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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+12°С, вдень: +23°С. 

Вітер південно-західний 2 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+15°С, вдень: +20°С. Вітер північно-
східний 1 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+15°С, денна: +23°С. Вітер північно-
західний 4 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 До Дня молоді
Визначено найкращих 
у районі 
виконавців сучасної 
української пісні

 стор. 7

 У футболі — 
тиша
Нагороди 
очікують лауреатів

 стор. 6

 Ботанічна 
експансія

 стор. 8

 «Кров — 
свята»
Книжка, 
що дозволить почуватися 
переможцем

 стор. 12

Тисменичанам 
аплодувала Сілезія

З 16 по 18 червня на запрошення Президента польського міста Рацібуж Мі-
рослава Лєнка та за організаційно-фінансової підтримки голів Тисменицької 
районної державної адміністрації Івана Семанюка та Тисменицької районної 
ради Романа Крутого народний аматорський ансамбль танцю «Тисменичанка» 
під керівництвом заслуженого працівника культури України Яреми Галиги та 
Романа Шкрумиди, а також естрадна співачка Діана Шатарська та вокаль-
ний ансамбль «Торі» клубу с. Клубівці (керівник Роман Середюк) представ-
ляли українське хореографічне, пісенне мистецтво на Міжнародному фести-
валі «Сілезія – країна багатьох культур», що проходив у рамках святкування 
800-річчя надання Рацібужу Маґдебурзького права.

Поїздка відбувалася згідно з уго-
дою про співробітництво між грома-
дами  міст Тисмениця та Рацібуж, яку 
було підписано 8 травня 2004 року. 
Програма візиту творчого колективу 

була напрочуд насиченою, цікавою та 
пізнавальною.

Місто Рацібуж розташоване на кор-
доні з Чехією, до 1945 року воно в складі 
інших сілезьких земель належало Німеч-

чині. Це не могло не вплинути на куль-
туру, історію, традиції людей, які живуть 
у цьому чудовому місті. Під час пере-
бування в місті нас цікавило не тільки 
проведення такого масштабного мис-
тецького фестивалю, але й цікавили пи-
тання розвитку і благоустрою Рацібужа, 
життєдіяльність цього затишного, догля-
нутого, красивого населеного пункту. 
І про все, що нас зацікавлювало, нам 
розповідала наша куратор, перекладач 
Олена Кириченко, надзвичайної вдачі 
молода жінка, яка завжди професійно 
підходить до своєї справи. Час перебу-
вання з нею завжди проходив цікаво, 
все чітко і сплановано, без жодних очі-
кувань і переживань. Олена вміє все 
доступно пояснити, зацікавити, пора-
дити, за що ми їй дуже вдячні.

У Рацібужі ми відвідали Центр со-
ціальної допомоги «Золота осінь», так 
званий дім перестарілих, де й мали свій 
перший концерт. Хочеться відзначити 
те, що старенькі люди, які проживають 
там, доглянуті, камунікабельні, життє-
радісні. А виступ українців їм, судячи з 
аплодисментів, дуже сподобався.

Виконавці з Тисмениці виступали й 
у Центрі культури міста на великій сцені 
разом із тридцятьма колективами з різ-
них куточків Польщі, а також гостями з 
Кіпру, Сербії, Словенії. Кожен колектив ви-
різнявся своєю самобутністю, колоритом 
та ефектними сценічними костюмами.

Основним днем фестивалю стала су-
бота 17 червня. Захоплююче видовище –  
парад усіх колективів центральною вули-
цею міста у супроводі духових оркестрів 
з Польщі та Литви до замку П’ястів, де і 
відбувся фестивальний концерт.

 Закінчення на 7 стор. 

Програна битва з «урожаєм»

За інформацією, зібраною працівниками управлін-
ня агропромислового розвитку Тисменицької РДА,  на 
даний час на території району небезпечна для людей 
рослина борщівник Сосновського проростає на пло-
щі 54 гектари. Наскільки ця інформація відповідає 
дійсності, не беремося з’ясовувати, але борщівнико-

ві джунглі щодалі то більше буяють майже повсюд-
но: на закинутих сільськогосподарських угіддях, не-
ужитках, засягають людських осель, розростаються 
вздовж автодоріг. За нашими спостереженнями, ба-
гато не бракує, аби живий частокіл з борщівнику за-
мкнувся довкола «сивочолої» Тисмениці – принай-

мні, з боку Підпечер, а також на родючих землях обіч 
дороги на Івано-Франківськ, на угіддях, що межують 
з історичною пам’яткою Городищем, хащі звитяжно 
опановують території.

 Закінчення на 8 стор.

Напередодні 
парламентських канікул

У передостанній пленарний тиждень народний депутат України Михайло Довбенко 
основну увагу зосередив на роботі Експертної ради фракції БПП, яку він очолює, 
напередодні розгляду у сесійній залі великої кількості важливих законопроектів 
та з огляду на обмеженість часу на їх прийняття до кінця чергової сесії.

Ефективна підготовча робота дозво-
лила забезпечити підтримку найбільшою 
фракцією і залою в цілому значної кіль-
кості ініціатив, серед яких варто виділити:

— погодження у першому читанні на-
ступних кроків судової реформи, законо-
проекту №6232, що вносить зміни до клю-
чових процесуальних кодексів та оновле-
ного закону про Конституційний суд, які 
доповнюють прийняті нещодавно зміни 
до Конституції для забезпечення докорін-
ного оновлення судової системи;

— попереднє погодження розподілу 
коштів, отриманих як перевиконання дохо-
дів Бюджету-2017 у сумі близько 27 млрд. 
грн, в першу чергу на потреби оборони та 
соціальної сфери;

— прийняття двох законів з блоку за-
безпечення енергоефективості та енерго-
незалежності держави, «Про енергетичну 
ефективність будівель» та «Про комерцій-
ний облік комунальних послуг»;

— проект Закону №6027 щодо підви-
щення ефективності стягнення з недобро-
совісних позичальників, який представляв 
у парламенті Михайло Довбенко.

Окрім роботи в сесійній залі та про-
фільному Комітеті з питань фінансової по-
літики та банківської діяльності, Михайло 
Довбенко займається і суспільними проек-
тами. Спільно з Агенцією з розвитку інфра-
структурних проектів Realway Project (Ка-
нада) він опрацював та подав до кабміну 

Концепцію національної транспортної інно-
ваційної стратегії. Її основною метою є вре-
гулювання проблемних питань, пов’язаних 
із обліком комунальних транспортних по-
слуг, а також компенсації за перевезення 
пільгових категорій громадян. Це питання є 
значущим для більшості населених пунктів 
України, а єдиного комплексного рішення 
наразі не існує, тому впровадження запро-
понованих новацій є вельми своєчасним, 
а для попередньої оцінки ефективності пе-
редбачається проведення пілотних проек-
тів в декількох містах, в тому числі в Іва-
но-Франківську. 

Не забував народний депутат і про 
участь в неполітичній громадській діяль-
ності – 26 червня він побував на п’ятому 
Національному форумі «Трансформація 
України», комунікаційній площадці, осно-
вним завданням якої є використання прак-
тичного досвіду східноєвропейських дер-
жав у трансформації України згідно зі стан-
дартами ЄС. Важливо спиратися на найко-
рисніший досвід та найкращі європейські 
практики побудови демократичної держа-
ви, задля забезпечення сталого розвитку 
держави на благо українського народу. 
Одним з ключових став виступ колишньо-
го представника ЄС в Україні Яна Томбін-
ського, члена Наглядової Ради Форуму.

Наталія РОМАНЕНКО, помічник-
консультант народного депутата

Все, що треба, аби зло перемогло — це щоб чесні люди були байдужими до зла.
Едмунд Берк



2 7 липня
2017 року № 27 Насамперед

На мості буде «квітка»
Якщо не буде перебоїв з постачанням ресурсів, фінансуванням робіт і не ви-
никне непередбачених обставин, то орієнтовно в середині вересня міст че-
рез Бистрицю Солотвинську на 103-му кілометрі автодороги державного 
значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига буде здано 
в експлуатацію. Замовником будівництва виступає Служба автомобільних 
доріг (САД) в Івано-Франківській області, підрядник – відома не лише на 
Прикарпатті фірма ПБС. Кошти на будівництво виділені урядовою постано-
вою, завдяки, зокрема, клопотанням народного депутата України Михайла 
Довбенка та добрій репутації, яку за попередні два роки зуміли утвердити 
депутати від Івано-Франківщини в сфері дорожнього будівництва на рівні 
керівництва держави.

Вартість спорудження моста в Дра-
гомирчанах обчислюється немалою су-
мою – 28971 тис. гривень. На сьогод-
ні, за даними САД в області, освоєно 
14831 тис грн, або 51 відсоток запла-
нованих коштів. Варто зауважити, що 
цей об’єкт перебуває під пильною ува-
гою урядовців і керівництва «Укравтодо-
ру». Ще в лютому голова «Укравтодору» 
Славомір Новак разом з М. Довбенком 
і начальником обласної САД Василем 
Буджаком оглянули міст-довгобуд, аби 
виробити спільні пропозиції щодо його 
завершення. У середині квітня тут побу-
вав міністр інфраструктури Володимир 
Омелян, а через два місяці будівництво 
моніторив заступник пана Новака Олек-
сандр Харченко.

Минуло менше трьох тижнів, і мож-
на по зображеннях порівняти, як просу-
ваються роботи. Уранці шостого липня 
на мості працювали зо три десятки ро-
бітників. Начальник дільниці Юрій По-
бігушка розповідає, що на мості йдуть 
комплексні роботи: завершується мон-
таж балок, армування опалубочної та 
основної плит, монтуються так звані 

закладні під колесовідбійники. Най-
ближчим часом армоване полотно по-
чнуть бетонувати, покриють ізоляцій-
ним матеріалом, а після монтажу всіх 
контрукцій будуть встановлювати ас-
фальтне покриття. «Відтоді, як наша 
компанія розпочала роботи на цьому 

мості, водії транзитного транспорту 
часто сигналять, жестами показують 
схвалення того, що нарешті відновле-
но будівництво», – ділиться своїми спо-

стереженнями Ю. Побігушка. За його 
словами, компанія володіє всією не-
обхідною технікою для таких робіт, а 
спеціалісти мають належний досвід.

Після повені 2008 року новий міст 
на місці зруйнованого стихією взялася 
робити чернівецька спеціалізована фір-
ма «Трансміст», але за часів Януковича 
ніякого фінансування цього об’єкту не 
було. Незавершене будівництво спеціа-
лісти ПБС застали не в найкращому ста-
ні. Частину металевих конструкцій лю-
ди потихенько розтягли, тож довелося 
навіть впроваджувати певні інженерні 
рішення, подекуди замість металевих 
монтували дубові консолі для узбіч. За-
раз роботи йдуть в плановому режимі, 
тож головне не порушувати темпи.

Володимир ЗАНИК
Фото з сайту САД в Івано-Франків-

ській області

P.S. Свого часу будівництво цього 
моста оглядав президент Ющенко. Те-
пер шепотять, що на відкриття приїде 
президент Порошенко.

17 червня 2017 р. 6 липня 2017 р.

З перевізниками далі буде
30 червня 2017 року відбулася дев’ята сесія Тисменицької районної ради, в 
ході якої депутати розглянули та проголосували 27 питань, що були винесені 
на порядок денний. За попередньо узгодженою на засіданні президії райради 
пропозицією, з питань, які не викликали зауважень, відбулися пакетні голо-
сування, а по окремих проблемах у залі відбулися жваві та, хочеться споді-
ватися, продуктивні дискусії. Втім, власне сесійному засіданню передувала 
урочиста церемонія вручень та нагороджень.

Передовсім, голова районної ради Ро-
ман Крутий та голова районної державної 
адміністрації Іван Семанюк вручили дипло-
ми переможцям цьогорічного районного 
конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування. Відповідно до 
розпорядження голови районної ради від 
31 травня 2017 року № 88-р “Про підсумки 
шостого районного конкурсу проектів та 
програм розвитку місцевого самовряду-
вання” переможцями стали: Радчанська 
сільська рада з проектом капітального ре-
монту будинку культури, Старокривотуль-
ська сільська рада з проектом під назвою 
«В здоровому тілі здоровий дух», місто Тис-
мениця з проектом придбання оргтехніки 
для поліпшення своєї інформаційної ді-
яльності, Пшеничниківська сільська рада, 
яка прагне зробити благоустрій території 
місцевого НВК, і Загвіздянська сільська 
рада з проектом реконструкції вулично-
го освітлення.

Спільними грамотами районної ра-
ди і райдержадміністрації та преміями 
очільники представницької і виконавчої 
влади району нагородили весь склад збір-
ної району (17 осіб), яка здобула друге за-
гальнокомандне місце в обласному етапі 
всеукраїнської спартакіади представників 
місцевих рад, та чотирьох учасників збір-
ної Івано-Франківської області, яка вдруге 
поспіль стала переможцем Всеукраїнської 
спартакіади, – сільських депутатів Марію 
Гоцуляк з Нових Кривотул і Василя Куче-
ру з Підлісся, районних Юрія Проценка й 
Івана Тимчука.

Посвідчення сільського голови уро-
чисто вручили новообраному голові До-
бровлян Петрові Кашубі.

З ініціативи рухівця Ярослава Єфімчу-
ка у день 110-річчя від дня народження го-
ловнокомандувача УПА Романа Шухевича 
й 76-річчя проголошення Акта відновлення 
Української Держави присутні вшанували 

пам’ять борців за незалежність України та 
її захисників хвилиною мовчання.

Практично з усіх питань порядку ден-
ного в сесійній залі був консенсус. До того 
ж, з огляду на сезон відпусток, явка на за-
сіданні сесії була високою – зареєструва-
лося 37 депутатів. І тут слід звернути увагу 
на один нюанс.

Принаймні у найближчі два тижні де-
путатський корпус Тисменицької районної 
ради формально залишиться в неповному 
складі. Заяву про дострокове припинен-
ня повноважень подав Богдан Палагіць-
кий, який був обраний за списком Блоку 
Петра Порошенка «Солідарність», але на 
даний час перебуває за кордоном. На сесії 
районна рада задовольнила його клопо-
тання. Тепер, відповідно до законодав-
ства, територіальній виборчій комісії нале-
жить визнати повноваження наступного в 
рейтингу кандидата від БПП, який на най-
ближчій сесії, 21 липня, стане депутатом 
районної ради.

Отже, без тривалого обговорен-
ня депутати прийняли рішення з таких 
питань:“Про результати діяльності місце-
вої прокуратури на території Тисменицько-
го району за перший квартал 2017 року”, 
“Про дострокове припинення повноважень 
депутата Тисменицької районної ради Па-
лагіцького Богдана Ярославовича”, “Про 
звернення районної ради”, “Про підтримку 
рішення Кам’янської районної ради Чер-
каської області “Про звернення депутатів 
Кам’янської районної ради до Верховної 
Ради України, народного депутата України 
Рудика С.Я. щодо недопущення прийняття 
закону про ринковий обіг земель сільсько-
господарського призначення в Україні””, 
“Про підтримку рішення Рогатинської ра-
йонної ради “Про звернення районної ра-
ди щодо вирішення питань додаткового 
фінансування бюджетних галузей””, “Про 
врегулювання статусу населеного пункту 

Ценжів Майданської сільської ради Тис-
меницького району”, “Про встановлення 
розміру кошторисної заробітної плати при 
здійсненні будівництва об’єктів за рахунок 
коштів районного бюджету”, “Про передачу 
автотранспортного засобу”, “Про затвер-
дження звіту щодо виконання районного 
бюджету за І квартал 2017 року”, “Про вне-
сення змін до районного бюджету на 2017 
рік”,“Про програму соціально-економічно-
го та культурного розвитку Тисменицького 
району на 2017 рік”, “Про внесення змін 
до рішення районної ради від 10 березня 
2017 року “Про програму охорони навко-
лишнього природного середовища в Тис-
меницькому районі на 2017-2020 роки””, 
“Про Програму енергозбереження для на-
селення Тисменицького району на 2017-
2020 роки”, “Про внесення змін до рішен-
ня районної ради від 27 липня 2016 року 
“Про Програму розвитку стосунків з між-
народними організаціями та регіонами на 
2016-2020 роки””, “Про внесення змін до 
рішення районної ради від 25 грудня 2015 
року “Про цільову програму фінансування 
мобілізаційних заходів та цивільного за-
хисту населення в Тисменицькому районі 
на 2016-2020 роки””, “Про цільову програму 
профілактики правопорушень Тисмениць-
кої місцевої прокуратури на 2017-2020 ро-
ки”, “Про цільову програму профілактики 
правопорушень Галицького міжрайонного 
відділу Управління Служби безпеки України 
в області на 2017-2020 роки”, “Про цільову 
програму профілактики правопорушень 
Тисменицького відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в 
області на 2017-2020 роки”, “Про цільову 
програму профілактики правопорушень 
Тисменицького районного сектору з пи-
тань пробації Західного міжрегіонально-
го управління з питань виконання кримі-
нальних покарань та пробації Міністерства 
юстиції на 2017-2020 роки”, “Про забезпе-
чення у районі організованого відпочинку 
та оздоровлення дітей влітку 2017 року”, 
“Про районну програму переходу КП “ТЕ-
ЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ “ТИСМЕНИЦЯ” на 
мовлення в багатоканальній телемережі 
МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) (циф-
рове телебачення) на 2017-2018 роки”, 
“Про внесення змін до рішення районної 

ради від 23 грудня 2016 року “Про про-
граму підтримки селекції та насінництва 
в рослинництві Тисменицького району на 
2016-2020 роки””, “Про внесення змін до 
рішення районної ради від 23 березня 2016 
року “Про цільову програму проведення 
лабораторно-діагностичних та лікуваль-
но-профілактичних робіт у сфері ветери-
нарної медицини в Тисменицькому районі 
на 2016-2020 роки””, “Про погодження спи-
сання на території Черніївської сільської 
ради основних меліоративних фондів та 
переведення осушених земель у немелі-
оровані угіддя”, “Про внесення змін до рі-
шення районної ради від 15 березня 2013 
року “Про комплексну Програму “Здоров’я 
населення Тисмениччини 2013-2020”.

Питання стану, ремонту, утримання і 
фінансування автомобільних доріг в районі, 
а також стану пасажирських перевезень і 
цін на ці послуги є найбільш актуальними 
та болючими для мешканців району сьо-
годні, тому викликали жваве обговорення 
серед депутатів та сільських голів. Депута-
ти обговорювали механізми фінансування 
ремонту доріг, терміни його проведення, 
способи залучення громад і органів міс-
цевого самоврядування до врегулювання 
проблем пасажирських перевезень, пошу-
ку засобів впливу на перевізників для під-
вищення якості надання послуг пасажир-
ських перевезень та врегулювання цін на 
ці послуги. Сільські голови, в свою чергу, 
звертались до керівництва Служби авто-
мобільних доріг в Івано-Франківській об-
ласті з проханнями якомога швидше при-
вести в належний стан дороги державного 
і місцевого значення в населених пунктах 
району задля безпечного руху транспорту 
в селах, а також забезпечити пусті марш-
рути перевізниками для безперервного та 
якісного надання пасажирських послуг 
населенню району.

Що стосується бюджету, то, відповід-
но до законодавства, за підсумками пер-
шого кварталу його не переглядають. Роз-
поділ коштів від перевиконання дохідної 
частини відбудеться на наступній сесії. 
А 30 червня депутати тільки затвердили 
зміни в межах кошторисних призначень, 
надходження та відповідні видатки з бю-
джетів вищих (обласного, державного) та 
нижчого (місцевих) рівнів.

Очікувано, найбільший інтерес на 
цій сесії викликали питання “Про стан, 
ремонт, утримання і фінансування авто-

мобільних доріг в районі у 2017 році” та 
“Про стан пасажирських перевезень на 
території району”. Вони, до речі, віднос-
но недавно були предметом під час так 
званих днів депутата. І, як ми вже писали 
в попередньому номері газети «Вперед», 
цього року виділено порівняно значні ко-
шти на ремонт місцевих доріг. До честі 
дорожників, вони відгукнулися на запро-
шення районної ради, і в роботі сесії, по 
суті в якості співдоповідача взяв участь 
заступник начальника служби автомо-
більних доріг області Олександр Голод, 
відповідав на гострі питання керівник фі-
лії дочірнього підприємства “Івано-фран-
ківський облавтодор” “Івано-Франківське 
дорожньо-експлуатаційне управління” 
Василь Іщенко. В основному, виступи й 
запитання депутатів та сільських голо-
вів стосувалися освоєних коштів на так 
зване експлуатаційне утримання доріг, бо 
часто по дорозі й не побачиш, на що ви-
трачено тисячі… Цікавило депутатів і те, 
як цього року будуть ремонтувати дороги, 
зокрема, від Єзуполя до клубовецького 
кільця. На жаль, капітального ремонту 
там не передбачається, але, запевняє 
О. Голод, найгірші ділянки зроблять. Він 
також повідомив, що структури автодо-
ру ремонтуватимуть не всі заплановані 
об’єкти. Зокрема, замовником робіт на 
дорогах Побережжя – Черніїв і Тисмениця 
– Одаї є департамент капітального будів-
ництва облдержадміністрації. У своєму 
виступі О. Голод неодноразово звертався 
до місцевих рад про їх дольову участь в 
ремонтах державних доріг, чого вимага-
ють відповідні урядові документи.

На відміну від дорожників, ті, хто 
по цих дорогах возить пасажирів, се-
сію районної ради зіґнорували, і за них 
довелося злегка віддуватися першому 
заступнику голови РДА Володимирові 
Занику. А тим часом справедливі претен-
зії перевізникам висловлювали Роман 
Мохняк та Руслан Фармус з «Батьківщи-
ни», Іван Тимчук з «Солідарності», сіль-
ські голови. Депутати райради явно не 
задоволені станом пасажирських пере-
везень, як і тим, що влада в цій ситуації 
виглядає безпорадною. З пропозицією Р. 
Мохняка на наступну сесію буде подано 
проект звернення райради щодо ситу-
ації з пасажирськими перевезеннями.

Володимир ЗАНИК
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Про затвердження звіту щодо виконання районного 
бюджету за I  квартал 2017 року  

Районний бюджет за доходами загального 
фонду (без урахування трансфертів) у І квар-
талі 2017 року виконано на 148,5 відсотка: 
при плані 12 379 000 грн фактично надійшло 
доходів в сумі 18 426 722 грн, більше на 6 047 
722 грн. Крім того, в бюджет поступило офі-
ційних трансфертів у сумі 337 033 048 грн при 
уточненому плані 341 357 099 грн, що складає 
98,7 відсотка, а саме: дотацій з державного 
бюджету надійшло в сумі 16 191 000 грн  при 
плані 16 191 000 грн, субвенцій з державного 
та місцевих бюджетів при уточненому плані 
325 166 099 грн фактично надійшло в сумі 320 
842 048 грн (додаток 1).

Найбільшу питому вагу в районному бюджеті 
займає податок та збір на доходи фізичних осіб 
(99,2 відсотка), якого у І кварталі 2017 року на-
дійшло в сумі 18 280 507 грн при плані 12 379 000 
грн (147,7 відсотка).

Інших платежів  надійшло:
— податку на прибуток підприємств та фінан-

сових установ комунальної власності – 3 542 грн;
— адміністративних зборів – 71 915 грн;
— інших надходжень – 70 758 грн (повернення 

відшкодування коштів відділом освіти).
У І кварталі 2017 року податковий  борг до 

місцевих бюджетів склав 2 822 642 грн, в тому 
числі з: податку та збору на доходи фізичних 
осіб – 654 033 грн, податку на майно – 1 894 
667 грн, єдиного податку – 258 850 грн, інших 
надходжень – 15 092 грн. 

Видатки загального та спеціального фондів 
районного бюджету з врахуванням кредитування 
склали  353 051 744 грн  при уточненому плані на 
звітний період  – 391 292 196 грн, в тому числі по 
загальному фонду – 350 883 089 грн (93,6 відсо-
тка), по спеціальному фонду – 2 168 655 грн (13,2 
відсотка)  (додаток 2).  

Основними видатками загального фонду ра-
йонного бюджету за звітний період були ви-

датки на утримання установ соціально-куль-
турної сфери (348 034 686 грн або 99,2 від-
сотка від загальної суми видатків). З них ви-
користано на: 

– освіту – 46 350 762 грн (87,1 відсотка ви-
конання); 

— охорону здоров’я – 15 544 956 грн (86,5 від-
сотка);

— соціальний захист та соціальне забезпечен-
ня – 279 999 374 грн (97,8 відсотка);

— культуру і мистецтво – 5 400 681 грн (49,5 
відсотка);

— фізкультуру і спорт – 533 119 грн (63,8 від-
сотка); 

— засоби масової інформації – 205 794 грн 
(95,7 відсотка).

Фінансування усіх розпорядників коштів ра-
йонного бюджету здійснювалося з урахуванням 
фактичної потреби та відповідно до асигнувань, 
передбачених районним бюджетом на звітний 
період.

Згідно  зі  спільними  розпорядженнями 
районної  ради  та  районної  державної  адмі-
ністрації  виділено  і  профінансовано  кошти 
з  резервного  фонду  в  сумі  201 294 грн ,  із 
уточнених  річних  призначень  – 1 246 817 
грн  (додаток  3).

Керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу Укра-
їни, ст. 43 Закону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні” та враховуючи вищенаведене, 
районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт щодо виконання районно-
го бюджету за І квартал 2017 року згідно з додат-
ками 1, 2, 3.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федориши-
на і постійну комісію районної ради з питань бю-
джету (Т. Градюк).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ
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Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про звернення районної ради

Відповідно до статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», районна ра-
да вирішила:

1. Схвалити звернення до Президента Укра-
їни, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів 
України (додається).

2. Звернення надіслати до Президента України, 
Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.

3. Звернення опублікувати в районній газеті 
«Вперед», розмістити на веб сайті районної ради 
та оприлюднити в інших засобах масової інфор-
мації району.

4. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федоришина.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Додаток  до рішення районної ради від 30.06.2017 “Про звернення районної ради”
Президенту України  П. Порошенку 

Голові Верховної Ради України А. Парубію
Прем’єр-міністру України В. Гройсману

ЗВЕРНЕННЯ
Сьогодні, згідно статті 14 Конституції України, 

основним національним багатством залишилася 
лише земля. Саме це й не дає спокою тим, хто хоче 
придбати її у власність та позбавити український 
народ останнього ресурсу — земель сільськогос-
подарського призначення.

Нещодавно Верховна Рада України продовжи-
ла мораторій на їх продаж до 01 січня 2018 року та 
до прийняття відповідного Закону про обіг земель. 
Однак рішення про розпродаж сільськогосподар-
ської землі вже ухвалене Президентом, урядом 
Гройсмана та їхньою «кишеньковою» більшістю в 
парламенті — відповідний законопроект внесено 
на розгляд Верховної Ради України. Аграрна мафія 
намагається таким чином узаконити те, що вже 
прибрали до рук (всупереч мораторію в Верховній 
Раді зареєстровано законопроект про обіг сіль-
ськогосподарських земель, яким пропонується де-
факто торгувати землею вже з 1 липня 2017 року).

Тому партія «ВО «Батьківщина» спільно з Асо-
ціацією фермерів та приватних землевласників та 
партією «ВО «Свобода» 19 квітня 2017 року органі-
зували в м. Києві згідно із Законом України «Про 
всеукраїнський референдум» збори більше 2 тисяч 
громадян України щодо ініціативи проведення Все-
українського референдуму про заборону продажу 
сільськогосподарської землі, обрано ініціативну 
групу та передано в установлені терміни підготов-
лені документи до Центральної виборчої комісії.

Ми виходили з того, що лише український на-
род має право сказати своє слово щодо бачення 
як поступати з українською землею: продовжити 
існуючу заборону на продаж земель сільськогос-
подарського призначення чи дозволити її купівлю-
продаж всім бажаючим.

Влада за допомогою «кишенькового» суду 
(окружний адміністративний суд м. Києва) забо-
ронив ЦВК приймати рішення про реєстрацію іні-
ціативної групи з проведення всеукраїнського ре-
ферендуму, утворену зборами громадян України, 
таким чином заблокувавши ідею проведення Всеу-
країнського референдуму щодо заборони продажу 
сільськогосподарської землі.

Якщо закон, яким дозволятиметься продаж 
землі, буде ухвалено, фермери та селяни будуть 
поставлені в такі умови, коли їм нічого іншого не 
залишиться, як розпродати за безцінь свої паї і пі-
ти в найми або їхати за кордон питати кращої до-
лі. Це призведе до остаточного знищення малих 
сільськогосподарських підприємств та сімейних 
ферм, які в усьому цивілізованому світі є основою 
аграрної складової економіки, масового зростан-
ня безробіття та посилення еміграції, а також до 
загибелі сіл та селищ.

Крім цього, необхідно враховувати питання 
розпорядження землями за межами населених 

пунктів, коли такими землями розпоряджаються 
не територіальні громади, а чиновники Держгео-
кадастру. Значна частина земельного ресурсу 
України розташовується за межами населеного 
пункту, а питання володіння чи розпорядження 
таким об’єктом є не врегульованим. Законне роз-
порядження вказаними землями сприятиме розви-
ткові фермерського господарства, забезпеченню 
пільгових категорій громадян земельними ділян-
ками (сьогодні велика кількість учасників АТО не 
можуть реалізувати право отримати земельну ді-
лянку через відсутність вільних ділянок в межах 
населених пунктів). З метою отримання територі-
альними громадами, які об’єдналися, права без-
перешкодно стати власником земель за межами 
населених пунктів, необхідно якнайшвидше зако-
нодавче закріплення порядку передачі таких зе-
мель. 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 ор-
ганів місцевого самоврядування з управління зе-
мельними ресурсами та посилення державного 
контролю за використанням і охороною земель» 
(реєстраційий номер 4355), проте не зважаючи на 
те, що даний законопроект був підготовлений до 
розгляду у другому читанні, він так і не був роз-
глянутий Парламентом.

На підставі вищевикладеного депутати Тис-
меницької районної ради звертаються до Вас з 
наступною вимогою:

— вжити всіх необхідних заходів для недопу-
щення скасування мораторію на продаж землі сіль-
ськогосподарського призначення до проведення 
Всеукраїнського референдуму з питання заборони 
продажу земель сільськогосподарського призна-
чення в Україні;

— не допустити створення механізмів, що до-
зволятимуть торгувати землею сільськогосподар-
ського призначення в обхід мораторію, зокрема за 
допомогою ухвалення закону про обіг сільськогос-
подарських земель, яким пропонується де-факто 
торгувати землею з 1 липня 2017 року.

—забезпечити якнайшвидший розгляд у дру-
гому читанні і прийняття проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо розширення повноважень орга-
нів місцевого самоврядування з управління зе-
мельними ресурсами та посилення державного 
контролю за використанням і охороною земель» 
(реєстраційий номер 4355).

Прийнято на дев’ятій сесії 
Тисменицької районної ради сьомого 

демократичного скликання  
30 червня 2017 року 

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про дострокове припинення повноважень депутата 
Тисменицької районної ради Палагіцького Богдана Ярославовича
У зв’язку із особистою заявою депутата Тис-

меницької районної ради Палагіцького Богдана 
Ярославовича про дострокове складення ним де-
путатських повноважень, відповідно до пункту 10 
статті 43 Закону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, пункту 2 статті 5 Закону України 
“Про статус депутатів місцевих рад”, районна ра-
да вирішила:

1. Припинити достроково повноваження де-
путата Тисменицької районної ради Палагіць-

кого Богдана Ярославовича на підставі  осо-
бистої заяви про складення ним депутатських 
повноважень.

2. Рішення “Про дострокове припинення 
повноважень депутата Тисменицької район-
ної ради Палагіцького Богдана Ярославови-
ча” надіслати у Тисменицьку району вибор-
чу комісію. 

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про підтримку рішення Кам’янської районної ради Черкаської області 
“Про звернення депутатів Кам’янської  районної ради 

до Верховної Ради України, народного депутата України Рудика С.Я. 
щодо недопущення прийняття закону про ринковий обіг земель 

сільськогосподарського призначення в Україні”
Відповідно до статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, районна ра-
да вирішила:

1. Підтримати рішення Кам’янської район-
ної ради Черкаської області від 21.04.2017 № 
17-23/VII “Про звернення депутатів Кам’янської 
районної ради до Верховної Ради України, на-
родного депутата України Рудика С.Я. щодо 
недопущення прийняття закону про ринковий 

обіг земель  сільськогосподарського призна-
чення в Україні”.

2. Рішення надіслати Голові Верховної Ради 
України та Кам’янській районній раді Черкаської 
області.

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федоришина.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про передачу автотранспортного засобу

Розглянувши звернення комунального за-
кладу “Івано-Франківський обласний центр 
екстреної медичної допомоги  та медицини 
катастроф” від 18.04.2017 та лист головно-
го  лікаря  Єзупільської  міської  лікарні  від 
18.05.2017 № 41, керуючись ч. 2 ст. 43 За-
кону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, враховуючи рекомендації постій-
ної комісії районної ради з  питань соціаль-
но-економічного розвитку, функціонування 
об’єктів соціально-культурного призначення, 
реалізації державної регуляторної політики, 
малого, середнього бізнесу та інвестицій, ра-
йонна рада вирішила:

1. Надати згоду на повернення на баланс 
Єзупільської міської лікарні  автомобіля УАЗ  
3962, номер кузова 37410030209161, повна маса 
2500, об’єм двигуна 2445, тип: легк. Меддопо-
мога - В, державний номер 832 -32 ІВ, рік випус-
ку 2003, зареєстрований від 14.11.2003 в с-ще 

Єзупіль, вул. Миру, 4, Тисменицького району, 
Івано-Франківської області, який перебував на 
балансі комунального закладу “Івано-Франків-
ський обласний центр екстреної медичної до-
помоги  та медицини катастроф”. 

2. Головному лікарю Єзупільської міської лі-
карні здійснити заходи щодо приймання-передачі 
вказаного автомобіля згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федори-
шина і постійну комісію районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, функціону-
вання об’єктів соціально-культурного призна-
чення, реалізації державної регуляторної полі-
тики, малого, середнього бізнесу та інвестицій 
(В. Говзан).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ
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Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про підтримку рішення Рогатинської районної ради 
“Про звернення районної ради щодо вирішення питань додаткового 

фінансування бюджетних галузей”
Відповідно до статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, районна ра-
да вирішила:

1. Підтримати рішення Рогатинської районної 
ради від 28.02.2017 № 193-7/2017 “Про звернення 
районної ради щодо вирішення питань додатково-
го фінансування бюджетних галузей”.

2. Рішення надіслати Голові Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністру України та Рогатинській 
районній раді.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І.Федоришина.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про результати діяльності місцевої прокуратури на території 
Тисменицького району за перший квартал 2017 року

Відповідно до п. 36 ст. 43 Закону України “Про місце-
ве самоврядування в Україні”, ст. 6 Закону України “Про 
прокуратуру”, враховуючи рекомендації постійної комісії 
районної ради з питань розвитку  місцевого самоврядуван-
ня, адміністративно-територіального устрою, регламенту, 
депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, 
законності та правопорядку, районна рада вирішила:

Інформацію керівника Тисменицької міс-
цевої прокуратури про результати діяльнос-
ті місцевої прокуратури на території Тисме-
ницького району за перший квартал 2017 року 
взяти до уваги.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні 
будівництва об’єктів за рахунок  коштів районного бюджету

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місце-
ве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово- ко-
мунального господарства України від 20.10.2016 р. 
№ 281 “Про затвердження Порядку розрахунку роз-
міру кошторисної заробітної плати, який враховуєть-
ся при визначенні вартості будівництва об’єктів”, рі-
шення обласної ради від 12.05.2017 №515-15/2017 
“Про встановлення розміру кошторисної заробітної 
плати при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок 
коштів обласного бюджету”, районна рада вирішила:

1. При здійсненні будівництва об’єктів за раху-
нок коштів районного бюджету встановити розмір 
кошторисної заробітної плати у розмірі 5 400 грн 
(згідно з Порядком розрахунку розміру кошторисної 
заробітної плати, який враховується при визначенні 

вартості будівництва об’єктів, затвердженим нака-
зом Мінрегіону України від 20.10.2016 р. № 281).

2. Рекомендувати сільським, селищним та місь-
кій радам району при встановленні розміру кошто-
рисної заробітної плати при здійсненні будівництва 
об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів ке-
руватись пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федориши-
на і постійну комісію районної ради з питань со-
ціально-економічного розвитку, функціонування 
об’єктів соціально-культурного призначення, ре-
алізації державної регуляторної політики, мало-
го, середнього бізнесу та інвестицій (В. Говзан).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про програму соціально-економічного та культурного розвитку 
Тисменицького району на 2017 рік

Розглянувши погоджений у встановленому по-
рядку та схвалений розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 10.06.2016 № 272 проект 
програми соціально-економічного та культурного роз-
витку Тисменицького району на 2016 рік, відповідно 
до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, керуючись реко-
мендаціями постійної комісії районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, функціонування 
об’єктів соціально-культурного призначення, реаліза-
ції державної регуляторної політики, малого, серед-
нього бізнесу та інвестицій, районна рада вирішила:

1. Затвердити програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Тисменицького району на 2017 рік.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рі-
шення районної ради від 30.06.2016 “Про програму 
соціально-економічного та культурного розвитку 
Тисменицького району на 2016 рік”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федори-
шина і постійну комісію районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, функціону-
вання об’єктів соціально-культурного призна-
чення, реалізації державної регуляторної полі-
тики, малого, середнього бізнесу та інвестицій 
(В. Говзан).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про стан, ремонт, утримання і фінансування автомобільних доріг 
в районі у 2017 році

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 За-
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
керуючись рекомендаціями постійної комісії районної 
ради з питань соціально-економічного розвитку, функці-
онування об’єктів соціально-культурного призначення, 
реалізації державної регуляторної політики, малого, се-
реднього бізнесу та інвестицій, районна рада вирішила:

1. Інформацію про стан, ремонт, утримання і фі-
нансування автомобільних доріг в районі у 2017 році 
взяти до уваги. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федори-
шина і постійну комісію районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, функціону-
вання об’єктів соціально-культурного призна-
чення, реалізації державної регуляторної полі-
тики, малого, середнього бізнесу та інвестицій 
(В. Говзан).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про внесення змін до рішення районної ради від  10 березня 2017 
року “Про  програму охорони навколишнього природного середовища 

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

місцеве самоврядування в Україні”, статті 47 Зако-
ну України “Про охорону навколишнього природного 
середо вища”, враховуючи рекомендації постійної ко-
місії районної ради з питань розвитку села, аграрної 
політики, регулювання земельних відносин, безпеки 
життєдіяльності, екології та раціонального природо-
користування,  районна рада вирішила:

1. Внести зміни до графи 3 розділу “Охорона і ра-
ціональне використання водних ресурсів” переліку 
заходів та джерел фінансування програми охорони 
навколишнього природного середовища в Тисмениць-
кому районі на 2017-2020 роки, додатка 1 до програ-
ми охорони навколишнього природного середовища 
в Тисменицькому районі на 2017-2020 роки, виклавши 
колонку 5 в редакції “260 554,0”, колонку 6 – в редакції 
“14 628 321,0” , а колонку 7 – в редакції  “1 000 000,0”.

Назву заходу в колонці 3 викласти в такій редакції: 
“Зовнішня побутова каналізація вул. Незалежності № 
1 - № 372 в с. Угринів, вул. Світла-Карпатська, Івасюка 
в с. Клузів Тисменицького району Івано-Франківської 
області (нове будівництво)” (додається).

Назву заходу в графі  50 викласти в такій редак-
ції: “Нове будівництво берегозакріплювальних споруд 
на річці Коростільна в с. Вільшаниця Тисменицько-
го району Івано-Франківської області (в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації)”.

Графу 54 доповнити пунктом 54.1 та викласти 
в такій редакції: “Нове будівництво берегозакріплю-
вальних споруд потічка  Береги в с. Клубівці Тисме-
ницького району Івано-Франківської області (в тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної докумен-
тації)” (додається).

Назву заходу в  графі 79 розділу “Проектні та про-
ектно-кошторисні роботи” викласти в такій редакції: 
“Виготовлення проектно-кошторисної документації 
на нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж 
вулиці  Берегова в с. Загвіздя Тисменицького району 
Івано-Франківської області”,  виклавши колонки 3  та 
7 – в редакції “100 000,0”.

Доповнити програму розділом “Охорона і раціо-
нальне використання ресурсів тваринного світу“ та ви-
класти колонку 2 в  редакції “Облаштування притулка 
для утримання безпритульних тварин в с. Павлівка 
Тисменицького району”,  а колонки 3 та 7 в редакції 
“50 000,0 ” (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на 
заступника голови районної ради І.Федоришина і по-
стійну комісію районної ради з питань  розвитку села, 
аграрної політики, регулювання земельних відносин, 
безпеки життєдіяльності, екології та раціонального 
природокористування (В. Мельник).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про Програму енергозбереження для  населення 
Тисменицького району на 2017-2020 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Зако-
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
відповідно до Закону України “Про енергозбережен-
ня”, Державної Стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року, обласної цільової економічної 
програми енергоефективності і розвитку сфери ви-
робництва енергоносіїв з відновлюваних джерел 
енергії області на 2015-2020 роки, програми енер-
гозбереження для населення Івано-Франківської 
області на 2015-2018 роки, з метою ощадного ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів, вра-
ховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, функціонуван-
ня об’єктів соціально-культурного призначення, 
реалізації державної регуляторної політики, ма-
лого, середнього бізнесу та інвестицій вирішила:

1. Затвердити Програму енергозбереження для 
населення Тисменицького району на 2017-2020 роки.

2. Управлінню економіки райдержадміністрації 
спільно з юридичним відділом апарату райдержад-
міністрації  укласти угоди з кредитно-фінансовими 
установами, розробити порядок відшкодування 
відсотків за кредитами.

3. Фінансовому управлінню районної держав-
ної адміністрації забезпечити щорічне фінансуван-
ня Програми.

4. Контроль за виконанням рішення по-
класти на заступника голови районної ради 
І. Федоришина та постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, функціо-
нування об’єктів соціально-культурного при-
значення, реалізації державної регуляторної 
політики, малого, середнього бізнесу та інвес-
тицій  (В. Говзан).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про внесення змін до рішення районної ради від 27 липня 2016 року “Про Програму 
розвитку стосунків з міжнародними організаціями та регіонами на 2016-2020 роки”

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні”, враховуючи реко-
мендації постійної комісії районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, функціонуван-
ня об’єктів соціально-культурного призначення, 
реалізації державної регуляторної політики, ма-
лого, середнього бізнесу та інвестицій, районна 
рада вирішила:

1. Внести зміни до Паспорта Програми роз-
витку стосунків з міжнародними організаціями та 
регіонами на 2016-2020 роки, збільшивши обсяги 
фінансування на кожний рік до 350,0 тис. гривень.

2. Доповнити  заходи виконання Програми пунк-
том 8 такого змісту: “Оплата транспортно-експлуата-
ційних послуг із перевезення гуманітарної допомоги”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федориши-
на і постійну комісію районної ради з питань со-
ціально-економічного розвитку, функціонування 
об’єктів соціально-культурного призначення, ре-
алізації державної регуляторної політики, мало-
го, середнього бізнесу та інвестицій (В. Говзан).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про забезпечення у районі організованого відпочинку 
та оздоровлення дітей влітку 2017 року

Заслухавши і обговоривши інформацію про за-
безпечення у районі організованого відпочинку та 
оздоровлення дітей влітку 2017 року у Тисмениць-
кому районі, враховуючи рекомендації постійної 
комісії районної ради з питань гуманітарної полі-
тики та свободи слова, районна рада вирішила:

Інформацію  про забезпечення у районі ор-
ганізованого відпочинку та оздоровлення дітей 
влітку 2017 року  у Тисменицькому районі взяти 
до відома (додається).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ



7 липня
2017 року № 27 5

Вітаємо!
День народження — свято особли-

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

СЕНДЕЦЬКОГО Володимира Ми-
колайовича, 8.07.1962 р. н., директо-
ра ТОВ «Хутроспецпостач»;

БРИНЗЕЙ Галину Миколаївну, 
8.07.1973 р. н., депутата районної ради;

КОГУЧА  Івана  Євгеновича, 
8.07.1970 р. н., голову районного ко-
мітету профспілки працівників освіти;

ПРИСЯЖНЮКА Івана Івановича, 
9.07.1959 р. н., голову спостережної 
ради ТзОВ «Агро-Голд»;

КУЗЬО Любов Петрівну, 9.07.1964 
р. н., начальника відділу організаційно-
правової  роботи виконавчого апарату 
районної ради;

АРТЕМОВИЧА Івана Михайловича, 
10.07.1960 р. н., голову правління ВАТ 
«Хутрофірма «Тисмениця»;

МОЗДІР Оксану Григорівну , 
11.07.1980 р. н., начальника служби 
у справах дітей районної державної 
адміністрації;

ПЕТРУНЯК Тетяну  Василівну, 
13.07.1969 р. н., начальника управ-
ління економіки районної державної 
адміністрації;

ТАТАРИНА Ярослава Григорови-
ча, 14.07.1981 р. н., начальника відді-
лу проектів та програм розвитку міс-
цевого самоврядування виконавчого 
апарату районної ради;

ЯЦКІВ Марію Василівну, 14.07.1965 
р. н., секретаря Хом’яківської сільської 
ради.

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

Офіційно
Шановні працівники рибного господарства, рибалки-любителі!

Вітаємо вас із Днем рибалки, який відзначається у другу неділю липня.
Праця тих, хто професійно займається вирощуванням, розведенням та вилов-

люванням риби, є важливою як для аграрного сектора економіки, так і для суспіль-
ства загалом. Втім День рибалки – це нагода відсвяткувати усім, хто проводить 
своє дозвілля на риболовлі – одному із найпопулярніших хобі серед чоловіків.

Тож бажаємо усім, хто працює у рибному господарстві, та рибалкам-любите-
лям успішного ведення підприємницької діяльності, активного дозвілля, успіхів у 
справах на благо нашої держави.

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
     Іван СЕМАНЮК      Роман КРУТИЙ

Управління соціального захисту населення 
Тисменицької районної державної адміністрації 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – 
провідного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку 

пільгових категорій населення 
(на час декретної відпустки основного працівника)

Основні вимоги до кандидатів: освіта базова вища за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем молодшого спеціаліста (економічна, юридична), володіння пер-
сональним комп’ютером на рівні користувача.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру 
та умов праці надають кандидатам працівники кадрової служби Управління со-
ціального захисту населення Тисменицької районної державної адміністрації.

Документи від кандидатів приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комі-
сії такі документи: копію паспорта громадянина України; письмову заяву про 
участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади дер-
жавної служби, до якої додається резюме у довільній формі; письмову заяву, в 
якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені части-
ною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та 
надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону; копію (копії) документа (документів) про 
освіту; посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;  запо-
внену особову картку встановленого зразка; декларацію особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17.00 26 липня 2017 року.
До документів можна подавати додаткову інформацію стосовно своєї осві-

ти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.
Подавати заяву та інші документи можна за адресою: м. Тисмениця, вул. 

Липова, 7, каб. 8, тел.: 2-41-16. 

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради оголошує конкурс на заміщення 
тимчасово вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування: 

спеціаліста І категорії з питань реєстрації місця проживання 
апарату виконавчого комітету Тисменицької міської ради 

Вимоги до кандидатів:повна вища освіта за освітньо-
кваліфікаційним рівнем  спеціаліста; стаж роботи за фахом 
на службі в органах місцевого самоврядування чи на дер-
жавній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом 
не менше 2-х років; вільне володіння державною мовою, 
володіння комп’ютерною технікою.

Для участі у конкурсі подаються документи:заява про 
участь у конкурсі; особова картка форми П2-ДС з додат-
ком 1 та автобіографією; копія (-ї) диплома (-ів) з додатком 
(-ами), інших документів про освіту, перепідготовку, підви-
щення кваліфікації;декларація про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за 
встановленою формою; копії паспорта та реєстраційного 
номера облікової картки платника податків; копія військо-
вого квитка (у разі наявності); копія трудової книжки; дві 
фотокартки розміром 3х4 см.

Додаткова інформація:

1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування оголошення про про-
ведення конкурсу.

2. Учасники конкурсного відбору мають дати згоду на 
збір та обробку їх персональних даних відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних», а переможець 
конкурсного відбору, який претендуватиме на зайняття по-
сади посадової особи місцевого самоврядування, у вста-
новленому порядку підлягатиме перевірці відповідно до 
Закону України «Про очищення влади».

3. Щодо часу та місця проведення конкурсу, основних 
функціональних обов’язків, умов оплати праці, переліку пи-
тань для перевірки знання законодавства з урахуванням 
специфіки функціональних повноважень, тощо інформація 
надається  під час особистого прийому за адресою: 77401, м. 
Тисмениця, вул. Галицька, 32, другий поверх, приймальня, в 
робочі дні з 8.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00).

Депутатський 
телетайп

Відповідно до розпорядження голо-
ви районної ради від 23.06.2017 № 
102-р “Про використання коштів з 
фонду на виконання депутатських 
повноважень” профінансовано ви-
датки Фонду на виконання депу-
татських повноважень згідно із 
заявами  депутатів районної ради:

Гейка Василя Івановича – в сумі 3 
000 (три тисячі) гривень 00 копійок для 
надання матеріальної допомоги на ліку-
вання жительці с. Драгомирчани.

Єфімчука Ярослава Володимиро-
вича – в сумі 1 250 (одна тисяча двісті 
п’ятдесят) гривень 00 копійок для надан-
ня матеріальної допомоги на лікування 
жителю  с. Радча  та в сумі 2 490 (дві ти-
сячі чотириста дев’яносто) гривень 00 ко-
пійок для надання матеріальної допомо-
ги жительці с. Радча на лікування сина.

Тисменицька районна рада

Нехай приємність відпочинку 
не затьмариться бідою

2 липня в с. Братківці на ставку в лісовому масиві втопився сімнадцятиріч-
ний хлопець. Обставини трагічного випадку встановлюються.
З початку року це уже третій випадок загибелі на воді на території району. У 

літній період є можливість з приємністю відпочити на берегах водойми, але не-
рідко купання обертається трагедією. Головною причиною виникнення нещасних 
випадків на воді є відсутність у населення культури безпеки і відсутність знань 
простих правил поведінки на водних об’єктах.

Працівники Тисменицького РВ УДСНС України в Івано-Франківській області за-
непокоєні нещасними випадками, які спостерігаються на території нашого району.

Звертаємо вашу увагу, що дотримання елементарних правил безпечної пове-
дінки допоможе зберегти своє життя і життя людей, які знаходяться поруч з вами. 
Не забувайте роз’яснювати ці правила дітям. 
Ігор ДМИТРІВ, начальник Тисменицького РВ УДСНС в Івано-Франківській області

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про врегулювання статусу  населеного пункту Ценжів 
Майданської сільської ради 

Тисменицького району
Відповідно до статті 43 Закону 

України “Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні” та враховуючи рекомен-
дації постійної комісії районної ради з 
питань розвитку місцевого самовряду-
вання, адміністративно-територіально-
го устрою, регламенту, депутатської ді-
яльності та етики, захисту прав людини, 
законності та правопорядку, районна 
рада вирішила:

1. Тисменицька районна рада не 
заперечує про надання статусу села 
населеному пункту Ценжів Майдан-
ської сільської ради Тисменицького 
району.

2. Рішення  “Про  врегулюван -
ня  стат ус у  населеного  пункт у 

Ценжів  Майдансько ї  с ільсько ї 
ради  Тисменицького  району ”  на -
діслати  в  Івано -Франківську  об -
ласну  раду.

3. Контроль за виконанням рі-
шення покласти на заступника го-
лови районної ради І. Федоришина 
та постійну комісію районної ради 
з питань розвитку місцевого само-
врядування, адміністративно-тери-
торіального устрою, регламенту, де-
путатської діяльності та етики, за-
хисту прав людини, законності та 
правопорядку (В.Царук).

Голова районної ради 
Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
IX сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про стан пасажирських перевезень на території району  

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 
43 Закону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, керуючись рекомендація-
ми постійної комісії районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, функціо-
нування об’єктів соціально-культурного при-
значення, реалізації державної регуляторної 
політики, малого, середнього бізнесу та ін-
вестицій, районна рада вирішила:

1. Інформацію про стан пасажирських 
перевезень на території району взяти до 
уваги  (додається). 

2. Рекомендувати Тисменицькій ра-
йонній державній адміністрації звернутися 
до Івано-Франківського обласного терито-
ріального відділення Антимонопольного 
комітету України з метою перевірки вста-
новлених цін на перевезення на примісь-
ких автобусних маршрутах. 

3. Виконавчому апарату районної ра-
ди спільно з районною державною адмі-
ністрацією підготувати та винести на роз-
гляд районної ради текст звернення до 
Кабінету Міністрів України щодо внесення 

змін до Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування що-
до визначення переможця конкурсу на 
основі ціни за перевезення або ринкових 
конкурентних умов перевезень на паса-
жирських маршрутах. 

4. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника голови районної 
ради І. Федоришина і постійну комісію ра-
йонної ради з питань соціально-економіч-
ного розвитку, функціонування об’єктів 
соціально-культурного призначення, ре-
алізації державної регуляторної політики, 
малого, середнього бізнесу та інвестицій 
(В. Говзан).

Голова районної ради 
Роман КРУТИЙ

Інформація про стан пасажирських перевезень на території району
Всі населені пункти Тисменицького 

району забезпечені регулярним автобус-
ним сполученням. На даний час для об-
слуговування жителів у межах району 
функціонують 38 приміських регулярних 
автобусних маршрутів сполученням на-
селених пунктів району з обласним цен-
тром, на яких щоденно здійснюється 
близько 350 оборотних рейсів, на яких 
працює понад 85 автобусів.

На регулярних автобусних маршру-
тах працює 38 перевізників – 34 фізичні 
та 4 юридичні особи. Пряме сполучення 
з м. Івано-Франківськ мають всі насе-
лені пункти району. 

До повноважень органів влади вхо-
дить питання організації регулярних па-
сажирських перевезень автомобільним 
транспортом загального користування. 
Згідно з Законом України “Про автомо-
більний транспорт”, що організація пере-
везень пасажирів покладається:

— на  приміських і міжміських авто-
бусних маршрутах загального користу-
вання, що не виходять за межі території 
області (внутрішньообласні маршрути), 
– на обласні державні адміністрації; 

— на приміських автобусних марш-
рутах загального користування, що не 
виходять за межі району, — на районні 
державні адміністрації;

— міських автобусних маршрутах, — на  
виконавчий  орган  сільської,  селищної, місь-
кої ради відповідного населеного пункту.

Відповідно до Закону України “Про 
автомобільний транспорт” визначен-
ня перевізника для роботи на маршру-
ті здійснюється виключно на конкурсних 
засадах. Органом державного контролю 
на автомобільному транспорті є Держав-
на служба України з безпеки на транспор-
ті, на території області – територіальне 
управління Укртрансбезпеки. 

У травні 2015 року набрала чинності 
постанова Кабінету Міністрів України від 
25.03.2015 № 240 “Про внесення змін у 
додаток до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 1996 р. № 1548”, 
згідно з якою обласні державні адміні-
страції позбавлені повноважень щодо 
регулювання (встановлення) цін (тари-
фів) у галузі автомобільного транспорту. 

Після прийняття Постанови № 240, 
державне регулювання вартості послуг 

з перевезення пасажирів на автобус-
них маршрутах загального користуван-
ня відмінено, на даний час перевізники 
приміських та міжміських автобусних 
маршрутів отримали право самостійно 
встановлювати тарифи на перевезення, 
на підставі розрахунків, розроблених 
відповідно до нормативних документів. 

Вартість проїзду розраховується 
шляхом множення тарифу на середи-
ну тарифної зони (визначеними нака-
зом Міністерства транспорту та зв’язку 
України від 25.05.2006 № 503), до цього 
додається страховий внесок для при-
міських маршрутів — 3% , автостанцій-
ний збір – 10% та 20% ПДВ (якщо пере-
візник перебуває на загальній системі 
оподаткування). 

Вартість проїзду встановлюється 
виключно до автостанції згідно із за-
ключеним договором на здійснення 
перевезення пасажирів на автобусно-
му маршруті загального користування.

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації Во-

лодимир ЗАНИК
До уваги жителів м. Тисмениця 

та Тисменицького району
Повідомляємо вас про те, що працює безкоштовна юридична приймальня в 

офісі політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ». Безкоштовну юридичну кон-
сультацію можна отримати щосуботи з 10.00 до 14.00 за адресою: м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 20 Д, другий поверх, торговий центр «ВІД І ДО».
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Апогей футбольних баталій
Минулі вихідні наблизили аматорів шкіряного м’яча до апогейної 
розв’язки чемпіонату та першості Івано-Франківської області та Тис-
меницького району. 28 червня визначилися володарі Кубка, а другого 
липня — Суперкубка Тисменицького району серед юнацьких та до-
рослих складів. Тож пропонуємо результати заключних турів та тур-
нірне становище учасників чемпіонату й першості сезону-2016/2017. 

Чемпіонат Тисменицького району. 22-ий тур: «Стримба» Липів-
ка — ФК «Радча» (юнаки — 4:3; дорослі — 2:2); «Колос» Братківці — 
«Козацький острів» Чорнолізці (2:0; 0:2); «Дружба» Драгомирчани — 
«Бистриця» Старий Лисець (9:0; 1:0); «Сокіл» Чукалівка — «Ураган» 
Черніїв (11:3; 3:10); «Авангард» Загвіздя — «Сокіл» Підлісся (1:3; 4:0).

Прем’єр-ліга. Турнірне становище 
Юнацькі склади

Команда І В Н П М О
1 «Сокіл» Підлісся 20 14 5 1 77-21 47
2 «Сокіл» Чукалівка 20 14 3 3 77-33 45
3 ФК «Клубівці» 20 14 2 4 78-21 44
4 «Козацький острів» Чорн. 20 12 3 5 55-25 39
5 ФК «Радча» 20 9 3 8 54-52 30
6 «Бистриця» Ст. Лисець 20 8 1 11 49-46 25
7 «Стримба» Липівка 20 7 3 10 22-35 24
8 «Колос» Братківці 20 7 1 12 25-42 22
9 «Авангард» Загвіздя 20 6 2 12 37-40 20
10 «Дружба» Драгомирчани 20 4 2 14 36-66 14
11 «Ураган» Черніїв 20 2 1 17 22-151 7

Кращі бомбардири (п’ятірка): Артем Скавронський («Сокіл» Чу-
калівка) — 37 голів; Богдан Стемпіцький («Сокіл» Підлісся) — 34; Олег 
Антошків (ФК «Клубівці») — 32; Юрій Демчук (ФК «Радча») — 27 (1); 
Микола Струк («Сокіл» Чукалівка) — 19. 

Дорослі склади
Команда І В Н П М О
1 «Авангард» Загвіздя 20 16 1 3 61-16 49
2 «Козацький острів» Чорн. 20 15 2 3 47-15 47
3 «Ураган» Черніїв 20 13 4 3 55-28 43
4 «Колос» Братківці 20 10 4 6 31-22 34
5 «Дружба» Драгомирчани 20 10 1 9 32-30 31
6 ФК «Клубівці» 20 9 4 7 36-37 31
7 «Бистриця» Ст. Лисець 20 5 8 7 26-28 23
8 ФК «Радча» 20 5 3 12 25-40 18
9 «Стримба» Липівка 20 4 6 10 33-51 18
10 «Сокіл» Підлісся 20 4 3 13 28-47 15
11 «Сокіл» Чукалівка 20 1 0 19 18-78 3

Кращі бомбардири: Роман Зварич («Ураган» Черніїв) — 25 голів; 
Олег Кудла («Авангард» Загвіздя) — 21; Ігор Нагірний («Козацький 
острів» Чорнолізці) — 20; Михайло Іванишин («Авангард» Загвіздя) 
— 13; Володимир Трушко («Дружба» Драгомирчани) — 10.

Першість району
Юнацькі склади. 6-ий тур. 1-6 місця: «Фортуна» Березівка — 

«Оболонь» Милування (0:3); ФК «Марківці» — «Дністер-Рітас» Побе-
режжя (3:10); ФК «Угринів» — ФК «Вільшаниця» (0:2).

Перша ліга. Турнірне становище
Юнацькі склади

Команда І В Н П М О
1 «Дністер-Рітас» Побережжя 10 6 2 2 30-13 20
2 «Оболонь» Милування 10 6 0 4 21-13 18
3 «Фортуна» Березівка 10 5 2 3 14-13 17
4 ФК «Вільшаниця» 10 5 1 4 11-17 16
5 ФК «Угринів» 10 3 1 6 15-24 10
6 ФК «Марківці» 10 2 0 8 15-26

7-12 місця: «Цегельник» Нові Кривотули — «Сокіл» Угринів (+:-); 
«Колос» Пшеничники — «Інтербур» Єзупіль (+:-); «Козацький острів-2» 
Чорнолізці — ФК «Майдан» (+:-). 

Турнірне становище
Команда І В Н П М О
7 «Цегельник» Нові Кривотули 10 10 0 0 12-1 30
8 «Колос» Пшеничники 10 7 0 3 17-10 21
9 «Козацький острів-2» Чорн. 10 7 0 3 20-14 21
10 «Сокіл» Угринів 10 2 1 7 6-3 7
11 «Інтербур» Єзупіль 10 2 0 8 8-36 6
12 ФК «Майдан» 10 1 1 8 8-7 4

Кращі бомбардири: Михайло Карачун («Дністер-Рітас» Побереж-
жя) — 31; Василь Мельник (ФК «Марківці») — 24; Роман Мельничук 
(«Оболонь» Милування) — 22 (1);  Юрій Шимчук («Фортуна» Березів-
ка) — 20; Михайло Данилюк (ФК «Угринів») — 17.

Дорослі склади. 6-ий тур. 1-6 місця: «Дністер-Рітас» Побережжя 
— ФК «Угринів» (1:2); «Сокіл» Угринів — «Козацький острів-2» Чорно-
лізці (2:9); «Оболонь» Милування — «Прикарпаття» Підлужжя (+:-).

Турнірне становище
Дорослі склади

Команда І В Н П М О
1 ФК «Угринів» 10 8 1 1 28-12 25
2 «Козацький острів-2»  Чорн. 10 7 2 1 27-9 23
3 «Оболонь» Милування 10 5 2 3 17-18 17
4 «Дністер-Рітас» Побережжя 10 5 0 5 30-19 15
5 «Прикарпаття» Підлужжя 10 2 0 8 23-27 6
6 «Сокіл» Угринів 10 0 1 9 10-50 1

7-12 місця: «Цегельник» Нові Кривотули — «Інтербур» Єзупіль (+:-); «Фор-
туна» Березівка — ФК «Вільшаниця» (+:-); ФК «Марківці» — ФК «Майдан» (5:1). 

Турнірне становище
Команда І В Н П М О
7 ФК «Марківці» 10 7 1 2 28-7 22
8 «Цегельник» Н. Крив. 10 6 2 2 24-15 20
9 «Фортуна» Березівка 10 6 1 3 25-10 19
10 «Інтербур» Єзупіль 10 3 1 6 17-20 10
11 ФК «Вільшаниця» 10 2 4 4 17-22 10
12 ФК «Майдан» 10 1 1 8 10-47 4

Кращі бомбардири: Михайло Гайдейчук (ФК «Козацький ост-
рів-2») — 26 (1); Назарій Самочко (ФК «Угринів») — 22; Сергій Челяк 
(«Прикарпаття» Підлужжя) — 18 (2); Дмитро Третяк («Дністер-Рітас» 
Побережжя) — 16; Андрій Гринчак  («Прикарпаття» Підлужжя) — 14 (1).

Наші на обласній арені
Чемпіонат. І ліга. 26-ий тур: ФК «Калуш» – 

«Вихор» Ямниця – 11:0. Ямничани завершили 
сезон-2016/2017 на передостанньому місці тур-
нірної  таблиці, маючи у своєму активі 15 очок. 

ІІ ліга. 26-ий тур: «Хутровик» Тисмени-
ця – «Сокіл» Павлівка – матч не відбувся. 
Павлівчани посіли дев’яте місце, на дві по-
зиції нижче розмістилися футболісти район-
ного центру.  

ДЮФЛІФО. U-18. Чемпіонат. 26-ий тур: 
«Вихор» Ямниця – ФК «Калуш» – 6:0. Маючи у 
своєму активі 60 очок, юнаки «Вихора» стали 
«бронзовими» призерами. Лідер чемпіонату 
юнацької ліги — «Карпати» Брошнів-Осада (69 
очок), на другому місці — івано-франківський 
«Тепловик-ДЮСШ №3» (63 очки). 

Першість. 26-ий тур: «Хутровик» Тис-
мениця – «Сокіл» Павлівка – 2:1. Вітаємо 

юнацький склад «Хутровика» із третім міс-
цем — 55 очок. Поступившись у заключному 
турі гравцям Тисмениці, павлівський «Сокіл» 
із 51 очком посів четверту позицію у турнір-
ній таблиці. 

До уваги аматорів шкіряного м’яча! 
Тріумфальне  завершення  сезо -

ну-2016/2017 зі вшануванням чемпіонів, 
призерів та лауреатів Тисменицька район-
на федерація футболу переносить на наступ-
ний тиждень, 15 липня. Нагородження відбу-
деться в залі засідань райдержадміністрації 

Підлісся та Черніїв — 
володарі Суперкубка

Для футбольної родини Тисмениччини вже стало доброю традицією за-
вершувати сезон розіграшем Суперкубка. Згідно з регламентом районної 
федерації футболу,  змагаються за найвищий трофей аматори шкіряного 
м’яча, які протягом сезону продемонстрували найкращий результат, очо-
ливши турнірну таблицю вищої ліги. Їхніми суперниками стають команди, 
які у чесній боротьбі на футбольному полі обійшли суперників у розіграші 
Кубка. Відтак ці апогейні матчі завжди приковують особливу увагу убо-
лівальників, позаяк батл відбувається поміж чемпіонами та володарями 
Кубка серед юнацьких та дорослих складів. 
Не став винятком і недільний Суперкубок, 

що зібрав на місцевому стадіоні «Хутровик» 
районного центру шанувальників наймасо-
вішої на наших теренах гри. Серед юнацьких 
складів право змагатися за футбольний тро-
фей виборов підліський «Сокіл» — команда, 
яка протягом двох кіл сезону-2016/2017 на-
полегливо йшла до перемоги, маючи у своє-
му активі 14 перемог у 20 турах, п’ять нічиїх 
та всього одну поразку. Очоливши турнірну 
таблицю Прем’єр-ліги, підлісці у матчі за ви-
значення володаря Суперкубка змагалися із 
юнаками старолисецької «Бистриці», яка у 
чемпіонаті  розмістилася на шостій позиції, 
однак удостоїлися звання володаря Кубка ра-
йону. Рвучкий характер старолисецьких юна-
ків проявився одразу ж після свистка арбітра 
Михайла Садловського, коли на сьомій хвилині 
гравець «Бистриці» Василь Оленюк відкриває 
рахунок у грі. Цей радісний момент потішив 
уболівальників та юнаків Старого Лисця, які 
ще не оговталися після важкого Кубкового 
фіналу, що відбувся чотирма днями раніше 
на цій же футбольній арені. Гол «Бистриці» за-
ставив нервувати «соколят», які відігралися 
вже на 32-ій хвилині влучним ударом Андрія 
Федорончука. Другий гол у ворота «Бистриці», 
зреалізований Богданом Стемпіцьким, змусив 
втомлених старолисецьких юнаків активніше 
включитися у гру. Проте перевага сусідів із 
Підлісся була очевидною. 

Відтак чемпіон району — «Сокіл» Підліс-
ся удостоївся звання володаря Суперкубка 
Тисменицького району. Заслужені нагороди: 
дипломи, медалі та красень-кубок учасник 
розіграшу та володар трофею отримали з рук 

голови Тисменицької районної федерації фут-
болу Василя Кобльовського та президента 
ФК «Бистриця» Анатолія Лущака. 

 У двобої дорослих, де зустрічалися чем-

піон — ФК «Авангард» Загвіздя та черніїв-
ський «Ураган», як володар Кубка, глядачі та 
арбітри матчу Михайло Кавка, Орест Микула, 
Роман Галка наповну відчули всю нищівну 
силу «Урагану» з «Авангардом». Обидвом ко-
мандам до здобутих у сезоні трофеїв пасував 
би ще й Суперкубок. 16 перемог, одна нічия 
та три поразки із 49 очками вивели загвіз-
дянців на найвищу позицію Прем’єр-лігового 
рейтингу сезону. Черніївський «Ураган», що 
із 43 очками у цьому сезоні став «бронзо-
вим» призером чемпіонату (13 — перемог, 4 
— нічиї, 3 — поразки), достойно виборов Ку-

бок району. Відтак шалений 
напір, швидкі паси та атаки 
характеризували два тайми. 
Хоча уболівальники одразу 
ж підмітили вищий клас гри 
«ураганівців» та якесь мляве 
бажання чемпіона району пе-
реграти своїх візаві. Відтак 
цілком логічно, що рахунок у 
грі відкрили черніївчани. Гол 
у ворота Святослава Рибака 
зреалізував Микола Лаврів. 
Тріумфували уболівальники 
«Урагану», в той же момент 
нервував загвіздянський «де-
сант», що приїхав підтримати 

улюблену команду. Фортуна випробовува-
ла обидві команди, які пішли на перерву за 
переваги «Урагану». Напруженою виявила-
ся друга половина футбольного матчу, ко-

ли побільшало «жовтих» карточок гравцям 
«Авангарду» за небезпечні атаки суперни-
ків та за апеляцію до арбітра. Другий «гір-
чичник» Тарасові Мельничуку з «Авангарду» 
закінчився вилученням гравця. Попри таку 
напругу на 78-ій хвилині футболістові Черні-
єва Тарасові Кельбасу вдалося пробити по 
воротах. Наприкінці другого тайму за удар 
суперника ногою черніївчани попрощали-
ся зі своїм капітаном Романом Зваричем, 
який на 89-ій хвилині встиг подарувати сво-
їй команді очевидну перемогу, влучивши у 
ворота суперника. Не стримавши емоції від 
поразки команди з рахунком 0:3, загвіздян-
ських уболівальників важко було вгамувати, 
що привнесло у розіграш Суперкубка гірку 
нотку та відтермінувало церемонію нагоро-
дження. Остудивши емоції на стадіоні, голо-
ва РФФ Василь Кобльовський разом зі своїм 
заступником Богданом Бойчуком подякува-
ли учасникам Суперкубка за гру, нагородили 
їх дипломами та медалями, а «Урагану» до 
титулу володаря Кубка району додався ще й 
заповітний трофей — Суперкубок. 

Таким феєричним для гравців та убо-
лівальників став кінець сезону. Після три-
валої перерви, з новими силами футболіс-
ти даруватимуть їм яскраві поєдинки вже 
у новому чемпіонаті. Тож свято футболу не 
завершується! 

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА

Кубок та Суперкубок завоювали футболісти з Чернієва

В. Кобльовський та Б. Бойчук нагороджують 

Чемпіони серед юнаків стали володарями Суперкубка

Кубок Підліссю вручає президент ФК «Бистриця» А. Лущак



7 липня
2017 року № 27 7Творчість

Свято молодих 
і талановитих

25 червня, на День молоді, в Марківцях відбулося свято молодості й краси, 
таланту й творчості – районний молодіжний фестиваль-конкурс української 
сучасної пісні «Майбутнє України». Організаторами фестивалю традиційно 
стали відділ культури і відділ у справах сім’ї та молоді Тисменицької рай-
держадміністрації.

Цьогорічний конкурс пройшов у два 
тури: відбірковий ( на базі будинку куль-
тури села Ямниця та народного дому м. 
Тисмениця), в якому взяли участь 45 
конкурсантів, та фінальний тур, у якому 
змагалися 20 учасників із 17 населених 
пунктів району.

Юні прихильники і шанувальники 
української сучасної пісні демонстру-
вали свої вокальні здібності у трьох 
вікових категоріях: молодшій (6-12 ро-
ків), середній (13-17 років) та старшій 
(18-30 років).

Журі конкурсу (Ольга Постолянюк 
– спеціаліст управління культури об-
ласної державної адміністрації, голо-
ва журі; Віолетта Костенко – директор 
Єзупільської дитячої музичної школи, 
Діана Шатарська – естрадна співачка, 
вихованка вокальної студії народного 
дому м. Тисмениця, лауреат числен-
них всеукраїнських фестивалів-кон-
курсів, Леся Королик – естрадна спі-
вачка, лауреат численних конкурсів 
та фестивалів, володар Гран-Прі фес-
тивалю-конкурсу «Майбутнє України» 
2009 року, Тамара Березіцька – керів-

ник вокальної студії народного дому 
міста Тисмениця, Любов Глодов’юк 
– завідуюча методичним кабінетом 
відділу культури райдержадміністра-
ції) оцінювало виступи конкурсантів 
за такими критеріями: вокальні да-
ні і майстерність володіння голосом, 
сценічна культура, відповідність ре-
пертуару віковій категорії, артистизм, 
самобутність виконання.

Конкурсна програма фестивалю 
подарувала усім глядачам неймовірні 
хвилини радості, незабутні враження, 
зарядила енергією та оптимізмом, адже 
усі конкурсанти проявили неабиякий 
творчий потенціал.

Кульмінацією свята став гала-кон-
церт, на якому були оголошені і нагоро-
джені лауреати призових місць. Отож, за 
результатами рішення журі, переможця-
ми фестивалю-конкурсу стали:

у молодшій віковій категорії:
І місце – Діана Ткачук, с. Черніїв;
ІІ місце – Іванна Криштоф, с. Пав-

лівка;
ІІ місце – Тетяна Петрів, с. Чорно-

лізці;

ІІІ місце – Ірина Федів, с. Під-
лужжя;

ІІІ місце – Юліана Копко, с. Побе-
режжя;

заохочувальна премія – Ярослава 
Козоріз, м. Тисмениця;

у середній віковій категорії:
І місце – Роксолана Гасяк, с. Ям-

ниця;
ІІ місце – Діана Біловус, с-ще Єзу-

піль;
ІІ місце – Христина Архамула, с. 

Вільшаниця;
ІІІ місце – Вероніка-Анастасія Ду-

дій, с. Підпечери;
ІІІ місце – Марія Кузенко, с. Милу-

вання;
ІІІ місце – Галина Данилюк , с. Чор-

нолізці;
ІІІ місце – Соломія Дем’янів , с. Дра-

гомирчани;

заохочувальну премію отримали 
– Андрій Дорошенко (с.Тязів) та Марія-
Ангеліна Овчар (с. Ганнусівка);

у старшій віковій категорії:

І місце – Вікторія Буличева, с. Під-
лісся;

ІІ місце – Василь Гуляк, с. Драго-
мирчани;

ІІ місце – Мар’яна Удуд, с. Старий 
Лисець;

ІІІ місце – Аліна Гресько, с. Побе-
режжя;

ІІІ місце – Богдана Микитюк, с. 
Братківці.

Цьогоріч Гран-Прі члени журі не при-
судили нікому.

Усі учасники фестивалю-конкурсу 
були нагородженні грамотами та гро-
шовими преміями.

Під час 40-хвилинної перерви вітали 
зі святом та дарували свої пісні для жи-
телів села, гостей та учасників конкурсу 
– чоловічий вокальний квартет «Торі» 
клубу с. Клубівці (керівник Роман Сере-

дюк), а також місцеві вокалісти естра-
ди Ольга Куриляк та Христина Іванюк, 
володарка Гран-Прі цього фестивалю-
конкурсу 2013 року.

При підведенні підсумків фестива-
лю начальник відділу культури райдер-
жадміністрації Олександра Стефінко з 
натхненними словами та побажаннями 
звернулася до всіх учасників фестива-
лю-конкурсу та висловила щиру подя-
ку сільському голові Марківців Івано-
ві Буртику та директору Марковецької 
ЗОШ Петрові Русиняку за допомогу та 
підтримку в організації свята на тери-
торії села.

Надзвичайно радує те, що кожного 
року результати районного молодіжного 
фестивалю-конкурсу української сучас-
ної пісні підтверджують, що юнь Тис-
мениччини здібна, працьовита, творча, 
амбітна, запальна і талановита. Вони – 
майбутнє України.

Любов ГЛОДОВ’ЮК

Тисменичанам 
аплодувала Сілезія

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Незважаючи на погодні умови, адже 

у той день періодично падав дощ і було 
досить холодно, творчі колективи уміли 
«розігріти» глядачів, стимулюючи їх до 
гарячих і бурхливих оплесків.

Взяти участь у святкуванні Дня міс-
та Рацібожа, зокрема у Міжнародному 
фестивалі «Сілезія – країна багатьох 
культур» тисменицьких артистів запро-
шують вже кілька років поспіль. Тому 
від імені усіх учасників колективу, Яре-
ма Галига, художній керівник, при офі-
ційній зустрічі організаторів фестивалю 
висловив велику вдячність очільникам 
нашого району, міста, начальнику відді-

лу культури райдержадміністрації за те, 
що всі ми мали можливість побувати за 
кордоном, взяти участь у такому чудо-
вому фестивалі, продемонструвати свої 
творчі надбання, здобути певний мис-
тецький і життєвий досвід, а головне – 
представити Україну в Європі.

Звучали щирі слова вдячності й 
Президенту м. Рацібожа Мірославу 
Лєнку та пані Альдоні Крупі, автору 
ідеї, ініціатору й директору фестивалю, 
яка вже сімнадцять років поспіль ви-
ступає головним організатором такої 
величної культурної імпрези. А пані 
Альдона наголосила, що хоча фести-
валь проводиться вже всімнадцяте, 

кожного року учасники вражають не-
повторністю виступів, костюмів, і у неї 
складається враження, що художній 

фантазії хореографів, керівників ко-
лективів немає меж.

Під час цієї зустрічі керівники 
хореографічних колективів з Кіпру, 
Сербії, Словенії, України, Польщі об-
мінялися адресами та подарунками і 
заручилися підтримкою з популяриза-
ції хореографічного мистецтва у світі, 
запрошуючи один одного відвідати 
такі ж фестивалі, що проводяться у 
кожній з їхніх країн.

У неділю гості фестивалю переїхали 
до чеського міста Гай ве Слезьку, де та-
кож мали концертний виступ. Тамтешня 
публіка не менш зацікавлено сприймала 
наших танцюристів і вокалістів, насоло-
джуючись виконавською майстерністю 
українських артистів.

Ми представили українське мисте-
цтво достойно, на високому професій-

ному рівні. Багато людей після виступів 
«Тисменичанки» підходили до нас і за-
питували, чи цей колектив є платним, 
тобто чи отримують заробітну плату 
його учасники, і дуже були подивовані, 
довідавшись, що це колектив аматор-
ський, що учасники ансамблю – люди 
різних професій, але об’єднує їх любов 
до танцю.

Ми повернулись натхненними та 
гордими за те, що гідно представи-
ли Україну, зокрема, нашу Галичину. 
Захоплені спогадами про участь у 
Міжнародному фестивалі «Сілезія 
– країна багатьох культур», продо-
вжуємо працювати над собою, лю-
бимо свою справу і пишаємося на-
шим рідним краєм!

Любов ГЛОДОВ’ЮК

Діана Ткачук Роксолана Гасяк  Вікторія Буличева

В. Костенко, Л. Глодов’юк, Л. Федик, О. Постолянюк, О. Стефінко
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Борщівник та амброзія – 
зелені агресори наших полів

Борщівник Сосновського 
(Heracleum sosnowskyi Manden.) – 
багаторічна рослина до 3-5 метрів 
висоти, товщина стебла до 10 сан-
тиметрів. Він розмножується пере-
важно насіннєвим шляхом. Одна 

рослина дає до 20 тисяч насінин. 
Майже все насіння, що з’явилося 
в кінці літа, знаходиться в стані 
спокою і не проростає восени, за-
те ранньою весною при прогріванні 
ґрунту до 1-20С насіння проростає 
дуже густо – кілька тисяч на ква-
дратний метр. Завдяки швидкому 
розвитку популяцій, гігантський 
борщівник витісняє інші рослини і 
зберігає домінуючу позицію на за-
хоплених територіях. Навесні рос-
лини переносять заморозки до -90С, 
а восени до -50С. На кінець червня 

— початок липня припадає період 
цвітіння, який триває понад місяць. 
Прозорий водянистий сік рослини 
багатий на фотоактивні сполуки, що 
під дією ультрафіолетового (зокре-
ма сонячного) випромінювання на-
дають йому токсичних властивос-
тей. Навіть одноразове торкання 
до борщівника призводить до опі-
ків 1-3 ступенів. Опіки, особливо у 
перші кілька діб, схожі на термічні. 
Для них характерна гіперемія (по-
червоніння), водянисті пухирі. Опі-
ки з’являються на вражених ділян-
ках тіла не одразу після контакту, 
а через день - два, розвиваючись 
поступово під впливом сонячного 
ультрафіолету. Місця уражень важ-
ко гояться, загострюються прояви 
інших шкірних захворювань.

Не торкайтесь до оманли-
во м’якого листя борщівника Со-
сновського оголеними руками!

Не дозволяйте дітям зри-
вати листя борщівника чи бави-
тись ним улітку.

Попереджайте про небез-
печну рослину дітей.

Працюйте з рослиною тіль-
ки в щільному одязі та гумових 
рукавицях.

Оскільки борщівник є небез-
печним видом, необхідно регуляр-
но вживати заходи боротьби:

систематичне підкошуван-
ня, що не дає можливості утвори-
тися суцвіттю;

підрізання кореневої сис-
теми на глибині 8-12 см шляхом 
обробітку ґрунту або викопування;

обрізування квітів в пері-
од бутонізації і початку цвітіння 
рослин;

хімічний метод, який необ-
хідно проводити навесні у фазі 
розетки або після весняного ско-
шування при появі дружніх сходів 
у фазі розетки – початок росту 
стебла.

Амбро́з ія  полиноли́ста 
(Ambrosia artemisiifolia L.) на-
лежить до карантинних бур’янів. 
Проблема її розповсюдження 
набула глобального характеру. 
Вогнища цього бур’яну не тільки 
пригнічують розвиток с/г куль-
тур, але й спричиняють алергіч-
ні захворювання людей. Квітко-
вий пилок амброзії шкідливий 
для людини. Серед населення 
спостерігається алергійне за-
хворювання амброзійний полі-
ноз. Алергію викликають білки 
– антигени, які знаходяться в 
пилку амброзії. Потрапляючи 
у ніс, бронхи, пилок викликає 
сльозотечу, порушує зір, під-
вищує температуру тіла, різке 
запалення слизових оболонок 
верхніх дихальних шляхів, що 
призводить до нападів бронхі-
альної астми.

Стебло високе (до 250 см), 
пряме, гіллясте, листки довжиною 

4-15 см, черешкові, перисто-розсі-
чені. Верхній бік листової пластин-
ки темно-зелений, нижній — сірий, 
опушений. Амброзія полинолиста 
по зовнішньому вигляду нагадує 
полин звичайний.

Боротьба з амброзією пови-
нна бути спрямована на висна-
ження запасів її насіння в ґрунті 
і запобігання повторного засмі-
чення.

Вести боротьбу з цими небез-
печними бур’янами потрібно усім 
разом: екологічній службі, кому-
нальним господарствам, підпри-
ємствам, навчальним закладам, 
пересічним громадянам різного 
віку. Це убезпечить від значного 
(неконтрольованого!) поширення 
рослин та щораз частішого ура-
ження людей.

Наталія ГАВРИЛЯК, 
провідний фахівець-ентомолог 
ДУ «Івано-Франківська обласна 

фітосанітарна лабораторія»

Бактеріальний опік 
плодових

В останні роки почастішали випадки захворювання пло-
дових дерев. Такі захворювання перешкоджають успіш-
ному вирощуванню рослин та одержанню стабільних уро-
жаїв високоякісних плодів. Найбільш небезпечний серед 
них — бактеріальний опік плодових. Уражуючи вегетатив-
ні й генеративні органи, збудник хвороби бактерія Ervinia 
amylovora зумовлює зменшення врожайності, пригнічення 
загального стану і стійкості рослин. Встановлено, що опік 
може спричинити до 90% втрати плодових дерев. Найчас-
тіше страждають рослини родини розоцвітих (Rosaceae). 
Високочутливими до бактеріального опіку є вісім родів: 
кизильник (Cotoneaster), глід (Grataegus), айва (Cydonia), 
яблуня (Malus), груша (Pyrus), горобина (Sorbus), піракан-
та (Pуracantha), странвезія (Stranvesia).

В Україні вперше E. amylovora виявлено у 1999 р. в Черні-
вецькій області. Карантинний режим було запроваджено на пло-
щі 150 га. Потім виявили поодинокі вогнища збудника бактері-
ального опіку плодових у Закарпатській області на присадибних 
ділянках у Берегівському, Виноградівському, Ужгородському та 
Іршавському районах. Згодом вогнища хвороби у цих областях 
були ліквідовані, і карантинні режими скасовано. Станом на 
початок 2013 р. карантинні режими щодо бактеріального опіку 
плодових були запроваджені у Вінницькій, Івано-Франківській, 
Львівській та Рівненській областях.

Бактерія E. amylovora відносно стійка до впливу зовнішньо-
го середовища. Встановлено, що на сонячному світлі бактерія 
гине лише через 22 години, а без світла зберігається понад два 
місяці. У ґрунті, за сприятливих умов, бактерії залишаються жит-
тєздатними не більше 38 днів, у зрізаних пагонах, залежно від 
умов, — до місяця.

Навесні, в період цвітіння дерев, першою типовою ознакою 
захворювання є опік квітів. Вони в’януть, всихають, змінюють за-
барвлення від коричневого до чорного. Уражені бактеріальним опі-
ком квіти можуть опадати, але частіше залишаються на рослині. 
Інфекція від квітів передається на сусідні листки і гілочки. Інколи 
ураження квітів може призвести до втрати цілої гілки чи дерева.

Протягом декількох днів інфекція бактеріального опіку пло-
дових поширюється пагонами на 15-30 см або більше. Інфіковані 
пагони змінюють забарвлення від світло- до темно-коричневого 
на яблунях та від темно-коричневого до чорного — на грушах.

Листки можуть заразитися після того, як бактерії потрапили 
на них безпосередньо через продихи листка або, частіше, через 
поранення, завдані комахами, градом, вітром. Уражені листки 
залишаються на гілках, окремі гілки або цілі дерева виглядають 
ніби опалені вогнем, звідси і назва хвороби — «опік плодових».

Плоди (особливо молоді) також чутливі до збудника захво-
рювання. Недозрілий плід може інфікуватись через природні по-
ри, ранки або через плодоніжку від сусіднього плоду чи квітки. 
Захворювання особливо інтенсивно розвивається після дощів 
з градом. Плоди стають коричневими та чорними. Часто з ура-
женого плоду виділяється липка рідина від молочного до бурш-
тинового кольору (бактеріальний ексудат).

Основними переносниками збудника бактеріального опі-
ку плодових на невелику відстань є комахи (бджоли, оси, мухи, 
джмелі та фітофаги — попелиці, галиці тощо).

У захисті плодових культур від бактеріального опіку велике 
значення мають вчасне виявлення, прогнозування появи та роз-
витку інфекції у зонах підвищеного ризику. Для вчасного вияв-
лення хвороби слід проводити моніторинг плодових насаджень.

Встановлено, що симптоми захворювання можуть проявля-
тися в трьох періодах вегетації рослин: ранньовесняний (період 
розпускання бруньок і цвітіння), літній (період інтенсивного рос-
ту дерев), осінній (період посиленого сокоруху).

Для запобігання поширенню хвороби бактеріальним опіком 
плодових пропонують програму хімічних заходів у поєднанні з 
поліпшенням санітарного стану садів, підрізуванням, викорчо-
вуванням, підживленням дерев і використанням стійких або 
толерантних сортів.

До профілактичних заходів відносять вибір стійких сортів. 
Сучасні сорти яблунь та груш мають різний ступінь сприйнятли-
вості до ураження бактеріальним опіком. Імунних сортів немає.

З наявних заходів боротьби жоден не дає повної гарантії 
оздоровлення зараженої плантації, тому основними елементами 
запобігання поширенню бактеріального опіку плодових є вико-
ристання здорового садивного матеріалу і своєчасне виявлен-
ня вогнищ інфекції. Завезення до України садивного матеріалу 
плодових дозволяється тільки за наявності фітосанітарного сер-
тифіката країни-експортера та карантинного дозволу на імпорт, 
після обстеження партії та проведення фітосанітарної експертизи.

Надія МУЗИКА, провідний фахівець бактеріолог

Програна битва з «урожаєм»
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Аграрії нагадують, що бор-
щівник завезли в Україну після 
ІІ світової війни як силосну куль-
туру, що давала найбільшу вро-
жайність зеленої маси, а до то-
го ж є чудовим медоносом. Тва-
ринам його можна було згодову-
вати лише як силос, але молоко 

від такого корму мало гіркуватий 
присмак, і борщівник перестали 
культивувати ще в радянські часи. 
Однак рослина виявилася надзви-
чайно стійкою – з полів, де його 
колись вирощували, борщівник 
мігрує Україною, легко пророс-
тає на необроблених чи закину-
тих землях.

Управління АПР повідомляє, 
що «найбільш активно включи-
лись у боротьбу з борщівником 
Старокривотульська, Новокри-
вотульська, Ямницька, Радчан-
ська, Милуванська, Поберезька 
сільські ради. Значну допомогу у 
знищенні борщівника надано Іва-
но-Франківським міжрайонним 
управлінням водного господар-
ства; його працівниками скошено 
та оброблено засобами захисту 
рослин борщівник на площі 13,0 
га». А місцеві ради, інформують 
чиновники, скосили власними 
силами 28 гектарів борщівника, 
«проте його необхідно косити що-
найменше три рази на рік, щоб 
не допустити викиду розетки та 
дозрівання насіння».

Якщо взяти за критерій «ви-
кид розетки та дозрівання насін-
ня», то цього літа умовну битву з 
рослиною-агресором «вінець при-

роди» людина розумна в Тисме-
ницькому районі вже програла. 
Учора в кількох місцях ми зафік-
сували, що великі, привабливі зо-
вні розетки вже, здебільшого, від-
цвіли, насіння дозріває (див. фо-
то). Проблема в тому, що цієї пори 
борщівник з товстими стеблами 
(до 10 сантиметрів при основі) 
практично неможливо викосити, 
хіба зрубати, але необхідно макси-
мально використовувати засоби 
безпеки, захистити тіло. Багато 
знайдеться добровольців?

Тим часом управління аг-
ропромислового розвитку про-
сить «усіх власників земельних 
ділянок, керівників сільськогос-
подарських підприємств всіх 
форм власності, фермерських 
господарств, голів місцевих рад 
долучитись до знищення та недо-
пущення розповсюдження бор-
щівника Сосновського на тери-
торії району».

Володимир ЗАНИК

Статус-кво в АПК: 
плюси та загрози

Результати роботи українського АПК за 2016 рік поганими не на-
звеш. Однак деякі з них мають і зворотній бік медалі. 

ПЛЮСИ. Серед плюсів ситуа-
ції, що склалася в АПК, найчастіше 
називають такі: 

Частка агросектору у ВВП 
України – 12%. Частка сільського 
господарства у ВВП країни зросла 
з 9% у 2015 році до 12% за підсум-
ками 2016. Аграрний бізнес нази-
вають «головним драйвером еко-
номіки України». 

Частка експорту с/г продук-
ції та продуктів її переробки у загаль-
ному експорті країни сягнула 42% у 
2016 році. У 2013 році це було 26,8%, 
а у 2007 – лише 9,3%.

Торік агросектор забезпечив 
понад 28% валютної виручки. Най-
більші доходи – від експорту зер-

нових та соняшникової олії. Серед 
усіх експортованих зернових ліде-
рами є пшениця (33%, $2,72 млрд), 
кукурудза (33%, $2,65 млрд) та яч-
мінь (8,2%, $0,66 млрд,). У масло-
жировому експорті 93% припадає 
на соняшникову олію ($3,7 млрд).

Зовнішньоторговельний обіг 
продукції агропромислового комп-
лексу України за 2016 рік, за даними 
Мінагрополітики, склав $19,6 млрд 
(або 26,1% всього зовнішньоторго-
вельного обігу України).

Відбувається розширен-
ня ринків збуту. За даними Міна-
грополітики, вже 278 українських 
підприємств мають право експор-
ту на ринки ЄС. Українські вироб-

ники отримали додаткові кво-
ти від ЄС. Ведуться переговори 
з доступу української продукції 
до КНР, Йорданії, Єгипту, Сербії, 
Японії, Канади, Сінгапуру, Кореї, 
США, В’єтнаму, Малайзії, Індоне-
зії та Індії. 

ЗАГРОЗИ. Основні тенден-
ції є такими:

Невизначеність. Постійне 
відтермінування запуску ринку зе-
мель консервує невизначеність 
щодо напрямку розвитку земель-
них відносин в Україні. А відсут-
ність зрозумілих правил гри – не-
гативний сигнал для інвесторів та 
бізнесу в цілому. 

 Тотальна перевага агро-
холдингів в експортній структурі. 
Дрібні та середні фермери нині 
перебувають у невигідних умовах 
порівняно з агрохолдингами. Три 
найбільші аграрні компанії забез-
печують виробництво валової с/г 
продукції в обсягах, які переви-
щують обсяги виробництва усіх 
фермерських господарств Укра-

їни. Окрім того, в середньому, аг-
рохолдинги мають вищу врожай-
ність порівняно із незалежними 
підприємствами та населенням

 Сировинна структура агро-
експорту. Попри високі показники 
агроекспорту, його товарна струк-
тура є переважно сировинною.

 Загрози, пов’язані з до-
мінуванням орендних відносин. 
Орендарі не мають мотивації ін-
вестувати в збереження орендова-
них земель. Концентрація земель 
сільськогосподарського призна-
чення в орендарів призведе до 
виснаження найближчим часом 
значної частини найбільш родю-
чих земель, переданих в оренду, 
а це вплине на врожайність та об-
сяги продукції.

Площа сільгоспземель в Укра-
їні – понад 42,7 га (це 19% усіх за-
гальноєвропейських). З них до 75% 
- приватні землі та 25% — державні.

Площа чорноземів в Україні – 
від 15,6 млн. до 17,4 млн. га, або 
близько 8% світових запасів.
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Овен
Наступний тиждень накопи-
чення енергії. Зросте важли-
вість якісного харчування, від 
нього залежить ваша енерге-
тика. У багатьох може виник-

нути схильність до солодкої їжі, але не вар-
то цим захоплюватися. Важливіше мати 
позитивний настрій, чому сприяє часте 
перебування на повітрі в сонячну погоду. 

Телець
Зростання енергійності і 
позитиву. У більшості не 
буде жодних проблем зі 
здоров’ям. Але не виклю-

чено і різке, але недовге зниження пра-
цездатності, фізичної активності та ви-
тривалості. Потрібно економно витра-
чати свої сили, навіть якщо їх чимало. 
Близнюки

Енергетично слабкий період, 
коли найімовірніші психосо-
матичні і нервові захворю-
вання, нездужання з неви-
значеними симптомами. На 

вихідних підвищена травмонебезпека, 
потрібна підвищена обережність при ро-
боті з технікою, електрикою, в поїздках. 

Рак
Період, коли всі уразливості 
організму проявляються різко, 
у вигляді раптових захворю-
вань і травм. Емоційно-психіч-

ний стан сильно впливає на судинну сис-
тему, вірогідні стрибки тиску, занепад сил. 
Уникайте алкоголю, він може призвести 
до великих проблем зі здоров’ям. 

Лев
Представникам знаку Лева, 
які займаються творчістю 
або викладанням, цей пе-
ріод може принести успіхи. 

Це також хороший час для подорожі або 
поїздки, пов’язаної з роботою. Ви може-
те істотно розширити коло ваших зна-
йомств, серед яких можуть бути люди 
з інших міст і країн. У фінансовій сфері 
можливі непередбачені обставини не-
сприятливого характеру. 

Діва
Це гарний час для того, щоб 
зайнятися вирішенням житло-
вих питань, наприклад, вклас-
ти гроші в нерухомість, поча-

ти або продовжити будівництво будинку, 
зробити ремонт. Однак, якщо ви вирішили 
зайнятися будівництвом або ремонтними 
роботами, будьте обережними, особливо з 
електрикою. Бережіть здоров’я.

Ваги
Матеріальна сфера може 
викликати бурхливі емоції, 
не виключені конфлікти, 
пов’язані з грошима, май-

ном, кар’єрою. Багато чого залежить 
від вашого вміння вирішувати конфліктні 
ситуації. Успішне співробітництво ціл-
ком можливе, як і підтримка від інших 
людей. Фінансові проблеми можуть бути 
також через неправильні дії партнерів і 
вашого недогляду.

Скорпіон
Проблеми чергуються з 
можливостями, іноді не-
гатив може обернутися по-
зитивом, в даному випадку 

прибутком або економією, а можливості 
можуть виявитися ілюзорними. Ви силь-
но налаштовані на партнерство, що мо-
же давати вам і матеріальну користь. 
Але основні доходи приносить робота, 
що вимагає точності і уважності. 

Стрілець
Матеріальний успіх можли-
вий через власну працю. Хо-
роші стосунки з начальством 

і підлеглими теж сприяють успіхам в 
професії. Не виключено вдале вкладен-
ня грошей у вигідні підприємства. Але 
сильно ризикувати не варто, ви можете 
переоцінити свої можливості.

Козеріг
У вас багато сил, але ви схиль-
ні до перевантажень, емоцій-
них або фізичнх. І те, і інше по-

гано впливає на серцево-судинну систе-
му. Можливі також головні болі, запальні 
процеси. Травми в основному ризикуєте 
отримати при виконанні роботи.

Водолій
Тихий період, коли в основно-
му проявляються давні хро-
нічні хвороби чи схильність 
до спадкових хвороб. Враз-

лива серцево-судинна і травна системи, 
лімфатична система. До травм та гострих 
нездужань більше схильний хребет, спи-
на. Тому краще не піднімати тяжкості.

Риби
Зараз ви в основному схиль-
ні до захворювань дихальної 
системи, можливі загострен-
ня хронічних процесів в леге-

нях. Не виключений побутовий травма-
тизм. Постраждалими від ударів, порі-
зів або опіків частинами тіла можуть з 
більшою ймовірністю виявитися руки, 
плечі, ключиці. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 10 по 16 липня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в 
м. Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне 
опалення. 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 індивіду-
альним опаленням, обмебльована. Ціна 
договірна. Тел.: 050 433 40 22.
 Новобудову в селі Старі Кривотули, ді-
лянка 16 соток. Ціна 25 тис. у. о. Тел.: 
099 253 33 42, 098 292 18 43.
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. 
Тисмениця, вул. Шевська. Ціна договір-
на. Тел.: 067 665 12 32.
  Земельну ділянку під будівництво (30 
соток); дерево кругляк; кований дашок 
1х1,5 м. Тел.: 096 395 35 93.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисмени-
ця, 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. Тисме-
ниця, 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. Запорізька, 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 забу-
дову «біля колгоспу», вул. Пшеників-
ська, м. Тисмениця. 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.
  Будинок та земельна ділянка (загаль-
на площа 37 соток) в с. Стриганці. Ці-
на за домовленістю. Тел.: 095 323 99 08, 
095 572 45 02.
 Нові дерев’яні вікна розм. 1,30х1,40 м, 
6 шт.; смола 7, 8 мішків; шифер шести-
хвильовий, широкий, 55 листів; великий 
дерев’яний годинник для офісу, накручу-

ється один раз на два тижні; настільний 
телефонний апарат для офісу; саморобна 
циркулярка з мотором; труба алюмініє-
ва — 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.
 Квартиру з ремонтом (52 кв. м) в 
м. Тисмениця, вул. Липова, 7б. Тел.: 
099 211 91 08.
 Комбайн Claas Consul у робочому ста-
ні. Є кабіна, 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, про-
фнастил — все для будівництва та мон-
тажу зерносховищ, навісів та складів ви-
робничого призначення. Тел.: 068 169 73 
00, 050 373 39 57.
  Господарку в урочищі «Швейцарія»: бу-
динок, літня кухня, стайня, стодола, кла-
дова, криниця, сад, 20 ар землі, протікає 
потічок до ставка. 5 км від смт. Коро-
пець, 700 м до р. Дністер, 40 км до Іва-
но-Франківська. Ціна 10 100 у. о. Тел.: 

067 729 30 36, Марія Степанівна.
 Новий мотоблок МБ-6 «Мотор-
Січ» (19000 грн); стальну трубу діам. 100 
мм, дов. 4 м (350 грн); двопольні вхідні 
двері 1,28х2,35 (1000 грн); металічний 
ящик 2х1,26 м, висота 26 см, товщина 
бляхи 3 мм (1500 грн). Тел.: 096 225 20 70, 
095 216 08 68, Руслан.

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

Різне
 Чоловік 30-178-91 без шкідливих зви-
чок познайомиться для створення сім’ї 
з дуже пишногрудою жінкою (17-25 ро-
ків) без шкідливих звичок, без дітей. 
При потребі згоден на переїзд. Тел.: 
066 374 30 66, 067 918 29 91. 

Фітопрепарати 
для всієї сім’ї

Відновлення суглобів
Серцево-судинної системи
Шлунково-кишкового тракту
Нервової та імунної системи
Дитячого здоров’я 

Доступні ціни. 

Наша адреса: м. Івано-Франківськ, 
вул. Мазепи, 42, ІІ-й поверх, офіс 3 

(зупинка автобуса 
на с. Старий Лисець).

Довідки за тел.: 
050 199 82 84, 096 605 91 55.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. «Хто смерті …, 
той вже не живе» (вислів німецького по-
ета Зейме). 7. Риб’яча печінка. 8. Підви-
щення в церкві, з якого виголошуються 
проповіді. 12. Порода собак. 13. Міжна-
родна мова. 14. Мова програмування. 
17. Укриття бійця. 18. М’ясна страва 
угорського походження. 20. Французь-

кий фізик та астроном. 23. Нота. 24. 
Спортивне взуття. 25. Азербайджан-
ський жіночий танець. 26. Винахідник 
акваланга Жак … Кусто. 30. Амазон-
ський дельфін. 31. «Ніякі доброчинства 
не можуть приборкати погану …» (Езоп). 
32. Колюча кущова рослина. 35. Нітрат 
срібла. 36. Широке жіноче пальто. 37. 

Висушений м’якуш плодів кокоса. 40. 
Тканина з густим м’яким ворсом. 41. 
Богиня неба в староєгипетській релі-
гії. 43. Змагання.

По вертикалі: 2. Гора в Греції. 3. 
Марка пістолета. 4. Вид єдиноборства. 
5. Жанр японської поезії. 6. Супутник 
Марса. 9. Студент у арабів. 10. Один із 
найпоширеніших видів пінгвінів. 11. Ін-
телект. 15. Червоні водорості. 16. «Три 
шляхи ведуть до знання: шлях роздумів 
– цей шлях найшляхетніший, шлях на-
слідування – це шлях найлегший і шлях 
… – цей шлях найгіркіший» (Конфуцій). 
18. Український футболіст. 19. Ріка в 
Бразилії, права притока Амазонки. 21. 
М’який низький табурет без спинки. 22. 
Плащ бедуїна. 27. Заєць з білим хутром. 
28. Торбинка для тютюну. 29. Рослин-
ний світ. 33. Алкогольний напій. 34. «У 
дурня є одна перевага перед розумним: 
він завжди задоволений …» (Наполеон). 
38. Письмовий стіл. 39. Погонич собак, 
запряжених в нарти. 42. Ріка в Башкор-
тостані і Татарстані.

Відповіді на кросворд в № 26:
По горизонталі: 5. Регата. 6. Фундук. 

10. Акер. 11. Драбант. 12. Норд. 13. Кор-
ма. 15. Закят. 16. «Свого». 20. Адана. 21. 
Аверс. 22. Гекон. 23. Архар. 28. Сонет. 
29. Ріоні. 30. Дьюар. 33. Ромб. 35. Мар-
кіза. 36. Дума. 37. Ундина. 38. Цейлон.

По вертикалі: 1. Огар. 2. Стадо. 3. 
Муфта. 4. Аден. 5. Ректор. 7. Курага. 8. 
Марал. 9. Гадяч. 14. Медресе. 17. Вер-
саль. 18. Ангоб. 19. Кварц. 24. «Дорогу». 
25. Тіара. 26. Індій. 27. Гарман. 31. Амінь. 
32. Бакен. 34. Бодо. 36. Дуля.
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Вітаємо!
У мальовничому селі Пшеничники народилися два хлопчики і Бог їх Благо-

словив чудовими іменами – Іван і Петро ФІРМАН.
Вони виросли чудовими синами, стали прекрасними чоловіками для своїх 

сімей і вірними та чутливими друзями. Старший Іван учасник АТО, а молодший 
Петро відслужив в армії. Обидва готові завжди прийти на допомогу в радості і 
в горі, підтримають в тяжку хвилину і розділять всі негаразди.

Друзі із села Пшеничники щиро вітають іменинників з днем Ангела. Міцно-
го здоров’я Вам, дорогі друзі, на многії літа благополуччя, щедрої долі,  щастя у 
житті. Нехай літо, що за вікном, огорне Вас своїми барвами.

Нехай доля буде благословенною, нехай всі заповітні мрії збудуться. Нехай 
Господь оберігає Вас від усіх недуг. Бажаємо щастя, здоров’я, усього найкращого, 
мирного неба і завжди бути такими, як ви є.

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Хай у цей святковий день у душі панує літо
Повне сміху і пісень, щастям, затишком зігріте,
Хай сповна прийде добро – і від Бога, і від світу,
Щоб усе гаразд було вам на многі-многі літа.

З повагою — друзі із села Пшеничники

  ПОГОДА

У понеділок, 10 лип-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +14°С, 
вдень: +27°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.

У вівторок, 11 липня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +20°С, денна: +29°С. 
Вітер південно-с хід ний 
2 м/с.

У середу, 12 липня — 
дощ. Температура вно-
чі: +19°С, вдень: +27°С. 
Вітер пів нічно-західний 
2 м/с.

У  четвер ,  13 лип-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +19°С, ден-
на: +19°С. Ві тер пів-
нічно-західний 4 м/с.

У п’ятницю, 14 лип-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +16°С, 
вдень: +19°С. Вітер пів-
нічно-західний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Берізка польова згортає квіточки 
віночком у парасольку — на негоду.

  Перед дощем кручені паничі скла-
даються вузликом.

  Розкумкались вдень жаби — че-
кай дощу.

7 липня — Купайло, Івана Купала
  Ніч на Івана зоряна — вродять гриби.
  Велика роса на Івана — буде вро-

жай огірків та горіхів.
10 липня — сіногній, Самсона

  Якщо йтиме дощ, то буде негода 
сім тижнів — аж до бабиного літа.

11 липня
  Якщо зозуля перестала кувати —

зима прийде рано.
  Вечірній ліс тепліший за поле – 

на дощ.
12 липня — Петра і Павла

  Як іде на Петра дощ, то буде гни-
ти картопля.

  Якщо на Петра один дощ – вро-
жай непоганий, два – добрий, а три 
— багатий.

  Як на Петрів день спека, то на 
Різдво мороз.

Наостанок
З ювілеєм!

Сільський голова, працівники, депутати 
Радчанської сільської ради, церковна громада, 

освітяни та працівники культури села сердечно віта-
ють односельчанку, надзвичайно талановиту людину, 

невтомну трудівницю, народну художницю
Олену Миколаївну КОНДРАТІВ

із 80-річчям. 
Щиро бажаємо Вам, щоб у Вашому великому серці й далі сяяв вогонь на-

тхнення, бажання творити красиве, щоб сам Господь водив вашою рукою по 
полотні, щоб Ви й далі тішили нас своєю творчістю. Нехай Вам буде затишно й 
світло у колі Вашої родини, нехай, як мальви під вікном, веселять душу й серце 
внуки та правнуки. Бажаємо, щоб Вас оточували любов, увага, людська повага, 
добро. Дякуємо Вам за Вашу працелюбність, а Богу за те, що Ви у нас є. Міцного 
Вам здоров’я та ще не одного ювілею на життєвій стежині!

Хай світ залишається завжди яскравим, нехай надихають природа, життя,
Хай серце сміється і Господа славить й не вірить, що в юність нема вороття.
Бо творча натура ніяк не старіє, бо є задля кого творити і жить.
Хай наша повага Вас нині зігріє! Хай смуток до Вас не прийде і на мить!
Бажаємо щиро Вам довгого віку, ще гарних картин і цікавих ідей!

І щедрих щоденних дарів Вам без ліку від Господа Бога і добрих людей!

«Ін’єкція» гідності 
та самоповаги

Четвертого липня з ініціативи директора Тисменицької центральної бібліотеч-
ної системи Ірини Мельник бібліотекарі району мали цікаву зустріч зі знаними 
людьми Тисмениччини, істориками за професією і покликанням: доктором 
юридичних, історичних наук, професором, міським головою Тисмениці Степа-
ном Свораком, кандидатом філологічних наук, докторантом Прикарпатського 
національного університету Михайлом Бігусяком, кандидатом політичних на-
ук, головним спеціалістом відділу освіти райдержадміністрації Андрієм Та-
тарином, магістром історії, заступником голови Тисменицької районної ради 
Ігорем Федоришиним, начальником відділу культури райдержадміністрації 
Олександрою Стефінко. І це була не просто зустріч, а презентація книги Во-
лодимира Шовкошитного «Кров — свята», яка проходила у рамках відзначен-
ня у цьому році 75-річчя створення УПА та 110-ї річниці від дня народження 
Романа Шухевича, головнокомандувача УПА.
Як методисту районної бібліотеки 

та ведучій презентації, мені випало на-
вести бібліографічну довідку про авто-
ра і презентовану книгу. Зазначу, що не 
на ненависті до ворогів, а на любові до 
батьківщини побудована трилогія «Кров 
– свята». Роман охоплює події, що від-
бувались у період Голодомору, розпові-
дає про формування та бойовий шлях 
Української повстанської армії…

Минулого року в світлиці Тисме-
ницької бібліотеки шанувальники літе-
ратури мали приємність поспілкуватися 
з Володимиром Шовкошитним – як ви-
давець (п. Шовкошитний – засновник 

і директор видавництва «Український 
пріоритет») він брав участь в презента-
ції прозової книжки уродженки Марків-
ців Олександри Федорів (літературний 
псевдонім Адель Станіславська) «Прав-
да і кривда». Тоді автор розповідав про 
ідею написання роману, наголосив, що 
«Кров – свята» побудована на основі уні-
кальних архівних документів, а також 
розповідей очевидців тих подій, про які 
йдеться у романі. 

Володимир Шовкошитний не просто 
добре вивчив документи (а це і архіви 
КДБ, і Абвера), але й так проник в об-
ставини та події, що ніби сам став одним 

із тих хлопців, героїв книги. За словами 
автора, для написання заключної книги 
трилогії йому довелось понад 10 років 
збирати необхідні матеріали: «Тут є свід-
чення, які більше ніде не зустріти – на-
приклад, розповіді людей, які вижили 
із 4800 розстріляних у луцькій тюрмі…».

Кожен читач, який проникливо і 
вдумливо перегортав кожну сторінку 
цієї книги, ніби й сам повстає посеред 
лісу, бере чи не бере в руки зброю і ніби 
зсередини дивиться на оцих, здавалось 
би, простих на перший погляд, але таких 
відважних людей. Важливість книги на 
сьогоднішній день і на майбутнє є ва-
гомою. У першу чергу тому, що й пони-
ні існує багато упереджень щодо УПА. 

Модератором літературного заходу 
був Андрій Татарин, який, прочитавши 
книгу та проаналізувавши викладений 
у ній фактаж, наводив цікаві факти з 
роману, переплітаючи їх із життєвими 
ситуаціями, які склалися в його роди-
ні в роки потужної діяльності УПА. По-
чергово А. Татарин надавав слово для 
висловлення власних опіній стосовно 
масштабного художньо-документаль-
ного твору Шовкошитного, з точки зо-
ру історика Ігореві Федоришину, з полі-
тико-правової точки зору – Степанові 
Свораку, а з точки зору філології – Ми-
хайлові Бігусяку. Кожен з виступаючих 
гостей перечитав книгу і надзвичайно 
цікаво та змістовно аналізував, наводив 
нетривіальні факти, події, які описані в 
книзі, переплітаючи з життєвими реалі-
ями сьогодення. Підсиленням усіх наве-

дених історичних фактів боротьби УПА 
стала пісня «Три браття з Прикарпаття» 
у виконанні чоловічого квартету під ке-
рівництвом Романа Середюка.

На завершення презентації перед 
колегами виступили Ірина Мельник 
і Олександра Стефінко. Кожна з них 
висловила велику вдячність всім, хто 
взяв участь у заході, кому не байдужа 
історія України, хто свято береже її і 
передає наступним поколінням укра-
їнців, а спікерам подякували за зміс-
товні виступи. Презентація надихнула 
до проведення наступних історичних, 
літературних заходів, зокрема, озна-
йомлення з романом «Кров – свята» 
освітян, учнів, адже ця книга (цитуємо 
з анотації до неї) «неначе скидає з на-
шої історії шкаралупу ворожих міфів і 
являє читачеві храм української дер-
жавності вже без риштувань, а заодно 
і вказує шлях очищення колективної 
пам’яті через її звільнення від намулу 
малоросійства й меншовартості, че-
рез прищеплення українському сус-
пільству гену гідності й самоповаги 
та психології переможців».

Любов ГЛОДОВ’ЮК, методист 
Тисменицької ЦРБ

P.S. У книгозбірнях району ще є ду-
же багато цікавих книг, які потребують 
гарної та якісної презентації, до прикла-
ду такої, як ця. Ми відкриті для спілку-
вання і щиро запрошуємо усіх до нових 
зустрічей у бібліотеці!

Останній із старозавітних — 
перший із новозавітних

Постать Івана Хрестителя у Свято-
му Письмі є особливою. Він — остання 
сторінка Старого Завіту і преамбула до 
Нового; з’єднуюча ланка між часами За-
кону і часами Любові. У ньому втілився, 
навіть на біологічному рівні, зв’язок старо-
завітного минулого (є сином юдейського 
священика Захарії) із новозавітним май-
бутнім (родич Ісуса Христа, оскільки ма-
ти Івана Єлисавета була двоюрідною се-
строю Богородиці).

Немовлям Іван уник смерті серед ти-
сяч убитих вифлеємських дітей. Тривалий 
час жив у пустелі, готуючи себе до служін-
ня постом і молитвою. Носив грубий одяг, 
підперезаний шкіряним поясом, і харчував-
ся диким медом і акридами (рід сарани). 
Він залишався пустельником доти, поки 
Господь не призвав його тридцятилітньо-
го до проповіді євреям.

Пророк з’явився на берегах Йордану, 
щоб приготувати народ до прийняття очіку-
ваного Месії. До ріки перед святом очищен-
ня у великій кількості сходилися люди для 
релігійних обмивань. Тут і звернувся до них 
Іван, проповідуючи покаяння та хрещення 
на відпущення гріхів. Сутність його проповіді 
полягала в тому, що перш, ніж одержати зо-
внішнє очищення обмиванням, люди пови-
нні очиститись духовно, і в такий спосіб при-
готувати себе до прийняття Євангелія. Іван 
Хреститель почав проповідувати в жовтні  27 
р. н.е. Хрещенням Спасителя він завершив 
своє пророче служіння. Христос почав про-
повідувати відразу після взяття Івана Хрес-
тителя під варту в 28 році н.е.

Оскільки Іван публічно критикував царя 
Ірода Антипу за те, що той залишив законну 
дружину і жив з Іродіадою, дружиною свого 
брата Пилипа (Лк. 3, 19, 20), то правитель Га-
лілеї Антипа наказав посадити пророка до 
в’язниці. Врешті Івану було відтято голову.

Слід зауважити, що людей, які голоси-
ли про грішність довколишніх, не бракува-

ло ні в часи Івана, ні в будь-які інші, зокрема 
й наші. Але Предтечею він є тому, що свій 
заклик до очищення пов’язував із прихо-
дом Сина Божого, готуючи Йому «шлях». 
Хреститель не збирав власної групи по-
слідовників — учнів. Від самого початку 
свого проповідництва він свідомо обирав 
бути в тіні Христа. Одержавши одкровен-
ня про Сина Божого, пророк Іван говорив 
народові про Нього: «Ось Агнець Божий, 
який бере на Себе гріхи світу». Власне тому 
двоє з учнів Івана приєдналися до Ісуса 
Христа — апостоли Іван (Богослов) і Ан-
дрій (Первозванний, брат Симона Петра).

Різдво святого Івана Хрестителя, яке 
відзначаємо 7 липня, — найбільше з усіх 
свят на його честь. Це християнське свято 
збіглося зі святом Івана Купала, яке наш 
народ відзначав у дохристиянські часи. 
Тож Іван Предтеча навіть у цьому є тим 
містком, котрий пов’язує дохристиянський 
період із християнським. Є тою сходинкою 
в нашому духовному розвитку, «ступивши» 
на яку, ми маємо пам’ятати про минуле, але 
зобов’язані рухатися далі, щоб не змарну-
вати жертви Івана, а відтак — жертви Месії.


