремонту 
доріг за участю голови «Укравтодору» 
Славоміра Новака до якої долучився і 
народний депутат України Михайло До-
вбенко. Перебуваючи на Прикарпатті пан 
Новак оглянув відремонтовану у 2016 
році ділянку дороги Н10 поблизу села 
Марківці та міст на 103 км біля села Дра-
гомирчани, ремонт якого заплановано 
завершити влітку цього року. Славомір 
Новак оцінив об’єм виконаних робіт по 
будівництву мосту. Кошти вже виділе-
ні, тому роботи розпочнуться найближ-
чим часом, як тільки дозволять погодні 

умови. Михайло Довбенко наголосив 
на необхідності невідкладно розпочати 
фінансування робіт, щоб закінчити ре-
монт до паводків, які зазвичай бувають 
в середині літа.

Наталія РОМАНЕНКО
***

Як уже писала газета «Вперед», 29 
січня в селі Братківці урочисто відкри-
ли після капітальних ремонтів будинок 
культури і фельдшерсько-акушерський 
пункт. У повідомленнях про ці події де-
що невірно було подано інформацію про 
джерела фінансування цих робіт – на-
чебто основні кошти були спрямовані 
з обласного бюджету. Насправді ж 540 

тисяч гривень з освоєних капіталовкла-
день – це кошти держбюджету, виділені 
завдяки клопотанню народного депута-
та України Михайла Довбенка.

Ось що зазначено в листі Департа-
менту будівництва, житлово-комуналь-
ного господарства, містобудування та 
архітектури Івано-Франківської ОДА:

«Розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 21.12.2016 № 980-р 
«Деякі питання розподілу у 2016 році 
субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій» виділено кошти на 
капітальний ремонт ФАПу та будинку 
культури в с. Братківці Тисменицького 
району в сумі, відповідно, 240,0 тис. грн 
та 300,0 тис. гривень.

Відповідно до звернення народ-
ного депутата України Довбенка М. В. 
№ Р-Н/131, при розподілі субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих терито-
рій, було враховано фінансування ка-
пітального ремонту ФАПу та будинку 
культури в с. Братківці Тисменицько-
го району».

Отже, за сприяння М. Довбенка до 
області в кінці грудня надійшли кошти 
цільового призначення, якими й було 
здійснено оплату виконаних ремонт-
них робіт.

 Закінчення на 5 стор.

Ніколи так не брешуть, як під час війни, полювання і виборів.
Отто фон Бісмарк

Бюджет 2016: бюджет 
розвитку, а не споживання —

наголосила у співдоповіді питання про під-
сумки програми соціально-економічного 
та культурного розвитку і бюджету району 
за 2016 рік, з яким доповідав на вчораш-
ньому засіданні колегії районної держав-
ної адміністрації перший заступник голови 
РДА Володимир Заник, начальник фінан-
сового управління РДА Ганна Василів. В 
доказ цій тезі реальні цифри виконання 
бюджету району за доходами загального 
фонду аж на 122%! Відтак район завершив 
рік без заборгованостей по виплаті заробіт-
них плат.  І значно покращив господарку 
населених пунктів району.  Про що протя-
гом 40 хвилин розповідав громадськості 
в рамках публічного звіту очільник району 
Іван Семанюк (детальний звіт голови РДА 
опубліковано у №2 від 13 січня 2017 року). 

Керівник апарату РДА Ярослав Тата-
рин доповідав членам колегії та присутнім 
міському, селищним, сільським головам, 
начальникам відділів та управлінь РДА, 
керівникам правоохоронних органів, ра-
йонних служб та громадських організацій, 
про стан виконавської дисципліни в робо-
ті з документами у відділах і управліннях 
РДА та виконкомах міської, селищної та 
сільських рад у минулому році.  По двох 
питаннях порядку денного колегії прийня-
ті відповідні рішення. Відтак у поточному 
році пріоритетами для кожної територіаль-
ної громади та керівництва району зали-
шаються питання залучення інвестицій, 
створення нових робочих місць, збільшен-
ня дохідної частини бюджету та розвиток 
інфраструктури. 
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Біль пам’яті
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Міський голова Тисмениці Степан Сворак підкреслив, що 
тісна співпраця мерії із районною організацією УСВА, спіл-
кою ветеранів АТО продовжуватиметься: «Воїни-афганці — це 
ті, хто за покликом душі і серця стояли на Майдані в перших 
рядах, — підкреслив військовий комісар Тисменицького РВК 
підполковник Олександр Діденко. — Серед перших вони бу-
ли і в рядах захисників Вітчизни на Сході України, за що їм 
щира вдячність і низький уклін». За високу громадянську і 
патріотичну позицію, волонтерську діяльність та вагомий 
внесок  у патріотичне виховання підростаючого покоління 
О. Діденко нагородив Грамотою голову районної організа-
ції УСВА Дмитра Сатура. Грамотами були нагороджені і його 
побратими Іван Місюрак, Володимир Добрянський, Василь 
Крулів, Микола Тимів, Володимир Романчук, Євген Бобик, а 
також голова районного спортивно-фізкультурного товари-
ства «Колос» Степан Долик.

Не обійшла, звісно, увагою воїнів-афганців і районна 
влада. Як і в минулі роки, з районного бюджету сім’ям 
загиблим в Афганістані виділена матеріальна допомога. 
Керівник апарату  Тисменицької райдержадміністрації 
Ярослав Татарин, зокрема, зазначив, що захід прово-
диться спільно з ветеранами АТО, і це є символічним 
єднанням поколінь. Усім афганцям, які зберегли своє 
бойове братерство і нині передають свій багатий до-
свід молодим українським патріотам Я. Татарин по-
бажав міцного здоров’я, родинного затишку, мирного 
неба. До цих щирих привітань приєднався і заступник 
голови Тисменицької районної ради Ігор Федоришин, 
підкресливши, що ті, хто воювали в Афганістані, вико-

нували наказ чесно, достойно і сумлінно, не шкодуючи 
своїх сил, здоров’я та життя.

Афганістан залишиться назавжди, ти серця мого біль, 
— проникливо звучало у піснях, які виконував Олександр 
Гордієнко, музичне вітання прозвучало також у виконанні 
Світлани Данчук.

Горить свіча, і пам’яті сльоза додолу з неї краплями стікає, 
— десятками запалених лампадок під час урочистого заходу 
було викладено символічне серце з тризубом в центрі. Зго-
дом в Народному домі м. Тисмениця відбувся концерт гурту 
«П’ятий океан” (Володимир Бардецький, Неля Романовська, 
Валентин Кутузов), організований з ініціативи Тисменицької 
євангельської церкви «Благодать».

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

«МРІЯ» приступила 
до польових робіт

Агрохолдинг «МРІЯ» приступив до 
польових робіт: розпочато піджив-
лення озимих культур під урожай 
2017 року. Роботи стартували у 
Чернівецькій області, де вже про-
водиться внесення аміачної селітри 
на угіддя з озимою пшеницею, на 
черзі – Івано-Франківська область.

«МРІЯ» активно готується до почат-
ку посівної кампанії. Вже закуплено по-
над 30 тис. посівних одиниць насіння 
на суму понад 3 млн. дол., 22 тис. тонн 
мінеральних добрив на суму 6 млн дол., 
придбано запчастини на всю техніку, 
яка буде задіяна на весняних польових 
роботах, триває закупівля ЗЗР. Також 
Агрохолдинг продовжує відновлюва-
ти свій технічний парк: на початку 2017 
року Компанія закупила і вже отримала 
напівпричепи, сівалки, навантажувачі 
та паливозаправники на суму 1,1 млн. 
дол. Наступної поставки техніки «МРІЯ» 
очікує в березні.

«Основну ставку в цьому сезоні, 
крім озимої пшениці, плануємо зро-

бити на соняшник і кукурудзу, – ко-
ментує Андрій Григоров, операційний 
директор Агрохолдингу «МРІЯ». – З 
огляду на те, що кукурудза добре за-
рекомендувала себе в минулому сезо-
ні, збільшимо площі під цю культуру. 
Також у зв’язку із високим попитом 
на цукровий буряк в нашому регіоні 
прийняли рішення відновити вирощу-
вання цієї культури».

Нагадаємо, що восени минулого 
року під урожай 2017 «МРІЯ» засіяла 
55,3 тис. га, з яких 40,1 тис. га – озима 
пшениця, 14,6 тис. га – озимий ріпак, 
0,6 тис. га – інші культури.

Надія ШТОКАЛО

Насамперед

Увага — африканська 
чума свиней!

19 лютого при дослідженні біоматеріалу Державним науково-дослідним ін-
ститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 
(м. Київ) було виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней (АЧС) у загиблого 
дикого кабана з вольєра в с. Рибне Тисменицького району Івано-Франківської 
області (ПП «СЛМНДПЗГ «Чорний ліс»). На території Івано-Франківської об-
ласті АЧС виявлено вперше.

Пересічному громадянину необ-
хідно знати про АЧС наступне: вона 
не становить небезпеки для людини; 
людина, забруднившись матеріалом 
від хворої, загиблої чи забитої свині, 
може перенести інфекцію на іншу те-
риторію; збудник хвороби тривалий 
час може зберігати свою життєздат-
ність поза організмом (стійкий і до 
високих, і до низьких температур, у 
трупах свиней зберігається до де-
сяти тижнів, у м’ясі — до 155 днів, 
копченій шинці — до п’яти місяців, 
у гною — до трьох місяців); харак-
теризується швидким поширенням; 
гине до 100% захворілих свиней. Лі-
карські засоби для профілактики і 
лікування АЧС відсутні.

Передача захворювання здоровим 
тваринам може здійснюватися через за-
ражені вірусом корми, підстилку, гній, 
трупи і продукти забою тварин (м’ясо, 
м’ясопродукти, кров).

Клінічні ознаки захворювання: 
від зараження до появи клінічних 
ознак проходить 2-7 днів; у тварин 
підвищується температура тіла до 
420С, з’являється задишка, кашель, 
пропадає апетит, посилюється спра-
га, відзначаються напади блювоти 
і паралічу задніх кінцівок, на шкірі 

внутрішньої поверхні стегон, на жи-
воті, шиї, біля основи вух, на п’ятачку 
і хвості стають помітні червоно-фіо-
летові плями. Смерть настає на 1-5 
день, рідше пізніше.

Щоб уникнути виникнення і розпо-
всюдження АЧС, необхідно дотримува-
тися таких заходів: проводити щоден-
ний огляд свиней; не згодовувати хар-
чові відходи і відходи від забою свиней, 
їх утилізацію проводити у встановлених 
місцях; не купувати корми і кормові до-
бавки невідомого походження у невста-
новлених торгових місцях; не купувати 
живих свиней, м’ясо та м’ясопродукти 
у невстановлених торгових точках, без 
ветеринарних супровідних документів; 
негайно повідомляти про всі випадки 
захворювання фахівцям ветслужби або 
сільським виконкомам; не допускати 
відвідування особистих подвір’їв сто-
ронніми особами; постійно вести бо-
ротьбу з гризунами; не завозити сви-
ней без узгодження з Держпродспо-
живслужбою з інших регіонів; утриму-
вати свиней в закритих приміщеннях, 
не допускаючи їх вигулу та контакту з 
іншими тваринами.

Управління держпроспоживслужби 
в Тисменицькому районі

«Три роки болю…»
Під таким гаслом пройшли з 20 по 22 лютого у Підпечерівській ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Дні пам’яті Героїв Небесної Сотні. Три роки минуло з часу протистоянь на 
Майдані Незалежності, та відгомін залишився й залишиться ще на довгі роки.

Заходи в школі розпочалися з лі-
нійки вшанування Героїв Небесної Со-
тні, співу Гімну України та читання мо-
литви. Загиблих на Майдані пом’янули 
хвилиною мовчання. Учні школи відві-
дали місцевий храм, де протоієрей Ігор 
Приймак відправив Святу Літургію та 

Панахиду за Героями Небесної Сотні 
та загиблим у зоні АТО місцевим жите-
лем Мирославом Остап’юком. Отець Ігор 
звернувся до дітей з промовою, наголо-
сивши, що ми повинні пам’ятати ті часи 
і бути пильними, достойними і гідною 
зміною Героїв Небесної Сотні.

В пам’ять про відвагу, силу духу і 
стійкість українців, котрі віддали своє 
життя під час кривавих подій у лютому 
2014 року, в школі був проведений ви-
ховний захід «Слава Небесній Сотні», 
в якому взяли участь старшокласники 
(підготували бібліотекар Оксана Яко-
вин, керівник восьмого класу Любов 
Сливінська та вчитель інформатики На-
дія Горейко).

Присутні були вражені проникливіс-
тю та щирістю віршів, які читали учні. 
Мимоволі сльози накочувались на очі 
при звучанні пісень «Мамо, не плач» та 
«Повертайся живим» у виконанні уче-
ниць Вероніки-Анастасії Дудій та Олек-
сандри Маснюк. Своєрідним доповнен-
ням заходу були мультимедійні презен-
тації, які демонстрували ті страшні події. 

Як зазначила директор школи Марія 
Шишко, захід був проведений з метою 
увічнення великої людської, громадян-
ської і національної відваги та самовід-
даності, сили духу і стійкості громадян, 
завдяки яким змінено хід історії нашої 
держави, гідного вшанування подвигу 
Героїв Небесної Сотні.

Марія ХОМЕНЕЦЬ, заступник 
директора з виховної роботи

Житимуть в віках
У цих словах кажу свою тривогу,
Держу печальні квіти у руках:
Хіба подати зможу допомогу
Усім, які лежать в нових вінках?
Запалять нині поминальні свічі,
У душах нам розтоплюючи лід.
І будуть жити роки, дні і ночі

Герої Сотні, їх глибокий слід.
Трагічна мить прийшла зловісним 

криком…
В цей день ви долю порівну ділили.
Змішалось все з густим і чорним димом.
Ви полягли у землю молодими.
Бо не лякали вас сліпії кулі.

А полягли в нерівних ви боях.
Нам в споминах приходять дні минулі.
Герої Сотні житимуть в віках!
Тож посадіть калину, щоб зацвіла,
Щоби хилила грона до землі.
Щоб день цей наша молодь не забула
Й про тих, хто в нашій пам’яті живі.

Катерина ГУРАЛЬ, 
с. Нові Кривотули

Вечір-реквієм 
у бібліотеці

У неділю, 19 лютого, в бібліотеці-філіалі с. Хом’яківка від-
бувся вечір-реквієм на вшанування пам’яті загиблих Героїв 
Небесної Сотні, які віддали своє життя за нашу незалежну 
європейську Україну. Участь в бібліотечному заході взяли 
читачі, вчителі та гості.

Бібліотекар коротко розповіла про події Майдану, про 
трагічні дні 18-20 лютого 2014 р., про молодь, яка повстала 
проти тоталітарного режиму Януковича, насилля, несправед-
ливості та брутального зґвалтування своєї країни.

На вечері пролунав жалобний Гімн Революції гідності 
«Пливе кача…». Присутні переглянули фрагменти тогочас-
них новин, що відображали події 20 лютого 2014 р. та фільм-
реквієм «Небесна сотня в вирій полетіла…».

Учасники зібрання виконали Державний Гімн України, а 
біля стенду «Героїв Небесної Сотні» запалили свічки і вшану-
вали пам’ять хвилиною мовчання. У бібліотеці-філіалі оформ-
лена книжкова виставка «Пам’яті Небесної Сотні».

Захід ще раз нагадав, що Небесна Сотня полягла за нас, 
за щасливе майбутнє наших дітей, відстоюючи гідність та 
соціальну справедливість.

Ганна ТРЕТЯК, 
бібліотекар с. Хом’яківка

Військовий комісар Тисменицького району Олександр Діденко 
нагороджує грамотою голову районної організації УСВА 

Дмитра Сатура 

Тисменицька районна рада
Рада районного конкурсу проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування
О Г О Л О Ш У Є 

шостий районний конкурс проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування

Відповідно до Положення про районний конкурс проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням районної 
ради від 25.12.2015 р. та рішення Ради Конкурсу з 1 березня 2017 року ого-
лошується шостий районний конкурс проектів та програм розвитку місце-
вого самоврядування.

Учасниками конкурсу є органи місцевого самоврядування сіл, селищ і міста 
району, які у встановленому порядку подали затверджені рішенням відповідної 
ради проекти (програми). Максимальний розмір співфінансування з районного 
бюджету – 75,0 тис. гривень.

Кінцевий термін подання проектів – до 16 години 28 квітня 2017 року.
Проекти подавати або надсилати поштою за адресою:
Дирекція Конкурсу: м. Тисмениця, вул. Галицька, 17, каб.: 314  з поміт-

кою “На Конкурс”. 
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Кубок «Ураган» 
здійснює дитячі мрії

У всіх куточках Прикарпаття стартував шкільний турнір з футзалу «Кубок 
НФК «Ураган». 

У порівнянні із минулим розіграшем, 
який охопив 16 райцентрів та міст області, 
цьогорічний значно розширив географію. 
Вже 22 райцентри, міста обласного значен-
ня і навіть об’єднані територіальні громади 
поринули у вир футзальних баталій наймо-
лодших школярів для визначення найсиль-
нішої команди локальних турнірів, яка отри-
має окрім головного призу у 40 тисяч гривень 
на покращення матеріальної бази рідної за-
гальноосвітньої школи ще й право змагати-
ся наприкінці березня із лідерами районів та 

міст у грандіозній Лізі Шкільних Чемпіонів. 
Проте організатори обласних міжшкільних 
змагань, серед яких керівництво НФК «Ура-
ган» спільно із департаментом освіти, науки 
та молодіжної політики Івано-Франківської 
ОДА, управлінням спорту ОДА, Івано-Фран-
ківським обласним відділенням Комітету з 
фізичного виховання та спорту МОН України, 
на цьому не обмежилися. Відтак команда-пе-
реможець Ліги Шкільних Чемпіонів поїде до 
столиці України  на фінальну частину всеукра-
їнської Шкільної Футзальної Ліги.

Минулої суботи до наймасштабнішого 
проекту, що здійснює дитячі мрії, долучи-
лася Тисмениччина. Урочисте відкриття 
районного етапу шкільного турніру з фут-
залу «Кубок НФК «Ураган» відбулося у Ям-
ницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступе-
нів, яка гостинно прихистила у просторому 
спортивному залі цьогорічний футзальний 
розіграш. Привітальна промова методиста 
районного методкабінету Василя Римчу-
ка та головного судді змагань – вчителя 
фізичного виховання Загвіздянської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Михайла Садловського дала старт 
районному етапові. А вокальні номери від 
учнівського хору місцевої одинадцятиріч-
ки налаштували юних школяриків на від-
повідальні поєдинки. Словом, піднесений 
настрій панував серед юних спортсменів 
та їх наставників, позаяк змагання най-
молодших стали вельми популярними 

серед загальноосвітніх закладів району. 
Щоправда, для участі у них зголосилися 
всього 16 загальноосвітніх шкіл району, 
які згідно із жеребкуванням розділені бу-
ли на чотири групи. 

Відтак першими на паркеті Ямниць-
кої школи змагалася четвірка з групи А: 
Братковецька ЗОШ І-ІІІ ст. — минулорічний 
переможець районного етапу та чемпіон 
Бронзової Ліги, Угринівський НВК — брон-
зовий призер районного етапу та перемо-
жець Кубка голови районної ради, Тисме-
ницька ЗОШ І-ІІІ ст. та Одаївська ЗОШ І-ІІ 
ст. З першої гри у залі запанував дух супер-
ництва поміж командами, які змагалися 
за коловою схемою. 

За результатами суботніх батлів по-
казали найкращі результати, а відтак най-
більше очок у своєму активі назбирали 
братківчани та тисменичани, які стали 
першими чвертьфіналістами. 

Вже цієї суботи, 25 лютого, у Ямниці 
боротимуться за першість учасники гру-
пи В: Лисецький НВК, Слобідська ЗОШ І-ІІ 

ст., Вільшаницька та Чорнолізька загаль-
ноосвітні школи І-ІІІ ступенів. 

Четвертого березня у футзальних 
двобоях зійдуться команди із Загвіз-
дянської, Старолисецької, Старокриво-
тульської ЗОШ І-ІІІ ст. та Павлівського 
НВК, об’єднані у групу С. Наступного дня, 
п’ятого березня, Ямниця прийматиме за-
ключний етап групового розіграшу, де мі-
рятимуться силами школярі Підпечерів-
ської та Клубовецької ЗОШ І-ІІІ ст., Стеб-
ницької ЗОШ І-ІІ ст. та Поберезького НВК 
(група D). Згідно із регламентом змагань, 
до наступної стадії потраплять по дві ко-
манди із чотирьох вище вказаних груп, 
які у груповому розіграші показали най-
кращі результати. Чвертьфінальні батли 
заплановані на 11 березня, півфінал та 
фінал — 18 та 19 березня. 

Тож бажаємо футбольного фарту 
усім учасникам районних змагань, хай 
допомагає вам удача у здійсненні мрій. 

Оксана САКОВСЬКА  

Уточнення 
У минулому номері газети від 17 лютого у публікації «Козаки» поповнили 

колекцію трофеїв» автор допустилася неточності про те, що футбольна коман-
да «Колос» Братківці жодного разу не була фіналістом Кубка Степана Бандери. 
Братковецька команда здобула цей міні-футбольний трофей у 2010 році. 

Автор просить вибачення у представників команди, місцевих уболівальни-
ків та шанувальників футболу.   

Турнір пам’яті 
Ігоря Сущинського

Минулої неділі на базі Єзупільсько-
го НВК проходив баскетбольний турнір, 
присвячений пам’яті загиблого у Афга-
ністані, уродженця Єзуполя Ігоря Сущин-
ського. Цей традиційний турнір, запо-
чаткований ще у 1987 році, завжди про-
ходить на високому організаційному і 
спортивному рівні. Цього разу заявили 
про участь у ньому команди (юнаки та 
дівчата 2003-2004 рр. н.) з Івано-Фран-
ківської ОДЮСШ, Чернієва та Єзуполя. 
Гарним подарунком від Тисменицької 
районної ради і, водночас, нагородою 
були баскетбольні м’ячі, що їх отримали 
команди-переможці. Власне запеклим 
сутичкам на паркеті передувала офіцій-
на церемонія. «На далекій афганській 
землі 4 лютого 1986 року загинув наш 
єзупільчанин Ігор Сущинський, — гово-
рила селищний голова Ганна Кушнір під 
час відкриття турніру, — йому виповни-
лось тільки двадцять років. Вшануємо 
пам’ять молодих хлопців, котрі не по-
вернулись з тієї страшної війни. Вшану-
ємо світлу пам’ять і тих, хто загинув під 

час Революції Гідності в Києві, хто вою-
вав, захищаючи нашу землю і загинув 
на Сході України в зоні АТО».

Сердечно привітали учасників тур-
ніру голова Тисменицької районної ради 
Роман Крутий, заступник голови рай-
держадміністрації Степан Мандибур, 
підкресливши при цьому, що турнір є 
яскравою подією не тільки у спортив-
ному житті селища Єзупіль, але й Тис-
меницького району.

«Та війна була нікому не потрібна, 
кожен четвертий із загиблих на ній — 
українець, а скільки стали інвалідами!» 
— із болем говорив голова Тисменицької 
районної організації Української спілки 
ветеранів Афганістану Дмитро Сатур. 
Здоров’я та енергії, гарного настрою, 
мирного неба побажав всім учасникам 
змагань афганець  Євген Бобик, до цих 
середчних привітань приєднався дирек-
тор Єзупільського НВК Михайло Трушик, 
начальник відділу молоді і спорту РДА 
Василь Дзудзило, директор Тисмениць-
кої ДЮСШ Ігор Іванишин.

… Земля ридає, плачуть небеса — Ге-
роїв Україна пам’ятає. Вірші, присвячені 
пам’яті хлопців, які навіки залишились 
втіленням мужності та обов’язку, декла-
мували учні Єзупільського НВК, танцю-
вальну композицію виконав дитячий 
зразковий танцювальний колектив На-
родного дому селища Єзупіль “Перлин-
ка» (керівник Ольга Парєшних).

Проведений турнір ще раз підтвер-
див ту відому істину, що перемоги у 
спорті — це і щоденне загартування 
своєї волі, шліфування спортивної май-
стерності. Серед дівчат (змагання про-
ходили по коловій системі, головний-

суддя Володимир Недоступ) перше 
місце здобула команда Єзупільсько-
го НВК, на другому місці — команда 
ОДЮСШ з м. Івано-Франківськ, на тре-
тьому — Черніїв. Юнаки: І місце — ОД-
ЮСШ м. Івано-Франківськ; на другому 
— Єзупіль, третє — Черніїв. Не претен-
дую на категоричність суджень, але всі 
команди загалом продемонстрували 
велику волю до перемоги, все ж пе-
ремога дістається сильнішим. Попри 

різні сходинки на умовному п’єдесталі, 
можна сказати, тих, що програли, не 
було, учасники змагань демонстрували 
і любов до спорту, велике прагнення 
досягати кращих результатів. Отож, 
заслужені нагороди — пам’ятні меда-
лі, вимпели, грамоти від Тисменицької 
районної організації УСВА отримали 
всі учасники турніру.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Під час урочистого відкриття турніру 

Команди-учасниці вишикувались 

Перемагає команда дівчат Єзупільського НВК  

В. Римчук, М. Садловський
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Педагогічний колектив та профспілковий комітет Одаївської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІ ступенів висловлюють щирі співчуття директорові навчального за-
кладу Галині Гаврилівні Присяжнюк з приводу непоправної втрати — смерті бабусі 

Кароліни Іванівни. 
Родина втратила свою хранительку домашнього вогнища, порадницю, а 

село — довгожительку, якій Всевишній відміряв 103 роки земного життя. Нехай 
наші співчуття полегшать біль від утрати дорогої Вам людини. Вічна пам’ять! 

Видатний учений, 
який жив у Ценжеві

Кость Котецький народився 18 трав-
ня 1883 р. в Лютовиськах Ліського повіту 
(Польща) у сім’ї священика. Після закін-
чення школи вступив до Львівського уні-
верситету. У 1901-1902 роках розгорілася 
боротьба студенства проти викладання 
в університеті польською мовою . Сили 
були нерівними – студенти і тоталітарна 

держава. З придушенням студентських 
виступів Кость разом із сотнями інших 
студентів покидає Львів та переїжджає 
до Праги. Там він вступає у політехніч-
ний університет і вивчає хімію, згодом 
вирішує працювати у нафтовій промис-
ловості. Вже тоді він пропонував новіт-
ні технології, що випереджували час.

Після успішного завершення на-
вчання інженер Котецький працює на 
різних нафтових підприємствах Європи і 
завдяки своїй працьовитості та числен-
ним технічно-хімічним вдосконаленням 
виробництва, скоро здобув славу одного 
з найкращих хіміків нафтової промис-
ловості. Його запрошує на роботу уряд 
Японії, отримує пропозиції з Мексики, 
Кавказу, на острів Суматру, та всі вигідні 
пропозиції він відкидає і повертається 
на Україну, адже для нього, як фахівця, 
тут було багато роботи. І К. Котецький 
влаштовується на посаду інженера-хі-
міка у Дрогобичі.

З початком І Світової війни у 1914 
р. Кость вступає добровольцем у Легіон 
Українських Січових Стрільців, хоча, як 
стверджує дослідниця В. Кузнєцова, як 
необхідний фахівець, він міг легко звіль-
нитися від військового обов’язку. В чині 
старшого десятника (підхорунжого) разом 
з легіоном УСС бере участь в перших кар-
патських боях. Саме в цих боях він втра-
тив здоров’я і з початком 1915 р. важко 
занедужав. Він назавжди звільняється з 
військової служби і після лікування по-
вертається на виробництво. У листопаді 
1918 р. працює технічним керівником ра-
фінерії нафти в Пардубицях у Чехословач-
чині. У своєму домі він часто прихищав 
українських вояків-скитальців і допома-
гав їм у скруті. Та Кость Котецький невдо-
взі покидає це вигідне і спокійне життя. З 
утворенням Західно-Української Народної 
Республіки повертається на Батьківщину, 
приймає посаду хіміка на заводі у Дрого-
бичі та працює в уряді ЗУНР.

У травні 1919 р. разом з евакуйо-
ваними службовцями та вояками був 
захоплений поляками у поїзді, що за-
тримався через переповнення залізниці 
нафтовими цистернами та був відправ-
лений у табір полонених у Вадовіцах, зго-
дом переведений у табір інтернованих 
у Дамб’ю під Краковом, де перебував 
довший час. Після звільнення якийсь 
час знову працює на нафтовиробництві 
у Пардубицях.

Та чужина гнітила Костя, і він знову 
повертається та береться до розбудо-
ви нафтового промислу рідного краю. 
Тепер він уже закладає власне підпри-

ємство, вкладає у нього всі свої знання, 
досвід, заощадження і працює з вели-
ким успіхом, та коли вже твердо став 
на ноги, втратив усе. Ця подія остаточ-
но підірвала здоров’я Костя Котецько-
го, він повернувся до родини – дружини 
та доньки Люби, що жили у Ценжеві. 22 
жовтня 1936 р. після тривалої хвороби 
на 54-му році життя він помер. Похова-
ний на цвинтарі с. Майдан.

Його дружина Параскевія народи-
лася в Ценжеві 10 листопада 1886 ро-
ку. Донька Люба була одружена з Ми-
колою Калужняцьким, який походив з 
роду ценжівської інтелігенції. Згодом 
подружжя переїжджає до Стрия, там 
жили і працювали все своє життя. Па-
раскевія, після смерті чоловіка, жила 
одна у будинку неподалік залізничної 
станції. До неї приходили солдати купу-
вати козине молоко, так стверджують 
сестри Марія та Олена Середюк, Та 14 
травня 1947 року Параскевію знайшли 
замордовану у власному будинку, двері 
підперті зсередини. У такому ганебному 
вчинку ніхто нікого не звинувачував, час 
був важкий, непевний. Радянська вла-
да вела тотальну боротьбу з бандерів-
щиною. Поховали Параскевію поряд з 
чоловіком, якого пережила на 11 років.

У хату Котецьких невдовзі поселила-
ся родина Середюків. Колись вони були 
добрими сусідами, та все їхнє господар-
ство було спалене німцями і вони зали-
шились просто неба. У 1950 році будинок 
Котецьких був націоналізований, як і ба-
гато інших будинків у Ценжеві, розібра-
ний і перевезений у Майдан. Хату знову 
склали і в ній зараз проживає родина 
Думських. Родина Середюків перейшла 
жити на якийсь час у стайню Котецьких, 
а згодом отримали дозвіл на будівни-
цтво у Майдані, й на цьому їх скитания 
в Ценжеві закінчились.

Біля могили подружжя Котецьких 
знайшов спочинок і їх зять Микола Ка-
лужняцький, який помер 2 травня 1990 
року. Проте донька спочиває на цвинтарі 
у Стрию. Дітей у них не було, і важко ді-
знатися більше про історію цієї родини 
та про самого Костя Котецького.

У журналі «Літопис Червоної Кали-
ни» за червень 1937 р. поміщено такі 
рядки: «Інженер Кость Котецький був 
не тільки активний боевик за кращу 
долю українського народу, що один 
із перших зі зброєю в руці станув під 
першим нової доби українським пра-
пором військовим, він був не тільки 
визначний знавець нафтового діла, 
але й людина незвичайних прикмет 
– наскрізь шляхотна, хрустального 
характеру і щирого, теплого серця…»

Ім’я інженера Костя Котецького уже 
мало хто знає, час робить свою справу. 
Жителі села мають намір назвати вули-
цю, на якій жив учений, його іменем. 
Наш обов’язок не дати пропасти імені 
великого патріота, вченого інженера зі 
світовим ім’ям, одного з найкращих хі-
міків-нафтовиків свого часу.

0лександра МЕЛЬНИК

Марковецька сільська рада
Тисменицького району Івано-Франківської області

Восьма сесія сьомого скликання
Рішення № 1-7/17

від 17 лютого 2017 року                       с. Марківці

Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного податку 
на території сіл Марковецької сільської ради

Відповідно до Податкового кодексу 
України, Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких за-
конодавчих актів України щодо забезпечен-
ня збалансованості бюджетних надходжень 
у 2017 році», керуючись статтями 25, 26 і 69 
Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», сесія сільської ради вирішила:

1. Встановити, що на території с. 
Марківці та Одаї справляються наступні 
місцеві податки і збори:

1.1. Плата за землю.

1.2.  Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки.

1.3. Транспортний податок.
1.4. Акцизний податок.
1.5. Єдиний податок.
2. Затвердити:
2.1. Положення про порядок справ-

ляння податку на землю, згідно з до-
датком №1.

2.2. Ставки податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділян-
ки, згідно з додатком №2.

2.3. Ставки транспортного податку, 
згідно з додатком №3.

2.4. Ставки акцизного податку, згід-
но з додатком №4.

2.5. Ставки єдиного податку для 
першої та другої групи платників єди-
ного податку, згідно з додатком №5.

3. Визнати такими, що втратили чин-
ність рішення сільської ради від 10 лип-
ня 2016 року «Про встановлення місце-
вих податків і зборів та ставки акцизного 
податку на території сіл Марковецької 
сільської ради».

4. Оприлюднити дане рішення в ра-
йонній газеті:

— копію рішення направити до Тис-
меницької ОДПІ;

—  рішення набуває чинності з дня 
опублікування.

5. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на бюджетну комісію.

Сільський голова Іван БУРТИК

Витяг з Положення про порядок 
справляння податку на землю 

(додаток №1)
Ставка земельного податку за зе-

мельні ділянки, нормативну грошову 
оцінку яких проведено (незалежно від 
місцезнаходження)

1. У відповідності до п.274.1 Подат-
кового кодексу України ставка податку 
за земельні ділянки, нормативну гро-
шову оцінку яких проведено, встанов-
люється у розмірі не більше 3% від їх 
нормативно-грошової оцінки:

— для земель загального користу-
вання – 0,5%;

— для сільськогосподарських угідь 
(ріллі, сіножатей, пасовищ та багаторіч-
них насаджень) — 0,3%;

— за земельні ділянки зайняті жит-
ловим фондом, які використовуються 
без утримання прибутку встановлюєть-
ся 0,1%; 

— за земельні ділянки комерцій-
ного призначення встановлюється в 
розмірі 1% від нормативно-грошової 
оцінки землі;

— за земельні ділянки, зайняті не-
житловим фондом (окремі будівлі, спору-
ди та їх частки) для фізичних осіб ставка 
земельного податку встановлюється у 
розмірі 0,3%.

2. За земельні ділянки, які перебу-
вають у постійному користуванні юри-
дичних та фізичних осіб, підприємців 
(крім державної та комунальної форми 
власності) ставки земельного податку 
встановлюються у розмірі 4%.

3. За земельні ділянки, розташовані 
за межами населених пунктів, встанов-
люється у розмірі 5% від нормативно-
грошової оцінки одиниці площі ріллі по 
області, а для сільськогосподарських 
угідь – 0,3%.

Витяг з Положення про ставки 
податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки (додаток №2)

2. Встановити ставки податку на 
нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки для фізичних осіб станом на 
01.01.2017 року в таких розмірах:

а) 0,075 відсотка – для житлового 
будинку/будинків незалежно від їх кіль-
кості, житлова площа яких перевищує 
120 кв. метрів; 

б) 0,075 відсотка — різних типів 
об’єктів житлової нерухомості, в тому 
числі їх часток (у разі одночасного пе-
ребування у власності платника податку 
квартири/квартир та житлового будинку/
будинків, у тому числі їх часток) неза-
лежно від їх кількості, загальна площа 
яких перевищує 180 кв. метрів; 

б) 0,075 відсотка — для кварти-
ри/квартир незалежно від їх кількос-
ті житлова площа яких перевищує 60 
кв. метрів;

в) за наявності у власності плат-
ника податку об’єкта (об’єктів) жит-
лової нерухомості, в тому числі йо-
го частки, що перебуває у власності 
фізичної чи юридичної особи – плат-
ника податку, загальна площа якого 
перевищує 300 кв. м (для квартири) 
та/або 500 кв. м (для будинку), став-
ка податку становить 25 000 гривень 
на рік за кожен такий об’єкт житлової 
нерухомості (його частку);

г) встановити  100 відсоткову 
пільгу зі сплати податку на нерухо-
ме майно — для господарських (при-
садибних) будівель — допоміжних 
(нежитлових) приміщень , до яких 
належать сараї, хліви, гаражі, літ-
ні кухні, майстерні, вбиральні, по-
греби ,  навіси ,  котельні ,  бойлерні , 
трансформаторні підстанції тощо.

3. Встановити ставки податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки для юридичних та фізичних осіб-
підприємців в таких розмірах:

а) 0,5% — для об’єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості.

Витяг з Положення про порядок 
справляння транспортного податку 

(додаток №3)
Об’єктом оподаткування є легкові 

автомобілі, з року випуску яких мину-
ло не більше п’яти років (включно) та 
середньоринкова вартість яких стано-
вить понад 375 розмірів мінімальної за-
робітної плати, встановленої законом 
на 1 січня податкового (звітного) року. 

Cтавка транспортного податку вста-
новлюється з розрахунку на календар-
ний рік у розмірі 25 000 гривень за ко-
жен легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування. 

Положення про ставки 
акцизного податку (додаток №4)
Встановити ставку акцизного по-

датку в розмірі 5 відсотків від вартос-
ті реалізованих підакцизних товарів (з 
податком на додану вартість).

Про встановлення ставок 
єдиного податку (додаток №5)
Встановити згідно з Податковим 

кодексом України для:
— першої групи платників єдиного 

податку для всіх видів господарської 
діяльності, передбачених для цієї гру-
пи – 10% до розміру прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб, встанов-
леного законом на 1 січня податкового 
(звітного) року;

— другої групи платників єдиного 
податку для всіх видів господарської 
діяльності, передбачених для цієї групи 
– 15% до розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року.

Сільський голова І. БУРТИК

Примітка: З повним текстом поло-
жень про місцеві податки і збори мож-
на ознайомитись у Марковецькій сіль-
ській раді за адресою: с. Марківці, вул. 
Шкільна, 2а.

Інформаційне повідомлення про початок розроблення 
Детального плану території в селищі Єзупіль урочище «Переліски» 

Тисменицького району Івано-Франківської області 
з метою розміщення садибної житлової забудови (додаток №1)

Повідомляємо , що відповідно 
до рішення IX сесії 7-го демокра-
тичного скликання Єзупільської се-
лищної ради від 16 лютого 2017 року 
почато розробку детального плану 
території в селищі Єзупіль урочище 

«Переліски» Тисменицького району 
Івано-Франківської області з метою 
розміщення садибної житлової за-
будови.

Розробку планується завершити до 
24 березня 2017 року.

Відповідальним за розробку ви-
значено Приватне підприємство «БТІ 
Експерт».

Пропозиції та зауваження громадян 
можна направляти до 24 березня 2017 
року на адресу: с-ще Єзупіль, вул. Бан-
дери, 50, електронну адресу: jezupil@
gmail.com або ж факсом за номером: 
(03436) 51-2-16.

Виконком селищної ради

Єзупільська селищна рада 
Тисменицького району Івано-франківської області 

IX сесія VII скликання 
Рішення

від 16 лютого 2017 року  селище Єзупіль

Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території селища Єзупіль

Керуючись ст. 26 Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» ст. 10, 19, 21, 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», 
ДБН Б. 1.1 - 14: 2012 «Склад та зміст де-

тального плану території», з метою ви-
значення планування організації і роз-
витку території та уточнення положень 
генерального плану селища Єзупіль, се-
сія селищної ради вирішила:

1. Розробити детальний план тери-
торії розміщення садибної житлової за-
будови селища Єзупіль в урочищі «Пе-
реліски».

2. Визнати замовником містобудів-
ної документації виконавчий комітет 
Єзупільської селищної ради.

3. Оприлюднити прийняте рішення 
та розроблений детальний план терито-
рії у встановленому порядку.

4. Розроблений детальний план те-
риторії з результатами громадського 
обговорення підлягає затвердженню 
на сесії селищної ради.

Селищний голова Г. КУШНІР



24 лютого
2017 року № 8 5

Вітаємо!
День народження — свято особли-

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

ГРИЖАК Наталію Василівну, 
26.02.1965 р. н., головного спеціаліс-
та архівного відділу РДА;

СЕРЕДЮКА Тихона Семеновича, 
27.02.1946 р. н.,  директора комунального 
підприємства «Капітальне будівництво»;

ПАНЕВНИК Тетяну Михайлівну, 
27.02.1969 р. н., секретаря Старокри-
вотульської сільської ради;

ЛУЩАКА Анатолія Романовича, 
2.03.1967 р. н., сільського голову се-
ла Старий Лисець;

КУЛЬЧАКА Василя Михайло-
вича, 3.03.1968 р. н., голову фер-
мерського господарства «Кульчак» 
(с. Загвіздя).

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

Офіційно

Оголошення
27.02.2017 р. о 10.00 в приміщенні Тисменицького районного центру за-

йнятості відбудеться ярмарка вакансій. Запрошуємо усіх, хто шукає роботу.

Оголошення про проведення громадських слухань
Рибненська сільська рада Тисменицького району Івано-

Франківської області повідомляє про початок громадсько-
го обговорення щодо врахування громадських інтересів у 
проекті містобудівної документації – детальному плані те-
риторії за межами населеного пункту с. Рибне, Тисмениць-
кого району, Івано-Франківської області для розташування 
об’єкта «Комплексної інженерної споруди для виробництва 
електричної енергії з системою збору біогазу на полігоні 
ТПВ за адресою: с. Рибне, Тисменицького району, Івано-
Франківської області».

Містобудівна документація — детальний план території 
розроблено на підставі розпорядження Тисменицької район-
ної державної адміністрації №83 від 16 лютого 2017 року.

1. Замовник: Тисменицька районна державна адмі-
ністрація.

2. Проектна організація: приватне підприємство «БТІ 
Експерт» код 38555254 (кваліфікаційний сертифікат архітек-
тора  Серія АА № 001963  зареєстрований в реєстрі атесто-
ваних осіб 18 листопада 2013 р. за № 1963).

Загальна площа: 0,0600 га.
Місце розташування: Рибненська сільська рада за 

межа ми населеного пункту с. Рибне Тисменицького райо-
ну, Івано-Франківської області (на північний-захід від села).

Мета і завдання містобудівної документації: уточнення 
планувальної структури та функціонального призначення 

території, просторової композиції, параметрів забудови та 
ландшафтної організації частини території; забезпечення 
комплексної забудови території.

З графічною та пояснювальною частинами містобудівної 
документації можна ознайомитися в приміщенні Рибненської 
сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської 
області: понеділок — п’ятниця з 9.00 до 17.00 (відповідаль-
ний — секретар Рибненської сільської ради).

Ознайомлення з містобудівною документацією і пода-
ча пропозицій і зауважень від фізичних і юридичних осіб 
приймаються до 24.03.2017 року.

У слуханні можуть прийняти участь громадяни і юри-
дичні особи, які визначені п. 7 ст. 21 Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяльності”.

Пропозиції і зауваження, що поступили після встанов-
леного терміну, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 25.03.2017 року в 
приміщенні Рибненської сільської ради за адресою: Іва-
но-Франківська область, Тисменицький район, с. Рибне, 
вул. Франка, 57а.

Відповідальний за проведення громадського слу-
хання — сільський голова села Рибне Ісаків Василь 
Григорович.

Сільський голова В. ІСАКІВ

Тисменицька міська рада додатково оголошує 
про проведення 23 березня 2017 року 

земельних торгів у формі аукціону № 7164 
Організатор земельних торгів: Тисменицька міська рада. 
Виконавець земельних торгів: Прикарпатська універсальна товарна біржа. 
Лот № 13622: право оренди земельної ділянки для будівництва та обслуго-

вування автобусної станції з торговим павільйоном (код 03.07), площею 0,0175 
га, кадастровий номер – 2625810100:01:035:0879, яка розташована за адресою: 
м. Тисмениця, вул. Липова. 

Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою стано-
вить 15880,81 грн; розмір реєстраційного внеску – 800 грн, розмір гарантійного 
внеску – 794, 04 грн. Порядок сплати внесків на рахунок виконавця до 16.00 
17.03.2017 р. включно.

З цією та додатковою інформацією можна ознайомитись на сайті:  http://
torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/13622. Контактна інформація особи в якої мож-
на ознайомитись з документами: Ковтун Софія Іванівна, начальник відділу бір-
жових операцій, тел.: (0342) 505656, (0342) 505653.  

Втрачені атестат серія ВА № 37926873 та додаток до атестату 12 АС № 718131 
про закінчення Підліської ЗОШ I-III ст., видані у 2010 році на ім’я Ціцюра Богдан 
Степанович, вважати недійсними.

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 02.02.2017 № 15-р,  
08.02.2017 № 20-р, “Про використання коштів з фонду на виконання депутат-
ських повноважень” профінансовано видатки Фонду на виконання депутат-
ських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:
Палагіцького Богдана Ярославовича 

– в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень 
00 копійок для надання матеріальної 
допомоги жительці с. Нові Кривотули  
на лікування сина.

Федоришина Ігоря Ярославовича – 
в сумі  4 000 (чотири тисячі) гривень 00 

копійок для надання матеріальної до-
помоги на лікування жителю с.Черніїв.

Юркевича Михайла Івановича – в 
сумі 7 000  (сім тисяч) гривень 00 копі-
йок для надання матеріальної допомо-
ги на лікування жительці с-ща Єзупіль.

Тисменицька районна рада

Стриганецька сільська рада оголошує про проведення громадських слухань 
на тему: «Обговорення детального плану території по відведенню земельної ді-
лянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

Ділянка розташована в урочищі «Царинка» с. Стриганці в межах населеного 
пункту. Загальна площа ділянки 3,03 га; площа забудови — 2559,0 м кв.; площа 
благоустрою — 8253,0 м кв. Обговорення відбудуться 10 березня о 16:00 в при-
міщенні Стриганецької сільської ради. Пропозиції стосовно проекту детального 
плану території приймаються в Стриганецькій сільській раді щодня з 9:00 до 16:00.

Стриганецька сільська рада

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Обережно, пожежі!
Шановні жителі Тисменицького району! Тисменицький районний відділ  Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області 
повідомляє, що з початку поточного року виникло 18 пожеж. 98% з яких ви-
никли у житловому масиві. Лише за останній тиждень підрозділами Тисме-
ницького гарнізону здійснено два виїзди.
Основними причинами виникнення пожеж є порушення правил пожежної без-

пеки при монтуванні та експлуатації пічного опалення,  випадки порушення правил 
пожежної безпеки при експлуатації електроустановок та електромережі,  випадки 
необережного поводження з вогнем. 

Тисменицький районний відділ Управління  ДСНС України у Івано-Франківській 
області закликає: не будьте байдужим. Можливо, саме ви зможете попередити бі-
ду! Адже, інколи достатньо просто навідати горе-сусіда, проявити небайдужість, 
тим самим можливо врятувати чиєсь життя. Не полініться перевірити опалюваль-
ні прилади на твердому паливі. 

Будьте уважні та обережні. Шановні краяни, слід пам’ятати, що дотримання 
правил пожежної безпеки може зберегти життя вам та рідним!

Тисменицький РВ УДСНС України у Івано-Франківській області

Михайло Довбенко: міст біля 
Драгомирчан закінчать у цьому році

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Братковецька сільська рада наді-

слала редакції лист з подякою народ-
ному депутату Довбенку

Вельмишановний 
Михайле Володимировичу!

Сільський голова та вся громада 
села Братківці висловлюють Вам щиру 
подяку за те, що Ви не були байдужими 
до наших проблем і взялися допомогти 
їх розв’язати.

Сільський будинок культури (колиш-
ня читальня «Просвіти»), збудований 80 
років тому, за весь цей період не мав ка-
пітального ремонту. Матеріально-техніч-
на база зносилася і застаріла. А сучасні 
вимоги потребують кардинально нових 
підходів. Завдяки Вашим, Михайле Во-
лодимировичу, старанням та фінансовій 

допомозі за короткий період було онов-
лено приміщення будинку культури та 
ФАПу. Замінено вікна та двері, підлогу 
та стелю, зроблено опалення та підведе-
но воду. Будинок культури та фельдшер-
сько-акушерський пункт отримали новий 
поштовх до розвитку. Ми щиро дякуємо 
Вам за комфортні умови, які створені 
для роботи в наших закладах. Вони наче 
вдруге народилися. Зустрічі з багатьма 
народними депутатами не вплинули на 
вирішення наших проблем; жоден з них 
не тільки не надав нам ніякої допомо-
ги, але навіть і не пропонував її. Через 
те ми стократно цінуємо ваші зусилля і 
безмежно вдячні Вам за вашу людяність, 
доброту, щедрість, безкорисливість. Іва-
но-Франківщина повинна гордитися тим, 
що має такого депутата. Вас можна на-

звати справжнім народним депутатом, 
який уміє слухати, оцінювати і головне 
– не тільки обіцяти, а ще й виконувати 
свої обіцянки. Михайле Володимировичу, 
Ви довели усім, що Ваші слова не роз-
ходяться із справами.

Бажаємо Вам міцно триматися на 
політичному Олімпі, мати бажання і на-
снагу працювати на користь нашої дер-
жави та нашого краю.

Ми просимо в Бога Вам здоров’я за 
доброту, милосердя, небайдужість, вміння 
почути кожного і по можливості допомогти.

Хочемо запевнити, що Ви завжди 
можете розраховувати на нашу підтрим-
ку і розуміння. Знайте, що громада села 
цінує, підтримує та поважає Вас.

Думаємо, що будучи народним депу-
татом України, Ви і надалі перейматиме-
теся проблемами нашого села.

З повагою — сільський голова 
Тарас ФЕДОРІВ 

та громада села Братківці

Оголошення виконавчого комітету Тисменицької міської 
ради про проведення конкурсу з визначення виконавця 

надання послуг з вивезення побутових відходів 
на території міста Тисмениця

1. Найменування, місцезнаходжен-
ня організатора конкурсу: виконавчий 
комітет Тисменицької міської ради, Укра-
їна, 77401, Івано-Франківська обл., м. 
Тисмениця, вул. Галицька, 32.

2. Підстава для проведення кон-
курсу: рішення виконкому Тисменицької 
міської ради від 14.02.2017 р. «Про про-
ведення конкурсу з визначення виконав-
ця послуг з вивезення твердих побуто-
вих відходів на території м. Тисмениця».

3. Місце проведення конкурсу: 77401, 
Івано-Франківська область, м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 32, зал засідань. 

Дата: 27 березня 2017 року. 
Час: 14.00. 
4. Прізвище та посада, номер теле-

фону особи, в якої можна ознайомитися 
з умовами надання послуг з вивезен-
ня побутових відходів: Слубський Ігор 
Йосипович – голова конкурсної комісії 
(помічник міського голови м. Тисмени-
ця), тел.: (03436) 2-44-54 з понеділка по 
четвер з 08.00  до 17.15, у п’ятницю з 
08.00 до 16.00.

5. Кваліфікаційні вимоги до учас-
ників конкурсу: 

5.1. Наявність матеріально-техніч-
ної бази.

5.2. Вартість надання послуг у гривні.
5.3. Досвід роботи з надання по-

слуг з вивезення побутових відходів. 
5.4. Наявність працівників відпо-

відної кваліфікації в достатній кількості 
для надання послуг з вивезення побу-
тових відходів. 

6. Обсяг послуг з вивезення побу-
тових відходів та вимоги щодо якос-

ті надання послуг згідно з критеріями, 
що визначаються відповідно до Пра-
вил надання послуг з вивезення побу-
тових відходів: орієнтовані річні обсяги 
вивезення твердих побутових відходів 
– 20 тис. м куб.

7. Для участі в конкурсі учасник 
конкурсу надає на розгляд конкурс-
ній комісії:

— заяву про участь в конкурсі; 
— копії установчих документів, за-

вірені належним чином;
— документи, які засвідчують по-

вноваження представника;
— інформацію послуг згідно з кри-

терієм та фінансовий стан.
8. Характеристика території, де 

повин ні надаватися послуги з вивезен-
ня побутових відходів: територія міста 
Тисмениця. 

Загальна кількість населення м. 
Тисмениця – 9398 осіб.

Кількість дворогосподарств – 2348.
Кількість багатоквартирних житло-

вих будинків – 23, кількість квартир – 810.
Перелік вулиць: Вишенського, Б. 

Лепкого, Княгиницького, Кокорна, Кру-
шельницької, Лесіва, Мартовича, Г. Арте-
мовського, Монастирська, Невідомого 
Солдата, Гоголя, Наливайка, Вірменська, 
Запорізька, Площа Ринок, Пшениківська, 
Федьковича, Вербова, Колійова, Курба-
са, Лесі Українки, М. Підгірянки, Франка, 
Чорновола, Шевська, Яремчука, Богу-
на, Волосенків, Горбаля, Грушевського, 
Данила Галицького, Довженка, Зелена, 
Молодіжна, П. Орлика, Островського, 
Сагайдачного, Серафимовича, Стефа-

ника, Стуса, Липова, Б. Хмельницько-
го, Височана, Вільшанецька, Довбуша, 
Набережна, Полуботка, Поповича, Сі-
чових Стрільців, Америка, Івасюка, Сі-
чинського, Слобода, 8 Березня, Кушнір-
ська, Мазепи, Голуба, Пільна, Рибацька, 
Сірка, Незалежності, Об’їзна, Сонячна, 
Коломийська, Вісконта, Шевченка, К. 
Левицького, Галицька.

Наявність контейнерів: 81 шт.
Об’єм контейнерів: 56,7 м3. 
Загальна кількість підприємств, 

установ та організацій: 34 шт.
Характеристика під’їзних шляхів: 

дорожнє полотно з асфальтно-бетонним 
покриттям, підсипка з щебеню та відсіву, 
ущільнений грунт із щебенем та піском.

9. Характеристика об’єкту пово-
дження з побутовими відходами: по-
лігон твердих побутових відходів побли-
зу села Рибне Тисменицького району 
Івано-Франківської області.

10. Способи, місце та кінцевий 
строк подання конкурсних пропозицій.

Заяви приймаються за адресою: 
77401, Івано-Франківська область, Тис-
меницький район, м. Тисмениця, вул. 
Галицька, 32. 

Графік роботи: з понеділка по чет-
вер з 08.00 до 17.15, п’ятниця — з 08.00 
до 16.00.

Конкурсні пропозиції учасників повинні 
подаватися особисто або поштою конкурс-
ній комісії у конверті, на якому зазначають-
ся повне найменування і місцезнаходження 
організатора та учасника конкурсу. 

Кінцевий строк подання конкурсних 
пропозицій — 27.03.2017 року до 12.00.
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Загальними рекомендаціями посівного календаря виступають 
наступні правила:

культури, що ростуть над землею, необхідно садити в період 
зростаючого Місяця, а, відповідно, рослини, у яких плоди зріють 
під землею, слід садити в період спадаючого Місяця;

кращим часом для посадки рослин в перебігу дня є час від-
разу після сходу сонця і перед полуднем;

найбільш плідними знаками зодіаку виступають Рак (6-8 берез-
ня; 1-4 і 29, 30 квітня), Телець (2-4 і 29-31 березня; 25-27 квітня), Риби 
(25-27 березня; 20-23 квітня) і Скорпіон (15-17 березня; 10-13 квітня). 
Коли Місяць перебуває під впливом цих знаків, можна висаджува-
ти практично будь-які рослини і розраховувати на хороший урожай;

найбільш несприятливим періодом для посадки рос-
лин є Місяць у Водолії (22-25 березня; 18-20 квітня). В цей час 
рекомендується приділити максимальну увагу поливу рослин.

Не варто забувати, що даний посівний календар носить 
рекомендаційний характер. І при його використанні завжди 
необхідно враховувати сезонні і кліматичні особливості в то-
му або іншому регіоні України. Не варто також відмовлятися 
і від сучасних агротехнологій. Якщо забезпечити серйозний 
підхід до землеробства на основі посівного місячного ка-
лендаря 2017, цей момент буде сприяти підвищенню ефек-
тивності роботи на ділянці, що спричинить за собою і збіль-
шення вашого врожаю.

Городникам

Дата, місяць Фаза місяця Рекомендовані роботи в саду і на городі
27 лютого  Зростаючий Сприятливий  день  для  посіву  зелені  і  овочевих  культур 
  на  підвіконні  або  в  зимових  теплицях .  Рекомендуються 
  полив, внесення мінеральних та органічних добрив.
28 лютого Зростаючий День  сприятливий  для  пос івних  і  посадочних  робіт . 
  Займіться  доглядом  за  кімнатними  квітами  і  рослинами , 
  що  вирощуються  в  зимовій  теплиці .  Можна  проводити 
  розпушування, прополювання, підживлення, поливи і обробку 
  ґрунту проти шкідників і хвороб.
1 березня Зростаючий Несприятливий  день  для  посівних  і  посадкових  робіт . 
  Рекомендується  підготовка  ґрунту  до  посіву,  знищення 
  шкідників , прополка і мульчування. Займіться доглядом за 
  кімнатними рослинами.
2 березня Зростаючий Рекомендується посів салати та капусти для вирощування в 
  будинку  або  в  зимовій  теплиці.  Вітається  профілактична 
  обрізка декоративних і плодових кущів і дерев.
3 березня Зростаючий Скористайтеся порадами минулого дня.
4 березня Зростаючий Сприятливий день для видалення зайвих пагонів, прополки, 
  мульчування , рекомендується готувати місце під газони та 
  грядки, боротися зі шкідниками та хворобами.
5 березня Перша чверть Зростаючий Поради минулого дня.
6 березня Зростаючий Сприятливий день для посівних і посадкових дій по вирощуванню розсади 
  овочевих культур (особливо овочевого перцю, томатів, всіх видів капусти, 
  огірків) і квітів. Не забороняються будь-які роботи з кімнатними рослинами.
7 березня Зростаючий Скористайтеся порадами минулого дня.
8 березня Зростаючий Сприятливий день для посівних і посадкових дій по вирощуванню розсади 
  овочевих культур (особливо овочевого перцю, томатів, всіх видів капусти, 
  огірків) і квітів. Не забороняються будь-які роботи з кімнатними рослинами.
9 березня Зростаючий Не рекомендується посів і пересадка садово-городніх культур. Рекомендується 
  посадка плодових кущів і дерев. Сприятливий момент для підготовки 
  грядок і газонів до посадок, мульчування, для боротьби зі шкідниками та 
  обрізки дерев.
10 березня Зростаючий Не рекомендуються посіви і пересадки.
11 березня Зростаючий Посівні операції, пов’язані з зеленню та овочевими культурами, краще 
  відкласти до кращих часів. Аналогічна ситуація з декоративними та 
  плодово-ягідними кущами та деревами. Рекомендується профілактична 
  обрізка, підготовка ґрунту під майбутні посіви, перевірка насіннєвого 
  матеріалу і садового інвентарю, обробка рослин проти шкідників і хвороб, 
  культивування ґрунту, прибиральні роботи в квітнику і саду.
12 березня Повний Місяць   Рекомендуються розпушування ґрунту, внесення добрив, боротьба з 
  ґрунтовими шкідниками.
13 березня Спадаючий Посівні та посадкові дії під забороною. Вітається профілактична обрізка, 
  підготовка ґрунту під майбутні посіви, перевірка насіннєвого матеріалу 
  і садового інвентарю, обробка рослин проти шкідників і хвороб, культивування 
  ґрунту.
14 березня Спадаючий Рекомендуються розпушування ґрунту, внесення добрив, боротьба з 
  ґрунтовими шкідниками.
15 березня Спадаючий Скористайтеся порадами двох минулих днів.
16 березня Спадаючий Рекомендуються розпушування ґрунту, внесення добрив, боротьба з 
  ґрунтовими шкідниками.
17 березня Спадаючий Не рекомендується садити дерева. Ефективні обрізки дерев і ягідних 
  кущів, щеплення, внесення добрив, полив, знищення шкідників, розпушування 
  ґрунту.
18 березня Спадаючий День рекомендується присвятити культивування ґрунту, внесення добрив, 
  підготовці ґрунту для майбутніх посівів на розсаду, перевірці насіннєвого 
  матеріалу і садового інвентарю, закупівлю насіння. Обрізку і посівні дії 
  проводити не варто.
19 березня Спадаючий Рекомендується бути обережнішими при будь-яких садово-городніх 
  роботах. Рекомендується культивація, прополка, знищення шкідників.
20 березня Остання чверть Спадаючий Скористайтеся порадами двох минулих днів.
21 березня Спадаючий День рекомендується присвятити культивування ґрунту, внесення добрив, 
  підготовці ґрунту для майбутніх посівів на розсаду, перевірці насіннєвого 
  матеріалу і садового інвентарю, закупівлю насіння. Обрізку і посівні дії 
  проводити не слід. Також несприятливий день для посадки чи пересадки 
  квіткових культур і кімнатних рослин.
22 березня Спадаючий Поради минулого дня. Не рекомендується пересадка кімнатних квітів.
23 березня Спадаючий Посівні та висадкові роботи краще відкласти до кращих часів. Можна зайнятися 
  прибиранням в саду, зміцненню і дезінфекції теплиць, ремонтом та закупівлею 
  садового інвентарю, підготовці ґрунту під майбутні посіви, доглядом за 
  кімнатними рослинами. Рекомендується профілактична обрізка дерев і кущів.
24 березня Спадаючий Не рекомендуються посіви і посадки. Рекомендується проводити 
  обприскування і обкурювання, підстригання дерев і кущів, прополку.
25 березня Спадаючий Рекомендуються посадки селери, редиски, цибулинних, підрізування 
  та щеплення дерев і ягідних кущів. Рекомендується культивація ґрунту, 
  полив і внесення добрив органічних та мінеральних добрив.
26 березня Спадаючий День сприятливий для висівання овочевих культур на розсаду, прищеплення 
  та обрізку ягідних дерев і кущів, обробки ґрунту, внесення мінеральних і 
  органічних добрив, перевірці врожаю в сховища.
27 березня Спадаючий Не рекомендуються посіви та посадки. Рекомендується підготовка ґрунту 
  під посів, знищення шкідників, прополка і мульчування.
28 березня Новий Місяць Не рекомендуються посіви та посадки.
29 березня Зростаючий Скористайтеся порадами двох минулих днів.
30 березня Зростаючий Рекомендується посів салати та капусти. Обрізка плодових дерев і кущів.

Дата, місяць Фаза місяця Рекомендовані роботи в саду і на городі
31 березня Зростаючий Сприятливий день для посіву чи посадки, для вирощування розсади 
  овочевих культур (особливо овочевого перцю, томатів, всіх видів капусти, 
  огірків) і квітів, посадці, пересадці кімнатних квітів.
1 квітня Зростаючий Рекомендується посадка бобових і рослин, що в’ються (плетиста троянда, 
  суниця, виноград). Сприятливий день для робіт, пов’язаних з підготовкою 
  ґрунту в саду і городі під майбутні посіви та посадки, боротьби з бур’янами.
2 квітня Зростаючий День сприятливий для посівних і посадкових робіт. Особливу увагу 
  важливо приділити овочевим культурам, таким як патисони, баклажани, 
  томати, огірки та ін. Можливі роботи по прибиранню садового сміття і 
  ремонту садового інвентарю. Також можете скористатися порадами 
  минулого дня.
3 квітня Перша чверть. Зростаючий Родючий день. Правда, висівати й садити рекомендується тільки ті 
  рослини, які плануються до вживання протягом садово-городнього сезону. 
  Посіви та посадки овочевих, які призначені для тривалого зберігання 
  небажані. Рекомендуються посіви квіткових культур і лікувальних трав, 
  а також посадка декоративних кущів і дерев.
4 квітня Зростаючий Поради минулого дня, також сприятливий день для посадки більшості 
  культур: томатів, капусти, огірків, перцю, баштанних, квасолі, патисонів, 
  баклажанів, кабачків.
5 квітня Зростаючий Не рекомендується посів, посадка та пересадка садово-городніх культур. 
  Рекомендується посадка кущів і дерев. Сприятливий день для підготовки 
  грядок і газонів до посадок, мульчування, для боротьби зі шкідниками 
  та обрізки дерев.
6 квітня Зростаючий Скористайтеся порадами минулого дня.
7 квітня Зростаючий Несприятливий день для посіву чи посадок овочевих культур, оскільки 
  рослини, посаджені в цей день, будуть віддавати всі сили на розвиток 
  кореневої системи, тоді як плоди вийдуть дрібними й несмачними, однак 
  посів однорічних квітів не забороняється.
8 квітня Зростаючий Не рекомендується садити й пересаджувати овочеві культури, фруктові 
  дерева, проводити посів на насіння. Рекомендується розпушування, 
  культивація, підгортання, мульчування дерев, обприскування.
9 квітня Зростаючий Рекомендується посадка кісточкових фруктових дерев, стручкових культур 
  (гороху, квасолі, спаржі, сочевиці), а також всіх видів квітів.
10 квітня Зростаючий Поради минулого дня. Сприятливий день для посіву овочевих, квітів, 
  зернових, бобових та інших культур. Рослини посіяні сьогодні порадують 
  великими плодами і приємним смаком, а насіння, зібрані з рослин будуть 
  придатні для подальших посівів.
11 квітня Повний Місяць Не рекомендуються посіви та посадки.
12 квітня Спадаючий  Рекомендується посадка більшості бульбових культур, крім картоплі. 
  Не рекомендується садити дерева. Ефективними будуть обрізка дерев і 
  ягідних кущів, щеплення, внесення добрив, полив, знищення шкідників, 
  розпушування ґрунту.
13 квітня Спадаючий День є родючим. Посіви будь-яких садових і городніх культур вітаються. 
  Рослини, посаджені в цей день, порадують швидким зростанням, активним 
  розвитком і якісним урожаєм.
14 квітня Спадаючий Несприятливий день для посіву чи посадки овочевих культур, а посів і 
  посадка квіткових культур не забороняються.
15 квітня Спадаючий Скористайтеся порадами минулого дня.
16 квітня Спадаючий Рекомендується утриматися від будь-яких садово-городніх робіт, окрім 
  культивації, прополки, знищення шкідників.
17 квітня Спадаючий Не рекомендується пересадка квітів. Сприятливий день для посадки 
  картоплі, редиски, брукви, ріпи. Рекомендуються розпушування ґрунту, 
  внесення органічних добрив, щеплення дерев.
18 квітня Спадаючий Сприятливий день для посіву овочевих, квіткових, зернових та інших культур. 
  Перші, у свою чергу, порадують хорошим урожаєм і насінням, які будуть добре 
  зберігатися. Посадка плодових дерев і кущів в цей день також рекомендуються.
19 квітня Остання чверть. Спадаючий Скористайтеся порадами минулого дня.
20 квітня Спадаючий Не рекомендуються посіви та посадки. Рекомендується проводити 
  обприскування й обкурювання, підстригання дерев і кущів, прополку.
21 квітня Спадаючий Несприятливий день для посівів чи посадок, краще зайнятися підготовкою 
  ґрунту до майбутніх посівів, ремонтом садового інвентарю, обробкою 
  ґрунту проти шкідників і хвороб, боротьбою з бур’янами.
22 квітня Спадаючий Рекомендуються посадки селери, редиски, цибулинних, висадка розсади 
  в ґрунт, підрізування та щеплення дерев і ягідних кущів. Відмінний час 
  для культивації, поливу і внесення добрив.
23 квітня Спадаючий Сприятливий день для посіву чи посадки будь-яких садових і городніх культур. 
  Рослини, посаджені в цей день, порадують швидким зростанням, активним 
  розвитком і якісним урожаєм. З пікіровкою і прищипкою слід почекати.
24 квітня Спадаючий Не рекомендуються посіви та посадки. Рекомендується підготовка ґрунту 
  під посів, знищення шкідників, прополка і мульчування.
25 квітня Спадаючий Скористайтеся порадами минулого дня.
26 квітня Новий Місяць Не рекомендуються посіви та посадки.
27 квітня Спадаючий Можна висівати овочеві, квіткові, зернові, бобові та інші культури. Правда, 
  насіння, зібрані з рослин, висаджених у цей день, сформуються в обмеженій 
  кількості, і будуть погано зберігатися.
28 квітня Спадаючий Рекомендується посадка бобових і рослин, що в’ються (плетиста троянда, 
  суниця, виноград), видалення зайвих пагонів, прополка, мульчування. 
  Рекомендується готувати місце під газони та грядки, боротися зі шкідниками 
  та хворобами (обприскування й обкурювання).
29 квітня Зростаючий Скористайтеся порадами минулого дня. Рекомендується посів однорічних квітів.
30 квітня Зростаючий День сприятливий для посівних та посадкових робіт. Особливу увагу  важливо 
  приділити овочевим культурам; патисонам, баклажанам, томатам, огіркам. 
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Таблиця сприятливих і несприятливих днів 
для посадки окремих культур

Назва культури Березень Квітень Травень Червень
Баклажани 3, 4, 12,14, 16, 20, 25, 30, 31 9, 18, 22, 26-28 3, 4, 14, 15, 19, 24, 25 1, 2, 11, 16, 20
Томати 3,4, 10, 12, 20, 25, 30, 31 8, 12, 13, 22, 26-28 9, 15, 19, 24, 25 2, 7, 11, 16
Перець 3, 4, 12, 14, 20, 30, 31 9, 11, 18, 26-28 8, 14, 15, 24, 25 2, 11, 20
Петрушка листкова 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 26-28 4, 15, 17, 20, 24, 25, 31 2, 11, 16, 20, 27-30
Петрушка коренева 19,22-24 16-18, 23, 28 4, 9, 17-13, 20-23
Капуста білоголова, цвітна 20, 25, 26, 30, 31 9, 12, 13, 18, 22, 26-28 4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16, 20
Кріп 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 26-28 4, 15, 17, 20, 24, 25, 31 2, 11, 16, 20, 27-30
Цибуля на перо 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 26-28 4, 15, 17, 20, 24, 25, 31 2, 11, 16, 20, 27-30
Редиска, редька, дайкон 15, 16, 18, 22 16, 18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30
Морква, буряк 1, 19, 22-24, 27-30 16-18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30
Салат 2, 3, 7, 9 18, 20, 23, 26-28 4, 15, 17, 20, 24, 25, 31 2, 11, 16, 20, 27-30
Огірки — 9, 18, 22, 26-28 4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16, 20
Кабачки, гарбуз, патисон 4, 6, 8 9, 18, 26-28 3, 4, 14, 15, 24, 31 1, 2, 11, 20
Кавун, диня — 22, 26-28 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16
Горох, боби, квасоля — 22, 28 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 7
Картопля 20-26 19-24 4, 7, 8, 9, 19, 24, 31 13 1, 6, 7, 15, 16

Як вирощувати помідори

Помідор — найпоширеніша овочева рослина, 
і не тільки в Україні. Його вирощують в усіх куточ-
ках нашої планети, якщо є хоча би більш-менш від-
повідні умови. Водночас в нашій агрокліматичній 
зоні томати є вибагливою овочевою культурою, 
оскільки вражаються вірусними хворобами, осо-
бливо фітофторозом. Щоб запобігти вірусним за-
хворюванням, перед висівом насіння помідорів 
слід витримувати 20 хвилин у 1% розчині марганце-
вокислого калію з наступним промиванням у воді 
та підсушуванням. Після цього насіння висівають 
в ящики на глибину 1,5-2 см з міжряддями 3 см. 
Фахівці рекомендують особливу увагу приділяти 
створенню пухкої поживної ґрунтосуміші для ви-
сіву насіння. Найчастіше з цією метою використо-
вують 2-3 частини перегною, що добре перепрів, 1 
частину садово-городньої землі і 1 частину піску. 
Не забудьте на 1 л підготовленої ґрунтосуміші до-
дати повну столову ложку попелу.

Оптимальна температура для проростання на-
сіння помідорів — 23-250С. Сходи з’являються, як 
правило, на 4-5 день. Пам’ятайте, що нижчі тем-
ператури затримують появу сходів, а більш висо-
кі — призводять до їхнього ослаблення. У подаль-
шому, як тільки з’явились сходи, слід додатково 
освітлювати розсаду.

Пікірувати сіянці томатів слід у віці 18-20 днів, 
коли утворяться 2-3 листочки. Такі сіянці прижива-
ються краще, ніж 10-12-денні, особливо в умовах 
недостатніх температур. Оптимальною температу-
рою після пікірування для розсади є 11-140С вночі 
і 16-180С вдень. При бажанні процес пікірування 
можна повторити через 2-3 тижні, коли рослини із 
грудкою поживної суміші пересаджують у горщеч-
ки розміром 10х10 см.

Особливу увагу приділяють підживленню. 
Останнє здійснюють 2-3 рази: перший раз до утво-
рення 2-3 справжніх листочків з розрахунку 0,5 г 
аміачної селітри, 4 г суперфосфату, 1,5 г сірчано-
кислого калію на 1 л води. У другому й третьому 
підживленнях, що проводять з інтервалом 10 днів, 
дози добрив подвоюються.

Розсаду вирощують при помірному водопос-
тачанні. Поливають нечасто, але рясно. Надлишок 
вологи призводить до надмірного зманіження рос-
лин, а нестача – до одержання пригнічених рослин, 
які після пересаджування у відкритий ґрунт продо-
вжують відставати в рості і дають низькі врожаї.

Готова до висадження 60-65-денна розсада 
має бути міцна, мати висоту (до точки росту) не 
більше 18-20 см і 7-8 справжніх листків.

З досвіду агрономії, насіння можна висівати у 4 
строки. Для надранньої культури для висаджування 
під плівкові укриття насіння висівають на початку 
і всередині лютого. Очікуваний врожай достигає в 
третій декаді червня. Для ранньої культури насіння 

висівають на початку і всередині березня. В цьо-
му випадку врожай починає надходити на початку 
липня. Третій строк сівби насіння — 20-25 березня. 
Це для так званих помідорів масових термінів ви-
саджування у відкритий ґрунт, що здійснюється в 
середині травня. Четвертий строк сівби насіння — 
з 1 по 10 квітня для висаджування розсади у від-
критий ґрунт: наприкінці травня — початку червня 
з метою отримання пізніх врожаїв.

Городники-аматори з власного досвіду реко-
мендують висівати насіння помідорів лише в дні, 
які збігаються з родючим знаком астрологічного 
календаря при зростаючому місяці.

В нашій місцевості найкращими сортами для 
отримання гарних врожаїв без застосування об-
робок від хвороб є ранні, тому що достигають до 
масового поширення фітофтори. Непогано заре-
комендували себе і високорослі томати більш піз-
нього строку дозрівання, але в цьому випадку, щоб 
отримати непоганий врожай, рослини слід пасин-
кувати, підв’язувати до шпалер, видаляти нижні і 
середні листки та обробляти спеціальними препа-
ратами від фітофторозу. Обрати потрібний сорт ви 
можете під час купівлі насіння, якого на даний час 
в роздрібній торгівлі дуже великий вибір. Однак 
більшість насіння є гібридами 1-го покоління, або 
F1, що не дозволяє висів зібраного з них насіння 
на наступний рік, оскільки рослини, вирощені з 
нього, втрачають задану селекціонерами сорто-
ву характеристику.

Для збору власного насіння і використання 
його у подальшому слід обирати випробувані ча-
сом сорти, які гарно зарекомендували себе серед 
городників-аматорів.

Як виростити перець

Лютий — останній місяць календарної зими, та 
це зовсім не означає, що агророботи городникам 
слід очікувати лише весною. Саме цього місяця 
необхідно підготувати насіння перцю та посіяти 
його, аби отримати гарну розсаду.

Як правило, городники-аматори звикли заго-
товляти насіння цієї культури власноруч з дозрілих 
плодів улюблених сортів, а деякі віддають пере-
вагу придбаному насінню нових елітних сортів. В 
такому випадку слід уважно ознайомитись з ха-
рактеристикою сорту, звернути увагу на торговий 
бренд виробника та упаковку. На ній має бути по-
мічено вага або кількість насінин, номер партії та 
дата кінцевого використання. Зараз у продажу є 
велика кількість різноманітних сортів і гібридів на-
сіння перцю багатьох агрофірм і компаній, серед 
яких найчастіше зустрічаємо «Алекс», «Аэлита», 
«Астарта», «Вассма», «Світязь», «Семко», «Семена 
Украины», «Seminis» тощо. Аби уникнути підробок 
при купуванні, звертайте увагу на насіння відомих 
вам фірм, адже воно коштує дорожче і запаковане 

у подвійні пакети. Також слід віддавати перевагу 
насінню місцевих насіннєвих станцій, бо їх продукт 
вирощено саме у наших кліматичних умовах. Це 
у подальшому гарантує гарну схожість, адаптацію 
розсади до пересаджування та непоганий врожай.

Вирощування розсади перцю починається з 
таких основних заходів. Висівайте насіння у стро-
ки з середини до кінця лютого. Намагайтеся, щоб 
намічений для сівби день збігся з родючим зна-
ком астрологічного календаря на «зростаючому» 
Місяці. За 10-12 днів до висівання готуйте ґрунто-
суміш, якщо вона не була заготовлена з осені, у 
такому співвідношенні: 1 частина торфокрихти з 
«кротовин», 1 частина перегною або компостної 
землі та одна частина річкового піску. Не забудь-
те продезінфікувати насіння 1% розчином марган-
цевокислого калію впродовж 20-25 хв., після чого 
ретельно промийте його. В подальшому намочіть 
насіння у стимуляторі росту в талій холодній сні-
говій воді. Для набрякання насіння помістіть його 
у вологу марлю біля батареї на 3 доби. Потім на-
брякле насіння поставте для загартування в холо-
дильник при температурі 00С і тримайте до сівби 
3-4 доби. У день сівби ящики вщерть заповніть 
ґрунтосумішшю, полийте ґрунт крутим окропом, 
дайте охолонути і після чого висівайте насіння у 
борозенки на глибину 1-1,5 см з міжряддями 5 см, 
загорніть насіння та при необхідності полийте те-
плою водою. Не забудьте ящики накрити поліетиле-
новою плівкою і поставити їх поблизу батареї, аби 
дотримуватись температурного режиму 25-280С.

Через 3-7 днів після висівання, коли почина-
ють з’являтися сходи, поставте ящики на підві-
коння і поступово зніміть поліетиленову плівку. 
Температура повітря, де знаходиться розсада, має 
становити 16-180С. Достатня кількість світла і по-
мірна температура не дадуть змоги витягуватись 
розсаді. Не забувайте періодично 1-2 рази на день 
відкривати кватирку і провітрювати. Вже через 
10-15 днів після сівби зробіть перше проривання 
рослин, залишаючи міцніші. При поливі викорис-
товуйте розчин попелу: 1 ст. ложка на півлітра рі-
дини. Поливайте розсаду сніговою або дощовою 
водою під корінь, як тільки підсохне верхній шар 
ґрунту: на початку розвитку рослин — рідко, а по-
тім частіше. Встановлено, що кращими якостями 
відрізняється розсада перцю, вирощена на помір-
но зволоженому ґрунті, ніж на вологому.

Як виростити капусту

Виростити розсаду капусти насправді доволі 
просто. Спочатку висівають насіння, вирощують 
сіянці, а потім у фазі сім’ядоль їх пікірують в пар-
ник, ящик, а краще в поживні торф’яні горщечки, 
які щільно встановлюють в парник або у відкри-
тий ґрунт і засипають поживною сумішшю. Термін 
посіву насіння на розсаду визначають, виходячи 
з того, що від висіву насіння до появи сходів про-

ходить 7-13 днів, а від сходів до повноцінної роз-
сади ще 45-50 днів. Тому висівати насіння в ящи-
ки для отримання гарної розсади капусти треба 
за 55-65 днів до її висадки в ґрунт. Виходячи з 
цього, за часом легко підрахувати потрібний тер-
мін посіву насіння.

Після появи сходів температура повітря не 
повинна перевищувати 6-7°С. Особливо важли-
вий цей температурний режим вночі. Якщо ви не 
зможете підтримувати температурний режим, то 
розсада витягнеться. При цьому в кращому випад-
ку ви отримаєте розсаду низької якості, в гіршому 
— вона гине. Знижену температуру зберігають 6-7 
днів, потім її підвищують вдень до 15°С, а вночі — 
до 12°С. Як правило, сіянці до пікіровки полива-
ють дуже помірно, водою кімнатної температури 
або взагалі майже не поливають. Вологість пові-
тря не повинна перевищувати 70-75%, тобто пові-
тря повинне бути сухим.

Через 10-12 днів при появі у сходів одного-двох 
справжніх листочків їх пікірують в горщики, ста-
канчики, ящики або прямо в парник. Ця пікіровка 
(пересадка) необхідна рослинам для поліпшення 
освітлення, збільшення площі живлення коренів, 
зміцнення кореневої системи. Для цього горщики 
або стаканчики заповнюють тієї ж поживною су-
мішшю, що і для посіву насіння, сіянці поливають 
розчином марганцевокислого калію і приступа-
ють до пікіровки.

У ґрунті тоненькою паличкою роблять ямку і 
садять в них сіянці, заглиблюючи їх до сім’ядольних 
листочків. Дуже довге коріння попередньо прищи-
пують на одну третину їхньої довжини. При посадці 
треба уважно стежити за тим, щоб корінці розта-
шовувалися рівномірно, не загиналися і були до-
бре захищенні ґрунтовою сумішшю. Після посадки 
рослини ґрунт обережно притискають в зоні роз-
ташування коренів. Молоді садівники при цьому 
часто притискають не корінь, а стебло, що робити 
не можна. Всі слаборозвинені сіянці при пікіровці 
треба викидати. Поливають розсаду тільки в міру 
висихання ґрунту, температура води повинна бути 
18-20°С. Після поливу обов’язкова хороша венти-
ляція приміщення.

Не забувайте! Надлишкова вологість ґрунту 
і повітря при вирощуванні розсади капусти при-
водить до її захворюванню «чорною ніжкою» і 
загибелі.

Тому приблизно раз в тиждень розсаду треба 
поливати водою з марганцівкою. Якщо ж «чорна 
ніжка» все-таки з’явилася, то треба негайно при-
сипати ґрунт сухим прожареним піском шаром 
1-1,5 см. Якщо ви вирощуєте розсаду в ящиках 
без пікіровки, то на цій фазі розвитку її треба 
прорідити на відстані 5-6 см. При вирощуванні 
розсади в горщиках або кубиках збільшити пло-
щу ґрунтового і повітряного харчування можна 
за допомогою збільшення проміжків між ними 
в ящику на 2-3 см, які відразу ж треба засипати 
ґрунтовою сумішшю. Протягом перших 10-12 діб 
після пікіровки сіянці ростуть дуже повільно, 
потім їх зростання йде більш інтенсивно. Про-
тягом перших тижнів у рослин утворюються по 
2-3 справжніх листочки, а перед висадкою на 
постійне місце вже 4-6 справжніх листків. За 
тиждень до висадки у відкритий ґрунт полив 
розсади водою припиняють, щоб стримати її 
зростання. Перед вибіркою напередодні ввечері 
розсаду рясно поливають водою. За 2-3 години 
до висадки в ґрунт розсаду знову рясно поли-
вають водою. Якщо ж ви розсаду вирощували 
в горщиках, то від надмірного поливу утримай-
теся, бо торф’яні горщики можуть розвалитися.
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Навіщо ми вчимо 
англійську мову?

Сьогодні потреба і запит на знання іноземних мов, а саме англій-
ської, є у будь-якій сфері роботи та навчання. Володіння англій-
ською завжди стане вам у нагоді. Завдяки їй ви зможете сприйма-
ти більше інформації, ніж інші, спілкуватись з цікавими людьми та 
просто дивувати знайомих своїми знаннями. А якщо ви мрієте про 
кар’єрний ріст, то знання англійської мови будуть дуже доречними.

Англійська як засіб спілкування
Англійську часто називають мовою міжнаціональної комунікації. 

Очевидно через те, що все людство на планеті «за замовчуванням» ви-
рішило спілкуватись саме цією мовою. Наступні цифри свідчать самі 
про себе: приблизно 1.500.000.000 людей в світі говорять англійською 
мовою. Ще 1.000.000.000 людей вивчають цю мову. 75% всіх листівок у 
світі пишуться англійською. Майже всі міжнародні конференції та кон-
курси проводяться англійською мовою. Наприклад, Олімпійські ігри чи 
конкурс Міс Світу.

Якщо ви знаєте англійську мову, то ви можете: спілкуватись з людь-
ми з усього світу та вести бесіди в міжнародних Інтернет-чатах і групах, 
дізнаватись багато цікавого про життя та культуру інших країн; з легкіс-
тю подорожувати світом, оскільки англійською говорять більше, ніж в 
100 країнах світу. Знаючи англійську, ви без будь-яких труднощів запи-
таєте дорогу, розпочнете бесіду та попросите про допомогу; англійська 
допоможе піднятись вам по кар’єрній драбині. Якщо ви шукаєте гарну 
роботу, пов’язану зі сферою бізнесу, технікою чи наукою, негайно бе-
ріться за вивчення англійської. А якщо вам вже пощастило знайти гар-
ну роботу, можна вивчити цю мову для кар’єрного росту. Ви можете в 
оригіналі дивитись британські та американські фільми й читати твори 
британських та американських авторів. Ваші знання дозволять насоло-
джуватися англомовними піснями. Адже пісні стають ще кращими, як-
що ви розумієте їх зміст.

Вчи і отримуй задоволення
Вивчення англійської мови може бути не тільки корисним, а й при-

ємним. Відчуття того, що ви з кожним днем дізнаєтеся щось нове та 
удосконалюєте себе, ні з чим не зрівняється. Ви ніколи не забудете той 
момент, коли заговорили з іноземцем або зрозуміли, про що йдеться в 
тому чи іншому фільмі. Вас буде приваблювати процес навчання, якщо ви 
усвідомите, що з кожним днем ваша англійська стає більш довершеною.

Проте, якщо не вистачає сили волі змусити себе приступити до ви-
вчення англійської, а бажання безумовно є, то в цьому допоможуть курси 
вивчення іноземної мови. В кожному містечку знайдеться такого роду 
навчання, адже запит на допомогу у вивченні іноземної мови стає все 
більшим. Можна підібрати для себе найкращий варіант за місцезнахо-
дженням і підходом до навчання. Курсів, рекламованих в Інтернеті, чи-
мало, і адреси знайти не складно. Всім добре відомо, що подібні курси 
платні, і не всім це по кишені. Також не завжди є можливість ходити на 
них. Для таких людей є зручний і доступний варіант вивчення іноземної 
мови: безкоштовні Інтернет-сервіси та програми для вивчення іноземних 
мов: «Duolingo» сервіс для вивчення іноземних мов з «нуля»; «LinguaLeo» 
—  для вивчення англійської мови, проте підходить для тих, хто має ба-
зовий рівень — новачкам навчатись буде дещо складно. «LingQ» надає 
базу онлайн-уроків та величезну онлайн бібліотеку матеріалів. «Rosetta 
Stone» — це не просто сервіс для вивчення іноземної мови, а цілий набір 
мобільних додатків до одного з найвідоміших інтерактивних підручників. 
«Babbel» надає можливість вивчати та вдосконалювати мови, яких не 
зустрінеш на інших сайтах. «Busuu» — сервіс, де всі завдання супрово-
джуються ілюстраціями і голосовими підказками. Наприкінці кожного 
уроку пропонується контрольна робота, деякі з цих робіт перевіряються 
дипломованими фахівцями.

Англійська і твоя професія
Також, за даними статистики, в 2016 найпопулярнішим вибором 

навчання став факультет іноземних мов. Найбільша кількість абітурієн-
тів віддала перевагу вивченню англійської філології. Але чи насправді 
така, на перший погляд, корисна, потрібна і затребувана професія дає 
гарантію, що в майбутньому ви будете забезпечені роботою? Про це ми 
запитали у випускників факультету іноземних мов ПНУ ім. Стефаника.

— Що на сьогодні дало вам вивчення англійської мови? Чи пов’язали 
ви свою професію із англійською? Чи не шкодуєте, що обрали саме цю 
спеціальність? Які, на вашу думку, переваги у володінні англійської мови?

Наталія: Вивчення англійської дало мені свого роду впевненість у 
собі, я не збентежусь, якщо до мене звернеться іноземець, мені легко 
зорієнтуватися в іншій країні. Я не шкодую, тому що немає з чим порів-
няти. Якби я мала ще одну вищу освіту, з легкістю могла б порівняти. Я 
навчаю дітей на приватних курсах.

Роксолана: На даний час я перебуваю в Німеччині. Тут я навчаюсь, 
вивчаю інші іноземні мови, зокрема іспанську, але, незважаючи на до-
сить високий рівень моєї англійської, потрібно вчити більше, і оскільки 
я вивчала англійську в Прикарпатському університеті, тут мені вчити до-
водиться менше. Крім того, я отримала місце вчителя англійської мови 
на один семестр в приватній школі. Я не шкодую про свій вибір, бо з ди-
тинства знала, що з англійською буде пов’язана моя професія в майбут-
ньому. І думаю, вже й не потрібно наголошувати, наскільки може допо-
могти англійська під час подорожей. Звичайно, дивлюся фільми, слухаю 
музику, маю можливість відвідувати вечірки і семінари («мовні вечори») 
різноманітних студпрограм, де студенти по обміну з різних країн пре-
зентують свою країну англійською мовою. Англійська відкриває багато 
дверей. Також я люблю слухати у Youtube виступи (Talks) TEDx — хороша 
можливість дізнатися багато чого корисного і цікаво за короткий час: не 
потрібно сидіти і спеціально читати наукові статті, можна готувати їсти 
і паралельно слухати. Ще один момент щодо мов одного походження 
(особливо однієї мовної сім’ї) — у їх вивченні допомагає знання англій-
ської. Я це чітко усвідомила і побачила на практиці під час вивчення іс-
панської. Значення багатьох слів можна просто вгадати тільки через те, 
що вони дублюють англійські.

Ірина СИНІВ, студентка ПНУ ім. Стефаника

Моє тіло — моє діло?
Упродовж років Україні та й загалом світу не дають спокою питання штучного пе-
реривання вагітності. Ми спробували дізнатися, у чому полягає проблема аборту, 
та як до неї ставляться люди загалом.

Соцопитування, які публікуються у Інтер-
нет-мережі, свідчать, що більший відсоток лю-
дей все ж таки не вважають аборт винятково 
правом жінки. Статистика виглядає так: «це 
справа жінки» — проголосували 7% людей; «це 
залежить не тільки від неї» — 86%; а інші 5% 
мають альтернативну думку стосовно цього 
питання, якою поділились.

Дехто вважає, що абортів не повинно 
бути взагалі: «Ні, це не є правом жінки, так 
само не є правом чоловіка чи інших осіб. 
Життя дає Бог (жінка і чоловік дають тіло 
дитині), тому саме Він може ним розпоря-
джатися, тобто забрати». «Аборт не анулює 
вагітності — він просто робить тебе матір’ю 
мертвої дитини». Ще дехто стверджує, що 
все залежить від ситуації.

З огляду на ці відповіді стало цікаво, 
як би у даній ситуації діяла чоловіча стать насе-
лення. Тут думки теж розходяться. На питання: 
«Якби ваша дівчина несподівано завагітніла, ви 
б сказали їй позбутись дитини?» одні відповіда-
ють: «Ні, я б думав, як сказати про це своїй мамі, 
довелося б жити з дівчиною, бо це ж моя дити-

на», інші: «Якби дівчина мені не подобалась, то 
так, я б сказав їй робити аборт».

На сьогодні аборти повністю забороне-
ні лише у 4 зі 193 країн світу (інформація зі 
звіту ООН 1996 року). В Україні, так само як 
і в Росії та Білорусії, переривання вагітності 
не вважається злочином і є дозволеним. 
Але вагітні часто не цілком усвідомлюють, 
що вони не лише вбивають плід, а й сер-
йозно ризикують власним здоров’ям. Адже 
аборт несе гарантовано ряд пізніх усклад-
нень, серед яких є велика кількість запаль-
них захворювань, ризик утворень різного 
роду пухлин, можливі патології в майбут-
ніх немовлят, а щонайгірше — безпліддя. 
Насамперед, ця ситуація завдає реальної 
шкоди рівню народжуваності в державі, ін-
шими словами, веде до виродження нації.

У світі щорічно налічується 60 000 000 
жінок, які проходить через абортарій, з трьох 
вагітностей лише одна закінчується поло-
гами, а дві — абортами.

Суспільство шукає способів запобігти 
убивству ненароджених, і одним із таких 

шляхів є так звані як «Вікна життя». Є таке і 
в обласному центрі Прикарпаття. Однак, як 
свідчать медики, у нас цим способом вря-
тувати дитину користуються вкрай рідко.

Тим часом статистика вражає, скажімо, 
тим фактом, що рівень, абортів в Україні за-
лишається найвищим серед країн Європи. 
За офіційними даними аборти роблять 10 
українок із 1000, що є удвічі більше, аніж у 
Європі. А за неофіційними даними, по Укра-
їні плоду позбуваються утричі частіше, ніж 
про це говорить офіційна статистика.

«Якщо я в день знімаю з крісла хоча б 
одну жінку і врятую хоча б одне життя, то 
я цей день рахую найщасливішим у моєму 
житті», — каже одна із представниць гіне-
кологічної палати.

Вікторія ГУРИНОВИЧ, 
Вікторія САЙНЮК, 

студентки ПНУ ім. Стефаника

  СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Реальність із правом 
на помилку

Кілька десятиліть тому ніхто й уявити 
не міг, що людина матиме можливість на 
деякий час потрапляти до іншої реальнос-
ті, наче доторкатись до незнайомого світу, 
ставати із ним одним цілим — чи це сусідня 
планета, чи безлюдний острів далеко-дале-
ко за горизонтом. Та великі розуми нашого 
світу не марнують час і досягли у цій спра-
ві чималих успіхів. Мова йде про так звану 
«віртуальну реальність». Віртуальна реаль-
ність, або VR, — уявний світ, створений за 
допомогою комп’ютерних технологій, які за-
безпечують візуальні та звукові ефекти, що 
занурюють глядача в ілюзорний вимір за 
екраном. Взаємодіяти із ним можна за до-
помогою спеціальних сенсорних пристроїв, 
які відтворюють кожен рух, таким чином, без-
посередньо створюючи ілюзію присутності 
людини у тому нереальному світі.

Із чого усе починалось? Поняття «штуч-
ної реальності» уперше ввів Майрон Крюгер, 
американський комп’ютерний художник, на-
прикінці 60-х років ХХ століття. 1964 року 
Станіслав Лем, польський філософ, футу-
ролог та письменник, у одній зі своїх праць 
відкрив питання: «Як створити дійсність, 
яка б для розумних створінь, що у ній жи-
вуть, нічим не відрізнялась від звичної ре-
альності, але підкорялась іншим законам?» 
Творцем праобразу віртуальної реальності 

вважається американець Мортон Хейліг. 
Він створив пристрій, що назвав «Сенсора-
мою». Цей ґаджет за гроші показував гля-
дачеві коротенький фільм зі стереозвуком, 
дув маленьким феном у потилицю, іміту-
ючи вітер, і вібрував. На жаль, Хейліга не 
зрозуміли, і такі задумки, як «шолом вірту-
альної реальності», не реалізувались, хоча 
його послідовники змогли втілити цей та 
інші проекти у життя.

Віртуальна реальність максимально 
близька до дійсності, усі відчуття, емоції, 
які можна пережити, є непідробними. Важ-
ливим є те, що людина навіть не відчуває, 
що місце, у якому вона знаходиться, не-
справжнє, бутафорське. Одягаєш шолом 
— і гуляєш вуличками міста разом із ко-
ханою людиною, серце калатає, вирива-
ється із грудей від щастя, а через хвили-
ну знімаєш ґаджет — і знову опиняєшся у 
чотирьох стінах, сам. Або ж пробираєшся 
крізь джунглі, а на тебе біжить голодний 
тигр. Знімаєш шолом — і ось ти у безпеці, 
радий, що з тобою все добре. Віртуальна ре-
альність зможе замінити людям дійсність, 
у якій вони точно не зможуть пережити ту 
чи іншу емоцію. Хвилює лише ймовірність 
можливості сплутати справжнє життя із та-
ким «обманом». Багатьом може здатися, 
що усе це — пусті забавки, наче віртуаль-

на реальність користується попитом лише 
в ігровій індустрії, а ігри, як полюбляють 
казати представники старшого поколін-
ня, для малюків та дурнів. Так, VR чудово 
реалізовує себе у якості порталу до відео-
ігрових світів, та й найбільший відсоток 
користувачів ґаджетів віртуальної реаль-
ності складають геймери. Але можливос-
ті та перспективи віртуальної реальності 
доволі недооцінені більшістю споживачів.

Пристрої віртуальної реальності посту-
пово з’являються на прилавках магазинів, 
та шаленого попиту на них поки що немає, 
тим паче в Івано-Франківську. Згідно з про-
веденим опитуванням, лише двоє людей 
із десяти знають про ґаджети VR та й про 
віртуальну реальність узагалі.

У близькому майбутньому віртуальна 
реальність стане невід’ємною частиною 
нашого звичного життя. Аналітики вияви-
ли, що програми VR можна застосовувати 
у різних сферах діяльності. Хірурги навча-
тимуться робити складні операції, знахо-
дячись десь між серцевих камер хворого, 
діти за шкільними партами ставатимуть 
свідками великих світотворчих революцій 
та переворотів, науковці проводитимуть 
небезпечні експерименти, не переймаю-
чись за своє життя. Увесь шарм віртуаль-
ної реальності у тому, що її не існує, у ній 
можна помилятись скільки завгодно, знову 
і знову, чого у справжньому житті ми роби-
ти не можемо.

Юліана ЖИТАР, 
студентка ПНУ ім. Стефаника

Для фотоманії є всі умови
На дворі 21 століття. І фотографія стала не лише способом зафіксувати мить на 
пам’ять, а й засобом спілкування у соціальних мережах, стилем життя та й просто 
захопленням. Сьогодні ми розповімо про місця в Івано-Франківську, де ви можете 
зробити цікаві фото, зокрема і селфі. Отже запрошуємо у фотомандрівку містом.

Якщо ви любитель ретрофотосесій, то 
вулиця Івана-Франка — саме те, що вам по-
трібно: старі будівлі й безліч дикого вино-
граду, що в’ється балконами, створюють 
атмосферу старовини.

Для прихильників сучасності більше 
підійде «стометрівка», нічні вогні якої ви-
глядають на знімках ефектно і фешенебель-
но. Влітку на пішохідній вулиці обласного 
центру можна придбати квіти чи повітряні 
кульки, що стануть цікавим доповненням 
на вашій фотографії.

Тематичні фото чудово робити на-
впроти галереї сувенірів «Оле-Тур» на ву-
лиці Січових Стрільців. У цій крамниці за-
вжди креативно оформлені вітрини, тому 
святкові фото до Дня Валентина, Хеловіну, 
Нового року чи Великодня вам гарантова-
ні. До цієї ж категорії можна віднести ще 
один магазинчик сувенірів: «Дон Педро» 
на вже згадуваній вулиці Франка. Перед 
магазинчиком красуються мексиканські 

декорації та машина у ретро-стилі, вітряк 
і ще багато інших декоративних атрибутів. 
Фішкою цього магазину є дошка, на якій 
щодня оновлюються привітання з імени-
нами, то ж у своє свято ви можете зроби-
ти фото саме там.

Прекрасним місцем для фотосесій в 
національних автентичних вбраннях є «Бас-
тіон», також перед ним є площа, на котрій 
можна зробити гарні групові фото. Освіт-
лення всередині галереї дозволяє експери-
ментувати із портретною зйомкою, а мури 
та безліч вікон створюють ідеальний фон.

Так звані «лампові» (приємні, теплі, 
домашні) фото виходять на вуличці Труша 
біля кав’ярні «Говорить Івано-Франківськ», 
адже сама вулиця викладена бруківкою, а 
лампи, якими прикрашений знадвору буди-
нок, створюють дуже затишну та романтич-
ну атмосферу.

Ще одна річ, яку обов’язково потрібно 
побачити і зазняти, це, безсумнівно, пано-

рама міста. Уже давно в Івано-Франківську 
працює оглядовий майданчик на Ратуші, 
з якого видно увесь центр і не тільки. Чу-
десні фото вийдуть практично в будь-яку 
пору року та час доби (добре підходить 
для селфі).

Це далеко не всі місця, у яких можна 
зробити класні світлини, а тільки найбільш 
популярні серед жителів та гостей міста. 
Експериментуйте, шукайте щось цікаве, не-
знане та наповнюйте своє життя яскрави-
ми моментами.

Христина ТУРАК, 
студентка ПНУ ім. Стефаника
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Овен
Овнам в цей час рекоменду-
ється проявляти спокій, щоб 
дрібні розбіжності не призве-
ли до бурхливих конфліктів. 
Зараз високий ризик розриву 

відносин. Час сприятливий для творчос-
ті і науки, розширення дружніх, ділових 
зв’язків. Довіряйте інтуїції, а в разі яких-
небудь складнощів звертайтеся до друзів. 

Телець
Сприятливий час для ліку-
вання, осягнення секретів, 
вивчення таємних наук. У 
деяких Тельців з’являться 

можливості для професійного зростання. 
Чого зараз категорично слід уникати, так 
це авантюр, пов’язаних з грошима, які в 
гіршому випадку здатні призвести до ве-
ликих проблем, в тому числі і юридичних. 

Близнюки
Наступний тиждень може при-
нести успіх Близнюкам, які за-
ймаються публічною діяльніс-
тю. В цей час намагайтеся час-

тіше відвідувати цікаві заходи. Зараз у вас є 
можливість розширити коло своїх контактів 
і навіть закохатися. Сприятливий час для 
зміцнення відносин з другою половинкою. 

Рак
Настає вдалий час для того, 
щоб вкласти гроші в нерухо-
мість і зайнятися вирішенням 
домашніх питань. У професій-

них питаннях можливі як успіхи, так і різкі 
зміни. Якщо ви не зможете домовитися з 
іншими людьми, то ці зміни будуть нега-
тивними. Зараз дуже велика ймовірність 
конфліктів і навіть ворожнечі. 

Лев
Неспокійний тиждень, що 
вимагає уважного став-
лення до свого здоров’я та 
контро лю за емоційним ста-

ном. Сильні хвилювання імпульсивність 
у вчинках можуть призвести до пору-
шення здоров’я. Тиждень хороший для 
розставання зі шкідливими звичками, 
змінами ритму життя.

Діва
Дуже важливо уважно при-
слухатися до сигналів сво-
го організму, щоб не пропус-
тити початок хвороби. Осо-

бливо уважними повинні бути люди з 
хронічними хворобами, не виключені 
загострення. І не варто сильно хвилюва-
тися, хвилювання погано позначаються 
на самопочутті.

Терези
Намагайтеся не переван-
тажувати в цей час нирки і 
серцево-судинну систему. То-
ді тиждень, незважаючи на 

свою напруженість, буде цілком спри-
ятливим для вашого здоров’я. На по-
чатку періоду варто поберегтися тим, 
хто схильний до судинних і шкірних за-
хворювань.

Скорпіон
Уразливі серцево-судинна і 
травна системи, але в осно-
вному у тих, кому ці уразли-
вості передалися у спадок. 

Хоча в будь-якому випадку збалансова-
не, повноцінне харчування в цей час при-
несе вам велику користь і відведе бага-
то проблем зі здоров’ям. Остерігайтеся 
будь-яких надмірностей і крайнощів.

Стрілець
Наступного тижня може про-
явитися схильність до захво-
рювань дихальної системи, 

тривале знаходження у не провітрюва-
них приміщеннях і куріння приносить 
більше шкоди, ніж зазвичай. Зате цей 
період дуже хороший для розставання 
зі шкідливими для здоров’я звичками. 

Козеріг
Тиждень, коли матеріаль-
на сфера для вас найбільш 
важлива. Не виключені вели-

кі витрати, значущі придбання, в осно-
вному націлені на створення затишку і 
комфорту в будинку і заради власного 
задоволення. Гарний час для покупки 
прикрас, предметів інтер’єру і техніки. 

Водолій
Планети дають багато енер-
гії, яку можна направити на 
вирішення матеріальних пи-
тань, поліпшення добробуту. 

Допоможе впевненість у собі і доброзич-
лива увага начальства. Непогано піде 
інтелектуальна діяльність. Успіх мож-
ливий, якщо робота передбачає пере-
міщення, поїздки та зустрічі.

Риби
Фінансові досягнення вима-
гають великого вкладення 
сил, але при цьому небезпеч-
но демонструвати завзяття в 

роботі. Таке положення більше сприяє 
таємній діяльності або роботі в службі 
безпеки, або закритих організаціях. В 
інших галузях важко працювати на по-
вну силу і вдавати при цьому ледачого, 
щоб уникнути збитків.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 18 по 24 квітня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  Будинок  в м. Тисмениця, вул. Кокор-
на, 8. Тел.: 066 385 13 23.
 Латунні дверки для печі; латунна 
духовка (брайтура); рушта чавунні; 
шубер; котел на газ мод. 2210; ав-
томатика ОПК; умивальник фаянсо-
вий; умивальник із нержавійки; во-
дяні насоси Ворскла 0,8 кВт; БЦНМ 
0,7 кВт; водяний насос ручний; труби 
нержавіючі 2, 5, 32 мм; труби стальні 
32 мм; електроди нержавіючі; труби 
каналізаційні чавунні 50,100; люки 
каналізаційні; облицювальна плитка 
різних кольорів; облицювальна плит-
ка для підлоги; бідон алюмінієвий 
25 літровий; лінолеум із малюнком 
на матеріалі; штучне хутро рожево-
го кольору. Тел.: 066 913 38 09, Іван.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в 
м. Тисмениця, вул. Галицька. Можли-
вий 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. Індивіду-
альне опалення. Тел.: 066 789 34 57.

 Дитячі товари б/у: дитяча йогуртни-
ця «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); кошики-
гойдалки (2 шт.); клітку для папуг; кліт-
ку для хом’ячка; манеж дитячий; дитя-
чі речі та взуття. Тел.: 066 832 07 67.
 Два комплекти кахелю  б/у. Ці-
на договірна. Тел.: 097  356  96  08; 
096 244 35 66.
  Земельну ділянку під будівництво (30 
соток); дерево кругляк; кований дашок 
1х1,5 м. Тел.: 096 395 35 93.
 Сіно в тюках. Ціна договірна. Тел.: 
099 094 77 03.
 Плуги тракторні, трикорпусні. Ціна 
по домовленості. Тел.: 066 915 33 50.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисме-
ниця, площа 10 сот. Тихе місце. Ціна 
7500 у. о. Тел.: 095 034 59 49.
 Коня з возом і реманентом. Тел.: 
068 623 12 60. 
 Дрібну картоплю: 1 кг — 1,50 грн., ква-
солю: 1 л — 18 грн. Тел.: 097 487 03 16.
  Будинок  в м. Тисмениця, вул. В. 
Стефаника, 25. Ціна договірна. Тел.: 
099 721 96 92.

  Терміново! Новий цегляний 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 пово-
ротний УУМП» (1100 грн); борону БН-1 
(1450 грн); прополювач (1200 грн). Тел.: 
096 225 20 70, 095 216 08 68, Руслан.
 Меблеву стінку  світлого кольору, довжи-
на 3,8 м, висота 2,0 м, в хорошому стані; 
меблеву стінку темного кольору, висота 
2,8 м, в хорошому стані; 4-камфорну 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.
  Земельну ділянку  0,0857 га в м. Тисме-
ниця, масив «об’їзна». Ціна договірна. 
Тел.: 067 665 12 32.

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. Городня сланка 
рослина. 4. Чохол для пістолета. 7. Бо-
гиня дикої природи у римській міфології. 
9. Індіанці Північної Америки. 10. Мис-
ливська куля. 12. Легке тістечко. 13. Ба-
нанове дерево. 14. Карликовий буйвіл 
з острова Сулавесі. 17. Головний порт 
Ємену. 18. Задня частина тулуба коня. 

20. Прісний пиріжок з начинкою в азер-
байджанській кухні. 21. Богиня, що уо-
соблювала Всесвіт у давньоіндійській 
релігії. 22. Гострий зуб. 24. Напівдорого-
цінний кварцовий камінь. 28. Візантій-
ська монета. 29. Син Ареса та Астіохи. 
33. Фільтр для муки. 36. Тихоокеанська 
сардина. 37. Прошарок суспільства. 38. 

Сплав заліза з вуглецем. 39. Український 
кардіохірург. 40. «Досвід добрий, якщо 
за нього не заплачено надто …» (Фуллер).

По вертикалі: 1. «… слід боятися біль-
ше, ніж смерті» (античний афоризм). 2. Гір-
ська індичка. 3. Популярний соус у давньо-
римській кухні. 5. Мережа автозаправок 
в Україні. 6. Біогенний лікарський препа-
рат з маточного молочка бджіл. 7. Знак 
музичної альтерації. 8. Поліцейський чин 
у Франції. 9. Величезний божественний 
птах в шумеро-аккадській міфології. 11. 
Трипалий південноамериканський страус. 
15. Припинення життєдіяльності організ-
му в несприятливих умовах. 16. Шановна 
людина в народів Середньої Азії. 17. Зо-
лотистий заєць. 19. Дрібний друкарський 
шрифт. 23. Ескіз, зроблений нашвидкоруч. 
25. Плодове дерево. 26. «І найменшого … 
нікчемним не вважай» (Бухороі). 27. Сто-
лярний інструмент. 30. Застільна промова. 
31. Рослина, з якої виготовляють текілу. 
32. Французький актор, продюсер та ре-
жисер … Делон. 34. Карти для ворожби. 
35. Столиця Еквадору.

Відповіді на кросворд в № 7:
По горизонталі: 1. Барбара . 6. Аруд. 

7. Омар. 9. Рахва. 11. Сиг. 12. Абака. 18. 
Ільм. 19. Макраме. 20. Адан. 23. Шабаш. 
24. Атрек. 28. Осло. 29. Дантист. 30. Па-
рі. 33. Ічиги. 34. Брі. 35. Пінія. 38. Муар. 
39. Хорт. 40. Камерун.

По вертикалі: 2. Ашуг. 3. Рамі. 4. 
Халва. 5. Проба. 8. Митра. 10. Альт. 13. 
Кадр. 14. Біатлон. 15. «Заважає». 16. 
Аметист. 17. Анархія. 21. Пат. 22. Кеб. 
25. Ключ. 26. Отара. 27. Какі. 31. Агамі. 
32. Дієта. 36. Пава. 37. Хоку.

 1    2   3  4 5    6 

7    8 

9     10    11 

12    13       14    

15 16

 17    18   19  

20     21     

22 23   24  25  

26 27

28    29 30  31  32  33    

34 35

36     37     

38     

39         40      

Тисменицька міська рада 
проводить 

громадські слухання 
щодо розгляду 

та затвердження 
детальних планів територій:
— для будівництва індивідуального гаражу 

та господарських будівель по вул. Поповича в м. 
Тисмениця;

— для будівництва та обслуговування житло-
вого будинку, господарських будівель та споруд 
по вул. Височана в м. Тисмениця;

— для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі в ур. «Обїзна» м.Тисмениця. 

Пропозиції та зауваження від фізичних 
та юридичних осіб приймаються до 23 бе-
резня 2017 року за адресою: м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 32 в кабінеті земельного від-
ділу (другий поверх міської ради). Громадські 
слухання будуть проводитись 24 березня 2017 
року о 14.00 в залі засідання Тисменицької 
міської ради. 
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Цього тижня СК «Арсенал Страху-
вання» стояла на захисті вашого майна 
і виплатила вам 6 692 944 грн., з яких:
по КАСКО — 2 831 153 грн. по Автоцивілці — 1 152 742 грн.

по майну — 553 977 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.

З Днем народження!
Нашу творчу, натхненну, енергійну

Ярославу Остапівну,
креативну бібліотекарку, чудову жінку, шановану односель-
чанку вітаємо з Днем народження та бажаєм, щоб над нею 
завжди світило ласкаве сонечко, щоб життєва дорога стели-
лася кучерявим барвінком, щоб ангели небесні берегли її по-
всякчас, Господь дарував сили й бажання до праці, а близькі 
й рідні огортали увагою й любов’ю. Нехай все ладнається в 
домі й на роботі, хай мріється і збувається. Доброго здоров’я 
та благословенного довголіття!

Голова села Ганнусівка, депутати й працівники сільської ради, виконком, 
працівники соціальних установ, учасники художньої самодіяльності

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

з Днем народження  директора 
Андрія Романовича РЕВЮКА.

Бажаємо Вам здоров’я, оптимізму, реалізації ідей і задума-
них планів, посмішок фортуни, успіху та стабільності. 

Завжди залишатися таким же уважним, життєрадісним, кре-
ативним, тактовним, цілеспрямованим, який вміє передбачати 
всі ситуації на два кроки вперед. 

А ще бажаємо Вам творчих успіхів та кар’єрного росту, сі-
мейного благополуччя та звичайного людського щастя.

 Бути хорошим керівником дано не кожному, але нашому колективу з Вами дуже по-
щастило! Це справжній талант — бути таким професіоналом своєї справи. Вітаємо!

  ПОГОДА

У понеділок, 27 лютого 
— без опадів. Тем пера-
тура вночі: 0°С, вдень: 
+9°С. Вітер пів денно-
східний 1 м/с.

У вівторок, 28 лютого — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: -1°С, денна: 
+12°С. Вітер південно-
схід ний 4 м/с.

У середу, 1 березня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +1°С, вдень: 
+10°С. Вітер південно-
східний 4 м/с.

У четвер , 2 берез-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +3°С, денна: 
+8°С. Ві тер південно-
східний 3 м/с.

У п’ятницю, 3 березня — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +2°С, вдень: +4°С. Ві-
тер північно-західний 4 
м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Місяць ріжками вниз — на тепло 
й добрий врожай.

  Бурульки довгі в кінці лютого — 
до довгої весни.

  Яскравий і блідий місяць — на 
гарну днину.

  Який перший день посту, така й 
весна. Який другий день, таке буде 
й літо. А по третьому дневі рівня-
ють осінь. 

  Голуби розворкотілися — на тепло.
  Побачив шпака — знай: весна бі-

ля порога.
  Погляньте на останні снігові ку-

чугури, якщо поверхня їх шерехата 
— на врожай, якщо гладка — хліб не 
вродить.

24 лютого — Власів день
  «Пролив Улас олії на дороги — по-

ра зимі вбирати ноги».
  Якщо цього дня відлига, то моро-

зів більше не буде.
27 лютого — Кирила, Мелатія

  На Кирила добра погода — до морозів.
  Погожий день — літо буде гарне, 

але морози триватимуть.

Наостанок

Поз доровляємо!
Колектив Тисменицького районного центру 

соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді здоровить із днем 
народження свою колегу — фахівця із соціальної роботи 

Оксану КІТ. 
 Ми не питаєм, скільки тобі літ, бо ти цвітеш, неначе маків цвіт,
 В очах любов, натхнення і надії. І ми бажаємо, щоб заповітні мрії
 Не припиняли радісний політ. Живи і мрій, і щастя зустрічай,
 Нехай думки летять за небокрай і втілюються у життя казкове,

 Бо Ти прекрасна і обов’язково зустрінеш зачарований розмай.

Непересічна зустріч
Життєвий випадок привів до нашої оселі у Пшеничниках цікавого дідуся 
з вдачею юнака. Бо душа у нього молодецька, яка має планів-устрем-
лінь на майбутнє ще на три людські життя. Мова йде про киянина Ми-
колу Семеновича Волгу, заслуженого діяча мистецтв України, члена-ко-
респондента Академії архітектури, професора. А до всього того ще й 
письменника і поета.

Пан Микола завітав у гості до мо-
го батька, з яким підтримує товариські 
стосунки. Зважилися запросити його до 
школи. Він радо погодився, аби познайо-
мити дітлахів, та й нас, учителів, із своїм 
мистецьким відкриттям, яке проілюстро-
ване у розкішному альбомі з інтригую-
чою назвою «Артабетка» (видавництво 
Ту-принт, Київ, 2008). В альбомі – його 
авторські картини-композиції, на яких 
хизуються своїми «портретами» камені-
самоцвіти у всій красі. Такого світ ще 

не бачив, тому й отримав автор за своє 
відкриття патент на винахід.

І ті картини супроводжує авторське 
віршування. Дітки уважно дослухалися 
до мудрувань творця. А ще з цікавістю 
погортали сторінки нової книги Волги 
М. С., яка має назву «Версаль і Козинка». 
Послухали цікаві оповіді з цього фолі-
анту. В цілому книга, яка ще не вийшла 
значним накладом, розкриває сенс бут-
тя в невеличких оповідях тих проявів 
життя, які сталися на шляху автора. То-

му сприймається, як щире одкровення, 
якому віриш без сумніву, та й котрому 
хочеться слідувати.

Дітлахи радо зазнимкувалися з 
цікавим гостем та попрямували до 
шкільного краєзнавчого музею Єв-

гена Васильовича Стефанюка, нашого 
ревного хранителя народної минувши-
ни. Відвідини музею справили цікаві 
враження нашого непересічного гос-
тя, занотовані ним у Книзі відвідин. 
І ось що він написав…

Із сьогодення – у вчора і післявчора
Коли би захотілось тобі доторкну-

тися оком, свідомістю, душею і рукою 
до швидкоплинності часу – миттєвості 
життя – то йди до Краєзнавчого музею 
Пшеничниківської школи.

Зустріне тебе творець-чаклун Євген 
Васильович, візьме за руку та й поведе 
із сьогодні у вчора і післявчора. Та й по-
верне знову в сьогодення…

Раптом охоплює тебе живе відчуття 
того, що вихор часу несе із далекого каз-

кового дитинства до: колиски, ще теплої 
тобою; маминого геть спрацьованого ру-
беля та чугунової праски, розігрітої ду-
бовим жаром; дідового ціпа, який пахне 
соломою та все ще теплого від його на-
трудженої руки; бабиної прялки, на якій 
ще колишеться жива нескінченна нит-
ка льону-коноплі, в’юнкого зайчика-ве-
ретена з вервечкою-клубочком вовни…

А ось у старенькій шафі втаємниче-
на грамота наших пращурів: зачитане 

до дір Святе письмо, замусолений віком 
Кобзарик, ще молодий портретом та вже 
славетний краянин Іван Франко, чарівна 
бунтівниця Леся…

Без них не добувалися хліб та до хліба; 
не творилася краса вишивана, стругана, лі-
плена, палена, мальована; не розширювали-
ся приватні та гуртові душевні устремління, 
не гострився розум, не гартувалася воля…

Додати би до цієї мовчазної історії 
тихесенький матусин-бабусин спів ко-
лискової, традиційні, одвічно живі, ко-
лядки-щедрівки та сумно-веселі весільні 
хороводи односельців-краян…

Але тихесенько, там десь під сте-
лею, живою вібрацією.

Можливо ще й було би записати на 
магнітні тасьми перекази найстарших. 
Про ті, вже неблизькі часи, коли вони 
були дужими та щасливими від моло-
децької сили, від захмарних мрій та зем-
них звершень. Про їхнє нелегке але таке 
красиво-натуральне життя (…роботою 
змучені, але не розлючені…)

І завершується наша подорож у кра-
янське минуле відчуттям зовсім реаль-
ного початку кінця. Кінця ще нашої ходи 

земної, сьогоденної доби господарюван-
ня і творіння окремої особистості, ро-
дини, громади. Бач, вишивану батьків-
ську сорочину раптом змінив військо-
вий стрій сина.

А насамкінець завершує експозицію 
ще гарячий із холодного металу шмат 
ворожого снаряду. Смертоносний бісів-
ський посланець.

Ось і внаяв – початок кінця. Аж мо-
торошно…

Але душа тихесенько наспівує, бо 
торкнулася того, що вже було. Здавалося 
б мертве, а воно ожило тут, в музеї не-
байдужої старшої Людини. Вона і приве-
ла сюди наших славетних трударів-пра-
щурів, які творили себе і сотворили нас.

Чи достойні ми, теперішні Вони, їх-
ніх мрій-устремлінь? Чомусь сумно ста-
ло наприкінці подорожі. В душі защемі-
ло. Бо ожила Вона! Побачила і почула…

Микола ВОЛГА

Підготувала 
Любов ГЛОМБА-ПЕТЕЛЮК, 

педагог-організатор 
Пшеничниківської школи

Ми Стрітення Господнє 
зустрічаєм

15 лютого у родинному колі Марковецького навчально-виховного 
комплексу було проведено народознавчу виховну годину «Лютий 
лютує, красну весну чує», яку підготувала зі своїми вихованцями 
Оксана Сенеджук.

У заході взяв участь і настоятель церкви святого Димитрія Василь Лесюк, 
який розповів про одне з дванадцяти головних свят – Стрітення Господнє. 
Під час дійства в інсценівках відтворено українські традиційні обряди. Гос-
подиня свята Леся Пачковська познайомила із народними прикметами, за 
якими визначались і погода, і достаток у цьому році.  Роль Зими і Весни ви-
конували шестикласниці Юлія Настюк та Аліна Третяк. А тематична книжкова 
виставка, підготовлена завбібліотекою села Марківці Людмилою Андрейчук, 
підкреслила багатство обрядів українського народу. 

На завершення свята до присутніх звернулась учитель християнської 
етики Марія Заник, яка говорила про вагоме значення Слова Божого та хрис-
тиянських чеснот у житті кожної людини та побажала усім Божого благо-
словення, міцної віри – нехай усіх охороняє стрітенська свічка і свята вода.

Наталія НАСТЮК, заступник директора школи з виховної роботи
Фото Олі ПІДЛУЦЬКОЇ 


