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Сьогодні — дощ. Ніч-
на температура: +5°С, 
вдень: +7°С. Вітер пів-

нічно-західний 4 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: -1°С, вдень: +14°С. Вітер пів-
денн0-східний 3 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна тем-
пература: +4°С, денна: +14°С. Вітер 
південний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

  «Головне досягнення, 
що ми об’єднали 
громаду»
Інтерв’ю з найуспішнішим 
головою-ювіляром

 стор. 3

  Незабаром 
розпочнуться ЗНО
Від нинішніх студентів — майбут-
нім абітурієнтам

 стор. 6

  Волейбольний 
чемпіонат визначив 
переможця
а футбольний — на старті

 стор. 6

  П’ять сторінок
пам’яті викладачів 
Тисменицької ДШМ

 стор. 7

Успіх — це коли ти дев’ять разів упав, але десять разів піднявся.
Джон Бон Джові

Керівництво облради насамперед 
відвідало села Тисменицького району, 
які в минулому році стали переможцями 
обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування. 
Це, зокрема, Рошнів (проект “Іннова-
ційні енергоефективні заходи вулично-
го освітлення с. Рошнів. Реконструкція 
з використанням ВДЕ (енергії сонця)”. 
Про деталі реалізації проекту говорив 
сільський голова Рошнева Богдан Бі-
дочка. У Клубівцях про будівництво но-
вого спортзалу для учнів школи (проект 
“Здорові діти — майбутнє нації”) розпо-
вів сільський голова Богдан Рекетчук. 
У Липівці про стадії реалізації проекту 
“Облаштування комфортних місць гігі-
єни в Липівській ЗОШ І-ІІІ ступенів” го-
ворили секретар сільської ради Оксана 
Попович та директор Липівської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Василь 
Вінтоняк, у Братківцях про реалізацію 

проекту “Створення комфортних умов 
для навчання школярів в селі Братків-
ці” розповідали сільський голова Та-
рас Федорів та директор Братковецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Роман Кіяшко). Робо-
ча група на чолі з О. Сичем відвідала 
дитячий садок в селі Вільшаниця, на 
процес будівництва якого з 2012 року 
Івано-Франківською обласною радою 
виділено 751500 грн. Сільський голо-
ва Вільшаниці Володимир Ющишин та 
завідувач дитячого садка Оксана Смо-
лій доповідали про завершення будів-
ництва цього об’єкта-довгобуду та його 
значимість для громади села.

Після об’їзду сіл керівники облас-
ної та районної рад, а також райдер-
жадміністрації провели робочу зустріч 
у стінах районної ради із селищними, 
сільськими головами Тисменицького 
району, депутатами районної ради, ке-
рівниками районних служб та управ-

лінь, відомств, підприємств, установ 
та організацій.

Голова Івано-Франківської обласної 
ради Олександр Сич проаналізував ефек-
тивність та якість використання коштів 
обласної ради, виділених на реалізацію 
проектів-переможців конкурсу проектів 
розвитку місцевого самоврядування та 
відзначив, що майже всі проекти вже 
перебувають на стадії завершення. На-
голосив, що Тисменицький район – у 
трійці лідерів щодо фінансування з об-
ласного бюджету, оскільки цей район 
розміщений навколо обласного центру 
і його інфраструктура тісно пов’язана з 
Івано-Франківськом. Так, торік з облас-
ної скарбниці для Тисмениччини профі-
нансовано 18,5 мільйона гривень. Цьо-
го року вже передбачено 4,5 мільйона 
гривень, не враховуючи фінансування 
проектів від громад району, що стали 
переможцями обласного конкурсу. Їх у 

2017 році налічується 13. А це, за сло-
вами голови обласної ради, ще понад 4 
мільйона гривень бюджетних інвестицій 
на розвиток Тисмениччини.

О. Сич повідомив, що особливо ак-
туальними в цьому році будуть проекти 
щодо забезпечення населення якісною 
питною водою, а також обласна рада 
запроваджує проекти розвитку – нада-
ватиме фінансову та інформаційну під-
тримку з підготовки та реалізації про-
ектів із залученням інвестицій заради 
створення нових робочих місць, розви-
тку інфраструктури тощо, тобто, таких 
проектів, які даватимуть позитивну від-
дачу для громад в майбутньому. Говорив 
Олександр Сич також і про консоліда-
цію зусиль органів місцевого самовря-
дування, місцевих депутатів та органів 
виконавчої влади заради досягнення 
позитивних результатів у розвитку міс-
цевих територіальних громад. Щодо до-
бровільного об’єднання громад голова 
обласної ради наголосив, що обласна 
рада йтиме назустріч тільки в тих ви-
падках, коли таке об’єднання й справді 
буде добровільним (але воно має бути 
виваженим і поміркованим).

Перший заступник голови обласної 
ради Василь Гладій відзначив високу 
відповідальність голів місцевих громад 
у реалізації проектів, адже майже всі 
вони виконані на 80-90%, наголошував 
на необхідності залучення інвестицій 
для розвитку громад, говорив про му-
ніципально-приватне партнерство, яке 
стало б наріжним каменем процвітан-
ня громад.

Начальник відділу з питань міжна-
родних зв’язків, інвестицій та проектної 
діяльності виконавчого апарату Івано-

Франківської обласної ради Юрій Цим-
балюк наголошував у своєму виступі, 
що варто також готувати не тільки міс-
цеві проекти, а долучатись до роботи з 
іноземними проектами і грантами. Він 
повідомив, що обласна рада розпочи-
нає транскордонне співробітництво у 
рамках проекту “Україна-Угорщина-Ру-
мунія-Словаччина”, де також розігрува-
тимуться гранти, і можна буде залучати 
кошти на реалізацію нагальних потреб 
територіальних громад, та звернув ува-
гу на те, що термін подання проектів у 
рамках цього співробітництва спливає 
в листопаді цього року.

Варто зауважити, що зацікавленість 
очільників сільських громад у пошуку 
шляхів розв’язання наболілих питань і 
проблем місцевих громад була досить 
високою – вони активно ставили запи-
тання та спілкувалися із членами робо-
чої групи (питання, що стосуються різних 
сфер життєдіяльності громад, обгово-
рювали сільські голови сіл Побережжя, 
Довге, Угринів, Підпечери, Вільшаниця, 
завклубом с. Добровляни, а також де-
путати районної ради Микола Іваненко 
та Галина Бринзей).

Голова районної ради Роман Крутий 
підвів підсумки наради та відвідин на-
селених пунктів району, подякував усім 
за співпрацю, підтримку та розуміння, 
висловив сподівання, що Тисменицький 
район і надалі буде утримувати лідиру-
ючі позиції у справі співфінансування з 
обласного бюджету, побажав усім при-
сутнім миру, процвітання, добробуту та 
подякував за участь у нараді.

Марія КУЦІЙ, 
Тисменицька районна рада

Сич обіцяє підтримку

28 лютого Тисменицький район з робочою поїздкою відвідали голова Івано-
Франківської обласної ради Олександр Сич, його перший заступник Василь Гладій, 
начальник відділу з питань міжнародних зв’язків, інвестицій та проектної діяль-
ності виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради Юрій Цимбалюк, а 
також депутати обласної ради від виборчих округів Тисменицького району Василь 
Гладун, Василь Попович та Роман Ткач.

Гостей  у  Тисмениці  зустрічали  голова  Тисменицької  районної  ради 
Роман  Крутий, голова  Тисменицької  районної  державної  адміністрації 
Іван  Семанюк ,  заступник  голови  районної  ради  Ігор  Федоришин ,  ке-
руючий  справами  виконавчого  апарату  районної  ради  Юрій  Проценко, 
перший  заступник  голови  районної  державної  адміністрації  Володи-
мир  Заник.
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  НА РИНКУ ПРАЦІ

Ярмарок вакансій: 
активний діалог

27 лютого Тисменицький 
районний центр зайнятості 
провів черговий ярмарок ва-
кансій. Під час таких заходів 
роботодавці мають можли-
вість швидко та якісно піді-
брати потрібних працівників, 
а мешканці району скориста-
тися шансом при мінімальних 
затратах часу пройти співбе-
сіду з представниками бага-
тьох підприємств, організа-
цій, безпосередньо від них 
отримати інформацію про вид 
діяльності, наявність вільних 
робочих місць, вакантних 
посад та умови прийняття, 
оплату праці. 

Відкриваючи ярмарок вакансій, ди-
ректор Тисменицького РЦЗ Петро Дани-
люк зауважив, що можна говорити про 
«позитивні зміни на ринку праці Тисме-
ниччини». Так, станом на 1 лютого мину-
лого року на одне вакантне місце претен-
дувало 100 чоловік, а цього року — 27. 
Торік було працевлаштовано 1528 осіб.

Одним з важливих здобутків у вза-
ємовідносинах центру зайнятості з ро-
ботодавцями є зацікавленість у співпра-
ці. Те, що склались надійні партнерські 
стосунки між Тисменицьким  центром 
зайнятості і роботодавцями знайшло 
наглядне підтвердження і під час яр-
марку вакансій. Актуальними на ринку 
праці залишаються робітничі професії. 
Так, робітників конкретних професій і 
кваліфікацій потребують ПАТ «Тисмени-
цягаз», ПАТ «Івано-Франківськцемент», 
СВП «Завод Прокерам ТОВ «Голдкера-
міка (с. Загвіздя) — потрібні газоелек-
трозварювальник, токар. ТОВ «Мірам» 
(селище Лисець), яке займається по-
шиттям спортивного взуття, ТОВ «Ста-
тус ФУД ЛТД» (с. Старий Лисець), яке 
випікає печиво.

Івано-Франківська дирекція УДППЗ 

«Укрпошта» запрошує на роботу началь-
ника відділення зв’язку у с. Черніїв, лис-
тонош, є вакантні робочі місця сорту-
вальників неподалік вокзалу обласно-
го центру.

Є вакансії й у відділі культури Тисме-
ницької РДА: завідуючого клубом села 

Довге, керівника народного аматорсько-
го колективу в клубі с Красилівка. Для 
людей з музичною освітою пропонува-
лась вакансія художнього керівника. Ви-
бір тут широкий: Вільшаниця, Братківці, 
Ганнусівка, Угринів, Лисець, Чукалівка.

На контрактну службу запрошує Тис-
меницький районний військовий коміса-
ріат. Грошове забезпечення військовос-
лужбовців за контрактом досить високе 
— від семи тисяч гривень. Серед переваг 
військової служби за контрактом окрім 
достойної платні, також матеріальна до-
помога (двічі на рік), оплачувана від-
пустка від 30 днів, за контрактником 
(раніше цього не було) зберігається ро-
боче місце і середньомісячна зарплата 
на підприємстві чи установі, де він пра-
цював. Також гарантується безкоштовне 
медичне обслуговування. Є ряд пільг і 
щодо житлового забезпечення.

Можна відмітити, що спілкування 
під час ярмарку вакансій бажаючих пра-
цевлаштуватись з представниками  ро-
ботодавців проходило досить зацікав-
лено, жваво. 

У заході, що проводився Тисме-
ницьким РЦЗ, взяли участь начальник 

відділу організації надання соціальних 
послуг обласного центру зайнятості Те-
тяна Плесканка, заступник начальни-
ка управління економіки Тисменицької 
райдержадміністрації Тетяна Петруняк. 

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Насамперед

Директор Тисменицького РЦЗ Петро Данилюк, 
начальник відділу взаємодії з роботодавцями 

Тетяна Грєшнікова 

Під час ярмарку вакансій

Новітні Крути. 
Вечір-зустріч з воїнами АТО

Іноді задаю собі питання: скільки ще літ, чи століть Україна нестиме на пле-
чах тягар війни? Скільки життів зжере могильна земля? Отворить чорну па-
щу – і поглине юність чи старість чиюсь. Та земля, окроплена юначою кров’ю, 
материнською сльозою, впаде нам на плечі посивілою косою мами, печаллю 
нареченої, дивним усміхом ненароджених немовлят…

Небесна Сотня… Вдивіться у їхні пор-
трети. Сонячн-сонячні посмішки, глибин-
ний погляд очей, в яких і досі жевріє 
надія на краще майбутнє. Україна для 
них була понад усе. Горів центр Києва, 
в димах та вогнях гартувалася воля до 
життя, де смерть летіла на секундах, 
де обвуглений синьо-жовтий прапор 
став символом боротьби. То були но-
вітні Крути!

То була Голгофа, де розпиналися 
найсвітліші надії. І скільки б років не 
жили ми, стільки пам’ятатимемо остан-
ній вірш Сергія Нігояна, останній крок 
Романа Гурика, який обірвався разом 
із дзвінком до найдорожчої людини – 
до мати…

…У Милуванському клубі сидять 
змужнілі не по літах учасники Майда-
ну, воїни АТО. В скорботній тиші лунає 
цокання годинника… Хвилина мовчан-
ня. І реквієм по убієнних – «Плине кача 
по тисині…». Хто придумав цю пісню, її 
тужну, жалібну мелодію, що спазмами 
стискає горло? Народ! Лемки! І вже ле-
тить Небесна Сотня у вирій білокрилим 
птахом, а перед очима батько із мерт-
вим сином на руках та ніяк не може йо-
го відпустити.

На сцену сільського клубу вихо-
дить Ангел (Каміла Парипа) зі свічкою 
в руках:

Небесну Сотню, Господи, прийми,
Прийми їх душі з білими крильми.
Прости, Всевишній, що не вберегли
Свого народу, кращії сини…
Символічна свічка з рук в руки іде 

по залу, де розміщено викладки книг 
і фотографій Небесної Сотні «Свічки 
пам’яті на серці України».

На сцену виходять ведучі Станіслав 
та Аня Чабан, а також Христина Горді-
ца та Таня Кланіца, задушевно читають 

поезії. В залі схлипують жінки, ховають 
сльози на очах воїни АТО, а їх у нашому 
селі багато: Володимир Гавриш, Роман 
Зінько, Андрій Харенко, Роман Гудима, 

Андрій Гуменюк, Ігор Вінтоняк, Богдан 
Серемчук, Іван Рудяк, Андрій Ступніць-
кий, Богдан Гресько, Богдан Гладуник, 
Андрій Дужик.

Зі сцени лунають пісні «Моє село», 
«Вишні» у виконанні Олександра Гор-
дієнко, «Чорнобривці», «Незнайомий 
мій брат» – у виконанні Андрія Чаба-
на, «Ой чого ти, мамо, посивіла рано», 
«Є на світі моя країна» – у виконанні 
Вікторії Гудими.

Тамує сльози колишній «афганець» 
Василь Дуткевич; пісня лине, навіває 
тихим леготом у душу спогади, нагадує 
про тих, хто ніколи не вернеться до рід-
ної домівки.

Виступають учні школи (Уляна Ко-
нарська та Тетяна Конарська, Євгенія 
Гавриш). Співають пісні про тих хто 
віддав життя за Україну на Майдані, в 

зоні АТО. Зал схвильовано притих, ко-
жен думає ніби про своє. Але я знаю: в 
цю хвилину на устах і в серці – Україна.

У залі сидять воїни АТО, їхні ма-
тері, дружини та діти. Вони діляться 
своїми спогадами, переживаннями. 
А в той час, коли ми сидимо в цьому 
затишному залі, наші хлопці Богдан 
Гладуник, Богдан Гресько, Андрій Ду-

жик перебувають на військовій служ-
бі в зоні АТО.

«Скажи солдате, як ти там на сході?
У зиму цю, чи добре вдітий ти?
Що сниться у холодному окопі?
Як часто рідні шлють тобі листи?»
Хочеться подякувати завклубом Га-

лині Зінько, завбібліотекою Галині Бубні, 
сільському голові Марії Татарин та го-
лові районної ради і нашому районно-
му депутату Романові Крутому за теплу 
зустріч і організацію заходу.

Організатори та учасники сфотогра-
фувалися біля стенду «Учасники АТО – 
наші односельчани». І хочеться крізь 
сльози крикнути: «Хлопці, вертайтесь 
живими! Ми дуже чекаємо Вас».

Марія ГОРДІЄНКО, вчитель 
української мови і літератури

Тисменицький районний військовий комісаріат проводить набір 
громадян України на військову службу за контрактом рядового, 

сержантського і старшинського складу
Приймають громадян призовного віку, які мають вищу, 

професійно-технічну, повну або базову середню освіту і не про-
ходили строкової військової служби, військовозобов’язані, а 
також жінки (обов’язкова згода від командира частини), які 
не мають військових звань офіцерського складу з відповід-
ною освітою та спеціальною підготовкою.

Вік кандидатів на військову службу за контрактом – від 
18 до 40 років. Громадян, які не досягли граничного віку пере-
бування в запасі (для чоловіків – 60 років, для жінок – 50 ро-
ків), можуть теж прийняти на військову службу за контрактом.

Для громадян України, які вперше прийняті на військову 
службу за контрактом, встановлюють такі терміни військової 
служби в календарному обчисленні:

з військовозобов’язаними, прийнятими на посади ря-
дового складу – три роки;

з військовозобов’язаними, прийнятими на посади сер-
жантського і старшинського складу – від трьох до п’яти років, 
залежно від згоди сторін.

Грошове забезпечення військовослужбовця залежить 
від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну 
проходження військової служби. Сьогодні грошове забезпе-
чення осіб рядового, сержантського і старшинського складу 
– від 7000 до 8500 грн, а також раз на рік надають: матері-

альну допомогу для вирішення соціально-побутових  питань 
у розмірі місячного окладу грошового утримання; грошову 
допомогу на оздоровлення у разі надання щорічної черго-
вої відпустки у розмірі місячного грошового забезпечення.

При переїзді до нового місця служби в інший населе-
ний пункт виплачують грошову допомогу в розмірі 100% 
місячного грошового забезпечення на військовослужбов-
ця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного 
члена його сім’ї.

Для контрактників, які проходять службу в зоні прове-
дення АТО, встановлено додаткову грошову винагороду від 
1200 до 4000 гривень.

Для жителів Тисменицького району, хто прийняв рішен-
ня вступити на військову службу за контрактом, встановлено 
грошову допомогу в розмірі 2000 гривень за рахунок коштів 
місцевого бюджету.

Інформація про наявність вакансій та військові частини 
Збройних Сил України можна отримати в районному військо-
вому комісаріаті. Перелік вакантних посад постійно оновлю-
ється на підставі заявок з військових частин.

Звертайтеся, чекаємо за адресою: м. Тисмениця, вул. 
Липова, 7, Тисменицький районний військовий комісаріат. 
Тел.: (0342) 55-28-14, 066 098 07 41.

Оголошення 
Керівникам вищих і професійно-технічних 

навчальних закладів та студентам
Виконавчий комітет Тисменицької міської ради повідомляє про початок 

прийому конкурсного пакету документів для призначення стипендії міського 
голови для талановитих студентів міста.

  Конкурсний пакет документів складається з листа-направлення, рекомен-
даційного листа та анкети-заявки вищого навчального закладу або професійно-
технічного навчального закладу за узгодженням керівника органу студентського 
самоврядування, а також копії дипломів чи грамот про перемогу в конкурсах, 
фестивалях, олімпіадах, копія паспорта.

Кандидат на отримання стипендії повинен: бути мешканцем м. Тисмениці; 
навчатись в одному з вищих або професійно-технічних навчальних закладів; бу-
ти віком до 35 років на момент надходження пакету документів; відзначатись 
успішним навчанням за підсумками навчального року; брати активну участь у 
громадській діяльності; не знаходитись в академічній відпустці.

Документи приймаються до 15.03.2017 року.
За більш детальною інформацією звертатися в приймальню Тисменицької 

міської ради за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 32, 2-й поверх.
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Анатолій Лущак: Усе мені дав спорт
Другого березня сільському голові Старого 

Лисця Анатолієві Лущаку виповнилося 50 років. За 
кілька днів до того ми поспілкувалися з ювіляром, 
який збирався в своє чергове відрядження до Ки-
єва, по диплом магістра державного управління.

– Анатолію Романовичу, своє 50-річчя ти зустрі-
чаєш у званні підполковника поліції, кандидата наук 
з фізичного виховання і спорту; буквально днями 
ти здобув диплом магістра державного управління; 
ти втретє очолюєш Старолисецьку сільську раду. 
А ким ти себе позиціонуєш передовсім?

– Усе мені дав спорт. Маю звання майстра спор-
ту з боротьби самбо, і фактично заняття спортом 
ще з підліткового віку визначило мою подальшу 
долю та життєвий шлях. Я виховувався в багато-
дітній родині, у батьків нас було семеро, і не випа-
дало бути тягарем на їх плечах… Господь дав мені 
чудового тренера Михайла Михайловича Данили-
ка, котрий до нас, самбістів, відносився як рідний 
батько. Ми повністю довірялися йому, а Михайло 
Михайлович вивів нас на високий рівень чемпіонів 
України, призерів чемпіонатів колишнього Радян-
ського Союзу. Про івано-франківських самбістів 
знала вся країна. І це вплинуло на мою службо-
ву кар’єру, і на все, скажемо так, свідоме життя.

Після закінчення школи я поступив до сільсько-
господарського технікуму, служив у армії, був чемпі-
оном спочатку молодіжних першостей України, потім 
призером чемпіонатів України по самбо, в 1988-му 
виконав норматив майстра спорту. І тренер одного 
разу просто сказав: «Я тебе не відпускаю, ти будеш 
тренувати разом зі мною…» Так я став тренером-ви-
кладачем спортклубу, ще до закінчення технікуму. 
У той час система фізичного виховання трималася 
на державі, була налагоджена селекційна робота, 
а звання майстра спорту, між іншим, давало право 
займатися педагогічною діяльністю у відповідній 
сфері. Заочно поступив у Львівський університет 
фізичної культури. А в 1990 році мене запросили 
служити в Івано-Франківську школу міліції.

– Я так розумію, що це стало дещо несподі-
ваним поворотом у твоїй біографії, але, врешті, 
на півтора десятка років визначало подальші дії, 
відкрило нові знайомства, можливості?

– Чесно: радий, що так склалося, бо то була 
нова хвиля, нове захоплення. Мені приходилося 
займатися чоловічими видами спорту, і не тільки 
самому, а й готувати молодих міліціянтів. На мені 
лежала немала ноша – як старший викладач шко-
ли міліції відповідав за весь блок рукопашного 
бою, спеціальної підготовки. Приємно, що в 1990 
році команда нашої школи міліції, у якій я висту-
пав як діючий тренер, на чемпіонаті СРСР серед 
навчальних закладів системи внутрішніх справ за-
йняла перше місце. Особисто на тому чемпіонаті 
я отримав п’ять нагород, а вручали годинники, то 
уяви собі – привіз додому п’ять годинників… Не-
забутнім для мене залишиться ще один спогад 
про той чемпіонат. Моїм першим наставником у 
школі міліції був нині покійний Петро Федорович 
Стецюк, надзвичайно порядна людина, майстер 
спорту з трьох видів боротьби. Так от, під час по-
єдинків після кожної моєї перемоги Петро Федо-
рович, стоячи біля суддівського столика в формі 
підполковника радянської міліції, підстрибував і 
вигукував: «Ще не вмерла Україна!»

– Ти продовжував спортивну кар’єру?

– У тому ж 1990 році я став срібним призером 
чемпіонату Союзу по самбо, і, по суті, був відкритий 
шлях на міжнародні змагання. Але в школі міліції 
мене переконали: якщо ти зараз поїдеш, ми тебе 
вже не побачимо, а з тебе добрий викладач… Може, 
якби такий вибір стояв сьогодні, вчинив би інакше, 
а то, погодься, були інші часи, тож зробив вибір на 
користь викладацької роботи. Хоча, до 1998-го я 
постійно виступав на чемпіонатах України серед 
навчальних закладів, проходив у фінали. Того року 
на спартакіаді України по самбо в Луцьку зійшовся 
в поєдинку з титулованим спортсменом, за спиною 
якого вже були виступи на чемпіонатах світу. Про-
грав йому з мінімальним рахунком, ходжу злий, а 
тренер і каже: «Толя, ти що хочеш у чоловіка хліб 
забрати? Це ж його робота…»

– І ти зосередився на викладацькій роботі…
– Так. Але в кінці 90-х декан заочного факуль-

тету Львівського університету фізкультури, мій на-
уковий керівник Микола Олексійович Борищак за-
пропонував поступити в аспірантуру. Я пробував 
віджартовуватися, мовляв, який з сільського хло-
па науковець. А він на те: науці потрібні українці – 
в галузі фізичного виховання і спорту дуже важко 
знайти людей з ученими ступенями і українськими 
прізвищами. А якщо в нас немає наукової еліти, не 
буде й майбутнього України. Відтак, я поступив до 
аспірантури на державне замовлення. Тішуся, що 
успішно пройшов цей шлях, захистив дисертацію, по-
знайомився з поважними компетентними людьми, 
світилами цієї наукової галузі, серед яких чимало 
наших земляків з Прикарпаття. Зрештою, для ме-
не все логічно: спорт у молодому віці, а наставник 
повинен послуговуватися досвідом і знаннями. Ті 
знання стали в пригоді. У 2004 році я провів всеу-
країнську конференцію з прикладної фізичної під-
готовки. В інституті внутрішніх справ (заклад, як 
відомо, кілька разів змінював назву) я очолював 
кафедру спеціальної бойової та фізичної підготов-
ки, де 25 офіцерів вели всі напрямки тактико-фізич-
ної підготовки курсантів. У 2005 році мені запропо-
нували посаду заступника начальника Прикарпат-
ського юридичного інституту. Майже рік виконував 
обов’язки, а коли вийшло офіційне призначення…

– Зробив різкий поворот у кар’єрі, чи не так?
– Я вирішив, що досягнув пристойних резуль-

татів у спорті, викладацькій та науковій діяльності, 

пора прислужитися рідному селу, селу, в якому ви-
ріс, побудувався, живу. І в березні 2006 року мене 
обрали сільським головою Старого Лисця.

– Анатолію, як на мене, простий перелік того, 
що вдалося зробити в Старому Лисці за цих уже 
майже 11 років, займе дуже багато місця. Щось 
ти продовжив після свого попередника, щось за-
провадив сам…

– Давай одразу внесемо поправку: не я зробив, 
ми зробили, Старолисецька громада.

– Гаразд. Ви зробили дуже багато. Але що би 
ти відзначив передовсім, яке головне досягнен-
ня цього періоду?

– На моє переконання, головне досягнення в 
тому, що ми зуміли об’єднати громаду, зробити її 
життєдіяльною. Звичайно, можна час від часу по-
тягти того воза; раз вправо, раз вліво, так, на жаль, 
і загалом є в українському суспільстві. Але вре-
шті такі потуги зводяться нанівець. Нам вдалося 
на рівні депутатського корпусу, підприємців, усіх 
односельчан, побудувати таку модель людських 
відносин, що ми зуміли щоденно примножувати 
в своїй громаді. Нам не стидно сказати, що депу-
татський корпус, а якщо хочеш – політична еліта 
села сьогодні на належному рівні. Принаймні, за 
це десятиліття, ми нічого не розвалили, не плака-
лися, а створювали і показали свою модель, яка 
на сьогоднішній день є однією з найкращих в Укра-
їні. І це не лише моє суб’єктивне твердження, воно 
підтверджене фактами та аналізом.

Ми пробували різні кроки. Один з досить вда-
лих – це місцева газета, яка є містком між владою 
і громадою, літописом сьогодення Старого Лисця 
і презентує громаду за її межами…

– Між іншим, як у вас виникла ідея запрова-
дити звання Почесного жителя та відзнаку «За 
заслуги перед селом»?

– Пригадуєш, приблизно 10 років тому завдя-
ки моєму другові, тепер генерал-лейтенанту Нацг-
вардії, а тоді підполковнику Миколі Балану Старий 
Лисець зав’язав партнерські стосунки з кримським 
селищем Щебетівка. Вперше таке відзначення я 
побачив там… Не буду зараз про політику, про ро-
сійську анексію, натомість наголошу на іншому: 
тоді з кримчанами ми започаткували те, що треба 
було давно робити на всеукраїнському рівні – єд-
натися громадами, людьми.

Але повернуся до місцевої ситуації. Для будь-
якої громади важливі два фактори: людські ресур-
си та природні ресурси. Від людей дуже багато за-
лежить. Не все вимірюється грошима. Цього року 
на сільській Розколяді виступило 150 учасників, і 
це говорить про розвиток народного мистецтва в 
селі, яке свого часу було якось принишкло. В селі 
багато важить готовність прийти на допомогу – ко-
мусь особисто чи в якійсь громадській потребі. У 
нас є радники з тих чи інших питань, потрібно. Щоб 
кожна особистість відчувала свою затребуваність.

– У вас функціонують сучасні об’єкти соці-
альної сфери, комунальне підприємство, місцева 
пожежна охорона, реалізовано декілька інвести-
ційних і гуманітарних проектів. Не закрадається 
часом думка: та ну його, так крутитися?...

– Буває, звісно. Часом образливо, що дово-
диться комусь доводити очевидне, починаєш щось 
робити, а тобі заважають… Бувало, що доводилось 
сваритися з керівниками. Але, маю надію, читачі 

розуміють, то не така сварка, як в сусідок на межі. 
Тут потрібно шукати взаємоприйнятне рішення й 
рухатися далі. Я завжди наголошував: як офіцер, 
служив і буду служити, але ніколи не готовий ніко-
му прислужувати. Сьогодні більше служу терито-
ріальній громаді, а громада невід’ємна від Украї-
ни: успішна громада – успішна країна. А першою 
ланкою тут є сім’я.

На жаль, далеко не все у нас гаразд, в тому 
числі в самій системі державного управління. Ба-
гато обтяжених владою людей мислять лише сьо-
годнішнім днем, не здатні заглянути в перспективу. 
Нас роз’їдають політичні протистояння, підозри, за-
здрості, там, де має розходитися на спільній спра-
ві, де варто керуватися християнською мораллю.

Отож, повертаючись до твого питання: часом 
так змучуюсь. Але спортсмени знають: втома – це 
тимчасова втрата працездатності. І коли йдеш до 
вершини, маєш чітку мету в реалізації якогось про-
екту, то набираєшся енергії.

– Ось таке, сказати б, інтимне питання. У те-
бе з дружиною Галиною дві доньки. Не хотілося 
зробити з них самбісток, аби пішли батьковою 
дорогою в спорті?

– Чесно кажучи, ми хотіли ще й сина. Але так 
склалося, що затягнуло одне, друге, третє: служба, бу-
дова, наука… Але Бог мені дав чудового зятя, як сина…

– Він теж офіцер, та й маєте вже онука…
– Офіцером він став уже коли прийшов у нашу 

сім’ю. Дочка Христина також офіцер поліції, має вищу 
юридичну освіту. І коли тепер питаю внука, ким він 
буде, відповідає, що буде офіцером. Зрештою, донь-
ки не займалися боротьбою, але таки пішли моїм 
шляхом – обидві мають фізкультурну освіту, Хрис-
тина закінчила, а Таня завершує коледж фізичного 
виховання і вже працює викладачем фізвиховання 
в одному з училищ. Я не маю за що Бога гнівити…

– Ти щойно закінчив Національну академію 
державного управління при Президентові України, 
здобув ступінь магістра. Чого стосувалася твоя 
магістерська робота.

– Тема стосується того, що, на мій погляд, є 
найважливіше для становлення сільського голови 
– «Засоби масової інформації та органи місцевого 
самоврядування в умовах реформи». Фактично, 
маючи наукове обгрунтування, робота побудова-
на на 10-річному досвіді випуску газети «Моє се-
ло Старий Лисець», яка виходить спецвипуском 
газети «Вперед».

– За вікном весна, от-от старолисецькі схили 
затягне підсніжниками… Ти колись думав про те, 
щоб вибратися з села?

– Я надзвичайно люблю своє село. Мав не 
одну нагоду стати на чергу і отримати квартиру. А 
навіть і зараз можна щось таке зробити, бо я за-
лишаюся в штаті національної поліції. Міг, напри-
клад, отримати житло, а потім продати його. Ма-
буть, належу до тих «дурнуватих», які такою мож-
ливістю не скористалися. Ми власними силами 
побудували свою хату, у якій дружно живемо. І з 
Божою допомогою все вдається.

– Правдоподібно, газета «Вперед» з цим 
інтерв’ю буде друкуватися якраз тоді, коли в ко-
лі рідних та друзів ти підніматимеш чарку з на-
годи свого ювілею. Отож, віват, друже!

Розмовляв Володимир ЗАНИК

Віват!
Другого  березня з ласки Божої святкує 

свій 50-літній ювілей сільський голова Старого Лисця 
Анатолій Романович 

ЛУЩАК. 
Мудрий, врівноважений, працелюбний, старанний, на-

полегливий, людяний і доброчинний — таким ми Вас зна-
ємо. Тож нехай подарує Вам своєю щедрою рукою доля до-
вгі роки щасливого життя в доброму здоров’ї, родинному 
теплі та повазі всіх, хто знає Вас.

Земля ще повна ніжності й тепла,
Купається у сонячнім промінні.
Тут Ваша доля стежкою пішла
По рідній ясноокій Україні.
Де в отчій хаті дихає добро,
Де мудрість батька, материнська ласка, —
Душі там Ваше вічне джерело,
Дитинства вічна незрадлива казка.
Взяли Ви звідти у широкий світ
Любов і щедрість, розум і терпіння.
Й розтанув лід, сердець холодних лід
Від Ваших слів, уваги та уміння.
Прийшли Ви, що судилося пройти,

Здобули фах потрібний і важливий,

Та людяність зуміли зберегти —
Ви з кожним щирий і простий на диво.
Із Вами легко працювати всім,
Із Вами легко думати і жити.
Тож хай Господь дарує ласку Вам
На кожну мить, на всі благії літа.
Хай добрий ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься,
Й життя Вам, наче вишитий рушник
Багрянцем калиновим усміхнеться.

З повагою — колектив працівників 
Старолисецької сільської ради 

З ювілеєм!
Правління Всеукраїнської асоціації сільських та селищних 

рад, сільські й селищні голови Тисменицького району щиро віта-
ють свого колегу — голову Асоціації сільських та селищних рад 
Тисменицького району, очільника старолисецької громади, ініці-
ативного, креативного, талановитого та енергійного лідера, на-
дійного товариша, людину товариську, з неспокійною вдачею і 
гарячим серцем

Анатолія Романовича ЛУЩАКА
із 50-літтям.

Нехай цей прекрасний ювілей, коли зустрічаються у творчо-
му тандемі досвід і молодеча енергія, надихає Вас на подолан-
ня ще багатьох вершин, на здійснення ще безлічі добрих справ. 
Росту Вам і розвитку, удачі й успіхів, людської пошани, дружньої 
підтримки, Божої помочі! Нехай Ваші ідеї знаходять швидке вті-
лення, а будь-які перешкоди лише роблять сильнішим та завзяті-
шим. Хай і в роботі все буде «Ок» і в сім’ї щастя та мир! Міцного 
здоров’я Вам та щедрого добром довголіття!

Ліниві не мають гризоти, байдужим спокійно живеться.
А тим, кому вічно не йметься, — знайдеться багато роботи.
То хай Вам Господь помагає усі перешкоди долати.
Знаходить — хто вперто шукає. Хто хоче — приречений мати!
Удачі, щоб мрії збувались! І друзів завжди нелукавих!

Все добре, що Вам загадалось, хай доля дарує ласкава!

Вітаю!
З нагоди 50-річного ювілею над-

силаю найщиріші вітання шановно-
му колезі, успішному лідерові, голові 
Асоціації сільських та селищних рад 
Тисменицького району та сільському 
голові Старого Лисця

Анатолію Романовичу 
ЛУЩАКУ

і бажаю незмінних успіхів у його пра-
ці на благо громади села й району, 
на процвітання рідного краю. Нехай 
життя дарує багато радості й задо-
волення, успішних задумів, пошани 
від людей, підтримки від рідних. Не-
хай буде мирним небо над головою, 
злагода у громаді, де ви трудитесь, 
тепло, любов і достаток у домі. Міц-
ного Вам здоров’я, невичерпних сил 
та щасливого довголіття!

З повагою — директор 
Івано-Франківського регіонального 

відділення ВАССР 
Юрій ІВАСЮК

Анатолій Лущак з мамою Ганною Максимівною
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ЗНО боятись — 
два роки втрачати

Упродовж семи років в Україні кількість одинадцятикласників у школах по-
мітно зменшилася в порівнянні з минулими роками. Це значна проблема за-
гальноосвітніх шкіл. Ми спробували з’ясувати, у чому ж річ. Розшукали де-
кількох людей, які допомогли розібратися з цим питанням. Шістнадцятиріч-
на студентка розповідає: «Насправді я зовсім не хотіла поступати після 9-го 
класу в Коледж електронних приладів. Моя мрія — стати психологом. Але мій 
страх і страх батьків щодо того, чи вдасться мені скласти ЗНО, можна ска-
зати, змусили мене піти зі школи. Зараз я розумію, що вчинила велику по-
милку. Проте я хочу її виправити і вже після закінчення коледжу все ж таки 
спробувати написати «страшні» тести».

Багато дітей через невпевненість у 
своїх силах «тікали» зі школи, та ніхто й 
не гадав, що ЗНО застане їх всюди. Як 
відомо у 2015 році було вирішено, що 
абітурієнти, які мають диплом молод-
шого спеціаліста, зможуть вступати на 
ОКР «бакалавр» лише на перший курс 
вищого навчального закладу і тільки за 
результатами зовнішнього незалежно-
го оцінювання. Та закон пробув у силі 
недовго. На сьогоднішній день випус-
кники коледжів не складатимуть ЗНО. 
«У Міністерстві освіти і науки вирішено 
відмовитися від ідеї застосування нор-
ми, згідно з якою молодші спеціалісти 
мали вступати на навчання до вищих 
навчальних закладів за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання», 
— повідомляє прес-служба МОН.

Свою історію вступу розповідає 
20-річний Роман Головінський: «У 2016 
році після закінчення Бурштинського 
енергетичного коледжу за спеціальністю 
«Монтаж і експлуатація електроустатку-
вання електростанцій і енергосистем» 
я поступив одразу на третій курс Івано-
Франківського національного технічного 
університету нафти й газу на спеціаль-

ність «інженер електрик». Що головне, 
для вступу я здавав лише вступні ек-
замени. Враховувався також диплом 
із коледжу, а він у мене червоний. Тому 
ніяких проблем не було. Зараз навча-
юся на державній формі. Я видихнув з 
великим полегшенням, що встиг випе-
редити ЗНО».

З даної ситуації випливає ще од-
на, не менш вагома проблема: учням, 
які граються у «пан або пропав», ба-
жаючи здобути повну середню освіту 
у коридорах школи, не завжди вда-
ється пройти вступні випробування. 
Це означає, що два роки (10, 11 кла-
си) марнуються. У таких випадках 
існує один вихід — поступати у на-
вчальні заклади з документами про 
неповну середню освіту. Тут вини-
кає логічний висновок, що підлітків, 
які не впевнені у своїх можливос-
тях, лякають ці три літери: «ЗНО» і 
через це нині в старших класах на-
вчається так мало школярів — по-
тенційних студентів вишів.

Вікторія ГУРИНОВИЧ, 
студентка ПНУ ім. Стефаника

Непроста роль репетитора
Зовнішнє незалежне оцінювання 

асоціюється із надзвичайною працею, 
яку доводиться проробити не лише 
учням, а й людям, котрі будуть готува-
ти їх до цього життєвого випробування. 
Репетитор, звісно, потрібен не кожному 
старшокласнику, адже хтось певен, що 
самотужки здатен підготуватись, хтось 
не в змозі оплатити ці недешеві послуги, 
комусь потрібно лише освіжити знан-
ня, а іншому треба надолужувати усе 
проґавлене за минулі шкільні роки. За-
вдання репетитора не з легких, адже 
якщо учень здасть екзамени недостат-
ньо добре, аби він та його батьки були 
задоволеними, будуть звинувачувати 
саме його. «Дитину потрібно готувати 
швидко та якісно, не топтатися на одно-
му місці. Засвоєння нового та постійне 
повторення уже вивченого — золоте пра-
вило нашої праці», — каже викладачка 
однієї зі шкіл Івано-Франківська Ірина 
Володимирівна.

Завдання батьків, які разом із ди-
тиною вирішили, що без допомоги ре-

петитора не обійтися, підібрати справді 
хорошого. Репетитор повинен знайти 
спільну мову з учнем та зуміти налашту-
вати його на продуктивну роботу. Однак 
буває, що підліток неохоче приходить на 
заняття, стабільно не виконує завдання, 
нічого не вчить та дурить батьків щодо 
успіхів у підготовці ЗНО. «Батьки платять 
гроші, а їхні чада нехтують наукою і на 
перше місце ставлять свої інтереси, в 
число яких хороші бали на ЗНО не вхо-
дять. Коли подібне трапляється, треба 
бити на сполох. Який сенс у «подарова-
них» знаннях, якщо вони не засвоєні?»

Коли до екзаменів лишилось кілька 
місяців, учень не повинен падати з сил, роз-
лінюватись, втрачати тонус. У цей промі-
жок часу репетитор має психологічно нала-
штувати дитину до здачі екзамену, підбити 
певні підсумки щодо проробленої роботи, 
віднайти слабкі місця у знаннях предмету 
та прогалини. «Наша з учнем ціль — гідний 
бал на зовнішньому оцінюванні, і аби цьо-
го добитися, потрібно пройти довгий шлях 
підготовки. Діти є різні, і коли діло дохо-

дить до самого екзамену, у багатьох і руки 
трясуться, і у голові думки плутаються. До 
мене часто прибігають одразу після екза-
мену із зошитом і сідають поруч перевіря-
ти. Серце розривається, коли дитина каже: 
«Ну я ж знав, що так треба було написати, 
а в останній момент виправив!» Аби так не 
було, потрібно заздалегідь попрацювати 
над цим, надати впевненості, щоб дитину 
не терзали сумніви у відповідальний мо-
мент. До того ж, необхідно навчити учня 
правильно використовувати час: не треба, 
аби лишались хвилини для виправлення 
правильних відповідей на неправильні», 
— розказує пані Ірина.

Важливим кроком у підготовці оди-
надцятикласника до здачі ЗНО є пробне 
оцінювання, яке, безсумнівно, допома-
гає налаштуватися психологічно. Цього 
року перший пробний екзамен (україн-
ська мова) відбудеться 1 квітня, та й 
до справжнього тестування часу доволі 
мало. Зараз учням залишається лише 
підкріплювати свої знання й набирати-
ся сил та впевненості.

Юліана ЖИТАР, 
студентка ПНУ ім. Стефаника

Про стереотипи, 
кохання і зайву вагу

У день закоханих івано-франківський «Новий театр» презентував виставу 
«Інша». П’єса сучасного американського автора Ніла Лабута «Жирна свиня» 
постала в інтерпретації художнього керівника театру, режисера Тараса Бе-
нюка. «Ця вистава про боротьбу з соціальними стереотипами та справжні 
почуття» — розповідає постановник.

Як хороше вино, постановка зали-
шає післясмак. Сюжет п’єси такий: хло-
пець, що вже давно живе, мов офісний 
планктон, одного разу під час обідньої 
перерви зустрічає дівчину «великих габа-
ритів». Вона весела, життєрадісна, задо-
волена собою, і в неї неймовірно багатий 
внутрішній світ. Між молодими людьми 
«проскакує іскра», та через думку колег, 
друзів головний герой боїться своїх по-
чуттів до товстої бібліотекарки. Він со-
ромиться їхніх стосунків, уникає зустрі-
чі з друзями, коли поруч дівчина, та й 
просто усвідомлює, що не вартий її, бо 
надто зациклений на думці оточуючих.

Вона ж боїться втратити його, обі-
цяє змінитися, схуднути і як наслідок 
—  втрачає те, що робило її іншою, не 
такою, як всі. І ось вона схудла й кра-
сива — але вже без нього.

Кінцівку автори залишають відкри-
тою, щоб кожен для себе зробив висно-
вок, що зовнішність — не головне, і важ-

лива не думка друзів, оточуючих, а твій 
внутрішній стан. Й інколи справжні по-
чуття можуть стати поштовхом до гран-
діозних особистісних змін.

Акторами, задіяними у виставі, є 
студенти другого курсу інституту мис-
тецтв. Вони кажуть, що юний вік не 
заважає виконувати їхні ролі, бо во-
ни зображатимуть молодих людей. 
У головній ролі — Анна Садока. Вона 
розповідає, що симпатизує своїй ге-
роїні має чого в неї повчитися. «Во-
на надзвичайно харизматична, світла 
особа. У неї є щось більше, ніж про-
сто зовнішність. Це чіпляє», — поді-
лилася враженнями Анна.

14 лютого відбулася прем’єра по-
становки. Отримати запрошення на на-
ступні вистави можна за телефоном: 
068 751 52 92.

Христина ТУРАК, 
студентка ПНУ ім. Стефаника

Важливо подружитися 
з часом

Щороку близько 200 тисяч абітурієнтів переживають 
стрес під назвою «Зовнішнє незалежне оцінювання». 
Адже ЗНО — це своєрідна лотерея для одних учнів та 
єдиний спосіб реально й оптимально оцінити свої знан-
ня — для інших.

До цього вирішального екзамена-
ційного дня можна готуватись рік або й 
більше, ще й не самотужки, а з допомо-
гою репетитора. І все одно багато інфор-
мації, різноманітних дат, формул, правил 
змушують із острахом чекати іспиту.

Дехто справляється зі стресом лег-
ше, якщо їх головним хобі є наука. Але 
є й такі, хто окрім шкільної програми, 
завантажений позакласними справами, 
заняттями. Згадую себе минулого року: 
окрім школи та репетиторів я встигала 
займатись танцями, жити активним гро-
мадським життям та проводити різно-
манітні концерти в ролі ведучої. Скажете 

важко? А зовсім ні! Головне — правиль-
но використовувати час, враховуючи 
розклад дня.

З цього приводу я поспілкувалася 
з однією абітурієнткою, що має доволі 
різносторонні інтереси. 

Юлія Соломчак нині навчається 
у Католицькій школі св. Василія Ве-
ликого в Івано-Франківську. «Зранку 
— уроки, потім декілька додаткових 
занять з репетиторами, надвечір — 
хореографія та йога, ну а іноді дода-
ються ще й курси іноземної» — розпо-
відає Юлія. Про свої заняття дівчина 
каже з посмішкою на обличчі, адже 

їй все вдається встигати! «Головне — 
правильно використати свій день та 
подружитись із часом — мені це до-
помагає найбільше. Було навіть таке, 
що на занятті з йоги, маючи перерву 
в п’ятнадцять хвилин, я брала книгу з 
української літератури та дочитувала 
«Гайдамаків»...», — наводить приклад 
раціонального використання часу Юля.

Отож бажаємо Юлі та всім абітурі-
єнтам на відмінно здати ЗНО і вступити 
в омріяний ВУЗ.

Юлія ЧІКЕЛЬ, 
студентка ПНУ ім. Стефаника

Вартість самостійної 
підготовки до ЗНО

Ось уже вісім років в Україні є звичайною практика проведення зовнішнього 
незалежного тестування. Екзаменування полягає у заповненні тестів, що й 
роблять випускники одинадцятого класу, щоб підтвердити свій рівень воло-
діння шкільними предметами та отримати сертифікат для вступу до вибра-
ного ВНЗ. Щороку для кожного з випускників це період стресу, зумовлено-
го великим навантаженням. Хтось лише повторює та закріплює пройдений 
матеріал, а хтось береться майже заново здобувати багаж знань. У цьому 
можуть допомогти репетитори, які орієнтуються на програму, що відпові-
дає вимогам ЗНО поточного року, або ж різного роду література, яка щороку 
дає змогу якнайкраще підготуватись випускнику без сторонньої допомоги.

Проте, як послуги репетиторів, так 
і самостійна підготовка, «влітає в копі-
йочку» кожному, хто намагається краще 
пройти незалежне оцінювання. Найпо-
пулярнішими є серія підготовчих посіб-
ників, які щороку друкують видавництва 
«Підручники та посібники» і «Літера». 
До серії входять: комплексне видання 
(довідковий теоретичний матеріал, тре-
нувальні вправи, тренувальні тестові 
завдання, відповіді до всіх завдань); 
тренажер (тести у форматі ЗНО, зраз-
ки бланків відповідей, відповіді до за-
вдань); міні-довідник (додатковий тео-
ретичний матеріал); експрес-підготов-
ка (систематизований шкільний курс, 
тренування за компонентами програми 
ЗНО, кращі з типових тестових завдань, 
відповіді до всіх завдань); типові тес-
тові завдання (тестові завдання, блан-
ки відповідей, відповіді до завдань).

Звісно, найкращим вибором будуть 
комплексне видання або експрес-підго-
товка, яка дає лише основну інформацію 
та тренувальні тести. Вартість таких по-
сібників складає 90-100 гривень. Проте, 
хтось бажає готуватись за іншою літера-
турою та, до прикладу, проходити лише 

тестові завдання. Тут варто зупинитись 
на тренажерах або типових тестових за-
вданнях. Вартість такої допоміжної лі-
тератури становить 35-60 грн. І в якості 
закріплення матеріалу або додаткового 
матеріалу допоможуть міні-довідники, 
вартість яких коливається в межах 20-
40 грн. Проте, якщо випускник бажає 
проводити підготовку, використовуючи 
усю серію посібників одного із видав-
ництв, то обійдеться це в 250-350 грн. 
Здається, сума невелика, враховуючи, 
що підготовка буде тривати протягом 
року, і ви платите один раз, та це сума 
лише за один предмет. Недавнім ново-
введенням став перелік обов’язкових 
предметів: українська мова та література 
і математика або історія (за вибором ви-
пускника). Отже потрібно серію щонай-
менше для двох предметів, а це склада-
тиме 500-700 грн. І звісно, ще один або 
два предмети, до яких потрібно готува-
тись, і ми бачимо, як сума виростає до 
750-1400 грн. Такі комплекти видань 
пропонуються для будь-якого предмету. 
Також є видавництво окремого автора 
Авраменка, який орієнтується лише на 
якісну підготовку української мови та 

літератури. Видавництво «Грамота» з 
його авторами пропонує такий навчаль-
но-методичний комплект: «Українська 
мова та література. Довідник. Завдан-
ня у тестовій формі 1 частина»; «Укра-
їнська мова та література. Збірник тес-
тових завдань 2 частина»; «Українська 
література. Хрестоматія для підготов-
ки»; «Міні-конспекти з української мо-
ви та літератури»; «Українська мова та 
література. Власні висловлювання». Це 
найбільш рекомендовані серед кваліфі-
кованих спеціалістів посібники, які на-
дають допомогу в підготовці до ЗНО. Їх 
дійсно можна назвати досить якісними 
та корисними, але ціни тут відповідні, 
тому що серія лише цього методично-
го комплекту обійдеться вам у 400 грн.

Також існують такого роду прак-
тичні довідники, які включають у себе 
всю можливу інформацію з предмету 
та практичну частину у вигляді переві-
рочних тестів. Але підготовка за ними 
буде надто слабкою, тому чудовий ва-
ріант — скомбінувати теорію довідни-
ка та, скажімо, один із тренажерів або 
тестових завдань з вище згаданих по-
сібників. Довідники друкує видавничий 
дім «Весна». Воно не спеціалізується 
винятково на підготовці ЗНО.

Ірина СИНІВ, студентка 
ПНУ ім. Стефаника
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

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

МИЦЬКО Віталію Тарасівну, 
4.03.1974  р. н., начальника юридич-
ного відділу апарату районної держав-
ної адміністрації;

ГАЙДАРА Василя Михайловича, 
7.03.1971 р. н.,  завідувача Красилів-
ської ЗОШ І ступеня;

САВКІВ Любов Володимирівну, 
9.03.1956 р. н., завідуючу Єзупіль-
ського дошкільного навчального за-
кладу «Сонечко»;

ШИШКО  Марію  Василівну, 
10.03.1950 р. н., директора Підпече-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

ЛЕЩИШИНА Володимира Григоро-
вича, 10.03.1971 р. н., директора Чер-
ніївської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

МАРТИНЕЦЬ Тетяну Ігорівну, 
10.03.1978 р. н., головного спеціаліс-
та відділу кадрової роботи апарату ра-
йонної державної адміністрації.

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 про конкурсний відбір кандидатів на присудження премії 
Тисменицької районної ради «Обдаровані діти Тисмениччини»

Відповідно до рішення Тисменицької районної ради від 
25 грудня 2015 року «Про премію Тисменицької районної ра-
ди «Обдаровані діти Тисмениччини» з 1 березня по 28 квітня 
2017 року розпочинається конкурсний відбір кандидатів на 
присудження премії Тисменицької районної ради «Обдаро-
вані діти Тисмениччини».

Премія Тисменицької районної ради «Обдаровані діти 
Тисмениччини» за особливі досягнення дітей (далі – Премія) 
є найвищою в районі відзнакою для підтримки обдарова-
них дітей, які проживають та навчаються на території  Тис-
меницького району. Премія присуджується дітям, особливі 
досягнення яких сприяють розвитку суспільно-культурного 
життя Тисменицького району та утвердженню його автори-
тету в області та державі.

Премія присуджується до Міжнародного дня захисту ді-
тей особам віком до 18 років за досягнення протягом кален-
дарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть 
також враховуватись досягнення кандидата на присудження 
Премії за попередні роки.

Вчителю (тренеру, художньому керівнику) за підготовку 
переможця Премії виплачується винагорода у розмірі до 5 
мінімальних заробітних плат. 

Премія не присуджується повторно.
Премія присуджується за досягнення у попередньому 

році за такими критеріями:
номінація «Учень року»;
номінація «Спортсмен року»;
номінація «Творча особистість року».
На здобуття Премії в номінації «Учень року» висувають-

ся: переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 
предметних олімпіад, учасники ІV (всеукраїнського) етапу; 
переможці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої акаде-
мії наук України, учасники ІІІ (всеукраїнського) етапу; активні 
учасники різноманітних конкурсів; лідери учнівського само-
врядування, активні учасники громадського життя школи.

На здобуття Премії в номінації «Спортсмен року» ви-
суваються: переможці обласних та призери Всеукраїнських 
чемпіонатів, спартакіад, першостей та міжнародних змагань.

Основний відбір здійснюється за принципом досягнен-
ня високих результатів у спорті. 

Також до уваги беруться: рівень фізичної підготовки;  
динаміка результатів протягом всього періоду відбору; пси-
хологічна стабільність; стабільність виступів на змаганнях; 
вміння створювати позитивний емоційний фон у команді.

На здобуття Премії  в номінації «Творча особистість 
року» висуваються  кандидати, які відповідають таким ви-
могам: здобуття звання переможця (лауреата, дипломан-
та) на обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та 
інших культурно-мистецьких заходах; вагомий особистий 
внесок у забезпечення розвитку народної творчості, збе-
реження та популяризації декоративно-ужиткового мисте-
цтва;  популяризація народної творчості, кращих зразків 
українського фольклору; сприяння розвитку української 
мови і культури.

 Нагородженим Премією присвоюється звання «Лауреат 
премії «Обдаровані діти Тисмениччини», вручається Диплом 
і нагрудний знак лауреата та виплачується грошова винаго-
рода або цінний подарунок.

Висування кандидатів на здобуття Премії проводить-
ся відділами освіти, культури, відділом у справах молоді і 
спорту районної державної адміністрації, громадськими ор-
ганізаціями мистецького, просвітницького та спортивного 
спрямування, іншими творчими організаціями.

Подання приймаються комісією з питань присудження 
премії Тисменицької районної ради «Обдаровані діти Тисме-
ниччини» з 1 березня по 30 квітня 2017 року за адресою: 
Тисменицька районна рада (каб. № 309), вул. Галицька, 17, 
м.Тисмениця, Івано-Франківська область. 

Комісія з питань присудження премії Тисменицької 
районної ради «Обдаровані діти Тисмениччини»

Якість — 
гарантія 
успіху!

Агроторговий дім «Івано-Франківськнасіння»
ПРОПОНУЄ :

Насіння багаторічних трав: конюшина, люцерна, тимофіївка, райграс, 
грясниця, вівсяниця.

Насіння кукурудзи, цукрового і кормового буряків.
Насіння зернових культур: яра пшениця, ярий ячмінь, овес, викосуміш.
Насіння ярого ріпаку, гірчиці, олійної редьки, гороху, а також весь асор-

тимент насіння овочів.
Надаємо послуги по очистці насіння, протруювання.
Препарати захисту рослин.

Адреса: м. Тисмениця, вул. Височана, 1  (насіннєва станція), 
тел.: 2-16-21 (районний), 2-57-35 (Івано-Франківськ).

«ВОЛЯ» оголошує план захисту Дністра
Оскільки будівництво ГЕС у Івано-Франківській та Тернопільській областях 
неможливе в принципі, «Укргідроенерго» не потрібно витрачати 150 млн. грн 
на техніко-економічне обгрунтування цього будівництва. На цьому наголо-
сила очільниця фракції «ВОЛЯ» в Івано-Франківській обласній раді Ольга Га-
лабала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Днями в Комітеті ВР з екології відбу-
лася зустріч «Укргідроенерго», науковців, 
представників громад та активістів, де 
дискутували про будівництво ГЕС на Дні-
стрі. «Укргідроенерго» планує витратити 
150 мільйонів гривень на техніко-еконо-
мічне обґрунтування (ТЕО) будівництва 
ГЕС і потім давати його на погодження 
області та громадам.

Ольга Галабала висловила свою по-
зицію та позицію представників органів 
самоврядування Тернопільської області: 
«Івано-Франківська та Тернопільська об-
ласті вбачають перспективу в туристич-
ному та рекреаційному розвитку Дністра, 
що несумісно зі спорудженням ГЕС. Не 
потрібно витрачати 150 млн. грн на тех-
ніко-економічне обґрунтування і давати 
його потім на погодження області та гро-

мадам (саме за такою процедурою хоче 
працювати «Укргідроенерго»), якщо саме 
будівництво ГЕС в наших областях немож-
ливе в принципі».

При цьому, як зазначає Галабала, 
якщо «Укргідроенерго» буде відомо про 
неможливість будівництва ГЕС як тако-
го, що не відповідає стратегії розвитку 
регіону, а виготовлятиметься ТЕО, то це 
створює можливість притягнення до 
відповідальності за нецільове витра-
чання коштів.

«У нормальних європейських кра-
їнах спочатку проводиться екологічна 
оцінка проекту, детальне громадське 
обговорення і лише після принципової 
згоди про будівництво об’єкту почина-
ється планування будівництва, — пере-
конана депутат. — У нас же уряд «з го-

лосу», без обговорення приймає про-
граму розвитку гідроенергетики. Потім 
«Укр гідроенерго» дуже швидко оголошує 
тендер на ТЕО за 150 млн. грн, а далі, 
як то кажуть, побачимо».

Ольга Галабала озвучила план по 
захисту Дністра:

1. Сільські, селищні, міські ради при-
ймають рішення про неможливість і за-
борону будівництва ГЕС на території сво-
їх громад (відповідно до ст. 10 ЗУ «Про 
енергетику»).

2. Усі рішення органів самовряду-
вання, позицію адміністрацій спрямовує-
мо офіційними листами в «Укргідроенер-
го» з застереженням, що підприємство 
повідомлено про неможливість будів-
ництва ГЕС, і будь-які витрати можуть 
вважатися нецільовими.

3. Готуємося до оскарження в судо-
вому порядку Програми розвитку гідро-
енергетики як такої, що прийнята з по-
рушенням процедур.

Тетяна ДОРОШЕНКО

Оформлення паспорта громадянина 
України дітям з 14 років

Відповідно до Порядку оформлення, 
видачі, обміну, пересилання, вилучення, 
повернення державі, визнання недійсним 
та знищення паспорта громадянина Укра-
їни, затвердженого постановою КМУ від 
25 березня 2015 року № 302 (в редакції 
постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року 
№ 745), кожен громадянин України, який 
досяг 14-річного віку, зобов’язаний отри-
мати паспорт громадянина України. На 
сьогодні перший паспорт молода людина 
згідно з чинним законодавством отри-
мує безкоштовно з терміном дії на 4 ро-
ки і, на відміну від своїх попередників, 
не у формі звичної книжечки, а у формі 
пластикової ІД-картки. 

При оформленні першого паспорта 
особа подає до територіального підрозді-
лу  міграційної служби оригінал свідоцтва 
про народження, паспорти, оригінали до-
кументів, що підтверджують громадянство 
та посвідчують особу батьків або одного з 
них (паспорти громадянина України), до-

відку про присвоєння реєстраційного но-
мера облікової картки платника податків з 
Державного реєстру фізичних осіб  —  плат-
ників податків та довідку про реєстрацію 
місця проживання дитини.

При цьому міграційна служба звер-
тається до батьків дітей, які досягли 
14-річного віку і оформлятимуть пас-
порт вперше, з проханням особисто 
пересвідчитись в тому, чи зареєстро-
ване місце проживання вашої дитини. 
Це можна перевірити, звернувшись до 
органів реєстрації за місцем проживан-
ня — сільських, селищних, міських рад, 
об’єднаних територіальних громад.

Звертаємо увагу на те, що при 
оформленні паспорта громадянина 
України відомості про  місце реєстра-
ції дитини відразу будуть внесені в облі-
кову базу Єдиного державного демогра-
фічного реєстру, розпорядником якого 
є ДМС України. Наголошуємо на тому, 
що зареєструвати місце проживання ди-

тини або перевірити, чи вона була за-
реєстрована раніше – обов’язково. Це 
важливо, оскільки згідно зі статтею 6 
Закону України «Про свободу пересуван-
ня та вільний вибір місця проживання в 
Україні» реєстрація місця проживання 
дитини за свідоцтвом про народження 
здійснюється до досягнення нею 16-річ-
ного віку. Таким чином, у разі відсутності 
реєстрації місця проживання вашої ди-
тини, а також ідентифікаційного коду 
паспорт громадянина України оформля-
тиметься без внесення відомостей про 
реєстрацію місця проживання особи та 
ідентифікаційного коду. Перевага наяв-
ності реєстраційного номера у паспорті 
позбавить потребу щоразу пред’являти 
паперову довідку облікової картки плат-
ника податків.

В. ГАНДЗЮК, начальник Тисменицького 
районного сектору УДМС України 

в Івано-Франківській області

  ПФУ  ІНФОРМУЄ

Зарплата «в конвертах» 
позбавляє 

соціального захисту
Набрав чинності Закон України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік», 
яким установлено в 2017 році: прожит-
ковий мінімум в розрахунку на місяць 
для працездатних осіб: з 1 січня 2017 
року — 1600,00 грн; з 1 травня 2017 ро-
ку — 1684,00 грн; з 1 грудня 2017 ро-
ку — 1762,00 грн; мінімальна заробітна 
плата: з 1 січня 2017 року – 3200,00 грн.

У зв’язку з цим, максимальна вели-
чина бази нарахування єдиного внеску, 
яка дорівнює 25 розмірам прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, скла-
датиме: з 1 січня 2017 року – 40000,00 
грн (25х1600,00 грн); з 1 травня 2017 
року – 42100,00 грн (25х1684,00 грн); 
з  1 грудня 2017 року – 44050,00 грн 
(25х1762,00 грн).

Управління ПФУ застерігає! Дуже 
важливо, щоб громадяни усвідомили, 
що їх згода отримувати зарплату «в кон-
вертах» позбавляє їх соціального захис-
ту, адже пенсію вони матимуть тільки 
з офіційно нарахованої суми заробітної 
плати. Неоформлений офіційно праців-
ник ризикує залишитися без права на 
отримання соціальних пільг та виплат, 
гарантованих державою, особливо при 
нарахуванні пенсії та здійсненні пере-
рахунків пенсій у подальшому.

Тільки офіційно оформлений на-
йманий працівник може відчувати се-
бе соціально захищеним, а бюджет Пен-

сійного фонду матиме стабільні надхо-
дження для своєчасного фінансування 
пенсійних виплат. Повідомляємо, що в 
управлінні праці департаменту соціаль-
ної політики Івано-Франківської облас-
ної державної адміністрації за номером: 
(0342) 53-07-73 працює телефон «гаря-
чої лінії», за яким можна повідомити про 
факти виплати заробітної плати у роз-
мірі, нижчому від мінімальної заробіт-
ної плати, скорочення працівників, пе-
реведення їх на неповний робочий час 
тощо. Режим роботи телефону «гарячої 
лінії» за номером: (0342) 53-07-73 буде 
здійснюватися відповідно до режиму 
роботи управління праці, а саме: поне-
ділок – четвер: з 8.00 до 17.15  (обідня 
перерва  з 12.00 до 13.00); п’ятниця: з 
8.00.до 16.00 (обідня перерва  з 12.00 
до 13.00). Також інформуємо, що фак-
ти порушення вимог чинного трудового 
законодавства можна повідомити на 
урядову «гарячу  лінію» за номером те-
лефону: 1545. В управлінні Пенсійного 
фонду України в Тисменицькому районі  
також діє «гаряча» телефонна лінія  за 
номером телефону: (03436) 21338, за 
яким мешканці району можуть зверта-
тися щодо порушення їх трудових прав 
роботодавцями.

Управління ПФУ 
в Тисменицькому районі 

Подяка
Учні, батьки та колектив Хом’яківської ЗОШ І ступеня висловлюють щиру по-

дяку депутатові Івано-Франківської обласної ради, приватному підприємцю Васи-
лю Васильовичу Гладуну, депутатові Тисменицької районної ради Миколі Івановичу 
Іваненку та працівникам підприємства «Добробуд ВВ» за спонсорську допомогу 
та оплату ремонтних робіт у класних кімнатах. 

Бажаємо вам  здоров’я, успіхів і фінансового процвітання! Дякуємо 
вам за небайдуже ставлення до дитячих потреб і сподіваємося на подаль-
шу підтримку!  
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Стартує Кубок Вячеслава Чорновола
Після тривалої зимової перерви аматори шкіряного м’яча Тис-
мениччини розпочинають гру на відкритих футбольних полях. І 
традиційно футбольний рік на теренах Тисмениччини розпочина-
ється Кубком Героя України, лідера Народного Руху України Вя-
чеслава Чорновола. 

Згідно з проведеним районною федерацією футболу жеребкуван-
ням, 27 команд, які заявилися для участі у розіграші, були розділені та 
дев’ять груп (по три команди в кожній). 

Вже цієї неділі, п’ятого березня, відбудеться груповий турнір (роз-
клад ігор (господар — №1):  1:3,  3:2,  2:1). Тривалість ігри: два тайми 
по 30 хв. До наступного раунду потраплять команди, які посіли у своїх 
групах першу та другу позиції. 

Спорт

Три призери 
рейтингового турніру 

Минулими вихідними у 
спортивному залі фіз-
культурно-спортивно-
го комплексу «Нафтохі-
мік» відбулася відкрита 
першість міста Калуш з 
настільного тенісу, при-
свячена пам’яті неодно-
разового чемпіона Іва-
но-Франківської облас-
ті та призера України з 
цього виду спорту се-
ред інвалідів Ярослава 
Барнича. Змагання, що 
цьогоріч стали рейтин-
говими, зібрали якнай-
ширшу географію учас-
ників з різних регіонів 
Прикарпаття. 

Поспарингуватися із вправними тенісистами вирушили до Калуша й 
вихованці Тисменицької дитячо-юнацької спортивної школи разом із своїм 
тренером Віталієм Савчуком.  Що юні тенісисти, та їх майстерний настав-
ник заставили нервувати господарів турніру та інших суперників, особли-
во, коли  ті в підсумку стали призерами рейтингового турніру. Третій рік 
поспіль переможцем став Віталій Савчук.  Його вихованці теж потішили 
призовими місцями: юний Назарій Данилюк посів друге місце, доросліший 
Петро Цьолик зайняв третє місце. 

Чорнолізці та Лисець  — 
чвертьфіналісти кубка 

НФК «Ураган»
Минулої суботи на паркеті спортивного залу Ямницького навчально-вихов-
ного комплексу відбулися матчі другого етапу шкільного турніру з футзалу 
на Кубок НФК «Ураган». 

За вихід у чвертьфінал змагалася 
четвірка команд з Лисецького НВК, Сло-
бідської ЗОШ І-ІІ ступенів, Вільшаниць-
кої та Чорнолізької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
В ході напруженої боротьби найкращий 
результат у групі продемонстрували чор-
нолізькі футболісти (дев’ять очок), друге 
місце із шістьма очками посіла коман-
да Лисецького НВК, футболісти слобід-
ської дев’ятирічки стали третіми (три 
очки), футбольна фортуна відвернулася 
від вільшаницької команди, яка посту-
пившись суперникам у трьох сутичках, 
не отримала у свій залік жодного очка. 

Нагадаємо, що цими вихідними ви-
значаться наступні учасники чвертьфіна-
лу. У суботу, четвертого березня, випро-
бовуватимуть фортуну учасники групи 
С: команди Павлівського НВК, Загвіз-
дянської, Старолисецької та Старокри-
вотульської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Після недільних поєдинків, п’ятого 
березня, де суперниками стануть ко-
манди-учасниці групи D: Поберезький 
НВК, Підпечерівська та Клубовецька 
ЗОШ І-ІІІ ст., Стебницька ЗОШ І-ІІ ст., 
визначаться ще дві команди-чверть-
фіналісти. 

  З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 

Наші вправні дзюдоїсти
24-26 лютого Калуш приймав ХVІ Всеукраїнський турнір з дзюдо серед юна-
ків і дівчат 2006-2007 років народження, присвячений 28-ій річниці виведен-
ня військ з Афганістану. 

На татамі дитячо-юнацької 
спортивної школи «Сокіл» протя-
гом двох змагальних днів визна-
чала найвправніших дзюдоїстів 
понад сотня вихованців дитячо-
юнацьких спортивних шкіл При-
карпаття: обласного центру, На-
двірнянського, Калуського, Рож-
нятівського, Тисменицького ра-
йонів  та сусідньої Львівщини. 

Перед суддівською брига-
дою, яку очолив майстер спорту 
із дзюдо Андрій Микитин з На-
двірної, стояло відповідальне за-
вдання з-поміж кращих визначи-
ти тих, хто довів свою перевагу 
у чесному поєдинку на татамі. 
Вихованці Тисменицької дитячо-
юнацької спортивної школи про-
демонстрували вправність та на-
вички боротьби, яких навчаються 
під опікою тренера Богдана Зінь-
ка. Чемпіоном у вазі 29 кг став 
Віталій Кудрявцев. Дебютував на татамі юний Володимир Лабенський. Як на пер-
ші у своїй кар’єрі змагання, хлопчина показав непоганий результат: п’яте місце у 
вазі 26 кг. Сьомий результат у цій же вазі продемонстрував ще один представник 
районної ДЮСШ Віталій Цьолик. 

Спортсмени, які посіли у своїх вагових категоріях І-ІІІ місця, нагороджені ме-
далями, дипломами та вимпелами відповідних ступенів. Решта — отримали за-
ряд енергії від спарингів із перспективними суперниками та ще більше натхнення 
обов’язково покращити свої результати на наступних турнірах.

Тренер Богдан Зінько та його наймолодші 
вихованці

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА

  ВОЛЕЙБОЛЬНІ ОБРІЇ

Старі Кривотули — 
новий чемпіон району 

Минулої неділі відбувся завершаль-
ний тур відкритого чемпіонату Тисме-
ницького району сезону 2016/17. Гаряче 
на паркеті спортивного залу Тисмениць-
кої спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням 
окремих предметів було кожній із во-
лейбольних команд, які мали шанс змі-
нити розташування в турнірній таблиці. 

Так і сталося, якщо за тур до завер-
шення чемпіонату турнірну таблицю очо-
лювала команда зі Старого Лисця, то ви-
рішальний батл поміж нею та старокри-
вотульським «Колосом», що мав у своєму 
активі на два очки менше, змінив волей-
больного лідера. Команда зі Старих Кри-
вотул, що мала зіграти пропущену гру із 
тисменичанами, обіграла останніх з пе-
реконливим рахунком 3:0. Відтак ще пе-

ред завершальним батлом вирвалася у 
лідери чемпіонату. А  обігравши Старий 
Лисець з рахунком 3:1, очолила турнірну 
таблицю, ставши чемпіоном району. ВК 
«Бистриця-Комфорт Буд» стала срібним 
призером. Третю позицію посіли гості із 
Крилоса, які того дня обійшли тисмениць-

ку «Ніку» з рахунком 3:1. Нижче подаємо 
результати виступів учасників чемпіонату 
та турнірну таблицю.    

Вже наступної неділі, 12 березня, 
у Тисмениці відбудеться захоплюючий 
волейбольний двобій. Право називатися 
володарем Суперкубка Тисменицького 
району з волейболу сезону 2016/17 ви-
борюватимуть чемпіон району («Колос» 
Старі Кривотули) та переможець волей-
больного меморіалу («Ніка» Тисмениця). 
Тисменицька районна рада фізкультур-
но-спортивного товариства «Колос» за-
прошує громадськість та шанувальників   
на цікаву гру. Опісля якої свої заслуже-
ні відзнаки отримають переможець та 
призери відкритого чемпіонату Тисме-
ницького району сезону 2016/17. 

Груповий турнір
Група 1 господар -  Нові Кривотули 
Нові Кривотули     
Чорнолізці     
Пшеничники     
Група 2 господар - Старі Кривотули
Старі Кривотули     
Павлівка     
Чорнолізці-2     
Група 3 господар - Милування
Милування     
Клубівці     
Вільшаниця     
Група 4 господар - Єзупіль
Єзупіль     
Тязів     
Побережжя     
Група 5 господар - Старий Лисець
Старий Лисець     
Угринів (ФК “Сокіл”)     
Черніїв     

Група 6 господар - Липівка
Липівка     
Марківці     
Братківці     
Група 7 господар - Угринів
Угринів (ФК “Угринів”)     
Загвіздя     
Майдан     
Група 8 господар - Драгомирчани
Драгомирчани     
Березівка     
Підлісся     
Група 9 господар - Чукалівка
Чукалівка     
Рибне     
Радча     

Другий груповий турнір запланований на 12 березня. 18 учас-
ників утворять шість груп (по три команди в кожній). 

До чвертьфіналу (19 березня) потрапить 6 «перших» і 2 «кращі 
з других» команд. Того ж дня команди-переможці зійдуться у пів-
фінальних сутичках, аби визначити фіналістів цьогорічного Кубка 
Вячеслава Чорновола. 

Переможець волейбольного чемпіонату визначився у батлі поміж Старим Лисцем 
і Старими Кривотулами

Примітка.  
1. * — згідно з Регламентом, за 

неявку на матчі IV-го туру (26.02.2017) 
з команди «Торнадо» Слобідка знято 
два очки;

2. ** — команда з Марківців ви-
ступала поза конкурсом (учасник пер-
шості області), провівши п’ять ігор; 
не відбулися матчі: Старі Кривотули 
– Марківці та «Темп» Івано-Франківськ 
– Марківці.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
М Команди 1 2 3 4 5 6 7 І В П Партії О
1 «Колос» Старі Кривотули   3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 6 6 0 18:3 18
2 «Бистриця-Комфорт Буд» 
 Старий Лисець   1:3  3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 6 4 (1) 1 16:7 14
3 «Княжий Галич» Крилос 
 (Галицький р-н) 0:3 2:3   3:0 3:2 3:2 3:1 6 2 (2) 1 (1) 14:11 11
4 «Просвіта» Милування 1:3 1:3 0:3  3:2 3:1 +:- 6 2 (1) 3 11:12 8
5 «Темп» Івано-Франківськ 1:3 1:3 2:3 2:3   3:1 +:- 6 2 2 (2) 12:13 8
6 ВК «Ніка» Тисмениця 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3  2:3 6 0 4 (2) 6:18 2
7 «Торнадо» Слобідка * 0:3 0:3 1:3 -:+ -:+ 3:2  6 0 (1) 5 4:17 0
 «Колос» Марківці ** 
 (поза конкурсом) — 1:3 -:+ 0:3 – 3:0 3:1 5 2 3 7:10 6
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П’ять непересічних постатей: п’ять сторінок життя 
пов’язали у вечорі пам’яті викладачів 
Тисменицької дитячої школи мистецтв 
імені Йови Княгиницького. Зі слів ди-
ректора ДШМ Кароліни Секрети, готую-
чись до піввікового ювілею, який школа 
мистецтв святкуватиме у 2019-му ро-
ці, адміністрація закладу хоче відда-
ти шану усім тим, хто стояв біля вито-
ків, хто по цеглинці вкладав, аби вона 
стала потужним центром естетичного 
виховання. Відтак започаткували ці-
лий цикл концертних вечорів та імп-
рез, які розпочинають вечори пам’яті 
колег-викладачів, що вже відійшли у 
засвіти, проте живуть у пам’яті колег 
та вихованців. 

Недільного вечора на сцені Народ-
ного дому міста Тисмениця першими 
запалили свічки пам’яті п’яти викла-
дачів, у яких у цьому році повинні були 
горіти ювілейні свічки на святковому 
торті. П’ять особистостей – п’ять сто-
рінок життя, які передчасно вирвані з 
колективної книги історії школи, які ще 
не до кінця себе реалізували, не пере-
дали свої знання, досвід, не доспівали 
свою життєву мелодію… 

«Запалені свічки пам’яті нехай напо-
внять серця добротою, Божим благосло-
венням і вічною любов’ю та пам’яттю про 
перших вчителів, які вселили дітям ті якості 
високої культури, які завжди були притаманні 
нам, українцям», — звернулася до глядачів, 
переважна більшість яких випускники дитячої 
школи мистецтв, автор сценарію та ведуча 
Марія Борис, викладач-методист ДШМ, за-
служений працівник культури України. 

Надзвичайно зворушлива мить, 
коли на сцені почергово запалюються 
п’ять свічок, а на екрані мультимедій-
ного проектора зринають такі знайомі 
обличчя, і ведуча почергово перегор-
тає сторінки життєпису своїх колег. Пер-
ша присвячена старійшині музикантів 
Тисмениччини – Василеві Федоровичу 
Дубіцькому, одному із засновників му-
зичної школи. Трудова діяльність не об-
межилася музшколою, де професійний 
викладач керував дитячим духовим хо-
ром, він встигав орудувати оркестром 
духової музики відділу культури РДА 
та дякувати у церкві святого Миколая. 
Запам’ятався неабияком гумором, та щи-
рою опікою над молодими викладачами. 

Людиною оркестром можна вважа-
ти Михайла Івановича Йосипенка, адже 
життя без нього він просто не мислив. 
Відтак у спадок молодим викладачам 
залишив десятки оркестрових партитур. 
Без перебільшення, коли він очолив ди-
тячий духовий оркестр, школа дзвеніла 
від духової музики. Як завіду вач відді-
лом, де налічувалося сім викладачів та 

75 учнів, згуртував багатьох музикантів-
професіоналів і згодом став першим і до-
вгий час незмінним керівником оркестру 
духової музики відділу культури. Пара-
лельно організував хоровий колектив 
при монастирі Святого Андрія Перво-
званного в місті. Колегам запам’ятався 
як батько, адже знаходив для кожного 
добре слово і мудру пораду. 

Викладач по класу тромбона Воло-
димир Михайлович Лютий був від Бога 
професійним музикантом, справедли-
вою, чуйною людиною. З музичним ін-
струментом його можна було бачити не 
тільки в школі під час уроків, а й в духо-

вому оркестрі, акомпанував вокальним 
ансамблям та хорам. Щирий патріот, 
який з настанням незалежності очолив 
районний осередок однієї з демократич-
них партій, в 2004 році в першій команді 
п’яти міських депутатів подався до Киє-
ва на захист демократії в Україні. Ніхто 
не зміг собі навіть уявити, що сказані 
ним на власному 50-річчі слова: «Я на 
цій землі свою місію виконав: посадив 

дерево, збудував будинок та виростив 
сина» стануть пророчими. Через місяць 
його не стало.  Запам’ятався добрим гос-
подарем, який розумівся і в кулінарії, і в 
консервації, і в тому, як створити всьо-
му колективу гарний настрій. 

Для Богдана Степановича Вернея 
— нащадка мудрого та чуйного музи-
канта — улюбленим інструментом був 
акордеон. Хоча був викладачем школи, 
та переважали в нього якості концерт-
мейстера. Відтак для хорового колективу 
під орудою директора Народного дому 
Богдана Сташківа він був незамінним 
акомпаніатором. З улюбленим інстру-

ментом об’їздив усю Україну, побував із 
колективами у Москві, а з танцюваль-
ним — відвідав далекий Сибір.  

В трудовій книжці цієї жінки всього 
один запис — Тисменицька школа мистецтв, 
викладач по класу бандури. Галина Василівна 
Медвідь за роки роботи викохала цілу плеяду 
учнів-бандуристів: випускники продовжили 
навчання в мистецьких середніх та вищих 
закладах, декотрі завершили аспірантуру. 
Проте мистецька діяльність викладача не 
обмежилася посадовими обов’язками: ма-
ючи від природи рідкісний альт, вона своїм 
бархатистим тембром збагачувала звучан-
ня хору «Просвіта», особливо жіночу групу. 
Вокальне тріо «Калина», де вона співала, 
слухали в Києві, Новгороді, Львові, Румунії 
та Нідерландах. Як керівник та диригент хо-
рового колективу хутрофірми «Тисмениця» 
була на висоті. Завжди ставала ініціатором 
чогось нового. Так, всеукраїнський фести-
валь дитячих хорових колективів «Весняні 
голоси» — ідея подружжя Романа та Галини 
Медвідь. Ця незабутня жінка робила все за-
вжди з натхненням і великою любов’ю. «Ось 
результат  її короткого життя, яке вона про-

жила творчо та самовіддано, бо не співати 
не могла», — резюмувала ведуча. 

Реквіємом за кожним із викладачів 
стали їх улюблені пісні, звучання інстру-
ментів, навичкам гри на яких вони на-
вчали не одне покоління школярів. Луна-
ли вони з уст та у виконанні теперішніх 
та колишніх вихованців ДШМ, учнів, які 
після закінчення музичних закладів по-
вернулися сюди в ролі викладачів, колег: 
Олексія Полєка, вокального ансамблю 
дівчат, Ірини Грицак, Марини Берсіної, 
вокального тріо «Калинове намисто» 
під орудою випускниці школи Лесі Сен-
децької, народного аматорського во-
кального ансамблю «Перлина» (керів-
ник Марія Борис), Ольги Кубік, Петра 
Цьолика, Володимира Данчука, Андрія 
Мороза, Ігоря Лютого, Любомира Вер-
нея та Любомира Медвідя. 

Зі столиці на вечір пам’яті приїхали 
випускниці школи мистецтв, які з музи-
кою пов’язали свою трудову діяльність, 
— Ольга Братик та Надія Седун-Яницька. 
Здобувши вищу музичну освіту у Київ-
ській музичній академії, Ольга Братик 
зараз викладач Київської музичної шко-
ли №40. Закінчивши Київську музичну 
академію, сама вже стала викладачем 
Надія Седун-Яницька. А це вкотре до-
водить правдиву місію педагогів – про-
довжуватися в дітях. 

Ще більше тішить те, що рідні діти 
викладачів, пам’ять яких вшановували 
того дня, не залишилися осторонь музи-
ки, і вже зараз працюють викладачами 
у школі мистецтв. Вчителем музичного 
мистецтва загальноосвітньої школи в 
рідній Тисмениці став син Володимира 
Лютого — Ігор. Слідом за найріднішими 
пов’язали свою трудову діяльність із Тис-
меницькою дитячою школою мистецтв 
син Богдана Вернея — Любомир та єди-
ний син Галини Медвідь — Любомир. 

Звичайно, що формат вечора не в 
змозі розповісти всіх вагомих моментів, 

цінних хвилин з життя викладачів, проте 
багато щемливих спогадів про цих лю-
дей та слова вдячності від випускників 
різних років надійшли з-за кордону на 
електронну пошту, на проекторі гляда-
чі переглянули відеолист отця Андрія 
Жибурського з далекої Італії. 

Слова вдячності організаторам за 
пам’ять про рідних висловили зі сцени вдо-
ва В. Лютого — Марія Дмитрівна. Чоловік Г. 
Медвідь — Роман Дмитрович, що декілька 
десятиліть очолював дружній педагогічний 
та учнівський колективи Тисменицької ДШМ,  
зауважив, що на вечорі пам’яті охоплено ли-
ше крупинку того високопрофесійного «я» 
музикантів, яким гордиться не тільки Тис-
мениця, бо залишили неоціненний слід у лі-
тописі мистецького закладу, Тисмениці і за 
межами краю.  Принагідно підмітивши, що 
присутні переконалися, які засади музики, 

високої духовності закладалися викладача-
ми школи мистецтв, котрі творили не тільки 
в стінах школи, а й на сцені Народного до-
му та на концертних майданчиках. Пам’ять 
воскресила авторитет школи, яка стоїть на 
порозі поважного ювілею. Відтак директор 
ДШМ Кароліна Секрета запевнила, що  на-
ступними вечорами пам’яті колектив вша-
нує решту професіоналів, без яких немис-
лима була тривала історія музичної школи. 

«Якби не було тужливо глядачам, а 
особливо найріднішим ще раз відтво-
рювати у пам’яті рідні обличчя, найпри-
ємніші миті прожиті поруч, ми не маємо 
права сумувати, адже Бог покликав їх 
для ангельського хору, і вони продовжу-
ють свою мистецьку місію там, на небе-
сах, — переконувала ведуча вечора Ма-
рія Борис, для якої ці люди також стали 
частинкою власного життя та літопису 
школи мистецтв. — Певне, їхні душі там 
радіють від того, що почули своїх учнів, 
своїх шкільних та власних дітей і те, що 
ми їх пам’ятаємо»… 

Оксана САКОВСЬКА 

Початок вечора пам’яті

На сцені — «Перлина»

Організатори зі столичними гостями

Вдова В. Лютого — Марія Дмитрівна — дякує за пам’ять про достойних педагогів

Р. Медвідь: щира подяка

Випускниці школи Надія Седун-Яницька та Ольга Братик
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Братковецька сільська рада
Тисменицького району Івано-Франківської області

XV сесія 7 скликання
Рішення

 від 30.01.2017 року №101  с. Братківці

Про місцеві податки і збори

Відповідно до Податкового кодексу 
України, Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи» керуючись 
статтями 25, 26 і 69 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», се-
сія сільської ради вирішила:

1. Встановити на території с. Брат-
ківці такі податки і збори:

1.1. Плата за землю.
1.2. Податок на нерухоме майно, 

відмінний 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, згідно 
з додатком №5.

3. Оприлюднити дане рішення в ра-
йонній газеті «Вперед».

— Копію рішення направити до Тис-
меницької ОДПІ.

— Рішення набуває чинності з 1 січ-
ня 2017 року.

4. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на планово-бюджет-
ну комісію. 

Сільський голова Т. ФЕДОРІВ

Витяг з Положення про порядок 
справляння плати за землю 

(Додаток № 1)
1.1. Ставка земельного податку за 

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

1.1.1. У відповідності до п.274.1 По-
даткового кодексу України ставка по-
датку за земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, встанов-
люється у розмірі 1% від їх нормативної 
грошової оцінки, а для сільськогоспо-
дарських угідь (ріллі, сіножатей, пасо-
вищ та багаторічних насаджень) 0,3% та 
земель загального користування 1% від 
їх нормативної грошової оцінки;

— за земельні ділянки, які перебува-
ють у постійному користуванні суб’єктів 
господарювання юридичні та фізичні 
особи-підприємці (крім державної та 
комунальної форми власності) ставки 
земельного податку встановлюються 
у розмірі 8% від їх нормативної грошо-
вої оцінки;

— за земельні ділянки, зайняті жит-
ловим фондом, які використовуються 
без утримання прибутку встановлюєть-
ся до 0,03 % від їх нормативної грошо-
вої оцінки;

— у відповідності до п. 274.1 Подат-
кового кодексу України ставка земель-
ного податку встановлюється у розмірі 
1% від її нормативної грошової оцінки за 
земельні ділянки зайняті нежитловим 
фондом (окремі будівлі споруди та їх 
частки) для фізичних осіб. 

1.2. Ставки земельного податку за 
земельні ділянки, розташовані за меж-
ами населених пунктів, нормативну гро-
шову оцінку яких не проведено.

1.2.1.У відповідності до п.277.1 По-
даткового кодексу України ставка по-
датку за земельні ділянки, розташовані 
за межами населених пунктів, встанов-

люється у розмірі 5% від нормативної 
грошової оцінки одиниці площі ріллі по 
області.

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 
1.01.2017 року в таких розмірах:

а) 0,02% – для квартири/квартир не-
залежно від їх кількості, загальна площа 
яких перевищує 60 кв. метрів;

б) 0,02% – для житлового будинку/
будинків незалежно від їх кількості, за-
гальна площа яких перевищує 120 кв. 
метрів, різних типів об’єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток (у ра-
зі одночасного перебування у власнос-
ті платника податку квартири/квартир 
та житлового будинку/будинків, у тому 
числі їх часток) незалежно від їх кіль-
кості, загальна площа яких перевищує 
180 кв. метрів; 

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

г) 0,005% – для господарських (при-
садибних) будівель – допоміжних (не-
житлових) приміщень, до яких належать 
сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстер-
ні, вбиральні, криниці, погреби, навіси, 
котельні, бойлерні; 

д) 1,5% – трансформаторні підстан-
ції, газорозподільні станції, газорегуля-
торні пункти тощо;

е) 1% – для інших видів нежитлової 
(комерційної) нерухомості.

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

а) 1% – для об’єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості (магазини, 
аптеки, склади тощо).

Витяг з Положення про порядок 
справляння транспортного податку 

(Додаток № 3)
Об’єкт 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.

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).

Положення про ставки єдиного 
податку (Додаток № 5)

Встановити ставку єдиного подат-
ку для І-ої групи платників податку для 
всіх видів господарської діяльності – 
10%, для ІІ-ої групи платників податку 
для всіх видів господарської діяльності 
– 20% розміру прожиткового мінімуму, 
встановленого Законом на 1 січня по-
даткового (звітного) року.

Cекретар сільської ради Г. ГОВЗАН
Примітка: З повним текстом поло-

жень про місцеві податки і збори мож-
на ознайомитись у Братковецькій сіль-
ській раді за адресою: с. Братківці, вул. 
Шевченка, 30.

Пшеничниківська сільська рада  
Тисменицького району Івано-Франківської області 
Десята сесія сьомого демократичного скликання

РІШЕННЯ 

 від 31 січня 2017 року № 3-10/2017  с. Пшеничники 

Про встановлення місцевих  податків і зборів 
та затвердження відповідних положень 

Керуючись ст.12 Податкового ко-
дексу України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», се-
сія сільської ради вирішила:

1. Встановити на території Пшенич-
никівської сільської ради такі місцеві 
податки: 

1.1.1. Податок на нерухоме майно 
відмінне від земельної ділянки. 

1.1.2. Плата за землю. 
1.1.3. Орендна плата за земельну 

ділянку.
1.1.4. Транспортний податок. 
1.1.5. Акцизний податок.
2. Затвердити: 
2.1. Положення про податок на не-

рухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки. (Додаток 1). 

2.2. Положення про плату за зем-
лю. (Додаток 2). 

2.3. Положення про орендну плату 
за земельну ділянку. (Додаток 3). 

2.4. Положення про транспортний 
податок. (Додаток 4). 

2.5.Положення про акцизний пода-
ток. (Додаток 5). 

3. Дане рішення набирає чинності 
з 1.01.2017 року. 

4. Дане рішення подати до ОДПІ в 
Тисменицькому районі. 

5. Дане рішення опублікувати в га-
зеті «Вперед».

6. Контроль за виконанням цього рішен-
ня покласти на комісію з питань бюджету. 

Сільський голова Дмитро ТИМЧУК

Витяг з Положення про податок на 
нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки (додаток №1)
5.1. Ставки податку для об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомос-
ті, що перебувають у власності фізичних 
та юридичних осіб, встановлюються за 
рішенням сільської ради в залежності 
від місця розташування та типів таких 
об’єктів нерухомості у розмірі: 

— для житлової нерухомості, що пе-
ребуває у власності фізичних осіб 0,02% 
розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звіт-
ного (податкового) року, за 1 кв. метр 
бази оподаткування; 

— для нежитлової нерухомості, що 
перебуває у власності фізичних осіб 
0,005% розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року, за 1 кв. 
метр бази оподаткування; 

— для житлової та нежитлової неру-
хомості, що перебуває у власності юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців 0,2% розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року, за 1 кв. 
метр бази оподаткування; 

— для фізичних осіб, які мають у 
власності квартири площею понад 300 
кв. м. і будинки площею більше 500 кв. 
м в розмірі 25 000 грн на рік. 

Витяг з Положення про плату 
за землю (додаток №2)

Розділ ІV. Ставка земельного податку
4.1. Ставка земельного податку за 

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

У відповідності до п. 274.1 Податко-
вого кодексу України ставка податку на 
земельні ділянки, нормативну грошову 
оцінку яких проведено, встановлюєть-
ся у розмірі 2% від їх нормативної гро-
шової оцінки;

— за земельні ділянки, які зайняті 
житловим фондом, які використовують-
ся без отримання прибутку, які перебува-
ють у власності фізичних осіб – 0,04% від 
їх нормативної грошової оцінки;

— за земельні ділянки, які перебу-
вають у постійному користуванні фізич-
них осіб-підприємців та юридичних осіб-
суб’єктів господарювання (крім держав-
ної та комунальної форми власності) – 
3% від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Ставка земельного податку за 
земельні ділянки сільськогосподарських 
угідь, нормативну грошову оцінку яких 
проведено (а саме: рілля, сіножаті, пасо-
вища, незалежно від місцезнаходження), 
та земель загального користування – 
0,3% від їх нормативної грошової оцінки.

4.3. Ставки земельного податку за 
земельні ділянки, розташовані за меж-
ами населених пунктів, нормативну гро-
шову оцінку яких не проведено, стано-
вить 5% від нормативної грошової оцін-
ки одиниці площі ріллі по області, а для 

сільськогосподарських угідь – 0,3% від 
нормативно-грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по області.
Витяг з Положення про орендну пла-
ту за земельну ділянку (додаток №3)

3.1. Об’єктом оподаткування зе-
мельного податку є земельна ділянка, 
надана в оренду. 

Розділ ІV. Ставка податку 
4.2. Розмір орендної плати встанов-

люється у договорі оренди і не може 
бути меншим розміру земельного по-
датку, встановленого для відповідної 
категорії земельних ділянок на відпо-
відній території. 

4.3. Розмір орендної плати на зе-
мельні ділянки сільськогосподарсько-
го призначення (рілля, сіножаті, пасо-
вища) та земельні ділянки під водним 
фондом становить не більше 12% від 
нормативно-грошової оцінки земельної 
ділянки за 1 квадратний метр земель в 
межах населеного пункту сільської ради 
з урахуванням коефіцієнта індексації. 

4.4. Розмір орендної плати за зем-
лі промисловості становить не більше 
12% від нормативно-грошової оцінки зе-
мельної ділянки за 1 квадратний метр 
земель в межах населеного пункту сіль-
ської ради з урахуванням коефіцієнта 
індексації. 

Плата за суборенду земельних ді-
лянок не може перевищувати оренд-
ної плати.

Витяг з Положення про про 
транспортний податок (додаток №4)

2.1. Об’єктом оподаткування є лег-
кові автомобілі, з року випуску яких ми-
нуло не більше 5 років (включно) та се-
редньоринкова вартість яких становить 
понад 375 розмірів мінімальної заробіт-
ної плати встановленої законом на 1 січ-
ня податкового (звітного) року. 

4.1. Ставка податку встановлюється 
з розрахунку на календарний рік у роз-
мірі 25 000 гривень за кожен легковий 
автомобіль, що є об’єктом оподаткуван-
ня відповідно до пункту 2.1. 

Витяг з Положення про акцизний 
податок (додаток №5)

Платниками податку є особи - суб’єкти 
господарювання роздрібної торгівлі, які здій-
снюють реалізацію підакцизних товарів. 

Об’єктами оподаткування є операції 
з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів. 

Базою оподаткування є вартість (з 
податком на додану вартість) підакциз-
них товарів, що реалізовані суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі. 

Ставки податку згідно зі статтею 
215 Податкового Кодексу України.

Секретар сільської ради 
Галина ПЕТЕЛЮК 

Примітка: З повним текстом поло-
жень про місцеві податки і збори можна 
ознайомитись у Пшеничниківській сіль-
ській раді за адресою: с. Пшеничники, 
вул. Шевченка, 7.

З першого січня 2017 року 
збільшено фінансову 
відповідальність 
за порушення 

трудового законодавства
З 1.01.2017 відповідно до статті 265 

Кодексу законів про працю України за-
проваджуються фінансові санкції сто-
совно юридичних та фізичних осіб-під-
приємців, які використовують найману 
працю, за недопущення до проведення 
перевірки з питань додержання законо-
давства про працю, створення перешкод 
у її проведенні. Штрафи за подібні по-
рушення стягуються у трикратному роз-
мірі мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на момент виявлення 
порушення (9 600 гривень).

У разі, якщо недопущення до пе-
ревірки, що стосується перевірки  з 
питань роботи працівника без оформ-
лення трудового договору (контрак-
ту), оформлення працівника на непо-
вний робочий час у разі фактичного 
виконання роботи повний робочий час, 

установлений на підприємстві, та ви-
плати заробітної плати (винагороди) 
без нарахування та сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування та по-
датків, — розмір штрафу складе 100 
розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент ви-
явлення порушення (320 000 гривень).

При цьому, факт накладення штра-
фу на посадових осіб підприємств, 
установ, організацій відповідно до 
статті 188-6 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення за не-
допущення до перевірки з питань до-
держання законодавства про працю 
та зайнятість не виключає необхід-
ність накладення фінансових санк-
цій на юридичну особу або фізичну 
особу-підприємця.

Крім того, у зв’язку із встановлен-
ням розміру мінімальної заробітної пла-
ти на рівні 3 200 гривень значно збіль-
шені розміри штрафних санкцій за пору-
шення законодавства про працю: у разі 
фактичного допуску працівника до робо-
ти без оформлення трудового договору 
(контракту), оформлення працівника на 
неповний робочий час у разі фактично-
го виконання роботи повний робочий 
час, установлений на підприємстві, та 
виплати заробітної плати (винагороди) 
без нарахування та сплати єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та податків — роз-
мір штрафної санкції складатиме 96 000 
гривень за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення.

За порушення встановлених стро-
ків виплати заробітної плати праців-
никам, більш як за один місяць, ви-
плату їх не в повному обсязі — розмір 
штрафних санкцій складатиме 9 600 
гривень. За недотримання мінімаль-
них державних гарантій в оплаті пра-
ці штраф складає 32 000 гривень за 
кожного працівника, щодо якого ско-
єно порушення.

Управління соціального захисту 
населення Тисменицької РДА
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Овен
Тиждень енергійний, планети да-
ють активність і збільшують фі-
зичні сили. Енергію треба витра-
чати, але уникати гіперактивнос-
ті, як і малорухливого способу 

життя. У цей період ви можете дуже швидко 
і необдумано реагувати на будь-які зовнішні 
обставини. Підвищена імпульсивність може 
принести шкоду здоров’ю.

Телець
Ваша стійкість перед не-
сприятливими для здоров’я 
чинниками залежить від са-
модисципліни. Особливо в 

першу половину тижня імовірна підвищена 
нервозність, бажання що-небудь порушити: 
дієту, розпорядок дня. Це може призвести 
до проблем зі здоров’ям і травм. 

Близнюки
В цілому непоганий період, 
не несе серйозних проблем 
зі здоров’ям. Шкідливо хви-
люватися і забувати про обе-

режність у вихідні. Корисні помірні фі-
зичні навантаження, оздоровча фізкуль-
тура і профілактичний масаж.

Рак
Емоційно складний період, 
травмонебезпечний. Життє-
ва енергія висока, але може 
сильно витрачатися, так як 

підвищена сприйнятливість до зовніш-
нього негативу. Найбільш вразливою є 
відтворювальна сфера, нервова систе-
ма схильна до перенапруження, а леге-
ні чутливі до нестачі кисню та застуди. 
Тиждень несе ризик шкірних хвороб.

Лев
Левам тиждень принесе ве-
ликі можливості налагодити 
особисте життя. Частіше бу-
вайте на публіці. Намагайтеся 

тримати свої справи в порядку, уникаю-
чи неорганізованості і суєти. Цей період 
може принести вам занепокоєння, ха-
отичні обставини, пов’язані з роботою. 
Постарайтеся не розпорошуватися і зо-
середитися на головному. 

Діва
Робота за наймом на цьому 
тижні може принести гарну 
вигоду, але в бізнесі зараз 
можливі збитки. Важливі 

справи краще планувати на першу по-
ловину тижня, оскільки в кінці тижня 
обстановка буде напруженою. Уникай-
те занадто дорогих покупок, інакше і не 
помітите, як вийдете за межі бюджету. 

Ваги
Це сприятливий час для ін-
телектуальної активності, 
навчання. Зараз ви можете 
легко засвоїти той матері-

ал, який раніше здавався вам склад-
ним. Час підходить для встановлення 
нових контактів, багато справ будуть 
успішно вирішені завдяки приятелям, 
знайомим. Не нехтуйте розумними і ко-
рисними розвагами. 

Скорпіон
Скорпіонам тиждень може 
принести гарний прибуток. 
Отримані гроші можна витра-
тити на домашні та сімейні по-

треби. Бережіть здоров’я і уникайте пере-
напруження, особливо розумового. Зараз 
ви можете зіткнутися з хаосом, метушнею, 
тривогами, деякі з яких будуть пов’язані з 
незрозумілими обставинами. 

Стрілець
Тиждень принесе більше при-
бутку тим, хто працює з людь-
ми: викладає, консультує, за-

ймається торгівлею або посередницькою 
діяльністю. Хто частіше працює в команді, 
ніж поодинці. Допитливість, комунікабель-
ність, інтерес до нового принесе користь 
представникам будь-якої професії. 

Козеріг
В цей період ваш організм на-
лаштований на накопичен-
ня енергії, тому дуже бажа-

но збалансоване, насичене вітамінами 
харчування і позитивні емоції. При від-
сутності душевного комфорту і непра-
вильному харчуванні замість енергії ва-
ше тіло може набирати зайві кілограми.  

Водолій
Збільшується фізична сила, ак-
тивність і витривалість, опір-
ність захворюванням і здатність 
до відновлення сил. Але у кож-

ного хорошого явища є негативна сторона. 
У даному випадку підвищена активність мо-
же супроводжуватися необережністю, само-
впевненістю і зневагою заходами безпеки. 

Риби
Не дуже сприятливий для ва-
шого здоров’я період, енер-
гетика слабшає, збільшуєть-
ся схильність до негативних 

впливів, загострюється внутрішній роз-
лад, психологічні проблеми. Ви занадто 
сприйнятливі в цей час і можете пере-
хопити на себе чужий негатив. Більше 
відпочивайте і займайтеся улюбленою 
справою.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 6 по 12 березня)

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 буди-
нок 120 кв.м в м. Тисмениця, вул. 
Пшениківська, 47а. Є світло, газ, во-
да, літня кухня, 20 соток землі. Тел.: 
099 373 28 50 — Анна; 099 068 47 85 
— Назар.
 Новий 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, до-
вжина 3,8 м, висота 2,0 м, в хорошому 
стані; меблеву стінку темного кольору, 
висота 2,8 м, в хорошому стані; 4-кам-
форну плиту електричну в хорошому 
стані. Ціна за домовленістю. Тел.: 093 
815 17 27.
  Земельну ділянку  0,0857 га в м. Тисме-
ниця, масив «об’їзна». Ціна договірна. 
Тел.: 067 665 12 32.

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

Різне
 Чоловік 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. Валка в’ючних 
тварин. 7. Вищий сорт тютюну. 8. Пове-
литель дощу у старослов’янській міфо-
логії. 12. «Якщо не підносити таланти, 
серед … не буде суперництва» (Лао-цзи). 
13. Багаторічний дрейфуючий морський 
лід. 14. Вид салату. 17. Яра злакова куль-
тура. 18. Дрібне різнокольорове скля-
не намисто. 20. Панти. 23. Папірусний 
човен Тура Хейєрдала. 24. Лавка для 
гребця у човні. 25. Штучне переривання 
вагітності. 26. Невелика веслова шлюп-
ка. 30. Солодощі з солодкої горіхової 

маси. 31. Відомий німецький філософ. 
32. Спідниця шотландця. 35. Безворсо-
вий килим. 36. Африканська антилопа. 
37. Вид бігу коня. 40. Той, хто являється 
предметом захоплення та поклоніння. 
41. Плавучий навігаційний знак. 43. «На-
силля живиться покірністю, як вогонь 
– …» (Короленко).

По вертикалі: 2. Бог війни у давньо-
грецькій міфології. 3. Стара назва літе-
ри «А». 4. Французький актор, продюсер, 
сценарист та режисер … Делон. 5. Водо-
стічна канава вздовж дороги. 6. Королів-
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Втрачений Державний акт на право приватної власності на землю серія 
II-ІФ № 008408, виданий Драгомирчанською сільською радою 19.08.2002 р. на 
ім’я Струтинський Василь Михайлович, вважати недійсним.

Горить суха трава
З початку 2017 року на території 
Тисменицького району виникло 49 
пожеж, з яких 30 пожеж під час 
спалення сухої трави. За аналогіч-
ний період 2016 року 17 пожеж під 
час спалення сухої трави. 

З настанням сухої теплої погоди все 
частіше можна побачити, як на госпо-
дарських угіддях, і навіть у населених 
пунктах горить суха трава.

Пожежі підчас спалювання сухої тра-
ви та стерні трапляються як на відкритій 
території, так і на приватних господарських 
ділянках. Локалізувати загорання та гасити 
пожежу сухої трави на відкритих терито-
ріях непросто, оскільки швидкість поши-
рення вогню висока, особливо у вітряну 
погоду. Коли ж таке трапляється поблизу 
населених пунктів, існує велика ймовір-
ність перекидання полум’я на житлові та 
господарські споруди. Виїзди на гасіння 
загорань сухої трави, залишків листя за-
вдає чималих матеріальних втрат.  

Шановні громадяни, Тисмениць-
кий районний відділ У ДСНС в області 
звертається до мешканців району: не 
спалюйте сухої трави та сміття, не за-
вдавайте непоправної шкоди ані собі, 
ані оточуючим!

ство в південно-східній Азії. 9. Соковитий 
сорт груші. 10. Порода собак. 11. Озеро 
в Канаді та США. 15. Хвойне дерево ро-
дини соснових. 16. «Друг є такою осо-
бою, з якою я можу бути щирим. В його 
присутності я можу … вголос» (Емерсон). 
18. Англійський філософ. 19. Видатний 
французький письменник. 21. Низький 
чоловічий голос. 22. Арабська назва пі-
щаних масивів у Північній Африці. 27. Ім’я 
однієї із трьох харит у грецькій міфології. 
28. Спеціальна площадка для театраль-
них вистав. 29. Керує літальним апара-
том. 33. Згущений сік листя алое, який 
у висушеному вигляді використовують 
як ліки. 34. Вид театрального мистецтва. 
38. Легкий алкогольний напій. 39. Зброя 
оси. 42. Ріка у Франції.

Відповіді на кросворд в № 8:
По горизонталі: 1. Гарбуз. 4. Кобура. 

7. Діана. 9. Апачі. 10. Жакан. 12. Безе. 
13. Азіміна. 14. Аноа. 17. Аден. 18. Круп. 
20. Кутаб. 21. Адіті. 22. Ікло. 24. Агат. 28. 
Обол. 29. Аскалаф. 33. Сито. 36. Івасі. 37. 
Еліта. 38. Чавун. 39. Амосов. 40. «Дорого».

По вертикалі: 1. «Ганьби». 2. Улар. 
3. Гарум. 5. «ОККО». 6. Апілак. 7. Дієз. 8. 
Ажан. 9. Анзуд. 11. Нанду. 15. Анабіоз. 16. 
Аксакал. 17. Агуті. 19. Петит. 23. Крокі. 
25. Алича. 26. «Ворога». 27. Долото. 30. 
Спіч. 31. Агава. 32. Ален. 34. Таро. 35. Кіто.
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Поз доровляємо!
Педагогічний колектив Сілецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає 

з ювілеєм  колегу, вчителя математики 
Романну Романівну БОГАЧ. 

Дозвольте з ювілеєм привітати,
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай  негаразди  завжди  обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаєм  успіхів  великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають  завжди   всі  турботи,
І хай приносить  радість  кожний  день.

Вітаємо!
50-літній ювілей завітав 

до великого футбольного патріота 
Володимира ФУФАЛЬКА. 

Вся футбольна громадськість надсилає ювіля-
рові — багаторічному представникові команди села 
Драгомирчани — найщиріші слова привітань. Бажає 
молодечого здоров’я та запалу, наснаги для популя-
ризації наймасовішої гри. 

В честь ювілейного Вашого дня для Вас — щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я многая літ, хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов, хай тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні, хай сонце всміхається Вам у житті.

Вітаємо!
Колектив територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Тисменицького району щиро вітає з днем 
народження соціальних працівників відділення соціальної допомоги вдома 

Любов Іванівну ВАЦЕБУ та Лілію Володимирівну РУДИК.
Бажаєм вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку — у будні, в свята — подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!

Вітаємо!
Виконавчий комітет Клузівської сільської ради і 

церковний комітет вітають із ювілеєм касира церкви
Надію Василівну ЗЕЛІНСЬКУ.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, радості, добра, 
Божої ласки. Будьте щасливі Ви і Ваша родина, хай здій-
снюються мрії та успішною буде щоденна праця, зокре-
ма й на славу Божу. Хай людська пошана додає життєвої 
енергії, на душі буде святково й по-весняному сонячно. 
Хай Господь дарує ще багато наповнених успіхами, вті-
хою, силами років і благословить ще не один ювілей!

Із весною золотою гарний день прийшов у хату.
Почувайтесь молодою, зустрічайте радо свято!
Хай добро Вам буде другом, хай достатки не минають.
Хай ні смутку, ні тривоги Ваше серце не спізнає.
Кажем нині: «Многа літа!» Хай слова ці йдуть до Бога!

Щастя й радості без ліку на життєві Вам дороги!

  ПОГОДА

У понеділок, 6 березня 
— без опадів. Тем пера-
тура вночі: +5°С, вдень: 
+13°С. Вітер пів денно-
східний 3 м/с.

У вівторок, 7 березня 
— дощ. Ніч на темпера-
тура: +3°С, денна: +8°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
2 м/с.

У середу, 8 березня — 
дощ. Температура вно-
чі: +3°С, вдень: +5°С. Ві-
тер пів нічно-західний 2 
м/с.

У четвер, 9 березня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +1°С, денна: 
+4°С. Ві тер пів нічно-
західний 2 м/с.

У п’ятницю, 10 берез-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +1°С, 
вдень: +10°С. Вітер за-
південний 1 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  У березні посилення вітру віщує 
потепління й рясні опади: вітер вно-
чі — вода вдень.

  Сніг навесні тане з північної сто-
рони мурашника — літо буде тепле 
й довге, а з південної — холодне й 
коротке.

  Марець спочатку хмарний, в се-
редині болотний, сніп буде дуже на-
молотний.

  Ранній обліт бджіл — на красну 
весну.

  Ворони купаються ранньою вес-
ною — до тепла.

  Журавель прилетів — скоро лід 
зійде.

  Чайка з’явилася — незабаром кри-
га рушить.

  Ранній приліт шпаків і жайворів 
— до теплої весни.

  Якщо граки прилетіли до середи-
ни березня, літо буде мокре, а сніг 
зійде рано.

9 березня — Предтечі 
  Якщо випаде сніг, то й Великдень 

буде холодний.

Наостанок

З ювілеєм!
В перший день весни святкує свій ювілей чудова дру-

жина, любляча матуся та бабуся, 
Романна Романівна БОГАЧ. 

З цієї нагоди її щиро вітають чоловік, діти, онуки:
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!  
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий, 
Щоб мало було перешкод, 
Щоб ювілей справляли сотий! 
Не знали б Ви тяжких турбот. 
А ще бажаєм добре жити, щоб внуки виросли — гей раз! 
Щоб мали Ви кого любити, і щоб любили міцно Вас! 
Щоб було все гаразд в роботі. Вона, звичайно не проста. 
Щоб було все — і «за», і «проти», як компроміс — життя – буття! 
Ще раз сердечно Вас вітаєм! Добра Вам зичимо сповна, 

Багато світлих днів бажаєм! Довгі, довгії літа...

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

«З любов’ю...»
26 лютого в Народному домі м.Тисмениця відбувся святковий концерт Діани 
Шатарської та чоловічого квартету «Торі». 

Публіки зібралося чимало, при-
чому, можна було спостерігати від-
відувачів різної вікової категорії – 
від підлітків, до людей похилого ві-
ку. Це говорить про те, що спів цих 
молодих артистів всеохоплюючий, 
він торкається серця кожного, не-
зважаючи на вік слухача. Під час 
концерту вирувала божественна ат-
мосфера, море пісень, емоцій, злива 
почуттів, драйву, солодкі хвилини 
душевного задоволення. І все це з 
любов’ю, ніжністю,та головне –  з 
позитивним настроєм. Глядачі бурх-
ливими оваціями супроводжували 
мало не кожен виступ чарівних ви-
конавців. Додали ще більшого емо-
ційного заряду та позитиву святу 
вихованці клубу спортивного танцю 
«СтарДенс», керівник Микола Стар-
чук, тренер Мар’ян Лобур, також чут-

тєвим номером вразили глядачів учас-
ники народного аматорського ансамб-
лю танцю «Тисменичанка», керівник 
заслужений працівник культури Укра-
їни Ярема Галига та Роман Шкрумида. 
А чарівною та неповторною ведучою 
цього вечора стала Ольга Карп’юк. На 
закінчення концерту глядачі не від-
пускали учасників зі сцени вимагаю-
чи  гучними оплесками пісню на біс.

 Серце  радіє ,  що  знайшлися 
люди, не байдужі до світу музики, 
які прийшли на цю приємну імпре-
зу. Це був вечір відвертих зізнань, 
частування-захоплення-зачарову-
вання кожною піснею ,  де глядачі 
мали  змогу відчути щонайменший 
порух душі.

Діана ШАТАРСЬКА, 
методист відділу культури  

Майстер-клас 
у «Бастіоні»

22 лютого в одному з експозиційних приміщень фортечної галереї «Бастіон», 
що в обласному центрі, відбулося нетипове районне методичне об’єднання 
вчителів образотворчого мистецтва. 

Затишні  умови  для  майстер -
класу творчим педагогам району 
створила Мар’яна Смицнюк, адмі-
ністратор крамниці «Подарункова 
хатинка». Впродовж двох годин під 
керівництвом працівників крамниці 
вчителі вправлялися в декоруванні 
кухонної дощечки та святкової свіч-
ки в техніці декупаж. Велика кіль-
кість художніх виробів, різнобарв’я 
сувенірної продукції створили справ-
жню атмосферу творчості. Після за-
вершення майстер-класу методист 
відділу освіти Надія Прокоп ознайо-
мила присутніх з темами наступних 
засідань методичного об’єднання та 
графіком проведення творчих кон-
курсів, олімпіад. На думку багатьох 
колег, такі заняття мають позитив-

ний вплив на розвиток творчого по-
тенціалу як самих вчителів, так їх ви-
хованців. Як зізналася сама Мар’яна 
Смицнюк, ще навчаючись у школі, 
теж відвідувала заняття різнома-
нітних мистецьких гуртків, а тепер 
мистецтво стало справою її життя 
і можливістю займатися благодій-
ністю. Виручені кошти вона направ-
ляє на лікування важкохворих ді-
тей, до чого і заохочує відвідувачів 
крамниці. 

Вчителі району були приємно вра-
жені результатом своєї роботи, яка при-
несла багато задоволення та позитиву.

Анатолій ЛЕСІВ, вчитель 
образотворчого мистецтва 

Ямницького НВК


