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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+14°С, вдень: +20°С. 

Вітер північно-західний 4 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +13°С, вдень: +21°С. Вітер пів-
нічно-західний 3 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+14°С, денна: +21°С. Вітер північно-
західний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Фінанси 
відчутні
Ремонтні роботи йдуть 
повним ходом

 стор. 3

 Липневі фестини
Довге, Слобідка та Чорнолізці 
відсвяткували

 стор. 1, 6, 7, 12

 Епідемію 
кору краще 
попередити
Вихід — вакцинація

 стор. 4

 Сільській 
раді Павлівки 
допомагатиме 
рада громадська

 стор. 2

У Духовій криниці на Івана Хрестителя

Ось і знову 6-7 липня Духова криниця зібрала про-
чан та шанувальників духовної пісні. Чудова погода і 
надзвичайно красива природа в поєднанні зі щирою 
молитвою, прекрасною духовною піснею створювали 
гарний настрій упродовж усього святкування.

Дійство розпочалося увечері, 6 липня, з нічних 
чувань, на які прибуло багато людей: хто прий-
шов пішки, а хто приїхав машиною. Кульмінаці-
єю духовного піднесення стала Хресна дорога, 
яку вночі прочани пройшли зі свічками в руках. 

Далеко за межами урочища Духова криниця бу-
ло видно вогники свічок, чути молитву та пісні 
на прославу Божу.

 Закінчення на 2 стор.

Петрівська обнова 
у Слобідці

Для Слобідки День рівноапостольних святих Петра і Павла знаковий багать-
ма подіями. Щороку саме 12 липня громада збирається на день села, аби 
подякувати один одному за прославу рідного села та дружно відсвяткувати 
чергову річницю від часу першої писемної згадки про малу батьківщину. 16 
років тому саме у цей день православна громада отримала простору культову 
споруду. У цей християнський празник у 2008 році при в’їзді у село освяче-
но статую Ісуса Христа. Три роки тому на території школи постала капличка. 
І ось 12 липня 2017 року Слобідка отримала чергову петрівську обнову: на 
просторій території поміж школою та сільською радою на втіху слобідській 
малечі відкрито дитячий ігровий майданчик. 

Подія непересічна для понад тисячної 
громади, позаяк за роки незалежності це 
перший соціальний об’єкт споруджений 
тут за бюджетні кошти. Відтак на його від-
криття зібралося чи не все село: особли-
во раділи наймолодші, адже у центрі села 
для них облаштували яскравий дитячий 
куточок із гойдалками, каруселями та пі-
сочницею. Облагороджений бруківкою та 
квітниковими клумбами, обгороджений 
різнокольоровим парканом він милує око 
усіх, хто проїжджатиме центральною ву-
лицею села. 

Відтак ще до відкриття тут зна-
чно побільшав автопарк припаркова-
них транспортних засобів. Розділити 
радісну подію та привітати громаду з 
Днем села до Слобідки прибуло чи не 
все керівництво районної ради: голо-
ва районної ради Роман Крутий, керу-
ючий справами апарату районної ра-

ди Юрій Проценко, колеги-депутати з 
фракції «Солідарність»: Тетяна Градюк 
й Михайло Юркевич. Виконавчу владу 
представляв голова районної держав-
ної адміністрації Іван Семанюк. Церемо-
нію освячення доручили місцевим свя-
щеннослужителям греко-католицької та 
православної церков, парохам сусідніх 
Марківців та Одаїв.

Новому об’єкту місцева громада за-
вдячує своєму депутатові Іванові Тимчу-
ку, якому вже вдруге делегувала повно-
важення представляти село в районному 
«парламенті». Серед пріоритетів, як от 
освітлення сільських вулиць, латання 
доріг та допомога релігійним громадам 
УГКЦ та УПЦ, на які за останні півтора 
року із районного бюджету скеровано 
майже 850 тисяч гривень, громада цьо-
горіч завдяки депутатській солідарності 
отримала з районного бюджету кошти 
на облаштування дитячого майданчика. 
Закупівля та монтаж обладнання відо-
мої фірми «Інтератлетика», огорожа та 
благоустрій території обійшлися бюдже-
тові у майже 280 тисяч гривень.      

Колеги із фракції «Солідарність» 
приїхали підтримати Івана Тимчука та 
привітали громаду з Днем села. В свою 
чергу слобідський обранець подякував 
їм за розуміння потреб невеличкої гро-
мади. В такій піднесеній атмосфері від-
булося перерізання стрічки та освячен-
ня обладнання. 

Подякувавши дорослим за такий 
доречний подарунок, наймолодші од-
разу ж взялися випробовувати кожен 
атракціон, в той час як дорослі спосте-
рігали за радістю малечі зі зручних ла-
вочок у затінку дерев.

 Закінчення на 12 стор.

Успіх — це ще не крапка, невдача — це ще не кінець: єдине, що має значення, — це мужність продовжувати боротьбу. 
Вінстон Черчилль
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Ольга Галабала: 
Компанія Ахметова через 
Бурштинську ТЕС обібрала 
українців на три мільярди
На останній сесії обласної ради очільниця фракції «ВОЛЯ», член Ради партії 
«РУХ НОВИХ СИЛ» Михайла Саакашвілі Ольга Галабала повідомила присутнім 
вражаючу інформацію щодо Бурштинської ТЕС, яку впродовж більше року 
збирали та аналізували її однопартійці.

Ольга Галабала зазначила, що у 
2012 році Фонд державного майна Укра-
їни та Компанія Ріната Ахметова «ДТЕК 
ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр) 
уклали договір купівлі-продажу Бурштин-
ської ТЕС за 1,9 млрд грн. У додатку до 
цього договору був визначений цілий пе-
релік інвестиційних зобов’язань – тобто 
вкладання компанією-покупцем коштів 
для розвитку об’єкту. Однак конкретна 
їхня сума у договорі не була вказана.

«У відповіді ДФС ми отримали ін-
формацію, що інвестиційні зобов’язання 
виконувались не кіпрською компанією, 
яка придбала Бурштинську ТЕС, а ВП 
«Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західе-
нерго» – тобто українською компанією!» 
– повідомила депутат.

За її словами, зловживання тут в 
тому, що Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, вста-
новила тарифи для Бурштинської ТЕС, за 
якими вона продавала електроенергію 
українцям. Але цей тариф включав певну 
суму грошей, яка спрямовувалась в спе-
ціальний інвестиційний фонд. Кошти з 
цього фонду через українську компанію 

ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Захі-
денерго» вкладали в Бурштинську ТЕС.

«Через цей інвестиційний фонд 
на Бурштинську ТЕС українці сплати-
ли близько трьох мільярдів гривень! У 
результаті вийшло, що люди оплатили 
Ахметову інвестиції в його компанію. 
А кіпрська компанія, яка є власником 
ТЕС, жодних інвестиційних зобов’язань 
не виконала. Відбулось величезне шах-
райство», – акцентувала Ольга Галабала.

Вона звернула увагу на те, що від-
повідно до умов договору, в разі пору-
шення Покупцем своїх зобов’язань, в 
тому числі інвестиційних, Продавець 
(Держава) має право ініціювати розі-
рвання договору та повернення пакету 
проданих акцій у державну власність.

Цю умову Ольга Галабала запро-
понувала вказати у зверненні обласної 
ради до керівництва держави щодо не-
обхідності перевірки умов приватизації 
Бурштинської ТЕС ПАТ “Західенерго” та 
виконання інвестиційних зобов’язань 
ТОВ “ДТЕК”. Втім, цю пропозицію де-
путати облради не підтримали.

Соломія ХРЕПТИК

Громадська опора 
для сільської влади

П’ятого липня на сесію Павлівської 
сільської ради було винесене питання 
про затвердження складу громадської 
ради при сільській раді. Представник 
громадської організації «Івано-Франків-

ська громадська обласна рада» Ігор Ру-
жанський ознайомив присутніх депута-
тів з роботою Представників інститутів 
громадського суспільства. 

«Ми маємо досвід створення гро-
мадських рад при державних органах, 
які активно працюють. Це, наприклад, 
ГР при обласному управлінні лісового 
та мисливського господарства, також 
наші активісти в складі ГР при Івано-
Франківській ДФС», – розповів Ігор, який 
також входить в склад громадської ра-
ди при Івано-Франківській міській ра-
ді. Голова сільської ради Іван Вацеба 
підтримав активіста, який є жителем 
с. Павлівка, та акцентував на діяльнос-
ті Громадської організації «Івано-Фран-
ківська громадська обласна рада»: «Це 
спортивні змагання та різноманітні тур-
ніри, програми по відновленню лісів та 
запобіганню незаконних вирубок в об-
ласті, хлопці проводять майстер-класи, 
культурні та освітні заходи, літературні 
читання та вшановують пам’ять наших 
героїв. Проводять лікувальну іпотерапію 
для дітей, хворих на ДЦП. Започаткува-
ли безкоштовні курси англійської мови 
для дітей з малозабезпечених сімей»…

За Рішення по створенню громад-
ської ради депутати проголосували од-
ноголосно.

Отже, керуючись ст. 25 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні» та відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 03 листопада 2010 
року № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалі-
зації державної політики» Павлівська 
сільська рада вирішила:

Затвердити склад громадської ради 
при Павлівській сільській раді у складі:

1. Ружанський Ігор Володимирович 
– представник громадської організації 
«Івано-Франківська громадська облас-
на рада»;

2. Боднар Віталій Михайлович – 
представник громадської організації 
«Асамблея реформ та розвитку»;

3. Мічута Максим Олександрович 
– голова громадської організації «Ера 
сталого розвитку»;

4. Стасинець Олег Володимирович 
– голова громадської організації «Ака-
демія спорту та науки»;

5. Шевчук Ігор Васильович – голова 
громадської організації «Центр розви-
тку інфраструктури та промисловості»;

6. Третяк Михайло Васильович – го-
лова громадської організації «Павелче».

Василь БОДНАР

Сільський голова Павлівки Іван Вацеба з учасниками новоствореної громадської ради

У Духовій криниці 
на Івана 

Хрестителя
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

А вранці, о 7 годині 7 липня розпо-
чалася Святкова літургія, яку очолив 
владика Коломийсько-Чернівецької 

єпархії УГКЦ Василь Івасюк, співслу-
жили декан Єзупільського деканату 
і священики Тисмениччини. Хоровий 
супровід богослужінню вперше на Ду-
ховій криниці виконав дитячий хор 
Народного дому селища Єзупіль під 
керівництвом Наталії Вовчук. Присут-
ні були приємно вражені, а хоровий 
спів гідно оцінив владика.

Уже традиційно після відправи та 
освячення води відбулося свято духо-
вної пісні, яке благословив єпископ. З 
вітальним словом виступили заступник 
голови Тисменицької районної ради Ігор 
Федоришин, керівник апарату Тисме-
ницької райдержадміністрації Ярослав 
Татарин та селищний голова Єзуполя 
Ганна Кушнір. На сцені в цей день по осо-
бливому звучали хори Братківців, Під-

лісся, Підпечер, Підлужжя, Побережжя, 
Тисмениці, Ямниці, Івано-Франківська 
та Єзуполя. Прекрасну культурно-мис-
тецьку програму уклав та представив 

глядачам районний відділ культури (на-
чальник відділу Олександра Стефінко).

На одному із таких свят представ-
ник вищого духовенства Івано-Франків-
ської єпархії УГКЦ отець-доктор Олег 
Каськів сказав: «Тут присутній Божий 
палець, Божа рука». І це дійсно так. Ду-
ховний центр Духова криниця розвива-
ється, змінюється на краще з року в рік, 
і Бог планує його розбудову не через 
архітекторів, а через простих єзупіль-
чан. Добра співпраця церкви (священик 
Микола Кудловський, старший брат Ми-
хайло Кудла), селищної ради (селищний 
голова Ганна Кушнір), районної влади 

(голова районної ради Роман Крутий, 
голова райдержадміністрації Іван Се-
манюк) та громади дає свій плідний 
результат. Кожний постарався внести 
частку у таку важливу справу духовно-
го відродження нашого селища, народу.

Усі присутні ще раз переконалися, 
як потрібні нашим людям такі духовні 
свята. І допоки б’є невичерпне джерело 
освяченої Святим Духом води, доти, ві-
римо, не заросте стежина до цього свя-
того місця в урочищі Духова криниця.

Елеонора СКОВРОНСЬКА, заступник 
директора Єзупільського НВК, 

жителька селища Єзупіль
Фото Тараса ДУТКИ, 

Івана ДРАБЧУКА

Благословення владики Василія

Г. Кушнір, єпископ В. Івасюк, Я. Татарин, І. Федоришин

Виступає єзупільський хор (керівник Н. Вовчук)
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«МРІЯ» розпочала жнива
На полях «МРІЇ» стартувала збиральна кампанія – днями Агрохолдинг успішно 
зібрав озимий ячмінь на кластері «Південь» (Чернівецька область) та присту-
пив до збору озимих пшениці та ріпаку. На черзі – горох, ярі ріпак, ячмінь та 
пшениця, озиме жито. Всього у Компанії під час цьогорічних жнив планують 
зібрати врожай із загальної площі 58 тис. га. Найбільшу частку серед цих 
культур традиційно для «МРІЇ» займає озима пшениця – 35,7 тис. га.

На зборі ранніх зернових Компанія 
задіє одночасно понад 500 одиниць тех-
ніки: 108 комбайнів та 400 одиниць ван-
тажного автотранспорту для вивезення 
врожаю з поля та транспортування його 
до елеваторів. Усі елеватори та зернос-

ховища Агрохолдингу готові до прийо-
му врожаю.

«Жнива стартували без яких-небудь 
проблем, але вже зараз можна сказати, 
що головними труднощами при зборі 
врожаю цього року будуть погодні умо-
ви, – коментує операційний директор 
«МРІЯ Агрохолдинг» Андрій Григоров. 
– Прохолодне і вогке літо спричинило 
відтермінування планових дат початку 
жнив і загалом періодів збирання дея-
ких культур. В таких умовах і ріпак, і 
горох, і пшениця достигатимуть май-
же одночасно, тому всі господарства 
Західної України зіткнуться з тим, що 

збирати потрібно буде кілька культур 
в один період. У «МРІЇ» ми забезпечені 
всім необхідним, щоб впоратись зі жни-
вами в агрономічні терміни. Стосовно 
врожайності, то розраховуємо на рівень 
вище середнього по Україні».

Паралельно зі збором врожаю Агро-
холдинг здійснюватиме підготовку по-
лів до осінньої посівної. Для обробітку 
ґрунту буде задіяна нова техніка. Нага-
даємо, з початку 2017 року Агрохолдинг 
«МРІЯ» поповнив свій технічний парк на 
38 одиниць техніки загальною вартістю 
7,2 млн дол. та продовжує інвестувати 
у придбання нової техніки.

Збір пізніх зернових та зернобобо-
вих культур, а також цукрового буряку, 
«МРІЯ Агрохолдинг» планує розпочати 
вже у вересні.

Ірина СТАХУРСЬКА

Оживе сільська сцена
У двох селах Тисменицького району – Нових Кривотулах і Радчі – тривають 
ремонти будинків культури. Ці роботи ведуться в рамках відповідних про-
ектів розвитку місцевого самоврядування. У кінці минулого року Новокри-
вотульська сільська рада з проектом «Створення належних умов для все-
бічного розвитку культури в селі» стала одним з переможців сьомого облас-
ного конкурсу проектів і програм місцевого самоврядування, а Радчанська з 
проектом «Будинок культури – центр суспільного життя і творчого розвитку» 
набрала найбільше балів у шостому районному конкурсі, підсумки якого були 
встановлені допіру 31 травня цього року. 

Ремонт у Нових Кривотулах дозво-
лить, фактично, вирішити дві проблеми: 
енергозбереження та, власне, створення 
належних умов як для публіки, так і для 

майстрів і аматорів сцени. Як зазначи-
ли в описовій частині автори проекту, 
новокривотульський будинок культури 
– єдиний в окрузі заклад, де можуть ви-
ступати численні професійні колективи, 
і свого часу на цій сцені давали концер-
ти відомі на всю Україну ансамблі пісні 
та танцю. Проте на сьогодні сцена по-
требує капітального ремонту.

Підрядником ремонту в Нових Кри-
вотулах є підприємець Василь Петрів з 
Чорнолізців. Чорнолізькі майстри мають 
досвід капітального ремонту будинку куль-
тури в рідному селі, тож роблять якісно і 
швидко. На даний час встановлено ме-
талопластикові вікна та двері, викладе-
но плиткою долівку глядацької зали. На 
черзі – капітальний ремонт сцени. А в Но-
вих Кривотулах знайшлися добрі поміч-
ники будівельників. Це зокрема, Микола 
Бризіцький, який завжди долучається до 
громадських робіт у селі, молодь, учасни-
ки художньої самодіяльності. Одночасно 
працівники будинку культури й бібліотеки 
роблять поточні ремонти.

Партнерами проекту вартістю 210 
тисяч гривень є Тисменицька районна 

рада, аграрне підприємство «Штерн-
Агро» (керівник Ігор Гордійчук), що 
орендує паї на новокривотульських 
землях, місцева громадська організа-

ція «Новокривотульська асоціація сіль-
ської території» (голова Юрій Гошій). З 
обласного бюджету на його реалізацію 
виділено 150 тисяч, з сільського – 20 
тисяч гривень.

Кошторис проекту розроблявся за 
цінами 2015 року, і на сьогоднішній день 
вартість робіт суттєво зросла. З розу-
мінням поставилися до цієї проблеми 

керівники району. Зокрема, голова ра-
йонної ради Роман Крутий відгукнувся 
на клопотання сільського голови Ми-
хайла Мантуляка і представників гро-
мади та вважає за можливе і доцільне 
вже в цьому місяці збільшити дольову 
участь району в реалізації проекту, що 
дозволить завершити ремонт.

***
Приміщення будинку культури Радчі, 

з її славними мистецькими традиціями 
і знаменитими митцями й літераторами, 
доволі скромне як на тритисячне село 
з сучасними школою та дитячим сад-
ком. Але, як кажуть, що є, то є. У пере-
ліку найнеобхідніших заходів на 2017 
рік Радчанська сільська рада  визначи-
ла ключовим ремонт будинку культури.

Вартість проекту – 173 тисячі гривень. 
З районного бюджету, відповідно до по-
ложення про конкурс, виділено 75 тисяч, 
а 98 тисяч – це кошти сільської ради (48 
тис. грн) і партнерів. Філія «Перспектив» 
ПрАТ «Зернопродукт МХП» (відомий на 
Прикарпатті сільськогосподарський то-
варовиробник) на чолі з директором Пав-
лом Потомським виділяє на проект 30 тис. 
грн, ТОВ «Украгроінвестсервіс» (директор 
Володимир Харченко) і відділ культури 
Тисменицької РДА (завідувач Олексан-
дра Стефінко) – по 10 тисяч.

Варто зауважити, що ремонт рад-
чанського закладу культури не обмеж-
ується лише проектом «Будинок культу-

ри – центр суспільного життя і творчого 
розвитку». Раніше в будівлі, де, як зви-
кле, знаходиться і бібліотека, заміни-
ли вікна та вхідні двері, здійснюється 
й капітальний ремонт системи опален-
ня. Минулого вівторка завідувач будин-
ку культури Ірина Вацеба зробила нам 
невелику екскурсію закладом. Уже сяє 
чистотою повністю відремонтоване при-

міщення бібліотеки, ніби очікуючи, ко-
ли повернуться на своє місце книжкові 
полиці з літературою і столи читальні.

У глядацькій залі роботи ще дуже 
багато. У 2009 році тут зашалювали стіни 
пластиковою вагонкою, тепер вагонку 
зірвали й мають відремонтувати стіни. 
Такі ж роботи чекають репетиційну залу 
позаду сцени, де займаються вихованці 
зразкового дитячого ансамблю «Кали-
нонька». Буде відремонтована і сцена 
будинку культури.

Володимир ЗАНИК

Канікули в ремонтах
Одразу по завершенні навчального року будівельники та персонал навчаль-
них закладів Тисменицького району взялися за ремонтні роботи. Не вдаючись 
до деталізації зазначимо, що третій рік поспіль місцеві бюджети, зокрема 
й бюджет Тисменицького району мають доволі відчутні кошти на капітальні 
видатки. 10 березня цього року на восьмій сесії Тисменицької районної ради 
лише відділу освіти було виділено близько п’яти мільйонів гривень на прове-
дення різного роду ремонтів, благоустрій шкільних територій тощо.

Як повідомила нас начальник відділу 
освіти Тисменицької РДА Світлана Шарабу-
ряк, більшість з цих коштів уже фактично 
освоєно. Зокрема, викладено бруківку на 
подвір’ях Павлівського НВК (вартість робіт 
і матеріалів 230 тис. грн), Братковецької та 
Слобідської шкіл (200 тис. грн і 150 тис. грн 
відповідно); здійснено заміну вікон у Підпе-
черівській та Підліській школах (150 тис. грн 
і 100 тис. грн відповідно), на завершенні ана-
логічні роботи в Поберезькому та Пшенич-
никівському навчально-виховних комплек-
сах (120 тис. грн і 180 тис. грн відповідно).

У названих вище школах і НВК заміна 
вікон проводилась в кілька етапів і впро-
довж кількох років, і то вже були завер-
шальні роботи. Натомість у компактній 
Новокривотульській школі заміну вікон 
цього літа почали «з нуля». На 150 тисяч 
гривень фірма-підрядник встановила 26 
вікон. Залишилося ще замінити 13 ві-
кон (кошторисна вартість – трохи біль-
ше 55 тисяч гривень). На даний час є 
«принципове добро» керівників району 
Р. Крутого та І. Семанюка на те, аби при 

перегляді бюджету під час сесії райради, 
яка відбудеться 21 липня, додати на Но-
вокривотульську школу необхідну суму, і 
вже в серпні завершити ремонтні роботи.

А тим часом найбільший «мах» роботи 
виконали будівельники в Стриганецькому 
НВК (на фото) – шкільну будівлю 1960-х 
років перекрили сучасним тонованим ши-
фером. Кошторисна вартість робіт – 300 
тисяч гривень. Але все це коштувало би 
значно дорожче, якби не благодійна допо-
мога голови правління ПАТ «Івано-Фран-
ківськцемент» Миколи Круця – для Стри-
ганецького НВК безоплатно передали 500 
листів шиферу, а за кошти відділу освіти 
було придбано лише решту півтора сотні 
листів. Одночасно на НВК встановлюють 
нові водозливні елементи.

Як сказав нам голова районної ради 
Р. Крутий, допомога Стриганецькому НВК – 
лише один епізод підтримки району з боку 
правління ПАТ «Івано-Франківськцемент» 
й персонально його голови.

Володимир ЗАНИК
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Черніївська сільська рада
Тисменицького району Івано-Франківської області

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

(засідання друге)

 від  30 травня  2017 року № 36-10/2017 с. Черніїв

Про зміни у встановленні місцевих 
податків і зборів та ставки акцизного 
податку на території села Черніїв 

Керуючись статтею 143 Консти-
туції України, відповідно до Податко-
вого кодексу України від 02.12.2010 
року №2755-VI, Закону України від 
28.12.2014р. №71-VІІІ «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи», пункту 24 
частини 1 статті 26, статті 59 Закону 
України від 21.05.1997 р. №290/97 «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з 
метою встановлення місцевих подат-
ків і зборів та ставки акцизного подат-
ку на території села Черніїв, сільська 
рада вирішила:

1. Встановити, що на території села 
Черніїв з 2018 року справляються на-
ступні місцеві податки і збори:

• єдиний податок;
• податок на майно;
• транспортний податок.
2. Встановити ставки єдиного по-

датку з 2018 року з розрахунку на ка-
лендарний місяць:

2.1. Для першої групи платників єди-
ного податку року для всіх видів госпо-
дарської діяльності, передбачених для 
цієї групи, – 10 відсотків розміру міні-
мальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звіт-
ного) року.

2.2. Для другої групи платників єди-
ного податку – 20 відсотків розміру міні-
мальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звіт-
ного) року.

2.3. Для третьої та четвертої груп 
єдиного податку застосовуються став-
ки податку відповідно до пунктів 293.3 

та 293.9 статті 293 Податкового кодек-
су України.

3. Для податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки:

3.1. Встановити ставки податку на 
нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки;

— для об’єктів житлової нерухомос-
ті, що перебувають у власності фізичних 
осіб, у розмірі 0,5 відсотока розміру міні-
мальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податко-
вого) року, за 1 кв. метр бази оподат-
кування та юридичних осіб у розмірі 1 
відсоток розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року, за 1 
кв. метр бази оподаткування;

— для об’єктів нежитлової (в т.ч. ко-
мерційної) нерухомості, що перебувають 
у власності юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, у розмірі 0,6 відсотка 
розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звіт-
ного (податкового) року, за 1 кв. метр 
бази оподаткування, 0 відсотка — для 
господарських (присадибних) будівель 
— допоміжних (нежитлових) приміщень, 
до яких належать сараї, хліви, гаражі, 
літні кухні, майстерні, вбиральні, погре-
би, навіси, котельні, бойлерні, трансфор-
маторні підстанції тощо.

3.2. Надати пільги зі сплати податку:
— база оподаткування об’єкта/об’єктів 

житлової нерухомості, в тому числі їх час-
ток, що перебувають у власності фізичної 
особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалеж-
но від їх кількості — на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будин-
ків незалежно від їх кількості — на 120 
кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток (у ра-
зі одночасного перебування у власнос-
ті платника податку квартири/квартир 
та житлового будинку/будинків, у тому 
числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

4. Встановити ставки земельного 
податку:

4.1. За земельні ділянки, норма-
тивну грошову оцінку яких проведено, 
у розмірі 3 відсотка від їх нормативної 
грошової оцінки, для земель загально-
го користування у розмірі 1 відсоток від 
їх нормативної грошової оцінки,  а для 
сільськогосподарських угідь, а саме: 
рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні 
насадження у розмірі 1 відсоток від їх 
нормативної грошової оцінки.

4.2. За земельні ділянки, які зайняті 
житловим фондом і використовуються 
без отримання прибутку, у розмірі 0,04% 
від їх нормативної грошової оцінки.

4.3. За земельні ділянки, які пе-
ребувають у постійному користуванні 
суб’єктів господарювання (крім держав-
ної та комунальної форми власності), у 
розмірі 4 відсотка від їх нормативної 
грошової оцінки.

4.4. За земельні ділянки, розта-
шовані за межами населених пунктів, 
встановлюється у розмірі 5 відсотків 
від нормативної грошової оцінки оди-
ниці площі ріллі по області.

5. Для підакцизних товарів, реалі-
зованих відповідно до підпункту 213.1.9 
пункту 213.1 статті 213 Податкового ко-
дексу України, ставки акцизного податку 
встановити у розмірі 5 відсотків від вар-
тості (з податком на додану вартість).

6. Секретарю виконкому сільської 
ради Карпець І. Б. оприлюднити дане 
рішення на інформаційному стенді сіль-
ської ради.

7. Контроль за виконанням рішен-
ня покласти на бюджетну комісію та 
на  головного бухгалтера сільської ра-
ди  Шак М. В.

Сільський голова 
Б. ГРЕЙДА

Єзупільська селищна рада Тисменицького району 
Івано-Франківської області 

РІШЕННЯ 
ХІ сесія VІІ скликання

 05 липня 2017 року селище Єзупіль

Про місцеві податки і збори 
на 2018 рік

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

1. Встановити на території селища 
Єзупіль з 01 січня 2018 року наступні 
податки і збори:

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

відмінне від земельної ділянки.
1.3. Транспортний податок.
1.4. Акцизний податок.
2. Затвердити:
2.1. Положення про порядок справлян-

ня податку на землю, згідно з додатком 1.

2 . 2 .  Ставки  податку  на  не -
рухоме  майно ,  в ідм інне  в ід  зе -
мельно ї  д і лянки ,  з г і дно  з  до -
датком  2 .

2.3. Ставки транспортного податку, 
згідно з додатком 3.

2.4. Ставки акцизного податку, згід-
но з додатком 4.

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

4 .  Контроль  за  виконанням 
цього  р ішення  покласти  на  ко -
міс ію  з  питань  регламенту,  де -
путатської  діяльності  та  етики , 
бюджету  та  соціально -економіч -
ного  розвитку.

Селищний голова 
Г. Є. КУШНІР

Витяг з Положення про порядок 
справляння плати за землю

1.1. Ставка земельного податку за 
земельні ділянки, нормативну грошову 
оцінку яких проведено (незалежно від 
місцезнаходження): 

1.1.1. У відповідності до п.274.1 По-
даткового кодексу України ставка по-
датку за земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, вста-
новлюється: 

— для сільськогосподарських угідь 
(ріллі, сіножатей, пасовищ та багаторіч-
них насаджень) та земель загального 
користування 1,0 відсоток від їх норма-
тивної грошової оцінки;

— за земельні ділянки, які перебу-
вають у власності та постійному корис-
туванні суб’єктів господарювання (крім 
державної та комунальної форми влас-
ності), ставки земельного податку вста-
новлюються у розмірі 3,0 відсотка від їх 
нормативної грошової оцінки;

— за земельні ділянки, зайняті жит-
ловим фондом, які використовуються 
без отримання прибутку, встановлюєть-
ся 0,1 відсотка від їх нормативної гро-
шової оцінки;

— за земельні ділянки, зайняті не-
житловим фондом (окремі будівлі, спору-
ди та їх частки), для фізичних осіб ставка 
земельного податку встановлюється у 
розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної 
грошової оцінки.

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

1.2.1.У відповідності до п.277.1 По-
даткового кодексу України ставка подат-
ку за земельні ділянки, розташовані за 
межами населених пунктів, встановлю-
ється у розмірі 5 відсотків від норма-
тивної грошової оцінки одиниці площі 
ріллі по області.

Витяг з Положення про ставки 
податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки
2. Встановити ставки податку на 

нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, для фізичних осіб станом 
на 01.01.2018 року в таких розмірах:

а) 0,3 відсотка – для квартири/квар-
тир незалежно від їх кількості, загальна 
площа яких перевищує 60 кв. метрів;

б) 0,3 відсотка – для житлового бу-
динку/будинків незалежно від їх кіль-
кості, загальна площа яких перевищує 
120 кв. метрів, різних типів об’єктів жит-
лової нерухомості, в тому числі їх час-
ток (у разі одночасного перебування у 
власності платника податку квартири/
квартир та житлового будинку/будинків, 
у тому числі їх часток) незалежно від їх 
кількості, загальна площа яких переви-
щує 180 кв. метрів;

в) за наявності у власності платни-
ка податку об’єкта (об’єктів) житлової 

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

г) 0,3 відсотка – для господарських 
(присадибних) будівель – допоміжних 
(нежитлових) приміщень, до яких на-
лежать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, 
котельні, бойлерні, трансформаторні 
підстанції тощо;

д) 0,1 відсотка – для інших видів 
нежитлової нерухомості.

3. Встановити ставки податку на 
нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки для юридичних та фізичних 
осіб – підприємців в таких розмірах:

а) 0,25 відсотка – для об’єктів жит-
лової та/або нежитлової нерухомості.

Витяг з Положення про порядок 
справляння транспортного податку

Об’єкт оподаткування – є легкові 
автомобілі, з року випуску яких мину-
ло не більше п’яти років (включно) та 
середньоринкова вартість яких стано-
вить понад 750 розмірів мінімальної за-
робітної плати, встановленої законом 
на 1 січня (1,03 млн грн).

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

Строки сплати податку для фізичних 
осіб – протягом 60 днів з дня вручен-
ня податкового повідомлення-рішення. 

Положення про ставки 
акцизного податку

Акцизний податок з реалізації че-
рез роздрібну торговельну мережу під-
акцизних товарів – це податок, кошти 
від якого зараховуються до місцевого 
бюджету.

Платники податку – фізичні та юри-
дичні особи, які проводять реалізацію 
через роздрібну торговельну мережу 
підакцизних товарів.

Об’єкт оподаткування – операції 
з реалізації суб’єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакциз-
них товарів.

Ставка податку: встановити став-
ку акцизного податку в розмірі 5 (п’ять) 
відсотків від вартості реалізованих під-
акцизних товарів (з податком на дода-
ну вартість).

Секретар селищної ради 
С. Д. КУДЛЯК

Примітка: З повним текстом додат-
ків можна ознайомитися в приміщенні 
Єзупільської селищної ради за адресою: 
селище Єзупіль, вул. С. Бандери, 50.

Кір поширюється 
районом

У цьому році, протягом березня-червня, після звернення за медичною до-
помогою у 52 мешканців району, в т.ч. у десяти дорослих (старше 18 років), 
встановлено діагноз «кір». В даний час не функціонують навчально-освітні 
заклади, але кількість хворих все одно поступово зростає. Переважно хво-
ріють діти вікової групи п’ять-дев’ять років (26 дітей).

Випадки кору зареєстровано у 18 насе-
лених пунктах району, сімейні осередки (по 
двоє хворих) — у шести населених пунктах, 
найбільше — у Тязеві, Ямниці, Милуванні та 
Тисмениці.

З усіх захворілих 44,2% не щеплені про-
ти кору, 26,9% мають тільки одне щеплення. 
На даний час діагноз підтверджено лабора-
торно у двадцяти трьох хворих. Більшість з 
них були госпіталізовані в обласну клінічну 
інфекційну лікарню, восьмеро — з с. Ямниці 
— на амбулаторному лікуванні.

Отже, кір — висококонтагіозне (легко 
поширюється) вірусне інфекційне захворю-
вання переважно дитячого віку, яке характе-
ризується вираженою інтоксикацією, ката-
ральними явищами з боку дихальних шляхів, 
кон’юнктивітом і папульозно-плямистими ви-
сипаннями на шкірі. Передається від хворої 
на кір людини повітряно-краплинним шляхом 
при кашлі, чиханні, розмові. З крапельками 
слизу вірус може переноситись на значні від-
стані. Майже 99% тих, хто раніше не хворів на 
кір, після контакту з хворим заражаються.

Період інкубації (час від потрапляння 
збудника в організм до появи перших ознак 
захворювання) триває від семи до 21-го дня 
(в середньому дев’ять-одинадцять днів). Дже-
релом інфекції є хвора людина з останніх 
кількох днів інкубаційного періоду до п’ятого 
дня після появи висипань.

Початок захворювання гострий. У хво-
рих з’являються симптоми інтоксикації, ката-
ральні явища. Температура звичайно висока, 

турбує головний біль, слабкість, нежить, ка-
шель, виникають симптоми кон’юнктивіту. 
До кінця першого — початку другого тижня 
хвороби на слизовій оболонці щоки виника-
ють плями, ніби посипані манною крупою. 
Це цінна діагностична ознака, що дозволяє 
поставити діагноз до появи висипу.

На третій-четвертий день хвороби стан 
хворого погіршується, за вухами з’являється 
висипка, яка протягом доби поширюється на 
обличчя, шию і верхню частину грудей, на-
ступного дня — на тулуб і верхні кінцівки, а 
ще через день — на нижні кінцівки. Елементи 
висипу «цвітуть» три дні, з четвертого почина-
ють згасати в тому самому порядку, в якому 
вони з’явилися. На місці висипу згодом по-
чинається дрібне висівкоподібне лущення.

Кір часто є причиною ускладнень, і се-
ред них поширені ларингіт, стоматит, пневмо-
нія, трахеобронхіт. Найбільш небезпечним є 
ускладнення, пов’язане з ураженням нерво-
вої системи — коровий енцефаліт.

Для цієї інфекції характерна циклічність 
підйому захворюваності кожні п’ять-шість ро-
ків, і останній пік захворюваності був у 2012 
році. Тоді захворів 241 мешканець району. 
Черговому підйому захворюваності «сприяє» 
і стан колективного імунітету серед населен-
ня, який невпинно знижується через погане 
забезпечення вакцинами в попередні роки, 
активною антивакцинальною кампанією в 
ЗМІ, відмовами батьків від щеплень.

У 2016 році було охоплено щепленнями 
проти кору, паротиту, краснухи 79% дітей у ві-

ці одного року і 41,2% — у шість років. У 2017 
році ЛПЗ району одержали 2950 доз вакцини 
КПК (проти кору, паротиту, краснухи), і це по-
криває потребу для визначених вікових груп 
(рік і шість років), але ще біля 1,5 тис. дітей 
залишилися не щепленими у попередні роки.

Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) прогнозує епідемію кору в Україні у 
2017 році. За даними ВООЗ рівень щеплень 
від найстрашніших інфекційних хвороб в 
Україні найнижчий у світі — 50% населення. 
У категорію ризику захворювання на кір у 
2017 році потраплять і люди старші 30 років.

Щоб запобігти поширенню недуги ду-
же важливо своєчасно виявити і ізолюва-
ти хворого. За особами, що були в контакті 
з хворим, встановлюється медичний нагляд, 
в організованих колективах вводяться об-
межувальні заходи.

Найбільш ефективний метод поперед-
ження захворювання — вакцинація, оскільки 
заходи щодо локалізації джерела інфекції 
і переривання шляху передачі не завжди 
ефективні, а сприйнятливість людини до 
кору дуже висока. Вакцинація проти кору 
проводиться дітям у віці 12 місяців, ревак-
цинація — у шість років, згідно з календарем 
профілактичних щеплень, затвердженим 
наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 
року № 595 (у редакції наказу МОЗ України 
від 11 серпня 2014 року № 551). Варто від-
значити, що в результаті активної імунізації 
в організмі формується імунітет, достатній 
для захисту від кору протягом кількох де-
сятків років.

Перші прояви кору часто схожі на ба-
нальну застуду. Тому радимо, при будь-яких 
катаральних ознаках у дитини чи доросло-
го, які не хворіли раніше на кір, звертатися 
до лікаря. Фахівець завжди може розпізна-
ти це захворювання і тим самим зменшити 
ризик ускладнень кору та попередити його 
поширення серед населення.

Надія ГЛУШКО, завідувач відділення 
організації епіддосліджень
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

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

ЯКИМЕЦЬ Тетяну Сергіївну, 
15.07.1984 р. н., секретаря Тязівської 
сільської ради;

СВОРАК  Наталію  Петрівну, 
18.07.1978 р. н., секретаря Тисмениць-
кої міської ради; 

ГІЛЬТАЙЧУК Галину Михайлів-
ну, 20.07.1955 р. н., директора Тис-
меницького районного фонду «Центр 
підтримки ініціатив і розвитку підпри-
ємництва».

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 краяни!

16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила один із основоположних актів на-
шої державності – Декларацію про державний суверенітет України.

Прийняття доленосного документа стало, безперечно, першим кроком до омрі-
яної незалежності. Це був виклик історії та цілій системі, воля нації, що заявила 
про своє право жити у власному домі.

Декларація закріпила правовий фундамент подальших демократичних пере-
творень: встановила верховенство, самостійність, повноту і неподільність дер-
жавної влади на усій території України, незалежність і рівноправність у зовнішніх 
відносинах, заклала основоположні постулати законодавчої системи, визначала 
орієнтири на розвиток демократії, забезпечення прав і свобод людини. Саме на 
Декларацію опиралася Верховна Рада, приймаючи 21 серпня 1991 року омріяний 
поколіннями українців Акт проголошення незалежності.

Тож щиро вітаємо вас, шановні краяни, із річницею знаменної події в історії 
країни. Нехай Бог оберігає нашу землю, допомагає крок за кроком долати непро-
сті випробування та здобувати перемоги на благо України. 

Шановні бухгалтери!
Вітаємо вас із професійним святом – Днем бухгалтера, який відзначають що-

річно 16 липня. 
Професія бухгалтера є однією із найбільш поширених та значущих у нашій державі. 
Від вас залежить злагоджена робота усіх сфер народного господарства райо-

ну. Адже саме бухгалтери забезпечують чіткий контроль фінансових потоків, сво-
єчасність податкових платежів, заміряють фінансовий пульс району. 

Ми цінуємо вашу відданість справі, сумлінність та професійну майстерність. 
Переконані, що саме ці якості є й завжди будуть надійною запорукою ефективно-
го господарювання, наповнення районної скарбниці, важливою умовою подаль-
шого розвитку району.

Щиро бажаємо вам у цей чудовий літній день значних і творчих досягнень, міц-
ного здоров’я, благополуччя, особистого щастя, і хай дебет завжди дорівнює кредиту.

Голова районної  державної адміністрації               Голова районної ради
                        Іван СЕМАНЮК          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 погодження списання на території Черніївської 
сільської ради основних меліоративних фондів та 

переведення осушених земель у немеліоровані угіддя
Розглянувши матеріали, подані Чер-

ніївською сільською радою, на списання 
меліоративних земель, які входять в Генп-
лан забудови села Черніїв, знаходяться в 
межах та за межами населеного пункту, 
та на яких передбачено забудову житло-
вих будинків, керуючись Законом України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 10 Земельного кодексу України, Поряд-
ком списання основних меліоративних 
фондів і переведення зрошуваних земель 

в богарні та осушених в природні угіддя, 
розробленого на виконання доручення 
Кабінету Міністрів України від 09.06.1993 
р. №13216/11 та затвердженого Міністер-
ством сільського господарства та продо-
вольства України, Державним комітетом 
України по водному господарству, Дер-
жавним комітетом України  по земель-
них ресурсах, враховуючи рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань 
розвитку села, аграрної політики, регу-

лювання земельних відносин, районна 
рада вирішила:

1. Погодити на території Черніївської 
сільської ради про доцільність списання 
меліоративних фондів і переведення осу-
шених земель в немеліоровані угіддя пло-
щею 30,6 га, а саме: урочище “Мазурське”, 
контур 900 — площею  18,3 га;  урочище “Го-
ра”, контур 529, 526 — площею  9,6 га; уро-
чище “Клітки”, контур 763 – площею  2,7 га.

2. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника голови районної 
ради І. Федоришина та постійну комісію 
районної ради з питань розвитку села, 
аграрної політики, регулювання земель-
них відносин, безпеки життєдіяльності, 
екології та раціонального природокорис-
тування (В. Мельник).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
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Р І Ш Е Н Н Я
  від 30 червня 2017 року  м. Тисмениця

Про внесення змін до рішення районної ради від 
15 березня 2013 року “Про комплексну Програму 
“Здоров’я населення Тисмениччини 2013-2020”

Відповідно до ст.43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, відповід-
но до Закону України “Про гуманітарну допо-
могу”, наказів Міністерства соціальної полі-
тики України від 13.06.2017 № 977 “Про ви-
знання вантажів гуманітарною допомогою”, 
від 13.06.2017 № 978 “Про визнання коштів 
гуманітарною допомогою”, від 13.06.2017 № 

979 “Про визнання послуг гуманітарною допо-
могою”, від 13.06.2017 № 980 “Про внесення 
змін до наказу Мінсоцполітики від 10.04.2017 
№ 594”, від 13.06.2017 № 981 “Про внесення 
змін до деяких наказів Мінсоцполітики”, ра-
йонна рада вирішила:

1. Внести зміни до Паспорта Програми 
“Здоров’я населення Тисмениччини 2013-

2020”, збільшивши обсяги фінансування на 
кожен рік до 50 тис гривень (додається). 

2. Доповнити додатком № 9 “Здоров’я 
населення Тисмениччини 2013-2020” тако-
го змісту: “Перелік заходів, обсяги та дже-
рела фінансування розділу Оплата тран-
спортно-експлуатаційних послуг із пере-
везення гуманітарної допомоги”.

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника голови районної 
ради І. Федоришина і постійну комісію ра-
йонної ради з питань охорони здоров’я, 
материнства і дитинства, соціального за-
хисту населення та підтримки сімей учас-
ників АТО (М. Лутчин).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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».

Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку серія 
ЯШ 984579, виданий 03.11.2011 р. на ім’я Семотюк Лілія Романівна на підставі 
розпорядження Тисменицької РДА від 02.04.2009 р. № 278, вважати недійсним.

Виконком Пшеничниківської сільської ради 
Тисменицького району Івано-Франківської області 

відповідно до ст. 10 Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

1. Начальник Відділу державної реєстрації  – державний реєстратор вико-
навчого комітету Пшеничниківської сільської ради.

2. Державний реєстратор Відділу державної реєстрації — державний реє-
стратор виконавчого комітету Пшеничниківської сільської ради.

Кандидати на заміщення вакантної посади державного реєстратора пови-
нні відповідати таким кваліфікаційним вимогам: бути громадянином України;
мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та, спеціальність «правознавство»; стаж роботи на державній службі не нижче 
провідного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи в інших сферах 
управління 3 роки; володіти державною мовою; досвід роботи на комп’ютері.

Особи, які відповідають зазначеним кваліфікаційним вимогам і бажають 
взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: заяву 
про участь у конкурсі; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними 
додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підви-
щення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 
копію документа, який посвідчує особу; копію військового квитка; декларацію 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, у порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції» 
(в паперовому та електронному вигляді).

Інформацію з питань проведення конкурсу, складання письмового іспиту, осно-
вних функціональних обов’язків, розміру оплати праці  можна отримати в приміщен-
ні Пшеничниківської сільської ради за адресою: с. Пшеничники, вул. Шевченка, 9.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після опублікуван-
ня оголошення про проведення конкурсу.

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 03.07.2017 № 109-р, 
05.07.2017 № 111-р “Про використання коштів з фонду на виконання депу-
татських повноважень” профінансовано видатки Фонду на виконання депу-
татських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:

Іванишина Ігоря Михайловича 
– в сумі 5 650 (п’ять тисяч шістсот 
п’ятдесят) гривень 00 копійок на при-
дбання футбольних та баскетбольних  

м’ячів для Підліської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів.

 Русиняка Петра Семеновича – в су-
мі 2 515 (дві тисячі п’ятсот п’ятнадцять) 

гривень 00 копійок та Стефінко Олек-
сандри Миколаївни – в сумі 2 400 (дві 
тисячі чотириста) гривень 00 копійок на 
покращення матеріально-технічної бази 
Тисменицької міської лікарні. 

Заника Володимира Володимиро-
вича – в сумі 5 000  (п’ять тисяч) гри-
вень 00 копійок на придбання плитки 
для підлоги для Новокривотульської 
сільської ради

Тисменицька районна рада

Подбай про пенсію
Для привернення уваги громадськості до проблем неофіційного працевлашту-
вання працівники Тисменицького об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України Івано-Франківської області провели 11 липня в м. Тисмениця публіч-
ну акцію під назвою: «Ні зарплаті в тіні».

Даний захід був проведений з ме-
тою інформування населення щодо еко-
номічних та соціальних переваг отриман-
ня легальних доходів. Під час флешмо-
бу працівники об’єднаного управління 

розповсюджували інформаційні буклети 
та листівки, переконували перехожих 
про важливість офіційного оформлення 
трудових відносин і переваги легальної 
зайнятості, пропонували реєструватись 

на Веб-порталі електронних послуг Пен-
сійного фонду України, що дає можли-
вість громадянам самостійно слідку-
вати за сплатою роботодавцем стра-
хових внесків.

Дане питання є досить актуальним, 
оскільки отримуючи сьогодні заробітну 
плату «в конверті», працівники втрача-
ють соціальні гарантії та позбавляють 
себе гідної пенсії в майбутньому.

Тисменицьке об’єднане 
управління ПФУ

Дякуємо за допомогу
За кошти районного бюджету (30 тисяч 

гривень) у фельдшерсько-акушерських пунк-
тах сіл Нові Кривотули і Терновиця Новокри-
вотульської сільської ради встановлено су-
часні енергозберігаючі вхідні двері.

Відрадно, що про соціальні установи дба-
ють і місцеві підприємці. Так, підприємець 
Надія Іванівна Арабчук безоплатно надала 
будівельні матеріали для облаштування двер-
них відкосів у новокривотульському ФАПі, за 
що висловлюємо їй щиру вдячність.

Новокривотульська сільська рада

ПОДЯКА
Адміністрація Стриганецького навчально-виховного комплексу, педаго-

гічний та учнівський колектив, батьківський комітет та громада села склада-
ють щиру подяку голові районної ради Романові Крутому, депутатам районної 
ради, начальнику відділу освіти Світлані Шарабуряк за виділені кошти на пе-
рекриття будівлі навчального закладу. Особливо хочеться подякувати голові 
правління ПАТ “Івано-Франківськцемент” Миколі Круцю за надану благодійну 
допомогу у вигляді сучасного матеріалу – шиферу, виготовленого за світо-
вими стандартами. Слова вдячності виносимо і сільському голові Андрієві 
Максиміву за сприяння у проведенні ремонтних робіт та розуміння проблем 
школи. Сьогодні будівля школи змінила свій вигляд на сучасний, а головне 
створені комфортні умови для навчання і виховання стриганецьких дітей.

З повагою — директор НВК Роман ЛАПІНСЬКИЙ

На 66-му році життя помер Петро Іванович Паховський (29. 09. 1951. – 
11. 07. 2017.), колишній керуючий Тисменицьким відділенням Ощадбанку, який 
свого часу працював керівником селянської спілки у Вільшаниці, заступником 
голови колгоспу в Кривотулах. 19 років Петро Іванович був касиром право-
славної церкви у рідній Хом’яківці, двічі обирався депутатом районної ради.

Колишні колеги, друзі та знайомі глибоко сумують з приводу смерті Пе-
тра Паховського та висловлюють щирі співчуття дружині, синові та всій ро-
дині покійного.
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«Ровесницями» , 
футбольним турніром 
та показом етноодягу
запам’яталося жителям села Чорнолізці та гостям, які завітали 12 липня у цей мальовничий ку-
точок Тисмениччини, святкове дійство з нагоди 627-ої річниці від часу першої писемної згадки 
про населений пункт. Скажу більше, патріотизм та любов до малої батьківщини були присутні в 
кожному дійстві, які ознаменували спільне свято: чи це спортивний батл на місцевому стадіоні, 
який протягом останніх років став повноцінною футбольною ареною, а чи власне святковий кон-
церт, який пройшов під гаслом «Моє село — найкраще в світі».  

Направду, кожен мешканець села, 
навіть працюючи у світах, намагається 
підтримувати свою малу батьківщину, бо 
тут коріння роду, тут черпають наснагу для 
звершень та перетворень рідної громади. 
Відтак Чорнолізці своїми працьовитими 
односельцями славляться скрізь, а день 
села — прекрасна нагода вкотре запрезен-
тувати своє рідне село, перша згадка про 
яке датована 1390 роком.

Спортивною гордістю села є футболь-
на команда «Козацький острів», що останні-
ми роками «назбирала» чи не всі футболь-
ні трофеї, відтак найкращим дарунком селу 
став власне футбольний турнір, де спортив-
ну злість демонстрували вуличні команди: 

«Ділниці»; «Драбівка»; «Фігура» та «Центр». 
У запеклій боротьбі футбольна фортуна була 
прихильнішою до «Центру», якому дістався 
тріумфальний кубок та подяка уболівальни-
ків, які завітали того дня на стадіон. Окрім 
того, призери та навіть володар четвертого 
місця отримали грошові премії сільської ради 
та депутата обласної ради Василя Гладуна. 

Місцевих аматорів будинку культури, 
яких з гордістю можна назвати мистецькою 
гордістю Чорнолізців, односельці та гості 
свята побачили вже на сцені чорнолізько-
го храму культури. Формуючи сценарій, ди-
ректор будинку культури Наталія Мельник 
разом із художнім керівником Михайлом 
Фициком намагалися якомога більше слів 

сказати про рідне 
село. Відтак після 
благословення на-
стоятеля храму Перенесення мощей свя-
тителя Миколая отця Василя Качура, ві-
тальної промови сільського голови Антона 
Збіглея та депутата обласної ради Василя 
Гладуна, першим дарунком глядачам була 
пісня «Моє село» на слова та музику світ-
лої пам’яті Йосипа Григоровича Слободяна 
у виконанні вокального ансамблю «Ост-
рівчанка». Слова поезії «Мої Чорнолізці» 
вчителя історії місцевої школи Івана Тер-
новецького, покладені на музику інстру-
ментальним колективом «Чорнолізька га-
льорка», вилилися у прекрасну вокальну 
композицію, яку виконала дзвінкоголоса 
юнь села із молодіжного хору. Юна поете-
са Христя Гладун запрезентувала власну 
поезію «Моє село».  

Жартівливі та ліричні народні пісні про-
звучали у виконанні перспективних вокаліс-
тів Василя Слободяна, Тетяни Петрів, Олек-
сандра Леніва та Галини Данилюк, які, не 
зважаючи на юний вік, вже прославили свої 
Чорнолізці на районному та всеукраїнсько-
му рівнях. А скільки емоцій вклали у хоре-
ографічні композиції підопічні хореографа 
Яни Палюги із танцювального колективу 
«Намисто». Відтак щирі глядацькі овації від 
найрідніших лунали після кожного їх виступу. 

Не шкодували аплодисментів жителі 
села, коли на сцені з’явилися спеціальні 

гості. Потужним вокалом розігріла публі-
ку Інна В’ялова із Богородчан. Фольклор-
ний ансамбль «Ровесниці» із села Тишків-
ці, що на Городенківщині, де виступають 
жіночки поважного віку, став побратимом 
чорнолізької «Острівчанки» у Києві під час 
зйомок популярного телевізійного проек-
ту «Фольк-мюзік». Відтак спільні концерти 
обидвох колективів та обмін досвідом ста-
ли для них доброю традицією. 

Мистецьку атмосферу свята підсилили 
вироби місцевих умільців, які демонструва-

лися у залі: вишивка Галини Назарук та гіпсо-
ві скульптури Мар’яни Мельник. Ще більше 
захопили роботи дизайнерок одягу Оксани 
Савик та Марії Дзіворонюк, які під час дефіле 
продемонстрували чорнолізькі модельки. 

Святкуючи свято єднання, Чорнолізці 
вкотре продемонстрували свій потужний 
людський ресурс, який уміє натхненно тру-
дитися та потужно відпочивати, пишучи 
славний літопис малої батьківщини. А те, 
що село має перспективу, свідчать наве-
дені ведучими дійства факти. Чорнолізь-
ка громада належить до найчисельніших 
в районі, налічуючи понад три тисячі на-
селення. Проживають тут 18 багатодітних 
матерів, 35 жінок отримали статус «мате-
рі-героїні», від початку року лелеки при-

несли 16 малюків, у селі утворилося вісім 
нових сімей… 

Дякуючи аматорам за прекрасний 
концерт, сільський голова Антон Збіглей 
та обласний депутат Василь Гладун не 
приховували щирих емоцій та не знахо-
дили слів для передачі вражень від по-
баченого мистецького дійства на про-
славу рідного села. Відтак спеціальним 
розпорядженням очільник громади від-
значив людей, які дбають, аби Чорно-
лізці процвітали: це депутат обласної 

ради Василь Гладун, депутат районної 
ради Василь Мельник, керівник «Штерн-
Агро» Ігор Гордійчук, вокальний ансамбль 
«Острівчанка» та фольклорний колектив 
«Ровесниці». 

Поміж святкуванням 627-ої річниці 
від часу першої писемної згадки про на-
селений пункт дружня громада не опусти-
ла ще однієї дати в літописі села. У день 
рівноапостольних святих Петра і Павла 
минула шоста річниця від часу відкрит-
тя чорнолізької оази — відпочинкового 
комплексу «Козацький острів». Відтак 
день села продовжився спільним гулян-
ням на території просторого комплексу.      

Оксана САКОВСЬКА 

Спадщина

Пісенне майбутнє Чорнолізців: Тетяна Петрів, Василь Слободян, Галина Данилюк, Олександр Ленів

Тишківські «Ровесниці»

Щирі емоції почесних гостей: А. Збіглей, В. Гладун, о. Василь Качур з їмостю

Хореограф Яна Палюга в ролі моделі Танцюють наймолодші «намистинки»Під час хореографічної композиції «Сюїта» виступили декілька десятків танцюристів

Колоритна  «Острівчанка»

Етноколекція made in Чорнолізці

Декламує Христя Гладун
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Довге: 
красиве і квітуче
Як тільки по обіді у день Різдва Івана Хрестителя поруч зі стадіоном 
у Довгому зазвучала українська музика, звідусіль сільськими вулич-
ками потягнулися сюди довгівчани на спільне святкування Дня села, 
яке цьогоріч для громади виявилося ювілейним. 

Аби пафоснішим зробити 580-ту річ-
ницю від часу першої писемної згадки 
про мальовничий куточок Тисмениччи-
ни  сільський голова Роман Червак разом 
із виконавчим комітетом та депутатським 
корпусом запросили багато гостей: голову 
Тисменицької районної ради Романа Кру-
того, першого заступника голови Тисме-
ницької районної державної адміністрації 
Володимира Заника, керівника товариства 
з обмеженою відповідальністю «Стрига-
нецький кар’єр» Володимира Чуйка, очіль-

ників сусідніх громад: Андрія Максиміва 
зі Стриганців, Богдана Бідочку із Рошнева 
й Оксану Шалауту з Узина. 

Разом із громадою раділи поваж-
ному дню народженню депутат район-
ної ради Іван Макар, директор Довгів-
ського навчально-виховного комплексу 
Марія Біла із педагогічним колективом, 
працівники соціальної сфери села: фель-
дшерсько-акушерського пункту, клубу, 
бібліотеки, поважні газди і газдині, які 
щоденною працею творять історію ма-
ленької батьківщини. Саме творцям іс-
торії Довгого: зовсім юним, скромним та 
працьовитим старшим людям адресува-
лося привітання очільника громади Ро-
мана Червака. Слова подяки пролунали 
й на адресу керівництва району та меце-
натів: товариства «Стриганецький кар’єр» 
та місцевого фермера Василя Воловця, 
компанії «Даноша», які доклалися, аби 
ювілей села став потужним святом для 
кожного мешканця Довгого та гостей. 

День села – це окрім всьо-
го свято єднання громади, яке 
пов’язує минуле, сьогодення та 
майбутнє, відтак вартує вернутися 
до витоків та зупинитися на  слав-
ному минулому населеного пункту. Одна 
з історичних версій походження назви се-
ла повідує, що на березі річки поселився 
рибак на ймення Іван Довгий і згодом з 
невеликої пристані виникло село. Щодо 
іншої версії, то вона така — під час нападу 
татар на Галич, покидаючи свої оселі, га-

личани тікали вздовж Дністра, де і надов-
го залишались, тому і назвали цю місце-
вість Довгою. Кілька разів за польського 
та австрійського панування змінювалася 
назва: в 1506 році топонім звучав «Длу-
ге», в 1546 — «Долхе», а з 1886-го знову 
повернулася стара назва села — «Довге».

Розташований в мальовничому ку-
точку Тисмениччини, на берегах Дністра 
на межі Тисменицького та Галицького 

районів Івано-Франківської області та 
Монастириського району Тернопільщи-
ни, даний населений пункт має свою ро-
дзинку, бо розташований по обидвох бе-
регах річки Дністер, відтак єдиним засо-
бом сполучення, який зберігся з давніх 
часів і по цей час, є човен. Більше того, 
Довге — єдине село в районі, де є най-
більше культових споруд: одна УАПЦ й 
дві УГКЦ (одна з церков — за Дністром). 

Варто відмітити, що у 580-ий рік ма-
лої батьківщини довгівчани мають ще 
один ювілей: 25 років тому, у січні 1992 
року, у селі, яке раніше належало до Стри-
ганецької сільської ради, утворено сіль-
ську раду. Відтак самостійний розвиток 

громади у період незалежності спричи-
нився до певного піднесення та ще біль-
шого прагнення кожного мешканця села 
зробити милий серцю куточок кращим. 

На даний час в селі працюють на-
вчально-виховний комплекс, фельдшер-
сько-акушерський пункт, клуб, сільська 
бібліотека. Аби Довге було повноцінною 
громадою, наполегливо разом із депутат-
ським корпусом працює очільник сіль-
ської ради, залучаючись підтримкою 
районної ради та меценатів. «Тільки за 
останніх півтора року з районного бю-
джету на потреби села було скеровано 
майже 350 тисяч гривень, — відзначив у 
вітальній промові голова районної ради 
Роман Крутий. — Можливо це незначні 
кошти, відтак допомагатимемо надалі, 
зокрема, у планах — завершити заміну 
вікон у навчально-виховному комплексі 
та подальша підтримка релігійних громад 
села. А подарунком до Дня села стане у 
найближчі два тижні оновлення оргтех-
ніки у сільській раді. У день Різдва Івана 
Хрестителя вітаю усіх зі святом, іменин-
ників особливо, а з нагоди 580-ої річниці 
села подяка кожному, хто робить свій вне-
сок у розвиток і процвітання Довгого». 

Щирими побажаннями достатку, бла-
гополуччя, мирного неба та Божої благо-
даті завершували свої промови перший 
заступник голови РДА Володимир Заник 
та керівник ТОВ «Стриганецький кар’єр» 

Володимир Чуйко, наголошуючи на уні-
кальності мальовничого села Довге, що 
розкинулося по обидвох берегах Дністра. 

Мистецьку частину поважних уродин 
забезпечили представники відділу куль-
тури райадміністрації та Народного до-
му міста Тисмениця під орудою Михайла 
П’ятничука. Методистові відділу культури 
Людмилі Федик доручили роль ведучої 
та сценариста концерту, в той час як Ми-
хайло Григорович став звукорежисером. 

Довгівські газди і газдині, представ-
ники середнього покоління та зовсім юні 
мешканці села гучними оплесками дя-
кували за щиру пісню та українські тан-
ці народному аматорському ансамблю 

танцю «Тисменичанка» (керівники: за-
служений працівник культури Украї-
ни Ярема Галига та Роман Шкрумида), 
аматорському молодіжному вокальному 
ансамблю «Фортуна» (керівник Тамара 
Березіцька), вокальному квартетові с. 
Клубівці, вокальному ансамблю із По-
бережжя (керівник Оксана Белько), во-
калістам Інні Данчук, Діані Шатарській, 
Світлані Данчук, Василеві Дубіцькому. 
Кожен виступ аматорів художньої само-
діяльності навіть наймолодших захоплю-
вав змістовно підібраним репертуаром 
сучасної естрадної пісні, а поява на сцені 
народного аматорського фольклорного 

колективу «Горицвіт» будинку культури 
села Узин (керівник Марія Борковська) 
потішила шанувальників народної пісні 
та фольклору. 

Поруч зі сценою розгорнулася виїз-
на торгівля на всяк смак: дітям було що 
вибрати із іграшкового краму та кольоро-
вих кульок, в той час коли старші втамо-
вували спрагу прохолодними напоями та 
соковитими кавунами. Посмакував при-
сутнім на довгівському ювілеї широкий 
асортимент м’ясної та ковбасної продук-
ції відомої фірми «Даноша». Орендуючи 
у населеному пункті землі, компанія на 
прохання громади зробила таку разову 
акцію: навідуючись у намет із символі-

кою «Даноша», кожен бажаючий кушту-
вав досхочу м’ясну продукцію. Окрім то-
го, частину продукції компанія доставила 
довгівчанам, які мешкають за Дністром. 

В той час, коли глядачі насолоджу-
валися мистецьким дійством на сцені, у 
вербовому затінку жителі села Михайло 
Бідочка та Володимир Сабецький, якого 
з поваги люб’язно в селі кличуть «дядя», 
чаклували над запашною рибною юшкою 
за власним рецептом. Смакували нею усі, 
бо наварили її місцеві кухарі аж 70 літрів! 
Так громада бавилася до пізньої ночі, 
адже ювілейний концерт продовжився 
святковою дискотекою. 

Поміж жвавим спілкуванням із гос-
тями з гордістю сільський голова навів 
статистику, коли у 1939 році тут прожи-
вало 1350 мешканців, з яких 1255 укра-
їнців-грекокатоликів, 80 українців-ри-
мокатоликів і 15 євреїв. Відтак ми пе-
ресвідчилися, що очільник громади та 
місцеві активісти окреслюють перспек-
тивне майбутнє Довгого, бо маючи таку 
мальовничу природу та трудолюбивих 
людей, село змушене відродити бувалу 
міць, бо красива і квітуча місцевість на 
берегах Дністра не може не перетвори-
тися у туристичну мекку. 

Оксана САКОВСЬКА

Поки старшим зручно на стільцях, молодші розмістилися на травичці 

В. Заник та Р. Крутий побажали Довгому процвітання

Танцює «Тисменичанка»

Р. Червак, М. Біла, І. Макар, В. Чуйко

Поважні довгівські газди спостерігали за концертом в затінку Народний фольклор від узинських аматорів

М. Бідочка та В. Сабецький за 
приготуванням рибної юшки

Красуні-вокалістки з Побережжя Вокаліст В. Дубіцький із «Тисменичанкою» Завжди драйвова «Фортуна»
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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 25 грудня 2015 року 
“Про цільову програму фінансування мобілізаційних заходів та цивільного 

захисту населення в Тисменицькому районі на 2016-2020 роки”
Відповідно до ст. 43 Закону України  “Про місцеве са-

моврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постій-
ної комісії районної ради з питань розвитку місцевого са-
моврядування, адміністративно-територіального устрою, 
регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав 
людини, законності і правопорядку, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до п. 5 Паспорта цільової програми фі-
нансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту на-
селення в Тисменицькому районі на 2016-2020 роки, виклавши 
його в такій редакції:

“5. Обсяги фінансування Програми – 4850,0 тис грн”
Роки Обсяги фінансування (тис. грн.)
 Всього, у т.ч. за джерелами фінансування:
 тис. грн.   район. бюд.   місц. бюд.   ін. джерела
2016-2020 4850,0 4100,0 500,0 250,0
в т.ч. - - - -
2016 650,0 500,0 100,0 50,0
2017 1050,0 900,0 100,0 50,0
2018 1050,0 900,0 100,0 50,0
2019 1050,0 900,0 100,0 50,0
2020 1050,0 900,0 100,0 50,0

2. Внести зміни до п. 6 Паспорта цільової програми 
фінансування мобілізаційних заходів та цивільного за-
хисту населення в Тисменицькому районі на 2016-2020 
роки, додавши підпункт 10 такого змісту: “фінансування 
заходів, пов’язаних із оздоровленням та реабілітацією 
учасників АТО та членів їх сімей (оплата транспортних 
послуг, проїзду учасників АТО та членів їх сімей, послуг 
із проживання та харчування учасників АТО та членів їх 
сімей, оплата послуг із організації та проведення тре-
нінгів, семінарів, майстер-класів з учасниками АТО та 
членами їх сімей)”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на 
заступника голови районної ради І. Федоришина та по-
стійну комісію районної ради з питань розвитку місце-
вого самоврядування, адміністративно-територіального 
устрою, регламенту, депутатської діяльності та етики, за-
хисту прав людини, законності і 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 цільову програму профілактики правопорушень
Тисменицької місцевої прокуратури на 2017-2020 роки  

Керуючись Законом України “Про місцеве само-
врядування в Україні”, з метою підвищення ефектив-
ності роботи Тисменицької місцевої прокуратури, за-
безпечення протидії злочинності, враховуючи розпо-
рядження районної державної адміністрації від 19 
червня 2017 року № 348 “Про схвалення проекту ці-
льової програми профілактики правопорушень Тис-
меницької місцевої прокуратури на 2017-2020 роки”, 
рекомендації постійної комісії районної ради з питань 
розвитку місцевого самоврядування, адміністратив-
но-територіального устрою, регламенту, депутатської 
діяльності та етики, захисту прав людини, законності 
і правопорядку, районна рада вирішила:

1. Затвердити цільову програму профілактики пра-
вопорушень Тисменицької місцевої прокуратури на 2017-
2020 роки (далі – Програма) (додається). 

2. Фінансовому управлінню районної державної адмі-
ністрації, виходячи з можливостей дохідної частини район-
ного бюджету, при формуванні районного бюджету на 2017 
і наступні роки передбачати кошти на виконання програми. 

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації 
заходів програми на кожний рік передбачаються щорічно при 
формуванні районного бюджету і затверджуються рішенням 
районної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника голови районної ради І. Федоришина та постійну 
комісію районної ради з питань розвитку місцевого самовря-
дування, адміністративно-територіального устрою, регламен-
ту, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, 
законності і 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 цільову програму профілактики правопорушень 
Галицького міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України 

в області на 2017-2020 роки  
Керуючись Законом України “Про місцеве самовряду-

вання в Україні”, з метою запобігання та протидії злочинам, 
що віднесені до компетенції органів СБУ, вживання заходів 
щодо їх виявлення, попередження та припинення, врахо-
вуючи розпорядження районної державної адміністрації 
від 19 червня 2017 року № 349 “Про схвалення проекту ці-
льової програми профілактики правопорушень Галицького 
міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в 
області на 2017-2020 роки”, рекомендації постійної комісії 
районної ради з питань розвитку місцевого самоврядуван-
ня, адміністративно-територіального устрою, регламенту, 
депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, за-
конності і правопорядку, районна рада вирішила:

1. Затвердити цільову програму профілактики пра-
вопорушень Галицького міжрайонного відділу Управління 
Служби безпеки України в області на 2017-2020 роки (да-
лі – Програма). 

2. Фінансовому управлінню районної державної адмі-
ністрації, виходячи з можливостей дохідної частини район-
ного бюджету, при формуванні районного бюджету на 2017 
і наступні роки передбачати кошти на виконання програми. 

3. Встановити, що бюджетні призначення для реаліза-
ції заходів програми на кожний рік передбачаються щоріч-
но при формуванні районного бюджету і затверджуються 
рішенням районної ради про бюджет на відповідний бю-
джетний період.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника голови районної ради І. Федоришина та постійну 
комісію районної ради з питань розвитку місцевого само-
врядування, адміністративно-територіального устрою, ре-
гламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав 
людини, законності і 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 цільову програму профілактики правопорушень Тисменицького 
районного сектору з питань пробації Західного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції на 2017-2020 роки   
Керуючись Законом України “Про місцеве самовряду-

вання в Україні, з метою підвищення ефективності роботи 
районного сектору з питань пробації, забезпечення про-
тидії злочинності, враховуючи розпорядження районної 
державної адміністрації від 19 червня 2017 року № 351 
“Про схвалення проекту цільової програми профілакти-
ки правопорушень Тисменицького районного сектору з 
питань пробації Західного міжрегіонального управління 
з питань виконання кримінальних покарань та пробації 
Міністерства юстиції на 2017-2020 роки”, рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань розвитку місце-
вого самоврядування, адміністративно-територіального 
устрою, регламенту, депутатської діяльності та етики, за-
хисту прав людини, законності і правопорядку, районна 
рада вирішила:

1. Затвердити цільову програму профілактики пра-
вопорушень Тисменицького районного сектору з питань 
пробації Західного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 
юстиції на 2017-2020 роки  (далі – Програма) (додається). 

2. Фінансовому управлінню районної державної адмі-
ністрації, виходячи з можливостей дохідної частини район-
ного бюджету, при формуванні районного бюджету на 2017 
і наступні роки передбачати кошти на виконання програми. 

3. Встановити, що бюджетні призначення для реаліза-
ції заходів програми на кожний рік передбачаються щоріч-
но при формуванні районного бюджету і затверджуються 
рішенням районної ради про бюджет на відповідний бю-
джетний період.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника голови районної ради І. Федоришина та постійну 
комісію районної ради з питань розвитку місцевого само-
врядування, адміністративно-територіального устрою, ре-
гламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав 
людини, законності і 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 цільову програму профілактики правопорушень 
Тисменицького відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в області на 2017-2020 роки  
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, з метою підвищення ефективності роботи Тисмениць-
кого відділу поліції Головного управління Національної поліції 
України в області, забезпечення законності і правопорядку в 
районі, враховуючи розпорядження районної державної адмі-
ністрації від 19 червня 2017 року № 350 “Про схвалення проекту 
цільової програми профілактики правопорушень Тисменицького 
відділу поліції Головного управління Національної поліції Укра-
їни в області на 2017-2020 роки”, рекомендації постійної комісії 
районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, 
адміністративно-територіального устрою, регламенту, депутат-
ської діяльності та етики, захисту прав людини, законності і пра-
вопорядку, районна рада вирішила:

1. Затвердити цільову програму профілактики право-
порушень Тисменицького відділу поліції Головного управ-
ління Національної поліції України в області на 2017-2020 
роки (далі – Програма). 

2. Фінансовому управлінню районної державної адмі-
ністрації, виходячи з можливостей дохідної частини район-
ного бюджету, при формуванні районного бюджету на 2017 
і наступні роки передбачати кошти на виконання програми. 

3. Встановити, що бюджетні призначення для реаліза-
ції заходів програми на кожний рік передбачаються щоріч-
но при формуванні районного бюджету і затверджуються 
рішенням районної ради про бюджет на відповідний бю-
джетний період.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника голови районної ради І. Федоришина та постійну 
комісію районної ради з питань розвитку місцевого само-
врядування, адміністративно-територіального устрою, ре-
гламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав 
людини, законності і 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 районну програму переходу КП “ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 
“ТИСМЕНИЦЯ” на мовлення в багатоканальній телемережі МХ-5 у 

стандарті DVB-T2 (MPEG-4) (цифрове телебачення) на 2017-2018 роки 
Відповідно до п. 2 ст. 43 Закону України “Про міс-

цеве самоврядування в Україні”, закону України “Про 
інформацію”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про 
державну підтримку засобів масової інформації та со-
ціальний захист журналістів”, Рішення Національної ра-
ди України з питань телебачення і радіомовлення від 
01.12.2010 № 1684 “Про затвердження Плану розвитку 
національного телерадіоінформаційного простору”, між-
народні договори в сфері свободи слова та інформації, 
ратифіковані Україною  та з метою переходу КП “ТЕЛЕ-
РАДІООРГАНІЗАЦІЯ “ТИСМЕНИЦЯ” на цифрове мовлен-
ня, районна рада вирішила:

1. Затвердити районну програму переходу КП “ТЕЛЕ-
РАДІООРГАНІЗАЦІЯ “ТИСМЕНИЦЯ” на мовлення в багато-
канальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) 
(цифрове телебачення) на 2017-2018 роки.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміні-
страції, виходячи з можливостей дохідної частини районного 
бюджету, передбачити кошти на виконання заходів програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника голови районної ради І. Федоришина і постійну 
комісію районної ради з питань гуманітарної політики та 
свободи слова (В. Заник).

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 23 грудня 2016 року 
“Про програму підтримки селекції та насінництва в рослинництві 

Тисменицького району на 2016-2020 роки” 
Відповідно до Закону України “Про державну підтримку 

сільського господарства України”, статті 43 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи реко-
мендації постійної комісії районної ради з питань розвитку 
села, аграрної політики, регулювання земельних відносин, 
безпеки життєдіяльності, екології та раціонального приро-
докористування, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 23 
грудня 2016 року “Про програму підтримки селекції та 
насінництва в рослинництві Тисменицького району на 
2016-2020 роки”, виклавши  колонку  “Результат   впро-
вадження” таблиці “Перелік заходів, обсяги та джерела 

фінансування програми”  додатка до Програми у такій 
редакції: “Збільшення обсягів виробництва, підвищен-
ня урожайності, якості картоплі, овочевих, круп’яних та 
кормових культур”.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника голови районної ради І. Федоришина та постій-
ну комісію районної ради з питань розвитку села, аграр-
ної політики, регулювання земельних відносин, безпеки 
життєдіяльності, екології та раціонального природоко-
ристування (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 внесення змін до рішення районної ради від 23 березня 2016 
року “Про цільову програму проведення лабораторно-діагностичних 
та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в 

Тисменицькому районі на 2016-2020 роки” 
Відповідно до Закону України “Про державну під-

тримку сільського господарства України”, статті 43 За-
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради 
з питань розвитку села, аграрної політики, регулюван-
ня земельних відносин, безпеки життєдіяльності, еко-
логії та раціонального природокористування, районна 
рада вирішила:

1. Внести зміни до колонки “Всього”  таблиці “Пе-
релік заходів, обсяги та джерела фінансування цільо-
вої програми проведення лабораторно-діагностичних та 
лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної 
медицини в Тисменицькому районі в 2016-2020 роках”  

додатка до цільової програми проведення лаборатор-
но-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у 
сфері ветеринарної медицини в Тисменицькому районі 
в 2016-2020 роках  виклавши  її  в  п. 1 в  редакції  “16 
000”,  а  в п.  2 - в редакції  “4 000”.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника голови районної ради І. Федоришина та постій-
ну комісію районної ради з питань розвитку села, аграр-
ної політики, регулювання земельних відносин, безпеки 
життєдіяльності, екології та раціонального природоко-
ристування (В. Мельник).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ
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Овен
Овни задумують щось гран-
діозне, про що завжди мов-
чали. Друзі та колеги підтри-
мають вас у починаннях, то-

му будьте сміливішими. Вдало пройдуть 
ділові переговори. Ось тільки в коханні 
Овну злегка не щастить, але це тимча-
сові труднощі.

Тілець
Зірки не радять Тільцю бра-
тися за те, з чим він не встиг-
не впоратися. Сил і бажання 
мало для досягнення мети. 

Присвятіть тиждень відпочинку, розсла-
бленню на природі та зустрічам з хоро-
шими людьми. Таким чином, Тілець лег-
ко абстрагується від насущних проблем і 
зможе запланувати нові справи.

Близнюки
Близнюкам доведеться злег-
ка посумувати, коли вони ді-
знаються, що шеф не підпи-
сав їх заяву на відпустку. Не 

впадайте у відчай, значить, ще не час 
відпочивати. Грошова ситуація безхмар-
на, тому дозвольте собі покупки.

Рак
Зірки прогнозують Раку теплий 
і душевний тиждень. Вас всі 
обожнюють та шанують, про 
що ще бажати? Єдина склад-

ність, з якою вам доведеться зіткнутися – 
фінансова криза. Хоча, і з неї Рак зможе лег-
ко вибратися, якщо попрацює в інтернеті. 
Для того, щоб не порушити ідилію в сімей-
ному житті, вам потрібно бути відвертішими.

Лев
Наступного тижня Леву ні-
чого не захочеться робити, 
що не дивно. Адже, на вулиці 
прекрасна літня погода, тож 

хочеться лежати на пляжі. Але врахуй-
те, якщо не буде завершено розпочаті 
справи, то розраховувати на великий 
прибуток не варто. Успіх буде на боці 
Лева, що займається наукою, літерату-
рою та мистецтвом.

Діва
Чекайте на яскраві зміни в 
особистому житті. Ваш нещо-
давній любовний роман стане 
обговорюватися не тільки дру-

зями й колегами, а й бабусями на лавці. 
Гарний тиждень, щоб відволіктися від тур-
бот і клопотів, зібрати рюкзак і відправи-
тися в турпохід. Принаймні, якщо ви дав-
но планували відпочинок, то він повинен 
бути активним і різноманітним.

Терези
Терезам не варто переходи-
ти на особистості, навіть як-
що цього дуже захочеться. 
Якщо сперечаєтесь з началь-

ством, то дотримуйтесь рамок пристой-
ності. Раптова зустріч посеред тижня мо-
же кардинально вплинути на особисте 
життя Терезів. Ви так сильно закохає-
тесь, що забудете про все на світі. Хо-
ча, обачність в таких справах не зайва.

Скорпіон
На цьому тижні відповідаль-
ність і кількість завдань на 
роботі помітно зросте. Але, 
якщо Скорпіон все прорахує 

наперед і складе план, то впорається з 
об’ємом. Любовний роман виявиться не 
тільки бурхливим, але й перспективним.

Стрілець
Стрільцям ніщо не завадить 
відправитися в дальню по-
їздку. Спокійно можете зби-

рати валізи. Сприятливий тиждень для 
Стрільця, який вирішив зробити пропо-
зицію обранцеві. Тільки не забудьте ку-
пити подарунок, а також влаштувати ро-
мантичну вечерю при свічках.

Козеріг
Наступного тижня з шану-
вальників вишикується ціла 
черга, тому Козеріг буде лише 

вибирати гідного з гідних. Тільки не по-
миліться. Козероги люблять дарувати 
подарунки несподівано та оригінально. 
Саме оригінальність його надихає най-
більше. Тому, запропонуйте незвичайну 
вечерю, наприклад, на свіжому повітрі.  

Водолій
Водолій отримає такий при-
буток, що навіть підрахувати 
всю суму не зможе. Доведеть-
ся кликати на допомогу роди-

чів або друзів. Але врахуйте, що ділитися 
доведеться з усіма. Продуктивний тиждень 
для творчого Водолія, а ось технічними 
роботами займатися не слід. Особливо, 
якщо вони пов’язані з електрикою.

Риби
Зірки рекомендують Рибам 
на розпланувати роботу, щоб 
вже до кінця тижня виявити-
ся вільними від справ. Мож-

ливий приїзд гостей з іншого міста, то-
му ретельно підготуйтеся до зустрічі. 
У вихованні дітей краще спиратися на 
свої знання, а не бродити по просторах 
інтернету. Неприємностей зі здоров’ям 
не передбачається, що теж добре.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 17 по 23 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 зе-
мельній ділянці 0,05 га. Три кімнати, ве-
ранда, комора, газ. Вода на вулиці (пом-
па). 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 цен-
тру. Ціна договірна. Тел.: 068 234 29 09, 
Микола Дмитрович.
 Січкарню,  швейну машинку. Тел.: 
096 189 75 94.
  Будинок  в центрі м. Тисмениця, 
вул. Запорізька, 7/2. Недорого. Тел.: 
099 322 56 85.
 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 сталь-

ні 32 мм, труби нержавіючі 25 мм, елек-
троди нержавіючі, труби каналізаційні 
чавунні 50,100, люки каналізаційні, бак 
на воду із  нержавійки на 500 л, облицю-
вальну плитку для підлоги, облицюваль-
ну плитку для кухні і ванни різних кольо-
рів, лінолеум на матеріалі з малюнком, 
штучне хутро рожевого кольору, шев-
ську машинку Зінгер (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.
  Терміново земельну ділянку під будів-
ництво в м.Тисмениця, вул. Америка 
(район новобудов), 10 соток, всі кому-
нікації, асфальтний під’їзд, документи 
у наявності власника. Ціна договірна. 
Тел.: 066 904 66 27.
  Будинок та земельна ділянка (загаль-
на площа 37 соток) в с. Стриганці. Ціна 
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 
виробничого призначення. Тел.: 068 169 
73 00, 050 373 39 57.
  Господарку в урочищі «Швейцарія»: буди-
нок, літня кухня, стайня, стодола, кладо-
ва, 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.
 Новобудову в селі Чорнолізці (180 кв. 
м), ділянка 15 соток, бетон під господар-
ське приміщення. Тел.: 096 534 66 07.

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

Різне
 Чоловік 40-188-90 без шкідливих зви-
чок познайомиться для створення сім’ї 
з дівчиною (17-23 років) без шкідливих 
звичок, без дітей (зріст та вага бажано 
великі). При потребі згоден на пере-
їзд. Тел.: 066 374 30 66, 067 918 29 91. 

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Фігурна лінійка. 
4. Риба-пішохід. 7. Африканська дер-
жава зі столицею Порто-Ново. 9. Пере-
носна перегородка. 10. «Букет» звуків. 
12. Столітник. 13. Старогрецька назва 
Західної Грузії. 14. Столиця Єгипту. 17. 
Званий вечір. 18. Частина змагань. 20. 
Спеціальний мусульманський одяг, 

який одягають під час здійснення па-
ломництва. 21. Хулахуп. 22. Єгипетський 
хрест. 24. Американський актор, режи-
сер, продюсер та співак … Мерфі. 28. 
Жанр японської пісні. 29. Приміщення 
для утримання та розведення лабора-
торних тварин. 33. Тенісний майданчик. 
36. Австралійський дикий  собака. 

37. Італійський скрипковий майстер, вчи-
тель Андреа Гварнері. 38. Стародавнє 
місто майя. 39. «Люди дрібного … обра-
жаються дрібницями» (Ларошфуко). 40. 
Африканський лелека.

По вертикалі: 1. Морський заєць. 2. 
Топлене свиняче сало. 3. «Хто схиляєть-
ся над тими, що впали – випрямляється 
на весь зріст, хто піднімає … – підносить 
себе» (Інгерсолл). 5. Рекламний газ. 6. 
Африканське полювання. 7. Вожак ци-
ганського табору. 8. Трав’яниста росли-
на з запашним кореневищем. 9. Збитки. 
11. Богиня полювання та жіночності у 
римській міфології. 15. Велика крижи-
на занесена на мілину. 16. Фальшива 
гробниця. 17. Дерев’яна інкрустована 
шкатулка. 19. Австрійський та швейцар-
ський фізик-теоретик. 23. Вид петлі при 
в’язанні. 25. Японські в’єтнамки. 26. Па-
даюча зірка. 27. «Деякі помиляються зі 
… помилитися» (вислів Лессінга). 30. Хлі-
бороб в стародавній Спарті. 31. Часни-
ковий соус. 32. Настоятель мечеті. 34. 
Бог родючості в єгипетській міфології. 
35. Річкова затока.

Відповіді на кросворд в № 27:
По горизонталі: 1. «Боїться». 7. Мак-

са. 8. Амвон. 12. Хаскі. 13. Ідо. 14. Кобол. 
17. Окіп. 18. Гуляш. 20. Фуко. 23. До. 24. 
Бутси. 25. Інабі. 26. Ів. 30. Інія. 31. «Вда-
чу». 32. Глід. 35. Ляпіс. 36. Сак. 37. Ко-
пра. 40. Велюр. 41. Хатор. 43. Конкорс.

По вертикалі: 2. Осса. 3. ТТ. 4. Сумо. 
5. Танка. 6. Фобос. 9. Таліб. 10. Аделі. 
11. Розум. 15. Хондрія. 16. «Досвіду». 18. 
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34. «Собою». 38. Бюро. 39. Каюр. 42. Ік.
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Дії при виявленні вибухонебезпечних предметів
З початку 2017 року в Тисменицькому районі виявлено та знешкоджено 12 
вибухонебезпечних предметів. 

У разі виявлення боєприпасів або 
речей, за зовнішніми ознаками схожих 
на боєприпаси, необхідно:

по можливості попередити про 
підозрілий предмет осіб, які знаходять-
ся поряд;

відвести на максимальну від-
стань усіх людей (не менше 100 метрів), 
які знаходились поблизу; 

позначити місце знаходження 
предмета, а по можливості огороди-
ти його;

негайно повідомити про знахід-
ку місцеву владу, пожежно-рятувальну 
службу, поліцію та очікувати прибуття 
представників цих служб на безпечній 
відстані від предмета.

Категорично забороняється:
курити та використовувати від-

критий вогонь поблизу місця знаходжен-
ня вибухонебезпечного предмета;

 піднімати, витягувати з ґрун-
ту, зрушувати з місця, кидати, уда-
ряти і розбирати будь-які підозрілі 
предмети.

У будь-якому разі при виявленні ви-
бухонебезпечного предмету або пред-
метів підозрілого характеру лише без-
умовне виконання заходів безпеки є га-
рантією того, що не станеться випадку 
каліцтва чи загибелі.

Тисменицький РВ УДСНС 
в Івано-Франківській області

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.
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З ювілеєм!
Сільський голова Угринова, депутати, члени виконкому сільської ради щиро 

вітають із ювілеєм працівника Угринівської сільради
Іванку Іванівну САДЛОВСЬКУ

та бажають з нагоди цього прекрасного її свята сонячного літнього настрою, 
енергії й натхнення до праці, до життя, тепла й уваги від близьких, рідних, друзів, 
гарних дарунків від долі, Божої ласки й опіки, міцного здоров’я і ще так раз віку!

В теплі, щедрі, ясні дні ювілей прийшов до Вас.
Хай у домі і рідні буде завжди все гаразд.
Хай квітучим, любим Вам повсякчас здається світ.
А Господь внесе у план ще півсотні гарних літ.
Щоб достаток, мир, любов з Вами мешкали у домі.
Щоб не знали смутку Ви і не знали руки втоми.
Хай любов’ю і добром буде кожен день зігрітий,
Хай в очах цвіте весна, а у серці — ясне літо.

З ювілеєм!
16 липня святкує свій 80-річний ювілей 

наша добра, рідна і дорога мама, 
а для внуків і правнуків чудова бабуся, 

жителька с. Чорнолізці 
Ганна Юрківна МЕЛЬНИК.

Вітаємо її з цим гарним святом. Бажаємо 
доброго здоров’я, душевного тепла та радісно-
го життя до наступних ювілеїв.

Мчать літа у вічність за літами
Й накладають мудрість на устах.
Хто збагнув найвищу цінність мами
Не зійде на бездуховний шлях.

Хто би нас не радував дарами,
Хто би солодкі не казав слова — 
Найдорожчий скарб — у серці мами
Для дітей, поки вона жива.

В Божий світ чарівний і багатий
Нас вона з любов’ю привела,
Йдем в життя ми щастя здобувати
З під її затишного крила.

А в житті між злом й добром йде битва, 
Де святе все топчуть фальш і гріх.

Тільки щира мамина молитва 
Всюди береже дітей своїх.

Хоче їм добра всім без заплати,
Бо любов її понад усе.
На землі цій кожна добра мати
Матір Божу у душі несе.

Рідна мамо, дякують Вам внуки
Й правнуки, яким іще рости,
За безмежну ласку й добрі руки,
А за вчинки злі нас всіх прости.

Хай Господь Вам ще років намножить
За молитви, за добро для нас,
І візьме до себе Матір Божа,
Коли прийде визначений час.

Діти, внуки і правнуки

Віват!
Футбольний клуб «К&К» села Рибне надсилає найщиріші 

вітання президентові клубу 
Андрію Богдановичу КЛАПКУ 

з нагоди 45-річчя!
Вітаємо із ювілейним святом! Нехай життя буде багатим!
На здоров’я, і на силу, і на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки без турбот і без мороки!
На прибуток і достаток – 
На фінансовий порядок!
На підтримку і повагу, на рішучість і відвагу!
На тепло і розуміння, на удачу, фарт й везіння!
Словом, на усе прекрасне, 
На постійне й своєчасне!
Зичим успіхів, визнання і великого кохання!
Ганяйте м’яч, передавайте пас,
Кричіть від забитого майстерно голу,
Аби наш клуб в чемпіонаті

Давав усім відмінно фору!

  ПОГОДА

У понеділок, 17 лип-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +13°С, 
вдень: +23°С. Вітер пів-
днічно-західний 1 м/с.

У вівторок, 18 липня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +13°С, денна: 
+25°С. Вітер пів нічно-
за хід ний 1 м/с.

У середу, 19 липня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +15°С, вдень: 
+26°С. Вітер пів нічно-
західний 3 м/с.

У четвер, 20 липня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +17°С, денна: 
+26°С. Ві тер пів нічно-
східний 1 м/с.

У п’ятницю, 21 лип-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +16°С, 
вдень: +28°С. Вітер пів-
денно-східний 1 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Перед дощем пуп’янки троянд і 
шипшини не розпускаються.

  Якщо земля під кущем бур’яну «ку-
ряче просо» ніби покроплена водою 
— вдень задощить.

  Озерна жаба вилізла на берег — 
просить дощу.

  Якщо п’явки бунтують, судомно 
звиваються, виповзають з води і 
присмоктуються до сухого місця — 
бути грозі.

  Грім гримить довго й невираз-
но — на тривалу негоду, недов-
го, різко й лунко — невдовзі бу-
де сонячно.

  Висока й крута веселка — на ві-
тер, низька й положиста — на дощ.

15 липня — Фотія
  Якщо з’явилися жовті листочки 

на деревах — на ранню осінь і зиму.
18 липня — Кирила

  Якщо місяць яскравий, то на ще-
дрий врожай.

20 липня — Фросини
  Переважно дощовий день, який 

започатковує негоду.

Наостанок

З днем народження!
Колектив Тисменицького районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді вітає з днем народження свою колегу —  
головного бухгалтера 

Наталію Володимирівну НОВАК.
Нехай приходить все удача, піймай у житті свій шанс,
Щоби не турбувала нестача, щоб прибутковим був баланс.
Баланс життєвих сил, гармоній, надій на краще майбуття,
Прекрасних на душі симфоній, що гонять смуток в забуття.
Книга приходу та видатків хай повниться в графі «прихід»,
Щоб назбирала добрих статків: здоров’я, щастя, многих літ!

З 85-літтям!
Щиро вітаємо нашого дописувача, людину з 

активною життєвою позицією, 
невгамовного і енергійного вболівальника за 

культурний розвиток нашого 
району, колишнього начальника районного 

відділу культури, директора ОНМЦ
Петра Дмитровича ЛАВРУКА

з 85-річним ювілеєм. 
Щиро бажаємо оптимізму й радості від жит-

тя, втілення задумів та ідей, шани від людей, 
любові від рідних і в доброму здоров’ї бадьо-
ро крокувати життєвою стежиною ще не один 

десяток літ!

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

Петрівська обнова у Слобідці
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Свято з нагоди 393-ої річниці від часу першої пи-
семної згадки про населений пункт продовжилося 
концертним дійством за участю місцевих аматорів. 
Слобідські фестини, до проведення яких сільська рада 
долучила свого постійного партнера ТОВ «Штерн-Агро» 
(Ігор Гордійчук), яке орендуючи тут землі, вчасно роз-
раховується із пайовиками, та віднаходить можливість 

повсякчас підтримувати інші соціальні 
проекти в селі, та місцевих підприємців 
Ольгу Мельник та Любов Мороз, вдали-
ся на славу. 

На цьому подарунки для громади у 
День села не закінчилися. Вітаючи гро-
маду директор слобідської дев’ятирічки 
Володимир Шарабуряк передав односель-
цям вітання від депутата обласної ради 
Василя Гладуна та продемонстрував по-

дарунок — мультимедійний проектор для навчально-
го закладу.   

В цей насичений подіями  день районним гос-
тям вистачило часу, аби разом із керівником гро-
мади Андрієм Мельником та місцевими активіста-
ми оглянути інші інфраструктурні об’єкти Слобідки. 
Зокрема під час відвідин православної святині, де 
коштом районного бюджету, меценатів та громади 
здійснюється реконструкція системи опалення, отець 
Роман Олексюк вручив очільникам  району ікони із 
зображеннями святих, які оберігатимуть державних 
мужів та надихатимуть на добрі справи задля про-
цвітання Тисмениччини.  

Оксана САКОВСЬКА 

Вітання громаді від голови районної ради 
Р. Крутого. І. Семанюк, І. Тимчук, о. Мирослав


