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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+12°С, вдень: +22°С. 

Вітер північно-західний 3 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +12°С, вдень: +24°С. Вітер пів-
нічно-західний 2 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+14°С, денна: +19°С. Вітер північно-
західний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Об’єднуючи 
Європу
15 років співпраці

 стор. 2, 6

 Звитяги 
спортивної 
школи
У футболі та самбо

 стор. 6

— у кожну хату
Передплатна вартість:
 1 місяць — 12 грн. 00 коп.; 
3 місяці — 36 грн. 00 коп.; 
6 місяців — 72 грн. 00 коп.;

Вартість оформлення  передплати:
1 міс. — 1,48 грн.; 

2-3 міс. — 3 грн. 38 коп.; 
4-6 міс. — 4 грн. 10 коп.; 

Передплатний 
індекс 61752

В Угринові розпочато 
будівництво 

каналізаційних мереж
За два роки велике приміське (за рельєфом місцевості правильніше б сказати 
надміське) село Угринів і сусідній Клузів матимуть сучасну систему водовід-
ведення та каналізації. У цьому переконаний Угринівський голова Мирослав 
Вівчаренко, запевняючи, що завдяки підтримці народного депутата України 
Михайла Довбенка масштабний проект вдасться реалізувати. Першого черв-
ня М. Довбенко особисто побував у Клузові, де підрядник, приватне підпри-
ємство «Роса-ІФ», уже розпочало прокладання колектора, поспілкувався з 
очільником та посадовцями сільської ради, проектантами й будівельниками 
та представниками преси. При цьому офіціозу не було.

Сучасний Угринів, каже М. Вівча-
ренко, особливе село: на його території 
зведено декілька багатоповерхових бу-
динків, є сотні новітніх приватних буді-
вель, чисельність населення на сьогодні 
сягає 10 тисяч мешканців. Відповідно, 
потрібні й належні комунікації, до того ж 
наявність каналізаційних мереж суттєво 
поліпшує екологічну ситуацію. Ідею бу-
дівництва каналізації сільський голова 
виношував ще з минулої каденції, хоч 
дехто ставився до цього іронічно. Зре-
штою, сільська рада за власні кошти 
замовила проект у приватного підпри-
ємства «Савицький», і фірма виконала 
розробку за прийнятні кошти, запропо-
нувавши оригінальні інженерні рішення, 
а зараз, за словами директора підпри-
ємства Євгена Савицького, здійснює 
авторський нагляд будівництва. Нагляд 
за роботами ведуть і державна архбуд-
інспеція, і фахівці «Івано-Франківськво-
доекотехпрому», позаяк колектор буде 

з’єднаний з очисними спорудами в Ям-
ниці. Колектор має протяжність майже 
сім кілометрів – від Горішнього Угрино-
ва до Клузова, де його приєднають до 

міської мережі. Одночасно готуються 
проекти підводу до бічних вулиць.

У поточному році з бюджету Угри-
нівської сільської ради на будівництво 
каналізації виділено один мільйон гри-
вень. А ще чотири мільйони надав уряд 
– якраз за безпосередньої участі народ-
ного депутата Михайла Довбенка. Спіл-
куючись із журналістами, пан Довбенко 
вкотре наголосив на принципі, яким ке-
рується при вирішенні соціальних про-
блем на своєму виборчому окрузі: він 
готовий всіма засобами допомагати тим 
громадам, які виявляють ініціативу та 
роблять конкретні кроки. Так було і в 
цьому випадку. «Я в уряді мав перемо-
вини і сказав, що раз громада прояви-
ла таку хорошу ініціативу, вкладаючи 
власні кошти, то давайте ми їх підтри-
маємо. І я радий, що в уряді дослуха-
лися – є підписана прем’єром поста-

нова, якою до угринівського мільйона 
сюди направлено перший транш у роз-
мірі чотири мільйони гривень». Таким 
чином, на даний час виділено приблиз-
но третину коштів, необхідних на реалі-
зацію проекту з проведення каналізації 
в Угринові (кошторисна вартість — 16 
млн. грн, а виготовлення проекту обі-
йшлося сільській раді в 800 тис. грн). 
І народний депутат, і сільський голова 
налаштовані оптимістично. Відзнача-
ючи обнадійливий старт будівництва 
(сільською дорогою вже прокладено 
декілька десятків метрів й одразу за-
горнуто та запорядковано територію), 
М. Довбенко наголошує на важливос-
ті не лише фахового, а й громадського 
контролю за ходом робіт, що гаранту-
ватиме їх якість.

 Закінчення на 2 стор.

Програма 
відпустової відправи 

на 6-7 липня 
2017 року
Нічні чування

6 липня
21.00 – Все-

ношне
22.15 – Хрес-

на Дорога
7 липня 

0.00 — 01.00 – 
Молебінь до Ма-
тері Божої 

01.00 – 02.00 
– Матері молит-
ви. Вервиця

02.00-03.00 – 
Свята година

03.00-04.00 – Молебень до Пре-
святого Серця Ісусового

04.00 — 05.00 – Акафіст до Іва-
на Хрестителя

05.00 – 06.00 – Сповідь
06.00 – 07.00 – Утреня
07.00 – 08.30 – Архієрейська Бо-

жествена Літургія. Мировання
8.30 – Св. Водосвяття
9.30 – концерт духовної пісні.

До Духової криниці – 
по святу водицю

Півтора десятиліття співпраці

15 років тому, точніше 25 і 7 вересня 2002 року 
тодішні голова Тисменицької районної ради Микола 
Нагорний і голова ради міста Стшельце Опольськє 
Ева Руринкєвіч, а також бурмістр Стшелєц Ополь-
ських Кшиштоф Фаб’яновскі та голова Тисменицької 
райдержадміністрації Володимир Семенів підписали 
Партнерську угоду про дружбу та співпрацю між Тис-
меницьким районом та ґміною Стшельце Опольськє. 
Цього року традиційне свято Дні землі Стрілецької, яке 

відзначають у першу неділю червня, було приурочено 
15-річчю підписання Партнерської угоди.

З цієї оказії Республіку Польща відвідала офіцій-
на делегація з Тисмениччини: голова Тисменицької 
районної ради Роман Крутий, голова Тисменицької 
районної державної адміністрації Іван Семанюк, за-
ступник керівника виконавчого апарату Тисменицької 
районної ради Михайло Королик, керівник апарату 
Тисменицької районної державної адміністрації Ярос-

лав Татарин, консультант відділу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування Тисменицької 
районної ради Ольга Шкромида, депутати Івано-Фран-
ківської обласної ради Роман Ткач (саме він започат-
кував цю співпрацю з нашого боку) та Василь Гладун, 
депутати Тисменицької районної ради Руслан Фармус 
і Михайло Юркевич.

 Закінчення на 2 стор.

Немає нових напрямків, є один: від людини до людини
Станіслав Єжи Лєц



2 9 червня
2017 року № 23

***
Народний депутат України Михайло До-

вбенко щиро вболіває за розвиток Прикар-
патського краю. В березні 2017 року він звер-
нувся до Кабінету Міністрів щодо виділення 
субвенції в сумі 5 млн. грн. на проведення за-
ходів для соціально-економічного розвитку 
Тисменицького та Тлумацького районів. Уряд 
дослухався до прохань народного депутата та 
задовольнив в повному обсязі фінансування  
будівництва та ремонту таких необхідних для 
регіону об’єктів соціальної сфери.

Кожного разу, працюючи в окрузі, 
Михайло Довбенко проводить зустрічі 

як з громадами, так і з керівництвом 
краю, вивчає ситуацію в районах та 
звертається до Уряду з відповідними 
пропозиціями щодо розбудови та осна-
щення об’єктів соціально-економічного 
розвитку округу – це садки, школи, бу-
динки культури, ФАПи, амбулаторії, ра-
йонні лікарні тощо. Послуги населенню, 
які надає держава на місцях – охорона 
здоров’я, дошкільна та шкільна освіта 
та культура повинні бути якісні та до-
ступні у всіх куточках України.

Народний депутат зацікавлений і у по-
кращенні інфраструктури Прикарпаття, за 

його безпосередньої участі добудовується 
міст на об’їзній дорозі біля с. Драгомирча-
ни, проводяться дорожно-будівельні роботи 
на дорогах Прикарпаття, розпочато спору-
дження каналізаційної системи у с. Угринів.

Наталія РОМАНЕНКО, помічник-кон-
сультант народного депутата

Довідково: Відповідно до згаданого уря-
дового розпорядження івано-франківському 
обласному бюджету передається 45 мільйонів 
23 тисячі гривень, більше половини з яких, 27 
мільйонів, призначено для придбання облад-
нання для обласних закладів охорони здоров’я 
(25 млн. грн на спеціальне обладнання для 
обласної клінічної лікарні, два мільйони на 
обладнання для Прикарпатського клінічного 
онкологічного центру). До цієї суми входять 
також видатки на будівництво дитсадків у 
Чернієві та Лисці (разом два мільйон), де за-
мовником виступає департамент капітального 
будівництва ОДА. Безпосередньо районному 
бюджету виділяють 1232 тис. грн, з яких міль-
йон на клубовецький спортзал, 101 тисяча на 
придбання обладнання для дитсадка у Віль-
шаниці та 131 тисяча на завершення заміни 
вікон у Тисменицькій школі.

Насамперед
Півтора десятиліття 

співпраці
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

На святкові заходи вирушили та-
кож баскетбольна команда дівчат Тис-
меницької дитячо-юнацької спортивної 
школи та народний естрадно-інструмен-
тальний колектив Народного дому міс-
та Тисмениця.

Програма перебування делегації 
була винятково цікавою та насиченою.

Учнівська баскетбольна команда 
Тисменицької ДЮСШ мала честь першою 
представити рідну країну та район, взяв-
ши участь у турнірі з баскетболу серед 
дівчат (детальніше про турнір читайте 
на стор. 6 – ред.).

Під час офіційної церемонії, яка 
проходила в міській Ратуші, очільни-
ки сторін-партнерів обмінялися віталь-
ними словами. Голова Тисменицької 
районної ради Роман Крутий привітав 

керівництво гміни Стшельце Опольськє 
з 15 річницею співпраці: «Наші відно-
сини ґрунтуються на взаємній повазі 
та взаєморозумінні, готовності допо-
могти та підтримати один одного», — 
наголосив Роман Крутий. Голова по-
дякував партнерам за щирість та ви-
словив сподівання на подальше тісне 
співробітництво у міжнародній сфері. 
Керівники Тисмениччини з нагоди свята 
вручили подяки, нагороди та пам’ятні 
подарунки керівництву гміни: нагрудні 
значки, прапори України, герби Тисме-
ниччини, статуетки.

Креативним подарунком української 
делегації стало фото прапорів – симво-
лів Стшелєц Опольських та Тисменич-
чини, які відважний альпініст, житель 
нашого району, разом з однодумцями, 
взяв у подорож в Гімалаї (Непал). Так 
вдалося показати символічну «висоту» 
значення міжнародної дружби та співп-
раці у сучасному світі. Вручив господа-
рям цю оригінальну пам’ятку голова Тис-
меницької райради Р. Крутий.

Найкращі сторінки партнерства ор-
ганізатори відтворили у пам’яті присут-
ніх за допомогою сучасних технологій: 
відео- та слайд-шоу.

Особливо приємним стало відзна-
чення польською стороною керівників 
Тисменицького району, які в різні роки 
протягом тривалого часу активно спри-

яли та підтримували співпрацю з між-
народними партнерами. Це – нинішній 
депутат Івано-Франківської обласної ра-
ди Роман Ткач, депутат Тисменицької 
районної ради Руслан Фармус, голова 
Тисменицької РДА Іван Семанюк, голо-
ва районної ради Роман Крутий.

Традиційно святкування Днів Землі 
Стшелєцкої продовжилося в міському 
парку, за участю української, німецької 
та чеської делегацій.

Щоб краще познайомити сусідів з 
нашою культурою, традиціями, економіч-
ним та туристичним потенціалом, тисме-
ничани розгорнули тематичний намет. 
Оформлений в традиційно українському 
стилі, з усіма атрибутами старовинної 
Тисмениччини, він приваблював пред-
ставників усіх націй, присутніх на свят-
куванні. Особливо припав він до душі 
етнічним українцям, вихідцям з різних 
куточків України, які тепер проживають 
в Європі. На такому символічному клап-
тику України проходило нагородження 
авторів кращих дитячих малюнків на те-
му «Рідний край очима дітей», відбувала-

ся презентація інформаційних буклетів 
провідних підприємств нашого краю, ці-
кавих автентичних закладів харчуван-
ня району, демонстрація традиційних 
українських строїв, у які були одягнуті 
члени делегації, частування іноземців 
традиційними українськими стравами, 
які тут же готувала шеф-кухар відпочин-
кового комплексу «Козацький острів» 
Галина Лаврук. У виконанні віртуозів 
народного естрадно-інструментально-
го колективу лунали українські пісні.

У такий оригінальний спосіб вдало-
ся за короткий термін популяризувати 
Україну, познайомити присутніх з Тисме-
ниччиною, нагадати, що наша держава 
багата унікальними традиціями, ціка-
вою історією та має великий потенціал.

Однією з визначальних спільних 
рис польського та українського наро-
дів є висока моральність, релігійність 
та вірність християнським традиціям. 
Тому особливо приємною подією ста-
ла участь священика церкви Св. Архі-
стратига Михаїла (УГКЦ) м.Тисмениця 
отця Юрія Павлюка у спільному Бого-
служінні з ксьондзами костелу Св. Лав-
рентія. Молилися разом представники 
делегацій Федеративної Республіки Ні-
меччина, Чеської Республіки, України, 
керівництво та громада гміни Стшельце 

Опольськє. Під час Літургії дітки мовами 
присутніх у храмі представників різних 
націй виголошували прохання-молитви 
до Господа за мир в Україні. Ця тема 
була ключовою у проповіді отця Юрія 
Павлюка. А ще мовилося про підтрим-
ку, дружбу, співпрацю та європейське 
майбутнє України.

Як керівник району, голова Тисме-
ницької районної ради Роман Крутий 
продовжує роботу у напрямку налаго-
дження контактів з іноземними парт-
нерами, «реанімує» стосунки, завдяки 
новому підходу та новій меті: «Перекона-
ний, що Польща є надійним партнером 
для України, а гміна Стшельце Опольськє 
– справжнім другом! Розвиваючи між-
народну співпрацю на місцевому рівні, 
робимо спроби органічно інтегруватися 
у європейське суспільство, наблизити-
ся один до одного на рівні народів, на-
цій, громад. Уже цього року планується 
реалізувати спільний міжнародний про-
ект в економічній сфері. У подальшому 
сподіваюся на партнерство у інвестицій-
ному та туристичному напрямках. А це 
додатковий поштовх для розвитку гро-
мад нашого району, це шлях до успіху!»

За матеріалом прес-служби 
Тисменицької районної ради

В Угринові розпочато 
будівництво 

каналізаційних мереж
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Цього року, за словами 
народного депутата, буде за-
початкована ціла програма 
«по очищенню від сміття 
нашого Прикарпаття», що 
сприятиме привабливості 
краю як для подорожуючих, 
так і для потужних інвесто-
рів. Зрештою, наявність ко-
мунікацій в сільській місце-
вості, включно з водогона-
ми та водовідведенням, як і 
добротних доріг – зовсім не 
захцянки, а сучасна норма. 
Якщо правда, що «Україна – 
це Європа».

Володимир ЗАНИК

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 травня 2017 року № 310-р 
«Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій» у 2017 році передбачено з державного бюджету субвенції місцевим бю-
джетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку:

1 млн. грн Будівництво дитячого садка загального типу на 50 місць у с. Черніїв  
 Тисменицького району
1 млн. грн Реконструкція з добудовою дитячого садка в селищі Лисець 
 Тисменицького району
2 млн. грн Добудова ЗОШ I—II ступенів у с. Будзин Тлумацького району
1 млн. грн             Реконструкція ЗОШ I—III ступенів з добудовою спортивного залу в с. Клубівці 
           Тисменицького району
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Хижун — людина без сумління
На сьогодні проблема незаконного добування диких тварин набула досить серйозної державної 
ваги і загрожує знищенням цінних видів фауни. Браконьєри використовують тепловізори, глуш-
ники на нарізній зброї, застосовують так звані фотопастки. В цивілізованих країнах ці камери 
встановлюють для спостереження за популяцією диких тварин, а у нас — для того, щоб дізна-
тися, коли дичина підходить до солонців, майданчиків для підгодівлі, щоб потім її вполювати.

Працівники Українського товариства мис-
ливців і рибалок, громадські активісти, справ-
жні мисливці, які вболівають за природу, визна-
ють, що без правоохоронних органів упоратися 
з цією проблемою не в силі. І правоохоронці 
теж не зможуть ефективно виконувати функ-
ції з охорони природних ресурсів без допомоги 
громадськості. Ще дев’яносто років тому упра-
витель господарських справ Греко-Католиць-
кої Церкви в Осмолоді Микола Саєвич писав у 
Митрополію: «Боротися з хижунами (браконьє-
рами) силами лісової сторожі стає неможливо, 
потрібно залучити сили жандармерії». Скільки 
води спливло з того часу, а ми сьогодні наго-
лошуємо на необхідності співпраці з поліцією, 
іншими правоохоронними органами, тим паче, 
що серед правоохоронців є чимало членів на-
шого товариства. Також залучаємо до цієї ро-
боти учасників АТО.

Виїжджаємо спільно в рейди, виявляємо 
браконьєрів, вилучаємо зброю, заборонені зна-
ряддя та засоби, впольовану дичину. Скажімо, 
працівники Рожнятівської районної організації 
УТМР і місцевого відділення поліції затримали 
групу браконьєрів із трьома вбитими кабанами. 
Хижунів притягнули до відповідальності, добили-
ся, щоб вони сплатили збитки нашій організації 
на суму тридцять п’ять тисяч гривень.

У ніч на перше березня працівники поліції 
зупинили в Івано-Франківську автомобіль, в са-
лоні якого виявили тушки шести зайців-русаків 
і лисиці. Водій, сорокарічний мешканець облас-
ного центру, мав при собі нарізний мисливський 
карабін імпортного виробництва і тепловізор. 
Спочатку пояснював, що начебто купив дичину 
в незнайомого на трасі, а потім визнав, що не-
законно вполював у Калуському районі. Таким 
чином він заподіяв мисливському господарству 
збитки на шість тисяч гривень, які відшкодував. 
На жаль, суд вирішив не конфісковувати в бра-
коньєра його зброю.

Наприкінці квітня поліцейські затрима-
ли біля приміського села Вовчинці 23-річно-
го франківця, який застрелив з пневматич-
ної гвинтівки двох самців дикої качки і сірої 
куріпки. Хижуна теж змусили відшкодува-
ти заподіяні природі збитки. Але тут варто 
зазначити, що сучасна пневматична зброя 
— досить потужна й небезпечна. Вона теж 
має нарізи. За сто метрів з неї можна вби-
ти качку, лебедя, зайця чи іншу живність, 
причому без шуму, не треба й глушника. На 

мою думку, варто обмежити безконтроль-
ний продаж такої зброї.

Потрібно усвідомити, що сучасний хижун — 
це нерідко бізнесмен. Є чимало людей, котрі з 
того незаконного промислу живуть і непогано. 
Убиту звірину поставляють у туристичні комп-
лекси, в ресторани та колиби. Володіють доро-
гою зброєю, обладнанням, транспортом. Але не 
мають совісті. Ось питає єгер того браконьєра, 
який убив шістьох зайців (три зайчихи мали емб-
ріони) і лиса: що ж ти, чоловіче, робиш? «А ви 
знаєте, яка смачна ковбаска з того зайчика», — 
почув відповідь начебто освіченої людини, ін-
женера-технолога комерційної фірми.

На жаль, стикаємося й з такою тенденцією: 
браконьєри з дорогими «Бенеллі», тепловізорами, 
прицілами, джипами роблять одну біду, а сіль-
ське населення з сільцями, петлями — не менш 
згубну. У місячну ніч ставлять на переходах ди-
ких тварин по 20-30 сілець, заганяють бідолашну 
дичину собаками. Як правило, пострілів не чути, 
але шкоди від такого «полювання» не менше.

Наша організація має намір провести че-
рез обласну раду програму охорони природних 
ресурсів Прикарпаття, бо в цій царині потрібно 
наводити лад.

Насамкінець хотілося б наголосити на необ-
хідності законодавчого посилення відповідаль-
ності за браконьєрство. Частиною другою статті 
85-ї Кодексу України про адміністративні право-
порушення передбачено за незаконне добуван-
ня, знищення або поранення тварин накладення 
штрафу з конфіскацією рушниць та інших зна-
рядь і засобів вчинення правопорушення, які є 
приватною власністю порушника, та незаконно 
добутих об’єктів тваринного світу чи без такої. 
Формулювання «чи без такої» часто обертаєть-
ся тим, що хижун сплачує штраф, а зброю та 
транспортний засіб суд йому повертає. В брако-
ньєра карабін може коштувати не одну тисячу 
євро, а ще тепловізор, приціл нічного бачення, 
машина — все це тягне на десятки тисяч. Якби 
конфіскували в дохід держави чи передали для 
матеріально-технічного розвитку тим органам, 
які це виявили, то інші би задумалися, чи варто 
їм їхати на таку дорогу «браконьєрку».

Михайло ЛУЩАК, голова 
Івано-Франківської обласної 

організації УТМР, 
кандидат сільськогосподарських 

наук, заслужений лісівник України

Президентові України П. Порошенку,
Голові Верховної Ради України А. Парубію,
Прем’єр-міністрові України В. Гройсману,

народному депутатові України від Івано-Франківської області п. М. Довбенкові

Звернення
Ми, депутати Підпечерівської сільської ради, 

наполягаємо на якнайшвидшому законодавчому 
врегулюванні питання передачі органам місцево-
го самоврядування повноважень щодо розпоря-
дження землями за межами населених пунктів.

Адже сьогодні склалася парадоксальна си-
туація, коли такими землями поза межами на-
селених пунктів розпоряджаються не відповідні 
ради, а чиновники Держгеокадастру. Ті громади, 
які ще не об’єдналися, через відсутність вільних 
земель в межах населених пунктів не можуть 
вирішити нагальні питання, в тому числі, у сфе-
рі містобудування, забезпечення земельними 
ділянками учасників АТО, тощо.

19 квітня 2016 року Верховна рада України 
прийняла у першому читанні проект Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування з управління 
земельними ресурсами та посилення держав-
ного контролю за використанням і охороною 
земель» № 4355, який покликаний вирішити ви-
щевказані питання.

Завдяки прийняттю законопроекту № 4355 
радам, які ще не об’єдналися, буде передано 
право розпорядження землями за межами на-
селених пунктів.

Вільне розпорядження такими землями сіль-
ськогосподарського призначення сприятиме роз-
виткові фермерського господарства. Більше то-
го, це дасть можливість місцевим радам забез-
печити земельними ділянками учасників АТО, 

адже сьогодні права багатьох з них не можуть 
бути зреалізовані через відсутність земель за-
пасу в межах населених пунктів.

Незважаючи на те, що з моменту прийняття 
законопроекту № 4355 у першому читанні минув 
рік, а сам законопроект давно підготовлений до 
розгляду у другому читанні, однак він і досі не 
розглянутий Парламентом.

Зволікання із законодавчим врегулюванням 
даного питання гальмує  реформу децентралі-
зації в земельній сфері та суперечить її осново-
положним принципам.

Враховуючи вищевикладене, з метою ство-
рення достатньої ресурсної бази для розвитку 
місцевого самоврядування в Україні відповід-
но до європейських стандартів, підтримки до-
бровільного об’єднання територіальних громад, 
впровадження прозорого публічного процесу 
управління та розпоряджання землями за меж-
ами населених пунктів, просимо Вас:

Забезпечити якнайшвидший розгляд у дру-
гому читанні і прийняття проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо розширення повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування з управління 
земельними ресурсами та посилення держав-
ного контролю за використанням і охороною 
земель» № 4355.

Прийнято 11 травня 2017 року на ХІІ сесії 
Підпечерівської сільської ради сьомого 

демократичного скликання

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський коледж фізичного виховання 

національного університету фізичного виховання і спорту України

Оголошує прийом 
на навчання у 2017 році

Коледж готує фахівців галузі 01 «Освіта», спе-
ціальності 017 «Фізична культура і спорт»  за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
та ступенем «бакалавр».

Ліцензований обсяг прийому на навчання:
— за ОКР молодший спеціаліст: денна форма на-

вчання – 210 осіб, заочна форма навчання – 60 осіб; 
— за ступенем бакалавр: денна і заочна форми 

навчання – по 60 осіб.
Прийом  документів  проводиться:
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молод-

ший спеціаліст
з 1 липня до 14 липня 2017 року: на осно-

ві базової загальної середньої освіти за денною 
ф/н, (вступні іспити та творчі конкурси – з 15 до 
22 липня 2017 року);

з 12 липня до 1 серпня 2017 року: на основі 
повної загальної середньої освіти за денною ф/н, 
(творчі конкурси проводяться з 2 серпня до 7 серп-
ня 2017 року);

з 12 липня до 10 серпня 2017 року: заочна 
ф/н (творчі конкурси – з 11 серпня 2017 року).

за ступенем бакалавр
з 12 липня до 24 липня 2017 року (на денну 

форму навчання);
з 12 липня до 31 липня 2017 року (на заочну 

форму навчання).
спортивні  спеціалізації: 

бокс, боротьба, важка атлетика, легка атлети-
ка, гімнастика, лижний спорт, плавання, волейбол, 
баскетбол, футбол, футзал, настільний теніс.

Зарахування до коледжу здійснюється за ре-
зультатами вступних випробувань:

на основі базової загальної середньої осві-
ти (9-ти класів)

творчий конкурс;
українська мова (тести).
на основі повної загальної середньої осві-

ти (11-ти класів)
творчий конкурс;
сертифікат Українського центру оцінювання 

якості освіти з української мови та літератури (ба-
зовий рівень) виданий у 2016-2017 рр.

Заочна форма навчання 
творчий конкурс;
сертифікат Українського центру оцінювання 

якості освіти з української мови та літератури (ба-
зовий рівень) виданий у 2016-2017 рр.

Для здобуття ступеня бакалавр на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст (денна і заочна форми навчання):

фахове випробування з теорії і методики фі-
зичного виховання.

Студенти повністю забезпечуються гуртожитком.
По закінченні коледжу випускники мають право про-

довжити навчання у фахових вищих навчальних закладах. 

Адреса відбіркової комісії:  76026,  м. Івано-Франківськ,  вул. Гетьмана Мазепи, 142 а.
Тел. /факс/: (0342) 53-93-60, (0342) 73-24-83. E-mail: fizkol@ukr.net, веб-сторінка: www. kfv.if.ua

Івано-Франківський коледж 
фізичного виховання: 

складові успіху
Івано-Франківський коледж фізичного виховання — один із най-
старіших навчальних закладів фізичної культури і спорту на 
Україні. Багато зірок спортивного небосхилу дістали путівку у 
великий спорт в стінах коледжу, тож його по праву можна на-
звати успішним серед аналогічних навчальних закладів. Скла-
дові успіху, день сьогоднішній і перспективи коледжу, — про це 
розмовляємо з директором навчального закладу, заслуженим 
працівником фізичної культури і спорту України, заслуженим 
тренером України з боксу, кандидатом наук з фізичного вихо-
вання і спорту Любомиром Пасічняком.

— Івано-Франківський коледж 
фізичного виховання постійно на-
цілений у будучність. Ми радіємо 
досягненням наших вихованців, 
чимало випускників коледжу під-
німались на переможні сходинки 
п’єдесталу на змаганнях різного 
рівня, включаючи найпрестижніші 
міжнародні. Наприклад, на Олім-
пійських іграх честь України за-
хищали Юрій Літуєв, Роман Вірас-
тюк, Сергій Осович, Тетяна Ляхо-
вич, Юлія Клюкова, Роман Лейбюк, 
Неля Непорадна, Надія Діденко, 
Надія Стефурак, а Світлана Куделя 
стала призером Паралімпійських 
ігор в Лондоні. Загалом, серед ви-
хованців коледжу є 45 майстрів 
спорту міжнародного класу та 327 
майстрів спорту.

— Безумовно, кожен із спортс-
менів, студентів коледжу, прагне 
стати чемпіоном. Щоб це бажан-
ня збулося, допомагають їм тре-
нери, викладачі, діляться своїм 
великим досвідом, дають цінні 
поради, власне, готують майбут-
ніх чемпіонів. Який на сьогодні в 
коледжі викладацький, тренер-
ський колектив?

— Якщо ми говоримо про скла-
дові успіху коледжу, то це, переду-
сім тандемна робота талановитих 
студентів і викладачів, важливою 
складовою є і матеріально-техніч-
на база. В коледжі сформовано по-
тужний викладацький колектив, 
який налічує 125 осіб. З них — 120 
штатні працівники, є 16 кандидатів 

наук, два професори, три доценти, 
41 викладач-методист, 80 спеціа-
лістів вищої категорії.

Серед викладачів чотирьом 
присвоєно почесне звання «Заслу-
жений працівник фізичної куль-
тури і спорту України», є і «За-
служений вчитель України», «За-
служений лікар України», також 
п’ятьом викладачам присвоєно 
спортивне звання «Заслужений 
тренер України». Серед виклада-
чів коледжу є два майстри спорту 
України міжнародного класу, 21 
майстер спорту.

Матеріально-технічна база ко-
леджу є однією з кращих на Україні 
серед навчальних закладів галузі. 
Вона включає в себе навчально-
лабораторний корпус, гімнастич-
ний зал, плавальний басейн, лег-
коатлетичний манеж, зал бороть-
би, зал боксу, зал важкої атлетики, 
відкриті спортивні майданчики, 
поле для легкоатлетичних метань, 
футбольне поле, лижну базу. В на-
вчальному закладі функціонує бі-
бліотека, читальний зал, їдальня, 
медичні пункти. Також є студент-
ський гуртожиток.

— З нашої розмови, Любо-
мире Васильовичу, складається 
гарне враження, що у коледжі є 
всі можливості для студентської 
молоді розвивати свої здібнос-
ті. Молоді люди, випускники ко-
леджу мають гарні перспективи, 
мабуть, багато з них продовжують 
навчання?

— Куди йдуть далі наші випус-
кники? Вибір тут широкий, чимало 
випускників коледжу працюють 
вчителями фізичної культури в 
загальноосвітніх школах, трене-
рами в спортивних школах як в 
нашій області, так і в інших облас-
тях України, займають керівні по-
сади у фізкультурно-спортивних 
організаціях різного рівня. Також 
продовжують навчання в Націо-
нальному університеті фізичного 
виховання і спорту України (м. Ки-
їв), у Львівському університеті фі-
зичної культури, в Прикарпатсько-
му національному університеті ім. 
В. Стефаника. І дуже приємно, що 
нашими випускниками там дуже 
задоволені.

— Що б хотіли Ви побажати 
абітурієнтам, майбутнім студен-
там коледжу?

— В спорті важливими є для 
кожного спортсмена як мотива-
ція, так і самоорганізація. Відо-
мо, старанність все переборює. 
Ставши студентами коледжу, ви 
примножите його традиції, здобут-
ки і славу, і, докладаючи зусиль, 
станете майстрами, гідними своїх 
попередників.

— Дякую за розмову, то ж 
хай життєдайний феномен спорту 
відкривається кожному, а зі стін 
коледжу і надалі виходять нові 
чемпіони країни, Європи, Олім-
пійських ігор.

Розмову вів І. ГОРОДЕЦЬКИЙ
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Так в Тисьмениці оповідали
 Закінчення. Поч. в №№ 20, 21, 22

Прекрасними були колись і зими в 
Тисьмениці. Снігу було повно, мороз роз-
мальовував дивними гілочками вікон-
ні ши́би, і треба було добре похухати на 
шкло, щоби через проталину побачити, 
як там надворі. Річки тоді замерзали на 
десятки сантиметрів, а тому й у зимовий 
вихідний день можна було розважитись. 
Любили зробити собі на на́ртах (лижах) 
про́гульку (прогулянку), пограти в го́кій 
(хокей), поїздити на ли́жвах (лижбах) 
(коньках). Новорічний «Сильве́стр» що-
року збирав польську громаду міста в 
«Соко́лі», а «Маланка» — українців у На-
родному домі. Різдво польське, Різдво 
українське — все перемішалося й весело 
святкувалося разом. Ходили в гості, ко-
лядували, носили шопку, їздили на санях.

***
Незалежно від пори року, приходив 

понеділок — і треба було братися за ро-
боту. Для тих, хто не мав бу́дзіка (бу-
дильника), піяли когути́ (співали півні) 
й будили місто. З ко́минів до неба по-
чинав крутитися сіро-білий дим, гаси-
лися містові ліхтарі, євреї-водовози з 
бочками, а водоноси з відрами спішили 
по воду, в пекарнях замішували хліб, а 
фабричний гудок сповіщав робітників 
про початок робочого дня.

У колисці пробуджувалися наймен-
ші й голосно просили га́мати (їсти), біль-
ші збиралися до школи. Як кому виходи-
ло по відстані: одні вчилися на Сме́нді 
чи на Слободі́, а інші — в хлопчачій чи 
в дівочій школах. А були й такі, що за-
мість йти до школи, сиділи під мостом 
й ловили щигликів. Навіть таке нехту-
вання шкільною наукою дозволяло вже 
дорослим тисьменичанам розмовляти 
польською, трохи німецькою й ідишем.

Малі школярі вчилися писати 
рис́іком (різновидом крейди) на та́блиці 
(маленькій дощечці), більші писали 
п’ю́ром (ручкою з пером), макаючи йо-
го в калама́р (калямар) (чорнильницю) 
з атра́ментом (чорнилом).

На перервах бігали, бавилися в 
ла́панки (ловили один одного), вигаду-
вали різні приповідки: «Ми по бока́х — 
в золотих перина́х, а ви посереди́ні — в 
свинєчій пери́ні». Інколи примудряли-
ся встигнути хоч трохи побавитися в 
хо́ванки. І знову в пригоді ставали свині 
при рахунку, кому треба жмури́ти: «Лізла 
пані по драби́́ні та й упала ме́жи свині. 
Не кусайте мене, свині, бо я ваша гос-
подині. Цюк, цюк — ти старий пацюк».

Гімназисти вже собі не дозволяли 
ні забави в лапанки, ні у хованки. Вони 
з книжками, солідно, їздили поїздом на 
науку до Станиславова: поляки до поль-
ської, а українці до української гімназій. 
Ще серйознішими були семінаристи, які 
також вчилися в Станиславові. Малень-
ких дошкільнят можна було залишити 
під опікою монахинь в українській чи 
польській за́хоронці (дитячому садочку).

Треба зауважити, що дорога тоді до 
школи була безпечною. Авт (автомобі-
лів) у місті було лише кілька, а фія́кри (фі-

акри) й фір́и (підводи) ста-
ралися не робити карам-
болів (дорожніх пригод).

* * *
Господині наставля́ли 

(ставили варити) на обід і 
йшли в оточенні мурчиків 
доїти корову. З радістю ви-
бігав назустріч ґазді (гос-
подареві) вірний сторож 
ґоспода́рки чорний куд-
латий пес Льорд (Лорд). 
У стайні чекала худоба на 
свій корм, а свині вже дав-
но звикли ще й до проце-
дури заміряння сантиме-
тром своєї тлустої (товстої) 
талії. До міста (в центр) з 
торго́м спішили продавці 
набі́лу (молочних продук-
тів), петрушки, кропу та 
шпі́нату. У склепа́х (крам-
ницях) з шумом підніма-
лися на дверях жалюзі, 
знімалися шта́би з вікон і 

дверей (поперечна залізна планка на ві-
кнах, вхідних дверях ), скрипіли ключі в 
замка́х — заходьте, прошу пана, купуйте, 
що треба! А склепі́в тоді в Тисьмениці 
було багато, і в них було все. Торгува-
ли там євреї, поляки, українці, вірмени.

Бралися до роботи кушнірі, бо від 
тодішніх морозних зим рятував тільки 
добрий кожух. Одні виправля́ли (вичиня-
ли) шкіри самі, інші купували вже гото-
ві. Тисьменицькі кушнірі та їхні кожухи 
були зна́ні (відомі) далеко за межами 
міста. А кожухи тоді шили різні: черво-
ні, білі, сірі, довгі, короткі, оздоблені ви-
шивкою, сап’яном.

Не відставали від кушнірів і шевці. 
Вже зранку було чути ко́втання (стукіт) 
клевця́ (молотка). Взуття шили на за-
мовлення й на ярмарок, а мода дикту-
вала фасон, колір, оздоблення. Кравці 
й кравчи́ні фастриґува́ли (зметували) до 
примірки у́браня (костюми) й сукєнки́ 
(сукні), старалися якнайкраще викін-
чити свої вироби, аби клієнт був задо-
волений. У кузнях ковалі роздмухували 
вогонь, столярі бралися за ги́бель (руба-
нок), бляхарі скручували ринви,́ до мли-
нів під’їздили фіри з мішками збіжжя.

Кожен ремісник, один з перед друго-
го, старався якнайкраще виконати свою 
роботу, аби мати побільше клієнтів, бо як 

тільки зробив щось не так, не дотримав 
слова, то стаєш партачем і брехуном, і 
втрачаєш замовників.

На вулицях звучав цілий хор різних 
пропозицій. Їздили міня́йлики (збирачі 
вторинної сировини), ходили дротарі́ 
(майстри з обплітання горщиків дротом), 
точильники ножів і ножиць, коминярі́ 
(сажотруси), просився до господарів 
рубати дрова чи носити воду місцевий 
«Потира́й» (так називали безхатьків). 
Різники́ різали худобу, а масарі ́(майстри 
з виготовлення м’ясних виробів) готу-
вали м’ясні вироби до продажу. Пома-
лу до запаху баранячих шкір і хлібної 
випра́ви додавалися аромати спечено-
го хліба, вудже́ного (копченого) м’яса. З 
фризиєр́ень (перукарень) пахло кольон-

ською водою, а з цукє́рень (кондитер-
ських) — солодощами.

* * *
Минали роки, чекали від Різдва до 

Великодня, від Великодня до Різдва. Не 
зчу́лися, як замість ходити на весілля, 
стали частіше бувати на Службах за по-
мерлими. Переставали слухатися но-
ги, стали зраджувати очі, вже не той 
рух був у руках, все більше стало при-
гадуватись минуле, серце м’якло і на 

очах з’являлися сльози. Ще одного дня 
захочеться піти до лісу. Перейшовши 
мостиком через Стримбу, а тоді — че-
рез штрику, якою колись ще хлопцем 
їздив поїздом до ґімназії, а потім водив 
до лісу малого білоголового сина, який 
безперестанку жебонів: «Татусю, татусю, 
а що це, а що то…», діставав для нього 
з болота жовту лілію (болотяний ірис), 
зрозумів: далі йти — не вистачить сили 
ногам. Подивився в бік Литвинчишеного 
лісу та й сказав: «Плакав уже мій ліс». 
І сам заплакав.

Приходив відміряний «час». За-
бамкав дзвін у церкві — дав звістку на 
небо, понесли до хати, де вже лежав 
нарідже́ний (наряджений покійник), 
сві́тло (спеціальні церковні свічники зі 
свічками), аби душа померлого бачи-

ла дорогу в інший світ. Тяжкий смуток 
падав важким тягарем на плечі роди-
ни. Чорні хустки та шовкова о́паска на 
лівій руці чи тасьма на вилогах (лацка-
нах) означали жа́лоб (траур) на цілий 
рік за померлим. Увечері, після пана-
хиди, збиралися до небіжчика (покійно-
го) на лубо́к. Під голосне потріскуван-
ня свічок у глибокій важкій тиші старі 
люди поважно читали Святе Письмо, 
псалми́. Молодші чоловіки сідали за 
стіл до гри в карти на гроші, пили по 
кілішку горілки за померлого — розра-
джували родину й, напевно, покійника. 
Спочатку розмова була сумною, згаду-
вали покійного, далі стали пригадувати 
й веселіші трафу́нки (пригоди), не забу-
ли згадати й про смішні пригоди у Від-
ні Петри́шина, посла до австрійського 
сейму, як він у ресторані замовляв собі 
хрін. Потім вже здавалося, що й небіж-
чик грає з ними в карти й виголошує: 
«Дурхмарш сотка!».

Після по́гребу (похорону) поминали 
померлого на консоля́ції (поминальному 
обіді). Відгорала на вікні біля келішка й 
шматка хліба свічка у шклянці з пшенич-
ним зерном — й естафету життя в цьому 
світі передавали в руки молодим. Але, 
на превеликий жаль, з кожною мандрів-
кою покійного в інший світ відходила й 
стара Тисьмениця.

Ще  сьогодні  десь  там ,  на 
подвір’ї, під дощем мокне старий 
перебасали́джений (перехняблений), 
вже без одної ніжки, бамбе́тель. Ко-
лись він був у хаті, жив разом із людь-
ми. На ньому сиділи і говорили про 
мудре й дурне, веселе й сумне, спали, 
народжувалися діти, помирали ста-
рі. Тепер і бамбетель став мертвим — 
якось не ставало часу, щоби його від-
везти на звалище до лісу чи викинути 
десь на штри́ці (залізничному насипі) 
або спалити, як і інше старе тарапа́чє 
(дрібний непотріб) разом зі знимка́ми 
(фотографіями), що ще десь сувалися 
на стри́ху (горищі) старої хати.

Лілія ЛИШЕГА, директор 
Музею історії міста Тисмениці

Фото з колекції
Івана ПОСТОЛОВСЬКОГО

Лемківська пісня у Липівці
Вагома подія в культурно-мистецькому житті Липівки відбулася 5 червня, 
у другий день Зелених свят. До місцевого Будинку культури завітала На-
родна аматорська лемківська хорова капела «Бескид» івано-франківського 
міського Народного дому під керівництвом Петра Чоловського, заслужено-
го працівника культури, доцента кафедри музичної україністики та народно-
інструментального мистецтва Прикарпатського національного університету 
ім. Василя Стефаника.

Гості представили цікаву концерт-
ну програму. В їх виконанні прозвуча-
ли «Отче наш» Миколи Леонтовича 
та ряд традиційних лемківських на-
родних пісень в обробці Анатолія Кос-
Анатольського, Михайла Гайворонсько-
го, Миколи Колесси, Федора Турянина, 
Михайла Кречка та інших композито-
рів. Неабиякою майстерністю відзнача-
ються солістки хору Людмила Кіндрат 

та Олена Поглод, хормейстер колекти-
ву. Вони чудово заспівали свої партії 
у колоритних творах «Вчора рік, як мя 
мамка била» і «Горов, долом ходжу». Не-
великий екскурс в історію злочинного 
переселення лемківського субетносу з 
рідної землі здійснив голова Івано-Фран-
ківського обласного товариства «Лем-
ківщина», доцент Івано-Франківського 
національного медичного університету 

Степан Криницький. Він також виконав 
авторську пісню «Лемко я си, лемко», 
пронизану тугою за втраченими зеле-
ними Бескидами.

Наприкінці дійства мешканці села 
Ольга Бойчук, Дмитро Клюк і директор 
Будинку культури Лев Давибіда від іме-
ні присутніх у залі глядачів подякували 
гостям за подароване свято і велике ес-
тетичне задоволення, отримане під час 
концерту. А бескидівці, своєю чергою, 
запросили всіх відвідати фольклорний 
фестиваль «Лемківська ватра», який що-
річно відбувається у Монастириську Тер-
нопільської області.

Лев ДАВИБІДА, директор 
будинку культури с. Липівка
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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:

ВИТВИЦЬКУ Галину Романівну, 
14.06.1963 р. н., сільського голову с. 
Посіч;

ДМИТРІВА Ігоря Олеговича, 
14.06.1985 р. н., начальника Тисме-

ницького районного відділу Управлін-
ня Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України в області.

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!

Поз доровляємо!
Колектив Тисменицького районного центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вітає 

з Днем народження колег, 
що відзначатимуть свої свята у червні:

фахівця із соціальної роботи
Христину Ігорівну РИМЧУК

та фахівця із соціальної роботи І категорії
Ірину Іванівну ВАЦЕБУ.

Щиро бажаємо вам задоволення від праці та гарного настрою щодня, щастя 
в особистому житті, здійснення найкращих мрій, любові, достатку, мирного неба 
над головою та сонячної погоди в душі, міцного здоров’я і прекрасного довголіття!

Офіційно
Шановні працівники легкої промисловості!

Вітаємо трудівників та ветеранів галузі із професійним святом – Днем праців-
ників легкої промисловості, що відзначається у другу неділю червня.

Це не тільки професійне свято, але й день вдячності людям за їхню працю. 
Саме завдяки їм ми маємо можливість купувати якісну продукцію від українсько-
го виробника.

Легка промисловість Тисмениччини представлена підприємствами хутрової, 
переробної, трикотажної та інших галузей. Виготовлена ними продукція – якісна і 
конкурентоспроможна, здатна задовольнити вимогливі смаки та потреби в одязі 
різних стилів і уподобань, а також виробах домашнього ужитку. І велика заслуга у 
цьому керівників, які докладають максимум зусиль для постійного вдосконалення 
виробництва: впроваджують інноваційні технології, залучають цікавих інвесторів, 
а також кваліфікованих робітників. 

З нагоди свята щиро бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, про-
цвітання, щедрих професійних та життєвих висот на благо України. 

Голова районної державної адміністрації      Голова районної ради
   Іван СЕМАНЮК                   Роман КРУТИЙ

Педагогічний колектив Слобідської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює глибоке спів-
чуття практичному психологу Галині Василівні Яремчак з приводу передчас-
ної смерті її батька 

Василя Васильовича Куриляка.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої  Вам людини. Ві-

чна пам’ять.

Колектив ПП «Добробуд ВВ» висловлює  глибокі співчуття завідуючому 
виробництвом Василеві Антоновичу Гладуну з приводу смерті 

батька Антона Васильовича.
Нехай земля йому буде пухом.

Черніївська сільська рада 
Тисменицького району Івано-Франківської області 

Р І Ш Е Н Н Я 
Х-ї сесії 7-го  демократичного скликання  

(Засідання друге)

від  30 травня  2017 року №37-10/2017                 с. Черніїв

Про внесення змін 
до оподаткування земельним податком

Розглянувши клопотання голо-
ви правління гаражно-будівельного 
кооперативу № 13 Польового І.Я., 
керуючись ст. 10, 11, 274, 281, 282 

Податкового кодексу України та  За-
кону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», сільська рада 
вирішила:

1 .  Прийняти  ставку  податку 
за  земельні  ділянки  зайняті  під 
гаражно -будівельними  коопера -
тивами  на  території  Черніївської 
сільської  ради   з  01.07.2017 року  
у  розмірі  4% від  нормативно -гро -
шової  оцінки.

 2. Направити копію рішення Тис-
меницькій об’єднаній державній подат-
ковій інспекції ГУ ДФС в Івано-Франків-
ській області. 

 3. Контроль за виконанням рішен-
ня покласти на комісію з питань бюдже-
ту та головного бухгалтера Шак М. В.

Сільський голова Б. ГРЕЙДА

Добровлянська сільська рада оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади головного бухгалтера 

сільської ради 
Вимоги до кандидата: вища освіта (професійного спрямування), вміння 

працювати на персональному комп’ютері, знання 1С-бухгалтерії, стаж роботи у 
бюджетній сфері не менше 3-х років, відсутність обмежень прийому на службу 
в органах місцевого самоврядування. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії 
такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайом-
лення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийнят-
тя на службу в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку 
(форма П1-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; 
копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановлено-
му законодавством порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; копію першої та другої сторінок пас-
порта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

Документи приймаються протягом місяця від дня опублікування оголошення  
в газеті, у приміщенні сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 26, с. Добровля-
ни Тисменицького району. Телефон для довідок: 098 988 24 22.

Виправлення помилки
У попередньому номері газети у вітаннях від районної ради та райдержадмі-

ністрації було невірно вказане прізвище. Замість «Нагірну Ірину Володимирівну» 
слід читати: Зорій Ірину Володимирівну.

Територіальна оборона 
на шляху становлення

Другого червня особовий склад 
Тисменицького районного військово-
го комісаріату, військовозобов’язані, 
призначені до складу організаційного 
ядра підрозділів територіальної обо-
рони, що формуються в Івано-Фран-
ківській області, взяли участь у «Єди-
ному стрілецькому дні», який проходив 
на території полігону поблизу с. Старий 
Лисець. Ці навчання проводилися з ме-
тою надання первинних знань щодо по-
рядку формування підрозділів терито-
ріальної оборони, елементів проведен-
ня бойового злагодження підрозділів, 
порядку їх застосування та організації 
їх забезпечення, набуття практичних 
навичок виконання вправ стрільби зі 
стрілецької зброї.

Такий  зах ід  проводився  на 
територ і ї  област і  вперше  і  по -
казав  позитивне  практичне  за -
стосування  в  умовах  відновлення 
територіальної  оборони  на  тери -
торі ї  району.

Військовозобов’язані, які входять 
до підрозділів територіальної оборони 
району, мали можливість ознайомитися 
з інженерною, топогеодезичною, вогне-
вою, медичною, тактичною підготовкою. 
Хлопці стріляли з АК-74, метали грана-

ти, вправлялися в тактичній підготовці, 
знайомилися і вивчали переваги нової 
зброї, яка є на озброєнні в ЗСУ.

Волонтери, які брали участь у цьому 
заході, ознайомили учасників з правила-
ми тактичної медицини, зокрема проти-

шокової. Учасники навчань ознайомлю-
валися з правилами і способами вижи-
вання в умовах війни, порядком і засо-
бами евакуації. Військовозобов’язаних 
також смачно годували, адже органі-
зація харчування в польових умовах є 
невід’ємною частиною спеціальної під-
готовки в ЗСУ.

Навчання пройшли на одному по-
диху, і показали, що подібні заходи по-
зитивно впливають на злагодження 
підрозділів ТРО, підвищення мотива-
ції військовозобов’язаних вступати до 
подібних підрозділів, отримання нових 
та покращення набутих професійних на-
виків. 

Українська армія відновлюється і 
посилюється за рахунок справжніх чо-
ловіків і патріотів, які усвідомлюють 
свій конституційний обов’язок. І серед 
теперішніх учасників навчань немало 
тих, хто бачить себе в Збройних Силах 
України, але вже на професійній основі. 
Військова служба за контрактом в ЗСУ 
– це теперішнє і майбутнє Української 
армії, запорука збереження незалеж-
ності та територіальної цілісності на-
шої держави.

Олександр ДІДЕНКО, 
військовий комісар

Допоможіть врятувати життя!
З проханням про допомогу звертається сім’я Любомира Коника, жителя с. 

Тужилів Калуського району, Івано-Франківської обл., в якого виявили діагноз 
«гостра лімфобластна лейкемія». Зараз Любомир проходить курс хіміотерапії. 
Проте врятувати його життя зможе лише операція з пересадки кісткового моз-
ку за кордоном.

Вартість такої операції складає 125 тис. доларів. Це непосильна сума для 
родини Любомира, тому звертаємося по допомогу до всіх небайдужих.

Картка «ПриватБанку» дружини — Ірини Коник: 5168742600708923 Коник І.Р.
Контактний телефон Ірини: 097-856-96-04

Дякуємо за вашу чуйність і милосердя!
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  ЗДОБУТКИ 

«Бронзова» призерка по самбо
Вихованці відділення боротьби дзюдо 
Тисменицької дитячо-юнацької спор-
тивної школи під орудою тренера Бог-
дана Зінька в кожним виступом на 
обласному та всеукраїнському рів-
нях підтверджують борцівську сла-
ву Тисмениччини. А старші юнаки та 
дівчата разом із дзюдо удосконалю-
ються у самбо. І треба сказати, що за 
останні роки досягли чималих здо-
бутків, виступаючи навіть на чемпі-
онатах України. 

Відряджаючи на цьогорічний чемпіо-
нат України з боротьби самбо на Микола-
ївщину тренера разом із перспективними 
юнками Діаною Гордій та Боженою Магіс, 
вся спортивна родина дитячо-юнацької 
спортивної школи співпереживала за них. 
Позаяк сонячний Очаків на березі Чорного 
моря зібрав на чемпіонат України серед 
дівчат та хлопців 2003-2004 років народження чотири сотні спортсменів із 18-ти 
регіонів країни. Відтак нашим дівчатам протистояли гідні суперниці. Демонструю-
чи борцівські навички у ваговій категорії +65 кг наша Божена Магіс стала сьомою. 
Значно успішнішими були виступи Діани Гордій, яка в підсумку стала третьою у 
ваговій категорії 65 кг. Варто додати, що тріумфувала у цій вазі одеситка, а другою 
стала представниця Прикарпаття Катерина Баландіна, яка всього на два очки ви-
передила вихованку Богдана Зінька. 

«Баскетбол єднає» —
таку назву мав міжнародний турнір, який відбувся минулими вихідними в 
польському місті-партнері Стшельце Опольськє. 

В рамках святкування 15-ліття з 
часу підписання угоди поміж гміною 
Стшельце Опольськє Опольського во-

єводства та Тисменицьким районом 
Івано-Франківщини заплановані були 
найрізноманітніші імпрези. Поки тис-

меницькі аматори пре-
зентували українські 
національні традиції, 
спортивну міць демон-
стрували юні вихован-
ки тренера Володими-
ра Недоступа з Тисме-
ницької дитячо-юнаць-
кої спортивної школи. 
Їхніми суперницями по 
міжнародному баскет-
больному турнірі серед 
дівчат стали дві бас-
кетбольні дружини: 
MKS Strzelce Opоlskie 
та KSK Stal Brzeg. 

Для наших дівчат 
дані змагання стали 
найвідповідальнішими 
за час навчання у спор-
тивній школі: вперше 

суперницями стали іноземки. Відтак 
юні єзупільчанки Юлія Яцук, Анна-Ма-
рія Дунька, Валентина Матушевська, 
Діана Королик, Тетяна Копко, Софія 
Максимчук, Марія Сокира та Інна Бі-
лецька намагалися якомога потужні-
ше виступити на міжнародній арені. Зі 
слів наставника Володимира Недосту-
па, перша поразка проти MKS Strzelce 

Op. дещо розбалансувала спортсменок. 
Однак у наступній сутичці проти іншої 
польської дружини різниця у одне очко 
принесла перемогу українкам. Відтак 
тріумфаторками міжнародного турніру 
стали баскетболістки з MKS Strzelce Op. 
Вихованки Тисменицької ДЮСШ посіли 
друге місце. Третє почесне місце діс-
талося KSK Stal Brzeg. 

За рішенням організаторів тур-
ніру визначено кращих гравців ,  у 
нашій команді спеціальна відзнака 
дісталася Анні-Марії Дуньці. Гарний 
настрій від спортивних баталій ще 
більше підсилили спільні посидень-
ки учасниць баскетбольного турні-
ру, де польки та українки ближче 
потоваришували. 

  З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 

Удосконалюючи 
футбольну майстерність
Завершивши тиждень тому виступи у Дитячо-юнацькій футбольній лізі Іва-
но-Франківської області вихованці Тисменицької дитячо-юнацької спортив-
ної школи не пішли на канікули. Більше того, тренерський склад відділення 
футболу разом із адміністрацією навчального закладу задля підвищення ви-
конавської майстерності зорганізували юним футболістам, 2004-2005 років 
народження, іспит футбольних умінь та навичок. 

У гості запросили суперників по 
ДЮФЛ із сусідніх районів. Зважаючи на 
те, що того ж дня в обласному центрі При-
карпаття відбувався дитячий турнір пам’яті 
Петра Савчука команди, які раніше зго-
лосилися для участі у відкритій першості 
Тисменицької ДЮСШ, не прибули. Однак 
присутність на змаганнях, які пройшли на 
футбольній арені Старого Лисця, коман-
ди футбольної академії «Ураган» додала 
змаганням пікантності. Відтак перед ор-
ганізаторами: тренерами футбольного від-
ділення районної спортивної школи Ми-
роном Дрекалом, Степаном Дзюником, 
Романом Байдюком, Іваном Гришком та 
директором ДЮСШ Ігорем Іванишиним 
стояло завдання гідно провести змаган-
ня та протистояти «ураганівській» збірній. 

Попри те, що у селищі Лисець вже 
другий сезон поспіль немає свята під на-
звою «футбол», футбольну майстерність 

тамтешня шкільна молодь відшліфовує 
під наставництвом Віктора Ромахнея з 
надією на те, що в селищі відродиться 
наймасовіша гра. Відтак участь дитячої 
збірної ФК «Енергія» Лисець у даному 

турнірі – прекрасна нагода позмагатися 
із вправнішими однолітками. 

Тактичний підхід наставників збір-
ної Тисменицької ДЮСШ у відборі на-
правду найспритніших вихованців із 
різних населених пунктів Тисмениччи-
ни приніс команді дві перемоги підряд.

Цікавим видався матч між «ура-
ганівцями» та лисецькою «Енергією» 
з огляду на те, що в основний час ра-
хунок у грі так і не змінився. А у серії 
11-мет рових ударів влучнішими вияви-
лися лисецькі футболісти. 

Після виснажливих матчів під 
спекотним сонцем довгоочікуваною 

була церемонія нагородження, яку 
провели директор ДЮСШ Ігор Івани-
шин, тренери Мирон Дрекало, Степан 
Дзюник та сільський голова Старо-
го Лисця Анатолій Лущак. Вітаючи 
футболістів із завершенням змагань, 
керівник громади радів, що вкотре 
Старий Лисець, який має грунтовні 
футбольні традиції, став ареною для 
відкритої першості ДЮСШ, де відшлі-
фовують футбольні навички майбутні 
«шевченки» та «реброви». 

За чесне та справедливе суддівство 
відзнаки отримали судді Богдан Костри-
ба та Андрій Іванишин. 

Медалі та грамоти за третє місце 
засмутили юних «ураганівців» та їх на-
ставників. Чого не скажеш про лисець-
ких юнаків, ставши другими у відкритій 
першості, вони довели бажання відроди-
ти футбол у своєму селищі. Тому за влас-
ні старання отримали цілком заслужені 
медалі та грамоти. Тріумфувала збірна 
команда Тисменицької ДЮСШ, якій діс-
талися оригінальні медалі та іменні гра-
моти. І найголовніше, що такими іспита-
ми виконавської майстерності у зовсім 
юних футболістів виникає непереборне 
бажання удосконалюватися у цій грі, аби 
досягати ще вищих вершин. 

Тріумфували у турнірі сусіди через Бистрицю 

Наймайстернішим — нагороди

Нагородження кращих баскетболісток

Матч відбудеться за будь-якої погоди 
Цю тезу довели 12-13-річні юні фут-

болісти, які попри проливні дощі таки 
вчора змагалися на футбольних полях 
малої батьківщини заслуженого праців-
ника фізичної культури та спорту Украї-
ни, видатного футболіста і тренера Іва-
на Краснецького у турнірі його пам’яті. 

Щоправда урочисте відкриття змагань 
за участі широкого представництва гостей 
та запрошених, безпосередніх організато-
рів, друзів відомого футболіста та тренера. 
таки довелося проводити у спортивній за-
лі Братковецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів. 

Опісля якого гамірна дітвора з Іва-
но-Франківська (СДЮШОР «Прикарпат-
тя», ДЮФК «Ніка-05», ДЮСШ №3), Тис-
меницького району («Надія-Станісла-
вів» Братківці, ДЮСШ Тисмениця), ДЮФК 
«Ігровець» Калуш, «Прикарпаття» Коло-
мия, ДЮСШ Конотоп вирушили на шкіль-
ний стадіон та місцеву футбольну арену 
імені Івана Краснецького, аби визначити 
цьогорічних лауреатів вже сьомого за 
ліком меморіалу. 

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА

Учасників турніру вітає голова райради Роман Крутий
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Потрійні фестини 
у Стриганцях

П’ятого червня мешканці Стриганців святкували потрійне свято: Зіслання 
Святого Духа, яке для релігійної громади є храмовим, а також відзначали 
393-тю річницю від часу першої писемної згадки про село. 

Традиція об’єднати такі знакові по-
дії в житті громади започаткувалася де-
кілька років тому. Оскільки після ви-
снажливих буднів працьовиті мешканці 
села заслуговують спільного свята, на 
яке запрошують щонайбільше гостей, 
аби ті оцінили старання кожного меш-
канця майже тисячної громади у пере-
творенні малої батьківщини у наймилі-
ший серцю куточок. Варто відмітити, що 
трансформації населеного пункту відбу-
ваються при інтеграції зусиль громади 
за фінансової підтримки районної влади. 
Тільки цьогоріч на потреби Стриганців 
районна рада скерувала понад півміль-
йона гривень: 50 000 грн – на ремонт 
фасаду будинку культури, 50 000 грн – 
на встановлення вуличного освітлення, 
130 000 грн – на ремонт першого повер-
ху будинку лікарської амбулаторії, 300 
тисяч гривень на перекриття даху на-
вчально-виховного комплексу. 

Після вітальної промови очіль-
ника громади Андрія Максиміва зі 
сцени місцевого будинку культури 
найщиріші  слова  трудолюбивим 
стриганчанам виголошували коле-

ги по ниві місцевого самоврядуван-
ня: заступник голови Тисменицької 
районної ради Ігор Федоришин, сіль-
ські голови: Роман Червак (Довге), 
Богдан Бідочка (Рошнів), Петро Ка-
шуба (Добровляни), Оксана Шалаута 
(Узин). Вітали громаду з потрійним 
святом місцевий парох Богдан Ве-
прик, директор навчально-виховно-
го комплексу Роман Лапінський та 
представник ВТФ «Угринів» Василь 
Воловець. 

Напередодні, у неділю, аматори 
шкіряного м’яча доводили свою май-
стерність у турнірі вуличних команд, де 
найспритнішим дісталася матеріальна 

инагорода від виконавчого комітету 
сільської ради. 

Святкову мистецьку атмосферу по-
дарували в день храмового свята при-
сутнім у місцевому закладі культури 
аматори Добровлян, Побережжя, Узи-
на. На «ура» місцева публіка зустрічала 
найрідніших учасників художньої само-
діяльності: тендітну вокалістку Віолету 
Калин та гумористичний квартет юнаків 
«Лісапедний батальйон»: Михайла Ка-
рачуна, Євгена Івахмана, Руслана Про-
дана, Святослава Совтуса. 

Радісним і феєричним День села 
став для наймолодших стриганчан, яких 
серед місцевої глядацької аудиторії було 
найбільше. А це є свідченням того, що 
громада має перспективне майбутнє, яке 
й творитиме славну історію населеного 
пункту так, як їхні патріоти-пращури, які 
попри заборону польської адміністрації 
протягом однієї ночі у 1923 році облашту-
вали оригінальний пам’ятник Кобзареві 
із написом-закликом «Борітеся – побо-
рете». Саме цим патріотичним гаслом 
керуються нескорені українці у наш час, 
переживаючи соціально-економічні та 
політичні трансформації суспільства. 

Оксана САКОВСЬКА 

День села вдався
Велелюдно було на шкільному подвір’ї минулої неділі у Березівці — тут про-
ходило святкування Дня села. «Свято села — це завжди для всіх його орга-
нізаторів приємні турботи, — говорить директор сільського будинку культури 
Ярослав Медвейчук. — Традиційно готуємо велику концертну програму». І, 
дійсно, програма святкування була досить цікавою, насиченою. Благословив 
свято отець Ярослав Тимішак, побажав березівчанам добра, міцного здоров’я, 
зазначив, що «село має чим гордитись, має за що дякувати Богові, прожи-
вають в ньому талановиті і працелюбні люди, як в історії села, так і в його 
сьогоденні було і є чимало яскравих, неординарних постатей».

Ведучими концертної програми цьо-
горіч були Оксана Римик, Яна Гураль, Во-
лодимир Сидорак. За станом здоров’я 
не зміг особисто бути на святі сільський 
голова Олександр Вара, тож ведучі пе-
редали його щирі побажання односель-
чанам: «Щоб наше село розросталось і 

квітло, щоб під сонцем Березівка вели-
чавим розмаєм цвіла, працьовита ве-
лика родина у добрі й достатку жила». 
Подальшого розвою і процвітання Бе-
резівці, — ці слова прозвучали у віталь-
ному виступі депутата Тисменицької ра-
йонної ради Миколи Іваненка. 

«Березівка була першою громадою, 
— розповідали ведучі свята, — яка запо-

чаткувала нагородження і відзначення 
своїх односельчан, хлопців, які служи-
ли в зоні АТО та відчули гіркий присмак 
війни. В 2015 році під час святкування 
Дня села медаллю «Захисник вітчизни» 
були нагороджені 19 наших односельців, 
в 2016 — ще семеро». Цьогоріч на свя-
ті села цією медаллю були нагородже-
ні молодший сержант Олексій Козак та 
старший солдат Петро Вара. В пам’ять 
всіх героїв, які поклали свої життя за 
Батьківщину прозвучала пісня «Не твоя 
війна» у виконанні Ольги Стасюк.

Пошанували на святі села і ве-
теранів праці , грамоту сільського 
голови вручили Євдокії Бойчук і Ма-
рії Жураківській, які майже 50 років 

сумлінно працювали на культурно-
освітянській ниві. Від імені грома-
ди, депутатського корпусу та вико-
навчого комітету подяку сільського 
голови ведучі вручили приватним 
підприємцям Сергієві Байструку та 
Олександрові Біленку. Звісно, не обі-
йшлось на святі і без подарунків, їх 
отримали березівчани, які водночас 

із Днем села святкували і свій день 
народження.

Піднесений і святковий настрій не 
спадав впродовж усього святкування 
Дня села. Концерт пройшов, як кажуть, 
на одному диханні. Дарували глядачам 
радість аматорські колективи Березів-
ки, окремі виконавці. Виступили, зокре-
ма, вокальні ансамблі «Берізка», «Чер-
вона калина», дует Олександр Яшан та 
Лілія Пасічанська. Пісня «Діти України» 
прозвучала у виконанні Христини Дро-
бишевської, хореографічні постановки, 
запальний рок-н-рол демонстрував ди-

тячий танцювальний колектив «Казка», 
проникливий вірш Ліни Костенко «До-
боролись» прочитала Наталя Курпель, 
жартівливу сценку зіграли Марія Вацеба 
та Андрій Вара. Загалом, варто сказати, 
що Березівка — це дуже співуче село, 
талантів в ньому ніколи не бракувало. 
З жартами, танцями, піснями свято се-
ла продовжувалось до самого вечора, 
а на його завершенні виступив квартет 
баяністів та фольклорний колектив «Бе-
резівські молодиці».

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Співає Ольга Стасюк 

Фольклорний колектив «Березівські молодиці»   Під час святкування Дня села в Березівці 

Хліб-сіль на вишитому рушникові — одвічні 
символи гостинності українського народу 

Вокальний ансамбль «Берізка» 

Поберезькі аматори

Щирі вітання громаді від гостей Віолетта Калин

«Стриганецький батальйон»
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Тисменицьке районне споживче товариство 
повідомляє 

про намір продажу нерухомого майна, а саме:
— приміщення магазину «Продпромтовари», А (розмір частки 

1), Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Пшенич-
ники, вул. Б. Хмельницького, 75 А  площею 44,9 м кв. за ціною 
продажу 150 000 грн з врахуванням ПДВ.

Заяви приймаються до 20 червня 2017 року включно. Дні 
прийому заяв: понеділок – четвер з 8.00 – 16.00.

Додаткова інформація про об’єкти продажу,  умови його від-
чуження за адресою: 77401, м. Тисмениця вул. Галицька, 21, або 
за телефонами: (03436) 2-15-09; 2-16-88.  

Твоя кров порятує чиєсь життя
За рішенням 58-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров′я, 
яка відбулася у 2005 році, щороку 14 червня відзначається 
Всесвітній день донора. Саме цього дня, в 1868 році, австрій-
ський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові.

Ініціаторами проведення 
Всесвітнього дня донора ви-
ступають міжнародні організа-
ції: Всесвітня організація охоро-
ни здоров′я (ВООЗ), Міжнародна 
федерація Червоного хреста та 
Червоного півмісяця, Міжнарод-
на федерація організацій донорів 
крові й Міжнародне товариство 
з переливання крові.

Щорічно компанії з прове-
дення Всесвітнього дня донора 
крові проходять під певними гас-
лами. Гасло 2017 року: «Чим ви 
можете допомогти? Здавайте 
кров. Здавайте її зараз. Зда-

вайте її часто». Мета Всесвітньої 
організації охорони здоров′я — 
до 2020 року в усіх країнах сві-
ту отримувати кров та її компо-
ненти від добровільних безко-
штовних донорів.

Сьогодні лише в 62 країнах 
світу національні запаси крові 
засновані майже на стовідсот-
ковому добровільному безоплат-
ному донорстві, а 40 країн досі 
залежать від родинних і навіть 
платних донорів.

Для багатьох людей добро-
вільна здача крові — це почесна 
і благородна справа, адже люди 

віддають частину себе на благо 
одужання, а інколи й спасіння 
життя іншої людини.

У нелегкі для України часи 
переливання компонентів крові 
є шансом на збереження життя 
багатьох поранених мешканців 
та бійців АТО, які стоять на за-
хисті нашої країни.

Донором може стати будь-
яка здорова людина віком від 
18 до 60 років за умови, що вона 
не має протипоказань для зда-
чі крові. Одна доза донорської 
крові становить 450 грамів. Та-
ку кількість організм здатний 
відновити дуже швидко. За до-
слідженнями вчених, здавання 
крові навіть корисне, тому що 
стимулює роботу ендокринної 
та імунної системи організму.

Донорська кров заготовля-
ється винятково одноразовими 
системами. Вона обов’язково об-
стежується на гепатити «В» і «С», 
сифіліс, ВІЛ-інфекцію. Тому, здавши 
кров, можна не тільки допомогти 
хворим, а й безоплатно обстежи-
тись на вищезазначені інфекції.

Щомиті в усьому світі вини-
кає потреба переливання кро-
ві. Кожен донор, який здає кров 
безоплатно, робить свій безцін-
ний внесок — рятує чиєсь життя. 
Адже кров — це така субстанція, 
яку неможливо купити в аптеці 
чи виготовити на фармацевтич-
ному заводі. Тому врятувати лю-
дей, які потребують переливання 
крові чи лікування її препарата-
ми, можуть лише донори.

Микола СЕМЕНІВ, завідувач 
інформаційно-аналітичного 

відділу Лисецької ЦРЛ

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчого комітету Тисменицької міської ради про прове-

дення конкурсу з визначення виконавця надання послуг з виве-
зення побутових відходів на території міста Тисмениця.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу. 
Виконавчий комітет Тисменицької міської ради, Україна, 77401, 
Івано-Франківська обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 32.

2. Підстава для проведення конкурсу. Рішення виконкому 
Тисменицької міської ради від 6 червня 2017 р. «Про проведен-
ня конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих 
побутових відходів на території м. Тисмениця».

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

Дата: 10 липня 2017 року. 
Час: 14.00. 
4. Прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна 

ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових 
відходів: Слубський Ігор Йосипович – голова конкурсної комісії 
(помічник міського голови м. Тисмениця), тел.: (03436) 2-44-54 з 
понеділка по четвер з 08.00 до 17.15 та п’ятниця з 08.00 до 16.00.

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 
5.1. Наявність матеріально-технічної бази.
5.2. Вартість надання послуг у гривні.
5.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових 

відходів. 
5.4. Наявність працівників відповідної кваліфікації в достат-

ній кількості для надання послуг з вивезення побутових відходів. 
6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги 

щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визнача-
ються відповідно до Правил надання послуг з вивезення побу-
тових відходів:

Орієнтовані річні обсяги вивезення твердих побутових від-
ходів – 20 тис. куб. м.

7. Для участі в конкурсі учасник конкурсу надає на розгляд 
конкурсній комісії:

— заяву про участь в конкурсі; 
— копії установчих документів, завірені належним чином;
– документи, які засвідчують повноваження представника;
— інформацію послуг згідно з критеріями та фінансовий стан.
8. Характеристика території, де повинні надаватися послу-

ги з вивезення побутових відходів: територія міста Тисмениця. 
Загальна кількість населення м.Тисмениця – 9398 осіб.
Кількість дворогосподарств – 2348.
Кількість багатоквартирних житлових будинків – 23, кіль-

кість квартир – 810.
Перелік вулиць: Вишенського, Б. Лепкого, Княгиницького, Ко-

корна, Крушельницької, Лесіва, Мартовича, Г. Артемовського, Мо-
настирська, Невідомого Солдата, Гоголя, Наливайка, Вірменська, 
Запорізька, Площа Ринок, Пшениківська, Федьковича, Вербова, 
Колійова, Курбаса, Лесі Українки, М. Підгірянки, Франка, Чорново-
ла, Шевська, Яремчука, Богуна, Волосенків, Горбаля, Грушевсько-
го, Данила Галицького, Довженка, Зелена, Молодіжна, Орлика, 
Островського, Сагайдачного, Серафимовича, Стефаника, Стуса, 
Липова, Б.Хмельницького, Височана, Вільшанецька, Довбуша, 
Набережна, Полуботка, Поповича, Січових Стрільців, Америка, 
Івасюка, Січинського, Слобода, 8 Березня, Кушнірська, Мазепи, 
Голуба, Пільна, Рибацька, Сірка, Незалежності, Об’їзна, Соняч-
на, Коломийська, Вісконта, Шевченка, К. Левицького, Галицька.

Наявність контейнерів: 81 шт.
Об’єм контейнерів: 56,7 м3. 
Загальна кількість підприємств, установ та організацій: 34 шт.
Характеристика під’їзних шляхів: дорожнє полотно з асфаль-

тно-бетонним покриттям, підсипка з щебеню та відсіву, ущільне-
ний ґрунт із щебенем та піском.

9. Характеристика об’єкту поводження з побутовими відхо-
дами. Полігон твердих побутових відходів поблизу села Рибне, 
Тисменицького району, Івано-Франківської області.

10. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурс-
них пропозицій.

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

Режим роботи: з понеділка по четвер з 08.00 до 17.15, п’ятниця 
— з 08.00 до 16.00.

Конкурсні пропозиції учасників повинні подаватися особис-
то або поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазнача-
ються повне найменування і місцезнаходження організатора та 
учасника конкурсу. 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій — 10.07.2017 
року до 12.00.

А під покришкою — ботулізм?
Ботулізм — гостра токсикоінфекція, викликана паличкою 
Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправиль-
но приготовлених і збережених консервах. Захворювання реє-
струється повсюдно, окрім районів вічної мерзлоти. Присутність 
ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолеп-
тичних властивостей (не впливає на смак, вигляд).

Збудники ботулізму широко 
поширені в природі. Вегетативні 
форми і спори виявляються в ки-
шечнику різних домашніх і осо-
бливо диких тварин, водоплав-
них птахів, риб. Потрапляючи 
у зовнішнє середовище (ґрунт, 
намул озер і річок), спори довго 
зберігаються і накопичуються. 
Практично всі харчові продукти, 
забруднені ґрунтом або вмістом 
кишечника тварин, птахів, риб, 
можуть містити спори або веге-
тативні форми збудників ботуліз-
му. Проте захворювання може ви-
никнути тільки при вживанні тих, 
які зберігалися при анаеробних 
(без доступу кисню) або близьких 
до анаеробних умовах без попе-
редньої достатньої термічної об-
робки. Це можуть бути консерви, 
особливо домашнього приготу-
вання, копчені, в’ялені м’ясні та 
рибні вироби, а також інші продук-
ти, в яких є умови для розвитку 
вегетативних форм збудників та 
токсиноутворення.

Найчастіше реєструються 
захворювання, пов’язані з вжи-
ванням грибів домашнього кон-
сервування, копченої або в’яленої 
риби, м’ясних і ковбасних виро-
бів, бобових консервів. Ці продук-

ти частіше викликають групові, 
«сімейні» спалахи захворювань.

Якщо інфікований продукт 
твердофазний (ковбаса, копчене 
м’ясо, риба), то в ньому можлива 
так звана «гніздова» (в одному 
місці, а не в усьому продукті) інфі-
кованість збудниками ботулізму і 
утворення токсинів. Тому зустрі-
чаються випадки захворювання 
на ботулізм, коли не всі особи, які 
вживали один продукт, хворіють.

У питаннях профілактики бо-
тулізму основним є дотримання 
чистоти сировини. Тому, що чис-
тіше відмита городина перед кон-
сервуванням, ретельніше проми-
та риба перед засолом, то менша 
ймовірність потрапляння до про-
дукту збудника ботулізму.

Рибу перед засолом у домаш-
ніх умовах необхідно звільнити 
від нутрощів, ретельно промити 
зовнішню й внутрішню поверхні. 
Гриби складно повністю звільни-
ти від мікрочастинок ґрунту, тому 
не рекомендується консервувати 
їх у герметично закритих банках 
у домашніх умовах.

При домашньому консерву-
ванні, особливо овочів, що міс-
тять мало природної кислоти, не-
обхідно додавати за рецептурою 

оцтову, лимонну кислоти, тому що 
збудник ботулізму не любить кис-
ле середовище. Важливо добре 
стерилізувати банки й кришки 
безпосередньо перед заклад-
кою в них продуктів.

При консервуванні в домаш-
ніх умовах, особливо м’ясних і 
рибних продуктів, необхідно про-
водити тиндалізацію (протягом 
двох діб прогрівати при темпера-
турі 100°С п’ять хвилин для пере-
ходу спор у вегетативну форму), 
після чого простерилізувати кон-
серви при температурі 100°С не 
менше 40-60 хвилин з подальшою 
їх герметичною упаковкою.

Найменше здуття кришки 
— причина для категоричної від-
мови від вживання в їжу вмісту 
даної банки. Також необхідно ка-
тегорично виключити придбання 
виготовлених у домашніх умовах 
консервів, в’яленої, копченої, со-
лоної риби й інших продуктів хар-
чування в місцях несанкціонова-
ної торгівлі у приватних осіб.

У випадку появи симптомів 
захворювання слід негайно звер-
нутися до лікаря. З метою попе-
редження харчових отруєнь необ-
хідно дотримуватись наступних 
рекомендацій: не брати в дорогу 
та на відпочинок продукти, що 
швидко псуються; такі продукти 
зберігати тільки в холодильни-
ку та обов’язково дотримуватись 
термінів їх реалізації; ретельно 
проварювати, тушкувати і просма-
жувати харчові продукти, особли-

во консервовані, безпосередньо 
перед вживанням; залишки їжі на 
наступний день перед вживанням 
обов’язково прокип’ятити чи про-
тушкувати; сирі і варені продукти 
при приготуванні їжі обробляти 
окремим розроблювальним ін-
вентарем (ножі, дошки);  захища-
ти харчові продукти і продоволь-
чу сировину від випадкових за-
бруднень, зберігати їх у закрито-
му посуді;  не купувати продукти 
харчування на стихійних ринках 
з рук у приватних осіб. У випадку 
виявлення перших ознак харчо-
вого отруєння (слабкість, підви-
щення температури тіла, нудота, 
біль в животі, блювання, пронос 
тощо) не займайтесь самоліку-
ванням, а терміново зверніться 
до найближчої лікувальної уста-
нови за допомогою медпраців-
ників. Пам’ятайте: хворобу легше 
попередити, ніж лікувати.

Будь-яке отруєння не прохо-
дить безслідно. Бережіть своє 
здоров’я і здоров’я близьких, а 
особливо дітей.

Богдан РЕВ’ЮК, головний 
спеціаліст відділу безпечності 

харчових продуктів 
та ветеринарії управління 
Держпродспоживслужби 
в Тисменицькому районі

Остерігайтеся 
кишкових інфекцій
Протягом січня-травня на гострі кишкові інфекції, а саме гастроенте-
роколіти, захворіло (звернулись за медичною допомогою і госпіталізо-
вані в обласну інфекційну лікарню) 66 мешканців району. З них понад 
80% — діти. Більше ніж у половині випадків не встановлений збудник 
захворювання. За п’ять місяців цього року захворюваність на гастро-
ентероколіти знизилась на 23% в порівнянні з минулим роком.

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) — 
велика група інфекційних захворю-
вань, провідним симптомом яких є 
діарея (пронос), а також біль в жи-
воті, нудота та блювання. Зазвичай 
пік захворюваності ГКІ припадає 
на літо. До ГКІ відносяться: саль-
монельоз, дизентерія, гастроен-
тероколіт, черевний тиф, холера.

У літню пору року шкідливі 
бактерії розмножуються досить 
швидко, тому часто виникають хар-
чові отруєння чи кишкові інфекції, 
пов’язані із вживанням продуктів 
харчування та питної води. Біль-
шість спалахів ГКІ та харчових 
отруєнь виникають після прове-

дення масових святкувань: весіль, 
ювілеїв, випускних вечорів тощо.

Чинники зараження при 
кишкових інфекціях найрізно-
манітніші: це «брудні руки», не-
достатньо промиті овочі, зелень, 
фрукти, ягоди, молочна продук-
ція з ринку, особливо стихійно-
го, у приватних осіб, коли вона 
зберігається без належних тем-
пературних умов та вживається 
без необхідної термічної обробки. 
При сальмонельозі провідними 
факторами передачі є сирі або 
недостатньо оброблені термічно 
яйця, м’ясо птиці, приготовлене 
з порушенням гігієнічних вимог.

При кишкових інфекціях інку-
баційний період (від моменту зара-
ження до появи перших симптомів) 
може складати від кількох годин (при 
токсикоінфекціях) до семи діб, а в 
середньому три-чотири доби. Дже-
релом таких інфекцій є хвора люди-
на. Особливу небезпеку становлять 
особи з легким перебігом захворю-
вання і особливо ті, хто зайнятий у 
сфері обслуговування населення.

Деякі кишкові інфекції мають 
виразну клінічну картину. Напри-
клад, для ротавірусної інфекції ха-
рактерний відносно легкий пере-
біг з блювотою, рідким стільцем, 
супутніми проявами ГРВІ. Хворі-
ють частіше діти (вихованці сад-
ків, школярі, відпочивальники та-
борів) та дорослі, що знаходилися 
в контакті з ними.

Дизентерія відрізняється важ-
ким перебігом, стільцем зі слизом 
та кров’ю, сильним болем та спаз-
мами в животі, підвищенням тем-
ператури та погіршенням загаль-
ного стану.

Сальмонельоз характеризу-
ється стільцем рідким та насичено 
зеленим, важким загальним ста-

ном, підвищенням температури до 
39 градусів.

Винятково за клінічними 
симптомами неможливо достемен-
но визначити причину захворюван-
ня. Обсяг та спрямованість проти-
епідемічних заходів визначається 
видом мікроорганізму, що викли-
кав захворювання і встановлений 
при лабораторному дослідженні.

Профілактика кишкових ін-
фекцій полягає в дотриманні 
елементарних гігієнічних правил 
та навиків. Необхідно мити руки з 
милом після перебування на вули-
ці та відвідування туалету. Овочі, 
фрукти, зелень та ягоди потрібно 
ретельно мити перед споживан-
ням. М’ясо та риба повинні бути 
достатньо термічно оброблені. 
Продукти, які швидко псуються, 
слід зберігати в холодильнику. Для 
пиття і приготування їжі необхід-
но використовувати воду тільки з 
централізованих джерел водопос-
тачання або питну бутильовану.

Н. Глушко, завідувач відділен-
ня організації епіддосліджень 

Богородчанського МВ
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Овен
Тиждень буквально створений 
для подорожей. Саме так думав 
ваш шеф, і мріє відправити вас 
у відрядження. Якщо вирішите 
відсидітися в рідній місцевості, 

то і тут все чудово. Любовна сфера перепо-
внена романтикою. На вихідні ви навіть про 
дачні турботи забудете, і будете закохуватися, 
фліртувати, і заводити романи.

Телець
Ви амбітні, і ця якість бу-
де в ціні. Втілюйте в життя 
свої прекрасні наполеонів-
ські плани. Літо в розпалі, 

а роботи вагон, але хіба представників 
вашого знаку подібною нісенітницею на-
лякаєш? Ви готові працювати весь тиж-
день, і навіть про вихідні забудете. Але 
цього робити не бажано – рідні мріють 
про заміські подорожі. 

Близнюки
Діяти напролом іноді навіть 
корисно, але от наступного 
тижня бажано шукати обхід-
ні шляхи. Одноманітності ви 

не виносите, але тут проблем не очікуєть-
ся – адже червень не може бути нудним. 
Доведеться відправитися в сімейну по-
дорож до сільських родичів – і грядочки 
прополете, і засмагнете.

Рак
Інтуїція вас наступного 
тижня не підведе навпа-
ки, внутрішній голос не 
замовкає ні на хвилину, і 

підкидає розумні ідеї, і вірні рішення. 
Ближче до вихідних займіться домаш-
німи справами. 

Лев
Наступного тижня ви може-
те називати себе щасливчи-
ками. На службі ви в центрі 
уваги– користуйтеся профе-

сіоналізмом і чарівністю, і успіх не зму-
сить себе чекати. Від дратівливості ба-
жано позбутися – у всіх свої слабкості. 
Вихідні бажано провести з користю – 
відвідайте виставку, концерт.

Діва
Діви, у ці сім днів вас чекає 
багато чудес, але до зустрічі 
з Фортуною треба підготува-
тися. А проблеми вирішува-

ти потрібно, адже конкуренти поруч – у 
червні в них відкриється друге дихання. 
У середині тижня вас можуть порадува-
ти візитом далекі родичі. У вихідні за-
просіть друзів на чай.

Ваги
Вас не вивести з рівноваги, на-
віть рутинна робота не зможе 
зіпсувати вам настрій. Будь-
те акуратніші, бережіть репу-

тацію і пам’ятайте про всевидющі очі. У 
ці червневі дні ви знайдете задоволення 
в громадській діяльності. Прагнення до 
досконалості справа хороша, але в спра-
вах сімейних бажано зменшити оберти. 
Дозвольте собі бути слабкими.

Скорпіон
Довіряйте підказкам інтуїції, 
і нічого не бійтеся – тиждень 
сповнений тільки приємними 
сюрпризами. Везіння у фінан-

совій сфері дозволить вам розібратися 
з боргами, і запланувати кілька великих 
придбань. Але вчіться себе зупиняти під 
час шопінгу. Сімейні справи у ці червне-
ві дні складаються прекрасно і чудово.

Стрілець
Ви зможете втілити в життя 
будь-які ідеї, навіть самі оригі-
нальні. Вас цінують і поважа-

ють. Намагайтеся доводити справи до кінця, 
і не відволікайтеся на дрібниці.  Будьте аку-
ратніші, і не давайте обіцянок всім підряд. У 
вихідні на вас чекають в гості сільські родичі.

Козеріг
Вам захочеться заручитися під-
тримкою Фортуни, потрібно всьо-
го лише повірити у власні сили. 

Удача любить цілеспрямованих, і допоможе 
здійснити всі задуми. Ви відомі трудяги, і ро-
бота вам приносить задоволення – бос не 
натішиться, і готовий щодня виписувати пре-
мії. Вихідні проведіть вдома – влаштуйте свя-
то, і порадуйте близьких фірмовим блюдом.

Водолій
Ваша творча натура не знає спо-
кою – наступного тижня вашим 
ідеям позаздрять всі генії світу. 
Рутинної роботи бажано уника-

ти. Зірки радять знайти час для спілкуван-
ня з друзями. Заплануйте розваги хоча б на 
вихідні – червневе сонечко заклично махає 
променями, і кличе вас на природу.

Риби
Ви довго розгойдуєтеся, але 
зате потім вас не зупинити 
– наступного тижня у вас 
з’явиться багато підходящої 

роботи. Всі заняття будуть приносити 
задоволення. Зірки дадють одну пора-
ду: не соромтеся вимагати підвищення 
зарплати. Сімейне життя буде радувати 
– рідня теж навчилася читати думки і 
вгадувати бажання.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 12 по 18 червня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  Будинковолодіння в центрі м. Тисмениця, 
101 кв. м, гараж, сарай, альтанка, город 
12 соток. Тел.: 095 066 35 47.
  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опа-
лення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицького 
р-ну, після реставрації, 98 м кв. на земель-
ній ділянці 0,05 га. Три кімнати, веранда, 
комора, газ. Вода на вулиці (помпа). Ціна 
28 000 у. о. Можливий обмін на квартиру в 
м. Івано-Франківську. Тел.: 095 945 69 13.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тисмениці, 
59,6 м кв. з євроремонтом та індивідуаль-
ним опаленням, обмебльована. Ціна до-
говірна. 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.
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. 
Тисмениця, вул. Шевська. Ціна договір-
на. Тел.: 067 665 12 32.
  Земельну ділянку під будівництво (30 со-
ток); дерево кругляк; кований дашок 1х1,5 
м. Тел.: 096 395 35 93.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисмениця, 
площа 10 сот. Тихе місце. Ціна 7500 у. о. 
Тел.: 095 034 59 49.

  Будинок  в м. Тисмениця, вул. В. Стефани-
ка, 25. Ціна договірна. Тел.: 099 721 96 92.
  Терміново! Новий цегляний будинок 120 
кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 
47а. Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 
соток землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 
099 068 47 85 — Назар.
  Земельну ділянку  0,0857 га в м. Тисмени-
ця, масив «об’їзна». Ціна договірна. Тел.: 
067 665 12 32.
  Земельну ділянку 0,17 га (сад і город) в 
с. Колодіївка, 4 км до обласного центру. 
Ціна договірна. Тел.: 068 234 29 09, Ми-
кола Дмитрович.
 Січкарню,  швейну машинку. Тел.: 
096 189 75 94.
  Будинок  в центрі м. Тисмениця, вул. Запо-
різька, 7/2. Недорого. Тел.: 099 322 56 85.
 Однорічне лоша. Тел.: 097 901 78 93.
 Шифер коричневого кольору 125 лис-
тів (140 грн за лист), с. Радча, Тел.: 
095 568 12 90, 096 969 85 57, Микола. 
  2-кімнатну квартиру в м. Тисмениця, 42 
м кв. з індивідуальним опаленням, уте-
пленим балконом. Тел.: 068 727 09 22.
  Терміново молоду корову 2 місяці по те-
ляті. Тел.: 099 198 42 07, Галина.
 Котел на газ мод. 2210, автоматика ОПК 
для газового котла, шутер, умивальник 
фаянсовий, умивальник із нержавійки, 

водяні насоси Ворсква 0,8 кВт, БЦНМ 0,7 
кВт, водяний насос ручний, труби стальні 
32 мм, труби нержавіючі 25 мм, електроди 
нержавіючі, труби каналізаційні чавунні 
50,100, люки каналізаційні, бак на воду із  
нержавійки на 500 л, облицювальну плит-
ку для підлоги, облицювальну плитку для 
кухні і ванни різних кольорів, лінолеум 
на матеріалі з малюнком, штучне хутро 
рожевого кольору, шевську машинку Зін-
гер (лівоверменка). Тел.: 066 913 38 09.
  Земельну ділянку 10 соток під забудову 
«біля колгоспу», вул. Пшениківська, м. Тис-
мениця. Ціна 4900 у.о. Тел.: 099 229 85 23.
  3-кімнатну квартиру  в м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Берегова, 5 поверх, 51 кв. м. 
Ціна 20 000 у. о. Тел.: 095 214 20 23.
  Терміново земельну ділянку під будівни-
цтво в м.Тисмениця, вул. Америка (ра-
йон новобудов), 10 соток, всі комуніка-
ції, асфальтний під’їзд, документи у на-
явності власника. Ціна договірна. Тел.: 
066 904 66 27.
 Особняк у с-щі Лисець. Вода, газ, елек-
трика. Ціна договірна. Тел.: 093 815 17 27.
  Будинок та земельна ділянка (загальна пло-
ща 37 соток) в с. Стриганці. Ціна за домов-
леністю. Тел.: 095 323 99 08, 095 572 45 02.
 Меблеву стінку світлого кольору, висо-
та 2,0 м в доброму стані (500 грн). Тел.: 

093 815 17 27.
 Нові дерев’яні вікна розм. 1,30х1,40 м, 6 шт.; 
смола 7, 8 мішків; шифер шести хвильовий, 
широкий, 55 листів; великий дерев’яний го-
динник для офісу, накручується один раз на 
два тижні; настільний телефонний апарат 
для офісу; саморобна циркулярка з мотором; 
труба алюмінієва — довжина 12 м, діаметр 
17 см. Тел.: 066 387 13 36.
 Двокімнатну квартиру на 1-му поверсі з 
меблями, на дві сторони, балкон, перед 
балконом — грядки. Тел.: 068 104 35 89, 
095 429 09 14.
 Нові металеві двері 1,00х2,10 м 2 шт. Ціна 
договірна. Тел.: 050 877 00 88.
 Стіл, тумбочку, швейну машинку польського 
виробництва, все в хорошому стані. Ціна за 
домовленістю. Тел.: 093 815 17 27.
 Квартиру з ремонтом (52 кв. м) в м. Тисме-
ниця, вул. Липова, 7б. Тел.: 099 211 91 08.
  Комбайн Claas Consul у робочому стані. Є ка-
біна, ширина жатки 3 м. Тел.: 097 164 56 08, 
066 928 97 79, Микола 
 Січкарню  в доброму стані с. Черніїв. Тел.: 
095 028 64 91, Петро.
 Металеві колони, ферми, прогони, профнастил 
— все для будівництва та монтажу зернос-
ховищ, навісів та складів виробничого при-
значення. Тел.: 068 169 73 00, 050 373 39 57.
  Господарку в урочищі «Швейцарія»: будинок, 

літня кухня, стайня, стодола, кладова, крини-
ця, сад, 20 ар землі, протікає потічок до став-
ка. 5 км від смт. Коропець, 700 м до р. Дніс-
тер, 40 км до Івано-Франківська. Ціна 10 100 
у. о. Тел.: 067 729 30 36, Марія Степанівна.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, мо-
нети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.

Різне
 Чоловік 30-178-91 без шкідливих звичок 
познайомиться для створення сім’ї з дуже 
пишногрудою жінкою (17-25 років) без шкід-
ливих звичок, без дітей. При потребі згоден 
на переїзд. Тел.: 066 374 30 66, 067 918 29 91. 
 Ремонт та заміна  основних вузлів елек-
трокран балок та тельферів вантажопід-
йомністю 1,0-10,0 тонн. Тел.: 068 169 73 
00, 050 433 26 32.

  КРОСВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Білкове тістеч-
ко. 7. Жоржина. 8. «Гордість повинна 
бути …, а не мечем» (Монтерлан). 12. 
Лікувальне розминання тіла. 13. Най-
більше озеро Туреччини. 14. Опуклий 
дах у формі півкулі. 17. Роман Ж. Санд. 
18. Техніка розпису по тканині. 20. Ре-

лігійне голодування. 23. Глибока довга 
западина. 24. Періодичні друковані ви-
дання. 25. Манільське прядиво. 26. Араб-
ський струнний щипковий інструмент. 
30. Фасон чоловічої сорочки. 31. Авар-
ський поет … Гамзатов. 32. Карти долі. 
35. Великий хижий птах. 36. Ритмічний 

наголос у вірші. 37. Невідворотна до-
ля. 40. Хімічний елемент. 41. Великий 
свійський птах. 43. «Характер людини 
ніколи не розкривається так …, як тоді, 
коли вона намагається описати харак-
тер іншої людини» (Ріхтер).

По вертикалі: 2. Прямий на теле-
баченні. 3. Місто в Шотландії. 4. Макі-
яж актора. 5. Священне озеро буддис-
тів. 6. Ухвала, прийнята голосуванням. 
9. Ламаїстський монастир. 10. Італій-
ська страва. 11. Великий яскравий 
метеор. 15. «Мистецтво виховання … 
в тому, щоб передбачити те, чого не 
уникнути і зменшити ефект того, що 
трапилося» . 16. Комплексна спортив-
на споруда. 18. Пацьорки. 19. Столиця 
Афганістану. 21. Французький пікант-
ний м’який сир. 22. Дія в театрі. 27. Чо-
вен запорізьких козаків. 28. Тремтяча 
тополя. 29. Сорт тютюну. 33. Насіни-
на гриба. 34. Офіційно встановлений 
розмір оплати. 38. Солодкий ягідний 
напій. 39. Сильне обурення. 42. Міра 
земельної площі.

Відповіді на кросворд в № 22:
По горизонталі: 1. Амарант. 6. Ву-

ду. 7. Іглу. 9. Бангі. 11. Пас. 12. Сонет. 
18. Плюс. 19. Хабузай. 20. Безе. 23. На-
маз. 24. Отава. 28. Каас. 29. Шершень. 
30. Руно. 33. Саман. 34. Пак. 35. Гадяч. 
38. Гуру. 39. Гупі. 40. «Впадати».

По вертикалі: 2. Мода. 3. Нуга. 4. 
«Свого». 5. Бутон. 8. Латук. 10. Алюр. 
13. Ефес. 14. Іпотека. 15. Парапет. 16. 
Кантіна. 17. Бегемот. 21. Дан. 22. Єва. 
25. Жаба. 26. Іштар. 27. Дуля. 31. Манго. 
32. Кафір. 36. Круп. 37. Фунт.

1 2  3  4     

5 6

7     8      

9 10 11

 12     13   14     

15 16

17    18    19 20    

21 22

23 24     25     26

27 28 29

30    31     32    

33 34

 35     36   37      

38 39

 40     41      

42

43        

Запрошуємо 
працівників 

будівельних професій 

Великі обсяги. Оплата без затри-
мок. Житло надається.  Телефонува-
ти: Пн-Пт. з 8:00 до 17:00 . 

 + 38 098 398 09 02, 
 + 38 063 036 02 35

Щоб з багаття 
не спалахнула пожежа

Тисменицький районний відділ 
державної служби з надзвичайних си-
туацій закликає дотримуватися еле-
ментарних правил безпеки під час від-
починку в лісі: не розводьте багаття 
у лісі, окрім призначених для вогнищ 
місць; не засмічуйте місце відпочин-
ку; обгороджуйте та розчищайте міс-
це розпалення багаття; не розводьте 
відкритий вогонь поруч із сухою рос-
линністю та господарчими будівлями; 
не розкидайте недопалки та сірники 
на суху лісову підстилку; стежте, щоб 
діти не бавилися з вогнем; приберіть 
місце погашеного вогнища, переко-
найтесь, що багаття цілком згасло.

Байдужість та безвідповідальність 
любителів відпочити на природі нерідко 
стають причиною лісових пожеж, які за-

вдають значної шкоди лісу та довкіллю 
загалом. Вони призводять до забруд-
нення довкілля, а вогонь може пере-
кинутись на лісосмуги та присадибні 
території. За декілька годин неконтро-
льована пожежа знищує цілі лісові ма-
сиви, які росли десятками років, а про 
збитки годі й казати — лік може йти на 
мільйони. До того ж від цієї стихії ги-
нуть птахи та звірі.

Пам’ятайте, що безпека вашо-
го  відпочинку  — у  ваших  руках. У 
разі  виникнення  пожежі  чи  іншої 
надзвичайної ситуації негайно ви-
кликайте Службу порятунку за но-
мером  101!

Ігор ДМИТРІВ, 
начальник районного відділу

Запрошуємо на роботу 
працівників 
(чоловіків) 

в м. Тисмениця.
Заробітна плата висока.

Тел.: 098 334 82 32,
099 307 59 07.
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Поз доровляємо!
Незабаром святкує свій восьмий День народження юний мешканець с. Узин

Михайлик КРИСА.
З цим його святом вітають хлопчика хресна мама Люба та всі рідні. Бажа-

ємо тобі, дорогенький наш, гарного настрою, найкращих подарунків не лише 
від рідних і друзів, а й від самого Бога. Щоб тобі легко й успішно йшла шкільна 
наука, щоб усе добре, що задумаєш собі, сповнялося. Щоб весело й добре по-
чувався з друзями, щоб дитинство було направду щас-
ливим. Хай над тобою світить ласкаве сонечко і доля 
буде схожа на добру казку!

Ми сьогодні скажем так: наш Михайлик вже козак,
Бо святкує він, нівроку, нині цілих вісім років!
І за нього рада нині хресна мама, вся родина.
До дарунків, поцілунків додаєм бажання щирі,
Щоб жилось тобі сто років у достатку, щасті, мирі!
Щоб твої дитячі мрії у дорослості сповнялись!
Щоби люди добрі й щирі у житті тобі траплялись!
Будь здоровим, будь успішним і веселим щохвилини!

Хай Господь охороняє нашу дорогу дитину!

Вітаємо!
Маленьку узинчанку Боженку НЕСТЕРУК

із її дворіччям вітають люблячі мама й тато, братик 
Ромчик, бабуся Маруся, дідусь Мирон і вся родина. 
Бажаємо тобі, наша квіточко, щоб ти зростала щас-
ливою й здоровою, веселою й розумною, щоб Бог 
пильно оберігав тебе від недобрих людей та від уся-
кого лиха, щоб світ до тебе був милосердним, а ти 
сама нам завжди залишалася втіхою!
Ой, чому-то так нам ясно світить сонечко? 
Та ж тому, що День народження у донечки!
І сьогодні ми найбільше в Бога просимо, 

Щоб її стежинка була щастям зрошена,
Щоб Боженку пильнувала Богородиця! Хай добро навколо неї завжди водиться!
Ну а ми її любов’ю огортаємо, щоб жилося їй на світі гарно, — дбаємо!

Дай дитині нашій, Боже, віку довгого, долі світлої і всього-всього доброго!

  ПОГОДА

У понеділок, 12 черв-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +14°С, 
вдень: +24°С. Вітер пів-
нічно-західний 2 м/с.

У вівторок, 13 червня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +15°С, денна: +24°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
3 м/с.

У середу, 14 червня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +17°С, вдень: 
+22°С. Вітер пів нічно-
західний 3 м/с.

У четвер, 18 червня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +14°С, денна: 
+20°С. Ві тер пів нічно-
західний 5 м/с.

У п’ятницю, 19 черв-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +14°С, 
вдень: +18°С. Вітер пів-
нічно-західний 5 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Багато комарів — врожай на яго-
ди, а мошки — на гриби.

  Якщо мурашки лазять по землі, а 
мурашника поблизу немає — через 
добу збереться на дощ.

  На бурю сосна дзвенить, а дуб 
стогне.

  Горобці зранку купаються у пи-
люці — по обіді буде дощ.

  Якщо граки пасуться на траві — 
невдовзі задощить.

  Якщо сильно пахнуть квіти жовтої 
акації, а довкола них густо в’ються 
комахи – на дощ і негоду.

  Якщо листя папороті скручується 
донизу — перед ясною погодою, а 
випростується — на негоду.

  Початок  цвітіння  горобини 
оповіщає про масову появу по-
пелиць.

  Якщо пищуха-сіноставець ховає 
траву в нірку — буде дощ.

  Поникли квітки картоплі – бути 
негоді.

  Небо хмарне, а квіти жовтцю від-
криті—- дощу не буде.

Наостанок

Із «зол отим» весіллям!
50 років подружнього життя святкують наші дорогі, 

люблячі, найкращі в світі батьки 
Василь Дмитрович та Василина Михайлівна ЛЕМКО. 

З цієї нагоди «золотих» молодят вітають дочка Марія 
з чоловіком Ярославом, онучка Христина з чоловіком 
Романом, правнучка Юлія, онук Богдан з дружиною Окса-
ною; син Василь з дружиною Ярославою, онучки Віталія 
з чоловіком Віталієм та Іванна з чоловіком Василем, 
син Іван з дружиною Оленою, онуки Віталій та Богдан.

Щиро вітаємо із днем «золотого» весілля! Дякуємо 
вам за безсонні ночі, за доброту і ласку, за виховання 
і науку, за мудрі поради. Низький вам уклін і здоров’я ще на 100 років! Минуло 
вже 50 років як ви тримаєте один одного за руки, півстоліття ви вдвох зустріча-
єте світанки і проводжаєте заходи сонця. Змінюються дні, тижні, місяці, роки, 
десятиліття, тільки ваша любов незмінна. Ви бачили, як у кожного з вас сивіли 
волосся, а на обличчі з’являлися нові зморшки, але це породжувало в вас тіль-
ки більше ніжності один до одного. Ви разом плакали і сміялися, хворіли і оду-
жували, так нехай же тепер ваше сімейне життя перетвориться в тиху гавань 

вашої великої любові!

Іванові візії
Восьмого червня відзначив своє 

55-річчя самобутній тисменицький фо-
томайстер Іван Постоловський, з яким 
редакція газети «Вперед» підтримує 
багаторічні творчі стосунки.

Оригінальне авторське бачення, 
ретельність і, сказати б, відповідаль-
ність, відзначають авторський доро-
бок, який складається з тисяч фото-
документів, що фіксують події остан-
ніх десятиліть 20-го століття та тво-
рять хроніку сучасного життя; сотень 
художніх робіт, зокрема, портретів і 
сюжетних світлин. Свого часу, готу-
ючи до видання свою книгу «Снігові і 
вогню», покійний Олег Лишега запро-
сив І. Постоловського зробити для неї 

ілюстрації, бо «ніхто так не може від-
чути колір і світло, як Іван».

Втім, фотографією коло інтересів І. 
Постоловського не обмежується; він – і 
музикант, і кіно-та відеооператор, і ко-
лекціонер. Іван зібрав чи не найбільшу 
в Тисмениці колекцію давніх світлин, 
листівок, документів, що розповідають 
про минуле містечка, і щедро ділиться 
цим багатством, надає їх для публіка-
цій у різних виданнях. А ще він збирає 
елементи військових та цивільних од-
ностроїв. Візьмемо на себе сміливість 
стверджувати, що Постоловський нале-
жить до тієї, нечисленної, на жаль, ко-
горти тисменичан, які щиро, без фаль-

ші дбають про збереження історичного 
спадку рідного містечка.

Отож, ґратулюємо! Добра, достатку, 
творчих здобутків, родинної втіхи… Со-

тка років! – як казав один тисмениць-
кий фотограф.

Редакція, шанувальники

Відновили в селі 
гарне свято

Уперше за багато останніх років у невеличкому селі Добровляни знову від-
значили чудове свято Матері. Хоч задумувалося провести його під відкритим 
небом, в центрі поселення, біля пам’ятника Шевченкові, але через несприят-
ливу погоду довелося «заховатися» у місцевій бібліотеці. Цього понеділка, 5 
травня тут було гамірно, барвисто, а водночас затишно. Адже в приміщенні 
книгозбірні зібралися талановиті діти, дорослі і ті, задля кого організатори 
урочистостей — сільський голова Петро Кашуба та завбібліотекою Любов Бур-
ковська — створили це дійство, тобто добровлянські матусі й бабусі.

Готувалися до свята старанно: батьки проводили репетиції зі своїми дітьми, 
голова Добровлян запросив сусідів-артистів, колектив «Горицвіт» із Узина, очоле-
ний Марією Борковською. Узинська художній керівник, на прохання добровлян-
ського війта, допомогла в організації свята. Тож усе вдалося. Було багато віршів, 
декламованих дітьми, пісень про українських матерів та матір-Україну. А веселої 
нотки додали концертові гуморески.

На завершення свята П. Кашуба подякував усім, хто до нього доклався, і ви-
словив теплі слова на адресу найкращих, найрідніших, найжертовніших наших 
матерів. А позаяк небо над Добровлянами таки проясніло, то артисти-аматори 
врешті таки зробили гарні фото на пам’ять біля пам’ятника Тарасу Григоровичу.

Наш кор.

«Блаженство» (портрет О. Лишеги)

«Монастирська» церква. 1982 р.З колекції І. Постоловського: скульптурна композиція «Олені» в урочищі «Городище»

Ведучі Тисменицького телебачення 
Надія Теличкан та Галина Василюк. 

Початок 1990-х


