
ТИЖНЕВА МАСОВА ГАЗЕТА П’ЯТНИЦЯ, 21 липня 2017 року, № 29 (7026)

Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+19°С, вдень: +30°С. 

Вітер південно-східний 2 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+20°С, вдень: +25°С. Вітер північно-
західний 2 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: +18°С, денна: +27°С. Вітер 
південо-східний 1 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Нагороди всім 
фанатам футболу: 
від гравців — 
до журналіста

 стор. 4

 Веселе свято з 
грозою і димком

 стор. 6

 Терниста 
доля одного 
інтелігента

 стор. 8

 Тисменицьким 
на мушку 
не потрапляй

 стор. 12

У Крилос до Матері-
заступниці

Всеукраїнська Патріарша проща до Галицької чудотворної іко-
ни Матері Божої, покровительки Галицького краю, в с. Крилос 
(Давній Галич) відбудеться 5-6 серпня. Її очолить Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав. Цьогорічна проща присвячена 100-літ-
ньому ювілею об’явлень Матері Божої в Фатімі (Португалія).

Рівно 100 років тому Богоро-
диця, об’явившись у Фатімі, да-
ла свої знамениті послання для 
цілого світу. «Якби люди знали, 
якою є вічність, вони зробили б 
усе для того, щоб змінити своє 
життя», — повчає Діва Марія.

Ці слова є закликом до кож-
ного з нас узяти активну участь у 
спасінні своєї душі. Церква дає 
нам багато різних засобів, яки-
ми можемо сприяти спасінню на-
шої душі. Одним із них є проща.

Час прощі — це час, коли 
можна обдумати все життя, зу-
пинитися, відчути спокій, через 
втому фізичну отримати духовні 
сили. Відкинути матеріальні кло-
поти хоч на декілька днів прощі і 
віднайти в собі сили для бороть-
би за власну душу. Не потрібно 
зайвих слів, лише відчути тишу, 
подивитися навкруги, на блиск 
сонця, на красу природи, на ближ-
ніх — як на найкращих друзів. Це 
час виправити помилки, подума-
ти про майбутнє, відкрити для се-
бе Вічність. Спробуймо побути в 
тиші хоча б годинку, хоча б кілька 
хвилин. Ми часто боїмося її. Бо 

в тиші ми бачимо те, що втрати-
ли. У тиші до нас говорить голос 
сумління, ми менше бачимо фі-
зичного, а починаємо відчувати 
духовне. Проща не всіма сприй-
мається однаково. Дехто не розу-
міє, чому він прийшов чи приїхав 
на прощу. І все ж потрібно всіх 
прочан прийняти із любов’ю. Ми 
мусимо знаходити причини, чому 
люди інколи так дивно себе по-
водять. І ми маємо їм допомогти 
своїми діями, своїм прикладом, 
своєю усмішкою. Проща — це зі-
брання людей, які по-різному ро-
зуміють Бога.

Святий Папа Іван Павло ІІ по-
вчав: «Прощі відбивають материн-
ство Марії, вони — немов маяки, з 
яких благословенний образ Матері 
Господа веде народи шляхом миру 
та християнського життя. Як приві-
лейовані місця навернення, покути 
та примирення душ з Господом, во-
ни також виявляють материнську 
дію Марії в душах…»

На цьогорічній прощі до Кри-
лоса запланований традиційний 
піший хід паломників з Івано-Фран-
ківська, Калуша та Бурштина. У цих 

трьох містах у суботу, 5 серпня, об 
8:00 одночасно розпочнеться Боже-
ственна Літургія та благословення 
прочан у дорогу. Серед заходів цьо-
горічної прощі запланована презен-
тація програми «Вірність. Жертва. 
Місія» з нагоди 400-ліття Василі-
янського Чину Святого Йосафата, 
урочисте винесення для почитання 
чудотворної ікони Матері Божої, 
молитви на оздоровлення. Крім 
того, відбудуться і нічні чування, 
які провадитимуть семінаристи, а 
опісля — євангелізаційно-мистець-
ка програма для молоді.

Кульмінаційним моментом 
молінь стане Архієрейська Бо-
жественна Літургія, яку в неді-
лю о 9:00 відслужить Патріарх 
УГКЦ Блаженніший Святослав.

Прес-служба Івано-
Франківської Архієпархії УГКЦ

Тисмениця на межі екологічної катастрофи

Калюжі  рожевого  кольору,  які  17 липня 
утворилися  на  обійсті  тисменичанина  Сергія 
Круліковського, зафіксовані на камери, можна 
сприйняти  за  фотошоп. Проте  це  чистісінька 
правда  — таким  був  наслідок  прориву  очис-

них  мереж  на  хутрових  підприємствах  район-
ного  центру.

Власник помешкання на вулиці Шевській, 26, яке 
впритул межує із каналізаційним колектором даних 
компаній, одразу ж зрозумів причину появи темно-ко-

ричневої калюжі з характерним різким запахом поруч 
із господарською будівлею. Що дивно, за якихось пів-
години вода стала яскраво рожевого кольору… 

 Закінчення на 2 стор.

Помешкання тисменичанина межує з хутровим виробництвом

Людство без облагородження його тваринами і рослинами загине, збідніє, впаде у злостивий відчай, як одинак на самоті.
Андрій Платонов

Не понижуючи рівень
Рік тому на сільському ста-

діоні у Вільшаниці вперше успіш-
но провели молодіжне свято, яке 
поєднали з Днем села. І цього 
року, готуючи нову програму, ор-
ганізатори – сільська рада на чо-
лі з головою Володимиром Ющи-
шиним, депутати й члени викон-
кому, активісти села найбільше 
вболівали за те, аби втримати 
заданий рівень, маючи при цьо-
му мінімальний фінансовий ре-
сурс. Напередодні матінка-при-
рода додала тривоги – сльотава 
субота нітрохи не віщувала со-
нячної днини. Але в неділю, 16 
липня, все вдалося – і небесна 

канцелярія виявилася прихиль-
ною, і найголовніший, людський 
ресурс був на висоті.

Початок святкування вигля-
дав дещо напруженим: начебто, 
мало зібралося людей (але по-
серед літа годі сподіватися, аби 
люди прийшли на захід о третій 
дня); «сорока на хвості» прине-
сла, що на святі не буде нікого 
з району, і то, звісно, засмутило 
організаторів. Отож, відкриваю-
чи разом зі священиком Василем 
Середюком програму, В. Ющи-
шин вибачився за очільників ра-
йону, які через поважну причину 
не змогли прибути.  Закінчення на 7 стор.
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«ВОЛЯ» об’єдналась 
із командою 

Михайла Саакашвілі 
в одну партію 

«Рух нових сил»
Нещодавно, в квітні, партія «ВОЛЯ» оголосила про об’єднання з політичною 
силою Михайла Саакашвілі «Рух нових сил». На переконання партійців, чинна 
українська влада олігархів та корупціонерів тягне країну на дно та не в змозі 
втілювати ефективні реформи. Її має замінити альтернативна команда мо-
лодих, активних, чесних людей, які прагнуть бути політиками якісно нового 
рівня. В Україні такі люди вже створюють нові демократичні політичні сили, 
втім вони надто малі за чисельністю, щоб поодинці протистояти провлад-
ним партіям. Тому такі нові політсили як «ВОЛЯ» та «Рух нових сил» вирішили 
об’єднати свої зусилля в одну політичну партію та закликають приєднуватись 
й інші нові партії та громадських активістів.
Членами Ради партії «Рух нових 

сил» тепер стали Михайло Саакашві-
лі, Давід Сакварелідзе, нардеп Юрій 
Дерев’янко та очільниця фракції «ВО-
ЛЯ» в Івано-Франківській облраді Оль-
га Галабала.

«Я захоплений запалом, який є у 
«ВОЛІ», їх чітким баченням, куди тре-
ба рухатись, що робити і як захищати 
інтереси людей. Вони боролись проти 
знищення лісів, виступають за націо-
налізацію Бурштинської ТЕС Ахметова 
тощо. Вони роблять конкретні кроки 
для змін, а тепер ми робитимемо їх ра-
зом», – зазначив Михайло Саакашвілі.

Упродовж трьох місяців після 
об’єднання єдиною командою депу-
татів, активістів, прихильників партії 
«ВОЛЯ» та «Руху нових сил» вони актив-
но напрацьовують план дій для зміни 
країни. Так, завдяки досвіду третього 
президента Грузії Михайла Саакашвілі, 
за президентства якого пострадянська 
корумпована країна зробила великий 
стрибок у своєму розвитку, та досвіду 
представників «ВОЛІ», які мають де-
путатів у місцевих радах різних рівнів 
та ведуть активну боротьбу за зміни 
на місцях, вони напрацювали Програ-
му змін країни за 70 днів – 5 сесійних 
тижнів Верховної Ради. Днями Михай-
ло Саакашвілі та Юрій Дерев’янко пре-
зентували програму активу партії на 
Прикарпатті.

За цією програмою, на першому 
сесійному тижні треба реформувати 
політичну систему – прийняти закон 
про імпічмент Президента, зняття де-
путатської недоторканності, запрова-
дити процедуру відкликання депутатів, 
створити антикорупційні суди. На друго-
му – прийняти закон про розвиток еко-
номіки та перезавантажити державну 
службу. На третьому — знищити моно-
полії та провести податкову і митну ре-
форми. Четвертий тиждень присвятити 
прийняттю законопроектів для досяг-
нення миру в країні та розвитку інфра-
структури. На п’ятому – реформувати 
систему освіти та охорони здоров’я.

«Таким способом за короткий тер-
мін Грузія стала однією з найрозви-
нутіших пострадянських республік. 
Ці зміни реально втілити в Україні, 
якщо у Верховну Раду пройде біль-
шість нових, свідомих, активних лю-
дей з нашої команди, які приймати-

муть всі необхідні законопроекти та 
втілюватимуть ці реформи» – зазна-
чив Юрій Дерев’янко.

Окрім напрацювання чітких кроків 
для зміни країни, партійці «Руху нових 
сил» вже діють та досягають перемог. 
На минулому тижні, представники «Руху 
нових сил» з різних областей України, в 
тому числі Івано-Франківщини, вийшли 
на мітинг під Верховну Раду, аби не до-
зволити народним депутатам прийняти 
рішення, які призведуть до занепаду 
країни. Вони домоглися зняття недо-
торканності з кількох нардепів-злоді-
їв, які знаходяться під слідством, та їх 
взяття під арешт, домоглись реєстрації 
законопроекту про повне зняття недо-
торканності зі всіх депутатів Верховної 
Ради, не допустили призначення на по-
саду аудитора Національного антико-
рупційного бюро України людини, яка 
б поставила хрест на цьому незалеж-
ному органі, що бореться з корупцією.

«Цілий день ми блокували вихо-
ди Верховної Ради, щоб не допустити 
прийняття ганебних рішень, схожих до 
тих, які прийняла влада Януковича 16 
січня 2014 року. Без нашої позиції і їх-
нього жаху, що вони не можуть вийти 
з будівлі Верховної Ради, нічого б не 
було. Але ми маємо розуміти, що цей 
Парламент більше ні на що не здатний, 
тому ми маємо збільшувати команду 
і рухатись до нових змін», – заявила 
очільниця фракції «ВОЛЯ» в облраді, 
член Ради партії «Рух нових сил Михай-
ла Саакашвілі» Ольга Галабала.

Відтак, «ВОЛЯ» та «Рух нових сил», 
об’єднавшись в єдину політичну силу, 
сьогодні мають тисячі активістів та при-
хильників у кожній області України, де-
путатів місцевих рад різних рівнів, які 
на минулих виборах у 2015 році про-
йшли від партії «ВОЛЯ», в тому числі 
Івано-Франківської обласної ради, се-
ред яких Ольга Галабала, Олег Атама-
нюк, Ольга Федишина, Галина Мако-
та, Андрій Марійчин та Марія Рудик. 
Вони і вся команда «Руху нових сил 
Михайла Саакашвілі» запевняють, що 
і надалі відстоюватимуть інтереси гро-
мад і своїх виборців, працюватимуть 
для розвитку Прикарпаття та якісних 
змін як на місцевому, так і всеукраїн-
ському рівнях.

Соломія ХРЕПТИК

Тисмениця 
на межі екологічної 

катастрофи
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Щоб убезпечити свою родину, де 
окрім двох дорослих ще троє діток, та 
уникнути зараження питної води у кри-
ницях ще й сусідів, господар одразу ж 
забив на сполох. Сергій Круліковський, 
як депутат Тисменицької міської ради, 
звернувся до міського голови Степана 
Сворака із проханням ініціювати прове-
дення міської комісії ТЕБ та НС. Скеру-
вав письмового листа до виконуючого 
обов’язки начальника управління Держ-
продспоживслужби в Тисменицькому 
районі Яреми Бориса з повідомленням 
про прорив каналізації, а відтак витік 
невідомої речовини з різким запахом 
та підтоплення господарської будівлі. 
До слова, кожна зі служб відреагува-
ла. Керівник хутрового підприємства 
«Тисмениця» Іван Артемович допоміг 
тисменичанинові залучити необхідних 
спеціалістів.

Державна екологічна інспекція в Іва-
но-Франківській області вже робила пе-
ревірки, проте висновку ще не надала. 
Аналогічно, ще немає експертного висно-
вку Івано-Франківської регіональної ла-
бораторії Держпродспоживслужби. Тож 
поки невідомо, що за рідина розлилась, 
чому виник прорив та хто відповідальний.

На місце прориву вчора приїжджала 
санстанція, фахівці якої відібрані проби 
води відправили на аналізи до обласно-
го центру. Про те, що це відходи хіміч-
ного походження, розповідає власник 
помешкання, свідчить той факт, що коли 
відкачали відходи, земля «вигоріла». 

Господар звертається до усіх не-
байдужих допомогти розв’язати дану 
ситуацію, адже колись славна хутро-
вим промислом Тисмениця, ще не од-
не століття пожинатиме плоди даного 
виробництва. 

При цьому депутат Тисменицької 
міськради С. Круліковський наголошує, 
що, по-великому, не про його помешкан-
ня йдеться (ні воду з криниці, ні фрукти 
та овочі з власного саду й городу Крулі-
ковські споживати не будуть), а про за-
грозу екологічної катастрофи для ледь 
не всієї Тисмениці. Очисні споруди ко-

лишньої хутрової фабрики збудовані ще 
в середині 1960-х років, комунікації зруй-
новані від часу. Нині вкрай необхідно, 
і то негайно, відремонтувати каналіза-
ційні мережі в Тисмениці.

Саме для таких потреб і призначені 
кошти обласного фонду охорони навко-
лишнього природного середовища. І це 
аж дуже немалі кошти. Порівняйте: на-
весні обласна рада затвердила так зва-
ний бюджет розвитку в сумі 30 мільйонів 
гривень, а з екологічного фонду на різ-

ні потреби було спрямовано 80 мільйо-
нів – на берегоукріплення, регулювання 
русел, якісь озеленення... Каналізацію 
вже роблять по селах, і це добре. Але 
про екологічну ситуацію в Тисмениці, 
перевищення допустимих норм шкід-
ливих речовин у воді й ґрунті говорять 
десятиліттями – і ніц з того. Дарма, що 
в 10-тисячному містечку майже немає 
криниць з придатною для споживання 
водою. З іншого боку, кошти, виділені 
з природоохоронного фонду на захо-
ронення хімічних речовин, виявлених 
кілька років тому по вулиці Шевченка, 
так і не освоєні.

Щодо розподілу «екологічних» гро-
шей в обласній раді запровадили не 
завжди виправдану практику, за якою 

пропорційною частиною коштів можуть 
оперувати депутати. А вони, звісно, дба-
ють про свої округи. Тисмениця і в цій 
каденції не має в облраді свого депу-
тата. Відтак, сподіваємось, у ситуацію 
зможуть вникнути депутати від інших 
округів, візьмуться за вирішення про-
блеми міська та районна влади.

Оксана САКОВСЬКА, 
Володимир ЗАНИК

Фото з мережі Фейсбук

«Вигоріла» земля — наслідок прориву каналізації

Два роки патрульної поліції. Які висновки?
Два роки тому на вулиці Києва вийшли перші патрульні поліцейські, які ста-
ли уособленням реформи МВС. З того часу нова патрульна поліція з’явилася 
ще в 34 містах країни. Загалом Національна поліція обросла новою структу-
рою, замінивши колишнє ДАІ та ППС і докорінно змінивши методи роботи.

Реформа МВС розпочалась у грудні 
2015 року з переатестації правоохоронців, 
головним завданням якої було очищення 
системи від корумпованих кадрів. Процес 
відбувався у кілька етапів: комп’ютерні 
тести на логіку і знання законодавства, 
поліграф і співбесіда. За інформацією 
Нацполіції, за дев’ять місяців переатес-
тацію пройшли понад 80 тис. співробітни-
ків органів внутрішніх справ. Більше ніж 
5 тис. осіб було звільнено, 26% керівни-
цтва вищої ланки не пройшли атестацію. 
Критики зазначають, що переатестація 
не змогла на сто відсотків відсіяти недо-
брочесних співробітників, але водночас 
стала певним етапом очищення.

Зміни торкнулись не лише особо-
вого складу, а й структури. Нацполіція 
повністю відмовилась від ветеринарної 
та транспортної міліції, а також реорга-
нізувала управління по боротьбі з ор-
ганізованою злочинністю, так званого 
УБОЗу. Звичайно, функції цих підрозділів 
нікуди не зникли, вони були перенесені 
в інші відділи МВС. Наразі в структурі 
працюють такі підрозділи, як криміналь-
на поліція, поліція охорони, спеціальна 
поліція, поліція особливого призначен-
ня та органи досудового розслідування. 
Найбільш публічним і відкритим підроз-
ділом стала патрульна поліція.

Першими містами, в яких з’явилися 
нові патрульні, стали Київ, Львів, Оде-
са, Харків, Ужгород та Мукачево. Влітку 
2016 року патрульна поліція була запу-
щена у прифронтових містах, таких як 
Слов’янськ, Краматорськ, Сєвєродо-

нецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Маріу-
поль. Наразі, на липень 2017 року, під-
розділи патрульної поліції працюють у 
34 містах країни, і географія далі роз-
ширюється.

Обов’язок патрульних поліцейських 
— швидко реагувати на порушення пра-
вопорядку. Якщо раніше дільничний ін-
спектор відповідав за громадський по-
рядок на своїй ділянці, інспектор ДАІ 
стежив за правилами дорожнього руху, а 
патруль організовував охорону громад-
ського порядку, то зараз поліцейський 
— це три в одному. Він може оштрафу-
вати водія-порушника і розібратися з ху-
ліганом, цілодобово патрулюючи місто.

Ще одним важливим перетворен-
ням у рамках реформи став запуск до-
рожньої поліції — альтернативи колишній 
Державтоінспекції. Відтепер на 10 авто-
магістралях України 30 нарядів поліції 
пильнують за порядком. У Нацполіції 
переконують, що це — не повернення 
«сержантів Петренків», які влаштову-
ватимуть засідки у кущах. Це абсолют-
но нова служба, яка підпорядковується 
керівнику патрульної поліції.

За словами заступника начальника 
департаменту патрульної поліції Олексія 
Білошицького, автомобілі дорожніх по-
ліцейських згодом обладнають новими 
пристроями для фіксації перевищення 
швидкості. На жаль, зараз ніяких тех-
нічних засобів вимірювання швидкості 
у «копів» немає.

Реформа правоохоронних органів — 
це не звільнення старих кадрів або нові 

технічні засоби, це насамперед нова іде-
ологія. Проректор Національної акаде-
мії внутрішніх справ Сергій Чернявський 
пояснює, що під час підготовки нових 
кадрів змінюється філософія ставлен-
ня працівника до застосування сили. 
Згідно з новим підходом, розв’язанням 
конфліктних ситуацій мають займатися 
спеціальні переговірники, а застосову-
вати спецзасоби можна лише в критич-
них випадках. У Нац поліції зазначають, 
що сучасні копи повинні керуватись не 
лише статтями кримінального кодексу, 
а й положеннями міжнародної конвенції 
з прав людини. За словами Президента 
України Петра Порошенка, в основі ці-
єї реформи — модель переходу від ка-
ральної до сервісної функції діяльності 
правоохоронних органів.

За даними МВС, наразі 43,5% гро-
мадян позитивно оцінюють діяльність 
органів правопорядку. У порівнянні з 
рівнем довіри до інших органів влади 
це досить високий показник. Для при-
кладу, Верховній Раді довіряють лише 
5,3% громадян. Звісно, наразі українська 
нова поліція не є еталоном ідеальних 
правоохоронців. На адресу «копів» мож-
на почути критику за не завжди профе-
сійне затримання порушників та ДТП за 
участю патрульних авто.

Водночас експерти зазначають, що 
Національній поліції виповнюється ли-
ше два роки. Цей термін занадто ма-
ленький, щоб говорити про успішність 
поліцейської реформи в цілому, але до-
статній для того, щоб зрозуміти, в якому 
напрямку рухаються українські право-
охоронні органи.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю
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Легальна зайнятість – 
запорука гідного рівня життя

„Тіньова” зайнятість, „тіньова” заробітна плата (так звана „зарплата в кон-
вертах”) в нашій країні – проблемні явища, що, на жаль, міцно увійшли в су-
часне життя та набули значних масштабів. 

Виплата заробітної плати у „конвер-
тах” – тягар сучасності, який несе за со-
бою багато негараздів як країні, так і кож-
ному з нас. Нелегальна заробітна плата 
послаблює соціальний захист працівни-
ків, зменшує надходження до бюджету та 
державних соціальних фондів. Працівник, 
який отримує зарплату в „конверті”, вияв-
ляється повністю беззахисним перед ро-
ботодавцем. Усна домовленість жодним 
чином не фіксується юридично, роботода-
вець сплачує стільки, скільки вважає за 
потрібне, і доти, поки вважає за потрібне, 
та не має жодних доказів на підтверджен-
ня дійсного розміру своєї заробітної плати 
та трудового стажу. Дуже важливо, щоб 
громадяни усвідомили, що їх згода отри-
мувати зарплату „в конвертах” позбавляє 
їх соціального захисту. Адже пенсію вони 
матимуть тільки з офіційно нарахованої 
суми заробітної плати.

Якщо людина працює в «тіні», то від 
своєї байдужості і мовчазної згоди втрачає:

при досягненні пенсійного віку тру-
дову пенсію, а при роботі без належного 
оформлення – весь трудовий стаж;

відпускні за час щорічної відпуст-
ки і, відповідно, саму відпустку, що визна-
чено законодавством України, грошову 
компенсацію за невикористану відпустку;

допомогу по тимчасовій непрацез-
датності у випадку хвороби, а жінки допо-
могу по вагітності і пологах отримують в 
мінімальному розмірі;

суму індексації заробітної плати у 
зв’язку із зростанням цін;

доплату за роботу в нічний час, за 
надурочні роботи і роботу в святкові дні;

щомісячну компенсацію збитку у 
випадку трудового каліцтва або професій-
ного захворювання, а також одноразову 
допомогу (у тому числі родині у випадку 
смерті працівника);

вихідну допомогу (середньомісяч-
ну зарплату) при звільненні через скоро-
чення штатів;

допомогу по безробіттю, розмір 
якої залежить від офіційного заробітку;

у випадку трудового спору з робо-
тодавцем будь-яку можливість повернути 
через суд належні вам суми, компенсації і 
взагалі висунути претензії роботодавцеві, 
тому що ви працюєте як нелегал та під-
тверджуючих документів про виконану 
вами роботу немає.

З метою запобігання “тіньовій” зайнятос-
ті, фахівці Тисменицького районного центру 
зайнятості систематично проводять інфор-
маційні семінари для усіх категорій грома-
дян, які зареєстровані в службі зайнятості, 
на яких розкривають переваги легального 
працевлаштування та застереження від шах-
райства при працевлаштуванні. Проведення 
таких семінарів спонукає людей усвідомлю-
вати, що легальна трудова діяльність – це 
основа соціальної захищеності працюючого 
населення та захисту своїх конституційних 
прав у майбутньому.

Кожен працюючий громадянин має 
стати на захист своїх прав, вимагаючи офі-
ційного оформлення трудових відносин, 
інакше це сприятиме тіньовим схемам ухи-
лення від сплати роботодавцями податків, 
і в результаті – відсутності стабільних над-
ходжень до державного бюджету.

Тема легальної зайнятості є однією з 
принципових та важливих в роботі Тисме-
ницького районного центру зайнятості. Пи-

тання легальної зайнятості обговорюються 
з роботодавцями на семінарах, засіданнях, 
при зустрічі, безпосередньо з керівниками 
та працівниками кадрових служб.

Використання роботодавцями неле-
гальної робочої сили або не оформлен-
ня трудових відносин з працівником – це 
порушення трудового законодавства, що 
передбачає адміністративну, фінансову та 
кримінальну відповідальність.

З січня 2015 року були внесені суттєві 
зміни в деякі законодавчі акти України, зо-
крема, у Кодекс законів про працю України, 
яким, згідно зі ст.265, встановлена відпо-
відальність посадових осіб, винних у по-
рушенні законодавства про працю. З 10 
лютого 2016 року діє Порядок накладення 
штрафів за порушення законодавства про 
працю та зайнятість населення. Ці зміни 
дозволять захистити конституційне право 
громадян на своєчасне одержання винаго-
роди за працю та забезпечать позитивний 
вплив на стан погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати, дозволять ле-
галізувати зайнятість населення та спри-
ятимуть викоріненню виплати заробітної 
плати „в конвертах”, зменшать кількість 
випадків порушення норм законодавства 
про працю.

Тисменицький районний центр зайня-
тості нагадує всім керівникам підприємств, 
фізичним особам-підприємцям про необ-
хідність подання до центру зайнятості ін-
формації про попит на робочу силу – ва-
кансії (звіт за формою 3-ПН ) відповідно 
до вимог п.4 ч.3 ст.50 Закону України «Про 
зайнятість населення». Подання до центру 
зайнятості інформації про попит на робочу 
силу поповнить базу даних про вакансії та 
забезпечить можливість працевлаштуван-
ня більшої кількості громадян. 

Тисменицький 
районний центр зайнятості

Тим, хто хоче працювати
19 липня в приміщенні Тисме-

ницького районного центру зайня-
тості відбувся черговий ярмарок ва-
кансій. У ньому взяли участь вісім 
роботодавців, які заявили 14 вакан-
сій, та 64 особи з числа зареєстро-
ваних безробітних. Під час заходу 

роботодавці презентували своє ви-
робництво та робочі місця. Перевага 
ярмарку вакансій – можливість для 
безробітних безпосередньо зустрі-
тися з роботодавцем, з’ясувати всі 
питання, що виникають, під час ін-
дивідуальної співбесіди. Саме цим і 

скористалися учасники заходу. “Яр-
марок вакансій” пройшов дуже ці-
каво та інформативно. Всі присутні 
отримали вичерпні відповіді на за-
питання та подякували роботодав-
цям за приділену увагу. 

За результатами проведеного захо-
ду 64 особи пройшли співбесіду з робо-
тодавцями та видано два направлення 
на працевлаштування.

Тисменицькі пенсійники: 
співпраця із ОТГ

18 липня  відбулося підписання угоди про співпрацю поміж Старобогородчан-
ською об’єднаною територіальною громадою та Тисменицьким об’єднаним 
управлінням Пенсійного фонду України Івано-Франківської області, до віда-
ння якого після реорганізації входять окрім Тисменицького ще й Богород-
чанський райони.

Схваливши 14 вересня 2016 року 
Стратегію модернізації та розвитку  Пен-
сійного фонду України на період до 2020 
року, Кабінет Міністрів України визначив 
чіткі кроки щодо підвищення  ефектив-
ності роботи Пенсійного фонду по всіх 
напрямках. Зокрема, Стратегія спрямо-
вана на поліпшення якості обслугову-
вання громадян: впровадження заходів 
обслуговування громадян незалежно 
від місця їх реєстрації; впровадження 
єдиних стандартів і сучасної технології 
обслуговування громадян за принципом 

“єдиного вікна” у відповідних залах об-
слуговування (фронт-офісах) на рівні 
територіальної громади з подальшою 
обробкою пенсійної документації у від-
окремлених підрозділах (бек-офісах) та 
забезпечення надання консультативної 
допомоги громадянам щодо умов при-
значення (перерахунку) пенсій.

Власне з даною метою за  участі го-
лови Богородчанської районної держав-
ної адміністрації Франка Єжака, голо-
ви Старобогородчанської ОТГ Ярослава 
Здерки, заступника голови райдержад-
міністрації Василя Поштарюка, директо-
ра Івано-Франківського відокремленого 
підрозділу установи «Центр розвитку 
місцевого самоврядування» Руслана 
Панасюка, регіонального консультан-
та з юридичних питань у Івано-Фран-
ківській області  Асоціації міст України 
Марії Баран, начальника Тисменицького 
об’єднаного управління Пенсійного фон-

ду України Наталії Лагойди, регіональ-
ного спеціаліста проекту U-LEAD Олега 
Білоуса було підписано угоду про співп-
рацю поміж пенсійниками та утвореною 
чи не однією з перших на Прикарпатті, 
ще у жовтні 2015 року, Старобогород-
чанською ОТГ. 

Підписавши угоду, начальник Тисме-
ницького об’єднаного управління Пен-
сійного фонду України Наталія Лагойда 
відзначила, що співпраця дасть змо-
гу жителям об’єднаної територіальної 
громади, куди увійшли  Старобогород-

чанська сільська рада (населення 4751 
чол.) та Нивочинська сільська рада (на-
селення 1639 чол.), отримувати квалі-
фіковані пенсійні послуги безпосеред-
ньо в приміщенні центру ОТГ, підвищить 
якість та оперативність обслуговування 
громадян. Найважливіше, що мешкан-
цям даної громади на місці можна як 
подати заяву про витребування доку-
ментів, необхідних для підтвердження 
страхового стажу, заробітної плати для 
призначення чи перерахунку пенсій, так 
і подати заяву на переведення виплати 
пенсії за новим місцем проживання; ви-
плати пенсії за довіреністю; зміни спо-
собу виплати пенсії. 

Відтак, зі слів підписантів угоди, та-
ка співпраця – ще один  крок на шляху 
України до країни сервісних послуг, де 
в центрі завжди людина. 

Тисменицьке ОУ ПФУ  

У горах — ближче до Бога
Молитва ,  спорт ,  співи  біля 

вечірнього  багаття  та  інші  цікаві 
справи й розваги на свіжому пові-
трі Карпат, оздоровлення лікуваль-
ними водами та виховання у дусі 
християнських цінностей — все це 
і навіть більше відбувається у ма-
льовничому урочищі Підлюте. Саме 
в колишній резиденції Праведного 
Митрополита Андрея Шептицько-
го , з благословення Архієпископа 
і Митрополита Івано-Франківсько-
го УГКЦ Володимира Війтишина , з 
початку літа для дітей Прикарпат-
тя проводяться «Веселі канікули з 
Богом». В Архієпархіальному табо-

рі цьогоріч вже встигли відпочити 
та набратися сил перед новим на-
вчальним роком 433 дітей.

«Ми хочемо, щоб тут завжди бу-
ла молодь», — зізнається Митропо-
лит Володимир. За словами Пред-
стоятеля Івано-Франківської Архі-
єпархії ,  Церква – не є щось поза 
молоддю , Церква — це і є всі ми. 
Один з волонтерів каже, що таким 
об’єднанням дітей, коли вони разом 
живуть, спільно моляться, ми забез-
печуємо майбутнє нашій Церкві. А 
директор табору о. Микола Крушець 
пояснює особливості такого відпо-
чинку молоді й дітей наступними 

словами: «Дитина — вона, як горі-
шок. Кожна має щось у собі, якийсь 
талант. А ми допомагаємо його від-
крити. Хтось уміє танцювати, хтось 
добре грає футбол… Ми допомагаємо 
дитині виявити себе». Самі ж діти 
кажуть, що отримують масу «крутих 
емоцій», тим більше, що табір розта-
шовується у лісі, в горах. Учасники 
таборів радо і задоволено говорять 
про свій відпочинок, а із закінчен-
ням тижневого заїзду не бажають 
покидати ці чудові місця.

Прес-служба Івано-Франківської 
архієпархії УГКЦ

Подяка
Мешканці будинку за адресою площа Ринок, 1 у Тисмениці висловлюють 

щиру подяку депутатам районної ради Русланові Фармусу та Юрієві Проценку, 
голові районної ради Роману Крутому за сприяння та виділення коштів з район-
ного бюджету для облаштування бруківкою прибудинкової території.

З роси і води Вам!

Підпечерівська сільська рада оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади головного бухгалтера

Умови: освіта вища (професійного спрямування), вільне володіння 
комп’ютером, стаж роботи у бюджетній сфері не менше 3-х років, відсутність 
обмежень щодо прийому на державну службу. Вагомою вимогою є чесність і 
порядність.

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення. 
Адреса: вул. Січових Стрільців, 2, с. Підпечери Тисменицького району. 

Тел.: (03436) 2-40-95.
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«оскар» визначив 
лауреатів

Вдавшись минулоріч до експерименту щодо проведення футбольних змагань 
за схемою «осінь/весна» слідом за обласною федерацією футболу Тисмениць-
ка районна федерація футболу під орудою Василя Кобльовського на відмінно 
справилася з їх проведенням. Свідченням цьому стало підведення підсумків 
сезону, де нагороджувалися наймайстерніші команди, найвправніші гравці, 
найщедріші меценати та фанатично закохані у цю гру люди, які роблять свій 
внесок у розвиток наймасовішої на наших теренах гри. 

Минулої суботи сесійна зала адміністра-
тивного будинку в районному центрі умістила 
невеличку часточку трьохтисячної футбольної 
родини, яку об’єднує Тисменицька районна 
федерація футболу із 26-ма колективними 
членами. А якщо врахувати ще футбольних 
функціонерів, ну і, звісно, ще й тисячі уболі-
вальників та симпатиків, то нам варто горди-
тися тим, що незважаючи на жодні негаразди 
соціально-економічного стану країни та райо-
ну, футбол залишається найдоступнішим, а 
відтак — наймасовішим видом спорту. Щоби 
полегшити фінансову складову чемпіонату та 
першості району, у так званий перехідний пері-
од, коли після «короткого» чемпіонату у 2016-
му році РФФ розпочала сезон-2016/2017 за 
новими стандартами, районна рада знову 
взяла на себе витрати на заявочну кампа-
нію для учасників футбольних змагань. А 
зорганізовано їх під егідою РФФ, яка цьо-
горіч відзначає своє 20-річчя, окрім само-
го чемпіонату та першості, які проводять-
ся серед команд прем’єр- та першої ліги, 
достатньо: розіграш Кубка та Суперкубка, 
змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч», 
традиційні розіграші Кубка Вячеслава Чор-
новола та Кубок газети «Вперед», турніри  
пам’яті воїнів-афганців у Підліссі, Слобідці 
та Старих Кривотулах. 

Без перебільшення, гордиться РФФ 
командами Тисмениччини, що гідно про-
тистоять майстернішим суперникам на об-
ласному рівні: «Сокіл» Павлівка, «Хутровик» 
Тисмениця та «Вихор» Ямниця. У вищому 
дивізіоні не стали хлопчиками для биття 
ямничани. Юнацький склад «Вихора» до 
минулорічного «срібла» цьогоріч додав 
«бронзові» відзнаки чемпіонату.  Висту-
паючи у обласній першості як павлівчани, 
так власне й команда районного центру 
продемонстрували достойну гру. У підсум-
ку юнацький склад Тисмениці посів третє 
місце, на одну позицію нижче розмістилися 
юнаки з Павлівки. Найщиріші слова вітань 
та спеціальні відзнаки районна федерація 
передбачила для тренерів та представни-
ків команд-призерів: тренера футбольного 
клубу «Вихор» Романа Смеричанського та 
представника Степана Дзюника. Надзви-
чайно піднесеними на церемонії нагоро-
дження були президент клубу «Хутровик» 
Богдан Дяченко та тренер Петро Данилюк, 
адже команда районного центру вперше 
за роки незалежності стала призером об-
ласної першості. Відтак зі свого боку  по-
мічник міського голови Ігор Слубський за-
певнив футбольну громадськість, що «Ху-
тровик» обов’язково поверне собі бувалу 
спортивну міць. 

Кращі аматорські команди І ліги
Серед юнацьких складів: «Фортуна» 

Березівка (тренер та представник Микола 
Рожко) – бронзовий призер першості; сріб-
ний призер — «Оболонь» Милування (пред-
ставник Михайло Бубна); переможець пер-
шості — «Дністер-Рітас» Побережжя (тренер 
Дмитро Третяк). 

Серед дорослих складів: «Оболонь» 
Милування (представник Михайло Бубна) 
– бронзовий призер ; «Козацький острів-2» 
Чорнолізці (тренер Йосип Якимович, пред-
ставник Василь Гладун-молодший) – срібний 
призер; переможець першості — ФК «Угри-
нів» (тренер Володимир Токар). 

Кращі гравці серед юнацьких команд: 
воротар – Євген Івахнюк «Дністер-Рітас»; 
захисник – Тарас Чабан «Оболонь», півза-
хисник – Арсен Обач «Оболонь»; нападник 
– Юрій Шимчук «Фортуна», бомбардир – Ми-
хайло Карачун «Дністер-Рітас». 

Серед дорослих складів: воротар — Ми-
хайло Назарук «Козацький острів»; захис-
ник – Олег Рущак ФК «Угринів»; півзахисник 
– Володимир Нетреб’як «Оболонь»; напад-
ник – Назар Самочко «Угринів»; бомбардир 
— Михайло Гайдейчук «Козацький острів». 

У комплексному заліку на третій позиції 
— ФК «Оболонь»; друге місце у «Козацького 
острова-2»; перше – ФК «Угринів».
Кращі аматорські команди Прем’єр-ліги

Серед юнацьких складів: ФК «Клубів-
ці» (тренер Ігор Павлюк, представник Олег 
Данилюк) – бронзовий призер чемпіонату; 
«Сокіл» Чукалівка (тренер Василь Бойчук, 
представник Тарас Струк) – срібний призер; 
чемпіон — «Сокіл» Підлісся (тренер Дмитро 
Костишин). 

Серед дорослих складів: ФК «Ураган» 
Черніїв (тренер Степан Ревчук, представник 
Роман Зварич) – бронзовий призер; «Ко-
зацький острів» (представник Юрій Бала-
гурак, президент ФК Василь Гладун) – сріб-
ний призер; чемпіон — «Авангард» Загвіздя 
(тренер Святослав Рибак, представник Ми-
хайло Іванишин).

Кращі гравці серед юнацьких команд: 
воротар – Михайло Бойчук «Сокіл» Чукалів-
ка; захисник – Андрій Берладин ФК «Клубів-
ці»; півзахисник – Михайло Вусятицький 
«Сокіл» Підлісся; нападник – Богдан Стем-
піцький ФК «Сокіл» Підлісся; бомбардир – 
Артем Скавронський «Сокіл» Чукалівка.

Серед дорослих складів лауреатами 
стали: воротар – Святослав Рибак «Аван-
гард»; захисник – Андрій Волосінчук «Аван-
гард»; півзахисник – Петро Ткаченко «Ко-

зацький острів»; нападник – Ігор Нагірний 
«Козацький острів»; бомбардир – Роман 
Зварич «Ураган». 

За результатами виступів юнацьких 
та дорослих складів третіми у комплексно-
му заліку стали футболісти загвіздянського 
«Авангарду»; друге місце у ФК «Клубівці»; 
переможцями стали футболісти Чорноліз-
ців – ФК «Козацький острів». 

Відповідальні за наймасовішу гру
За підсумками футбольного сезону 

найкращими арбітрами стали: Роман Гал-
ка, Михайло Садловський та Орест Мику-
ла. Найкращі тренери: Дмитро Костишин 
– тренер-представник ФК «Сокіл» Підлісся; 
Володимир Токар – тренер ФК «Угринів»; Ми-
рослав Дрекало – тренер юнацького скла-
ду ФК «Бистриця» Старий Лисець; Василь 
Бойчук – тренер юнацького складу ФК «Со-
кіл» Чукалівка, Ігор Павлюк — тренер ФК 
«Клубівці», Степан Ревчук – тренер  «Ураган» 
Черніїв; Юрій Балагурак — представник  ФК 
«Козацький острів» Чорнолізці; Святослав 
Рибак — тренер ФК «Авангард»; Дмитро Тре-
тяк — тренер юнацького складу «Дністер-Рі-
тас»; Василь Рожко — тренер-представник 
«Фортуна»; Дмитро Федорів — граючий тре-
нер «Прикарпаття» Підлужжя та водночас 
найстарший гравець чемпіонату (57 років); 
Остап Остап’як — тренер ФК «Радча»; Михай-
ло Бубна — представник «Оболонь»; Степан 
Дзюник — тренер юнацького складу «Вихор»; 
Петро Данилюк — тренер юнацького скла-
ду «Хутровик». Відзнак удостоїлися люди, 
яких районна федерація футболу вважає 
вірними друзями, що у скрутну хвилину до-
поможуть фінансово та організаційно, до-
кладаючи титанічних зусилль для розвитку 
сільського футболу та розбудови футбольної 
інфраструктури: приватні підприємці Михай-
ло Іванишин, Микола Федоронько, Роман 
Татумірак; депутат обласної ради, приват-
ний підприємець Василь Гладун; депутати 
районної ради Михайло Зелінський та Ми-
хайло Юркевич; сільський голова Нових Кри-
вотул Михайло Мантуляк; сільський голова 
Побережжя Леся Іванків; сільський голова 
Угринова Мирослав Вівчаренко, сільський 
голова Старих Кривотул Володимир Назарук. 

За плідну роботу по висвітленню фут-
больних змагань спеціальною статуеткою 
відзначено автора публікацій на спортивну 
тематику, яка висвітлює на сторінках «ра-
йонки» футбольне життя Тисмениччини. 

Півторагодинне свято зі вшанування 
футбольних лауреатів завершилося: грамо-
ти, подяки, спеціальні футбольні «оскари», 
кубки та медалі знайшли своїх володарів. 
Тріумфатори насолоджувалися успіхом, 
роблячи пам’ятні фото із завойованими в 
цьому сезоні трофеями. В той час аутсай-

дери мають можливість попрацювати над 
упущеннями, зробити вдалі трансферти та 
підсилити футбольні дружини у наступно-
му сезоні, який зі слів голови Тисменицької 
районної ради Романа Крутого, що віднахо-
дить час виступати за милуванську команду, 
буде успішним та вдалим. Позаяк районна 
рада та депутатський корпус в межах своїх 
можливостей й надалі підтримуватимуть цей 
вид спорту, беручи на себе витрати на за-
явочну кампанію, і все для того, аби більше 
дружин змогли грати в улюблену гру. Вже 
сьогодні районні обранці повинні підтри-
мати проект рішення про оплату заявочної 
кампанії футбольного сезону-2017/2018, що 
стартує у серпні. 

Очільник районної ради Роман Крутий 
та голова райдержадміністрації Іван Сема-
нюк подякували всім аматорам, наставни-
кам, тренерам, селищним та сільським голо-
вам, підприємцям, які в цей час віднаходять 
кошти для того, аби футбол в селі функціо-
нував, аби щонеділі футболісти робили для 
своїх громад свято, де прості сільські тру-
дівники відпочивають від виснажливого 
робочого тижня.

Оксана САКОВСЬКА 

І. Семанюк, Р. Крутий, В. Кобльовський ФК «Угринів» — переможець районної першості

Галантні юнаки з Побережжя

«Авангард» Загвіздя — чемпіон району

Тисменицький «Хутровик» — бронзовий призер обласної першості У юнаків Ямниці — бронзові відзнаки обласного чемпіонату
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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:

ШІЛЯКА Ігоря Миколайовича, 
22.07.1970 р. н., директора ТОВ «Тисбуд»;

МЕЛЬНИЧЕНКО Гафію Миколаїв-
ну, 24.07.1956 р. н., завідувача дитя-
чого садочка «Сонечко» м. Тисмениця;

КАБАНА Володимира Володими-
ровича, 25.07.1988 р. н., секретаря По-
березької сільської ради; 

ЗБІГЛЕЯ Антона Павловича, 
27.07.1987 р. н., сільського голову 
села Чорнолізці;

ФЕДІЙ  Галину  Михайлівну , 
28.07.1983 р. н., секретаря Посіцької 
сільської ради.

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

Офіційно

Інформація про якісний склад газу ПАТ 
”Тисменицягаз”, станом на 12.07.2017 р.

№ п/п Назва ГРС Вміст  Вміст Хроматографічна Теплота згорання
   N2% СO2%  густина, кг/м3 МДж/куб. м
1. ГРС “Угринів” 
 (с. Тязів, c. Рибне) 0.6491 0.8327 0.7422 39,4362
2. ГГРП “Тисмениця” 
(м. Тисмениця, с. Вільшаниця, 
с. Підпечери, с. Милування) 0.6475 0.6730 0.7424 39,4557
3 ГРС “Липове” (с. Братківці, 
с. Липове, с. Березівка ) 0.6659 0.6728 0.7428 39,6053
4. ГРС “Ст. Лисець” 
(с. Cт. Лисець,  с-ще Лисець,  
с. Стебник, с. Радча, 
c. Драгомирчани) 0.5560 0.1703 0.6748 36,9115
5. ГРС ”Чорнолізці” 
(с. Пшеничники,  с. Чорнолізці, 
с. Погоня, с. Одаї, 
с. Слобідка, с. Хом’яківка) 0.6469 1.0060 0.7451 39,4155
6. ГРС “Побережжя” 
(с. Побережжя,  с. Ганнусівка, 
с. Козина, с. Сілець,  с. Рошнів,  
с. Стриганці, с. Довге,  
с. Добровляни,  с. Галич-Гора, 
с. Колодіївка, с-ще Єзупіль) 0.6491 0.8327 0.7422 39,4362
7. ГРС “Cт. Кривотули” 
(с. Ст. Кривотули, с. Н. Кривотули, 
с. Терновиця ) 0.6469 1.0060 0.7451 39,4155
8. ГРС “Тлумач” (с. Клубівці) 0.6469 1.0060 0.7451 39,4155
9. ГРС “Марківці” (с. Марківці) 0.6659 0.6728 0.7428 39,6053
10. ГРС “Майдан” (с. Майдан, 
с. Н. Гута, с. Ценжів) 1.1760 0.5285 0.7281 38,7302

Оголошення про результати конкурсу на право оренди 
нерухомого майна — частини нежитлового приміщення 
(Аптека №17), що є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ та міста Тисменицького району 
Тисменицька районна рада провела конкурс про передачу в оренду нерухомо-

го майна — частини нежитлового приміщення (Аптека № 17) загальною площею 
29,5 кв. м, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Тисмениць-
кий район, м. Тисмениця, вул. Галицька, 20, який відбувся 07 липня 2017 року.

Переможцем конкурсу щодо частини нежитлового приміщення загальною 
площею 29,5 кв. м, конкурсною комісією визнано фізичну-особу підприємця 
Гриньківа І. І. із орендною платою в сумі 1 074,30 грн. за місяць (без ПДВ).

Переможець конкурсу зобов’язаний протягом 10-денного терміну з моменту 
затвердження відповідного протоколу конкурсної комісії сесією районної ради, 
укласти з Тисменицькою районною радою договір оренди майна, що є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ та міста Тисменицького району.

Голова конкурсної комісії І. ФЕДОРИШИН

До уваги сільськогосподарських 
товаровиробників!

 Відповідно до Положення про районну комісію з проведення конкурсного 
відбору сільськогосподарських товаровиробників, які мають право на фінансову 
допомогу за рахунок коштів районного бюджету з Комплексної програми розви-
тку агропромислового комплексу та сільських територій Тисменицького району на 
2016-2020 роки управління агропромислового розвитку районної державної адмі-
ністрації приймає бізнес-плани у галузі селекції та насінництва у рослинництві.

Прийом документів продовжується до 11 серпня 2017 року.
За детальною інформацією щодо переліку документів, необхідних для участі 

у конкурсі для отримання фінансової допомоги звертатись в управління агропро-
мислового розвитку районної державної адміністрації за адресою: м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 17, каб. 212, 213, телефон для довідок: (03436) 2-15-79, 2-11-02, 
e-mail: agro@tsm.if.gov.ua.

Петро СОБКО, начальник управління агропромислового розвитку 
районної державної адміністрації 

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 07.07.2017 № 114-р, 
“Про використання коштів з фонду на виконання депутатських повноважень” 
профінансовано видатки Фонду на виконання депутатських повноважень 
згідно із заявами  депутатів районної ради:
 Стахнюк Надії Василівни – в сумі 1 250 (одна тисяча двісті п’ятдесят) гривень 

00 копійок для надання матеріальної допомоги на лікування жителю с. Радча.
Тисменицька районна рада

Витяг з Положення про порядок справ-
ляння податку на землю

4. Ставка податку:
4.1. За земельні ділянки, нормативну 

грошову оцінку яких проведено, встанов-
люється у розмірі не більше трьох відсо-
тків від їх нормативної грошової оцінки:

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

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

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

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

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

4.2. За земельні ділянки, які перебува-
ють у постійному користуванні юридичних 
та фізичних осіб, підприємців (крім дер-
жавної та комунальної форми власності) 
ставки земельного податку встановлю-
ються у розмірі 4 відсотка від їх норма-
тивної грошової оцінки.

4.3. Ставка податку за земельні ді-
лянки, розташовані за межами населе-
них пунктів, встановлюється у розмірі 5% 
від нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по області, а для сільськогос-
подарських угідь — 0,3%.

Витяг з Положення про ставки
податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки
1. Платники податку

Платниками податку є фізичні та юри-
дичні особи, в тому числі нерезиденти, які 
є власниками об’єктів житлової та/або не-
житлової нерухомості…

2. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування згідно з п. 

266.2 ПКУ є об’єкт житлової та нежитло-
вої нерухомості, в тому числі його частка…

3. База оподаткування
Базою оподаткування відповідно до 

п. 266.3.1. є загальна площа об’єкта жит-
лової та нежитлової нерухомості, в тому 
числі його часток…

4. Ставки податку для об’єктів жит-
лової та/або нежитлової нерухомості, що 
перебувають у власності фізичних та юри-
дичних осіб встановлюються у відсотках 
до розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітно-
го (податкового) року, за 1 кв. метр бази 
оподаткування.

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

а) 0,075% – для житлового будинку/
будинків незалежно від їх кількості, житло-
ва площа яких перевищує 120 кв. метрів;

б) 0,075% — різних типів об’єктів жит-
лової нерухомості, в тому числі їх часток 
(у разі одночасного перебування у влас-
ності платника податку квартири/квар-
тир та житлового будинку/будинків, у то-
му числі їх часток) незалежно від їх кіль-
кості, загальна площа яких перевищує 
180 кв. метрів; 

в) 0,075% — для квартири/квартир не-
залежно від їх кількості, житлова площа 
яких перевищує 60 кв. метрів;

в) за наявності у власності платника 
податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухо-
мості, в тому числі його частки, що пере-
буває у власності фізичної чи юридичної 
особи – платника податку, загальна площа 
якого перевищує 300 кв. м (для квартири) 
та/або 500 кв. м (для будинку), ставка по-
датку становить 25 000 гривень на рік за 
кожен такий об’єкт житлової нерухомості 
(його частку);

г) встановити 100 відсоткову пільгу зі 
сплати податку на нерухоме майно — для 
господарських (присадибних) будівель — 
допоміжних (нежитлових) приміщень, до 
яких належать сараї, хліви, гаражі, літні 
кухні, майстерні, вбиральні, погреби, на-
віси, котельні, бойлерні, трансформаторні 
підстанції тощо.

4.2. Встановити ставки податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, для юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців у таких розмірах:

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

Витяг з Положення про порядок справ-
ляння транспортного збору

Об’єкт оподаткування – є легкові ав-
томобілі, з року випуску яких минуло не 
більше п’яти років (включно) та середньо-
ринкова вартість яких становить понад 
375 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податко-
вого (звітного) року.

Cтавка транспортного податку вста-
новлюється з розрахунку на календарний 
рік у розмірі 25 000 гривень за кожен лег-
ковий автомобіль, що є об’єктом оподат-
кування…

Положення про ставки 
акцизного податку

Встановити ставку акцизного податку 
в розмірі 5 відсотків від вартості реалізо-
ваних підакцизних товарів (з податком на 
додану вартість).

Про встановлення ставок 
єдиного податку

Встановити згідно із Податковим ко-
дексом України для:

— першої групи платників єдиного по-
датку для всіх видів господарської діяль-
ності, передбачених для цієї групи, – 10% 
до розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого зако-
ном на 1 січня податкового (звітного) року;

—  другої групи платників єдиного по-
датку для всіх видів господарської діяль-
ності, передбачених для цієї групи, – 15% 
до розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня подат-
кового (звітного) року.

Сільський голова І. БУРТИК
Примітка: З повним текстом додатків 

можна ознайомитися в приміщенні Мар-
ковецької сільської ради за адресою: с. 
Марківці, вул. Шкільна, 2а. 

Марковецька сільська рада 
Тисменицького району Івано-Франківської області 

ХІ сесія VII скликання 
РІШЕННЯ № 1-7/17

від 14 липня 2017 року         с. Марківці
Про встановлення місцевих податків і зборів 
та ставки акцизного податку на території сіл 

Марковецької сільської ради
Відповідно до Податкового кодексу 

України, Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2018 році», 
керуючись статтями 25, 26 і 69 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія сільської ради  вирішила:

1. Встановити, що на території сіл 
Марківці та Одаї справляються такі міс-
цеві податки і збори:

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

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

ня податку на землю, згідно з додатком №1
2.2. Ставки податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділян-
ки, згідно з додатком №2.

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

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

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

3. Визнати таким, що втрачає чин-
ність з 01.01.2018 р., рішення сільської 
ради від 10 липня 2018 року «Про вста-
новлення місцевих податків і зборів та 
ставки акцизного податку на території 
сіл Марковецької сільської ради».

4. Оприлюднити дане рішення в ра-
йонній газеті. Копію рішення направити 
до Тисменицької ОДПІ. Рішення набуває 
чинності з дня опублікування.

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

Сільський голова 
Іван БУРТИК

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серія 
ЯК № 816058, виданий Старолисецькою сільською радою 7.04.2010 р. на ім’я 
Скорий Василь Гаврилович, вважати недійсним.

Реформа освіти — що нового?
В Україні набирає обертів вступна кампанія, а в державі продовжується ре-
формування вищої школи. У липні виповнюється три роки з моменту ухва-
лення Верховною Радою закону «Про вищу освіту».

Тепер, згідно з законом «Про вищу осві-
ту», здобути її в Україні можна за ступенями 
молодшого бакалавра (який повинен замінити 
молодшого спеціаліста), бакалавра і магістра. 
Після магістратури є можливість продовжити 
науковий шлях і стати доктором філософії. Ра-
ніше йому відповідало звання кандидата наук. 
Після чого особа може здобути ступінь доктора 
наук. Це дозволило уніфікувати вчені звання в 
Україні за світовими стандартами.

У 2016 році відбувся останній набір спе-
ціалістів. Їхні дипломи автоматично прирівню-
ються до магістерських. Також на 2016 рік був 
запланований останній набір молодших спеці-
алістів. Передбачалося, що питання стосовно 
подальшої підготовки фахівців за цим рівнем 
буде вирішено новим базовим законом «Про 
освіту», однак наразі він пройшов лише перше 
читання у Верховній Раді.

У 2017 році в повному обсязі почала діяти 
система електронного вступу до ВНЗ. На 12 лип-

ня в системі зареєструвалося вже 120 тисяч абі-
турієнтів. Цьогоріч вони можуть подати дев’ять 
онлайн заяв (на очну/заочну форми навчання 
різних вишів) на будь-які чотири спеціальності 
на основі ЗНО 2016 та 2017 років. Йдеться ли-
ше про місця держбюджету, кількість заяв на 
контрактну форму навчання не обмежується. 
За прогнозами міністерства, 54% цьогорічних 
випускників шкіл навчатимуться за бюджетні 
кошти. За словами директора департаменту 
вищої освіти МОН Олега Шарова, у 2017 році 
міністерство вже ухвалило рішення збільшити 
держзамовлення для навчання за спеціальнос-
тями: середня освіта, фізика та астрономія, при-
кладна фізика та наноматеріали, математика, 
мікро- та наносистемна техніка, біотехнології 
та біоінженерія, атомна енергетика. А також 
на аграрні спеціальності.

На думку освітян, основне досягнення 
реформи полягає в тому, що виші отримали 
велику автономію. Тепер вони можуть роз-

робляти власні навчальні програми, обирати 
ректора, визначати кадрову політику, присво-
ювати наукові ступені. Також навчальні за-
клади одержали більшу фінансову свободу, 
можливість вільно розпоряджатися своїми 
коштами, оминаючи казначейство. Щоправ-
да, не завжди вдається втілити це в життя 
через неузгодженість різних підзаконних ак-
тів та постанов. 

Закон також заклав підвалини для ство-
рення нового колегіального органу — Націо-
нального агентства із забезпечення якості ви-
щої освіти (НАЗЯВО), який формується зі 25 
представників ВНЗ та студентства. У червні 
Нацагентство нарешті розпочало діяльність і 
погодило стандарт вищої освіти для спеціаль-
ності «Кібербезпека». За словами керівника се-
кретаріату Нацагентства Сергія Храпатого, ор-
ганізація ставить за мету зменшити кількість 
«низькопробних» закладів у державі. Також 
вона займатиметься акредитацією освітніх 
програм, розроблятиме та імплементуватиме 
стандарти вищої освіти, які дозволять інтегру-
вати Україну у міжнародний освітній простір.

Центр громадського моніторингу 
та контролю
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з козацьким завзяттям
У суботу, 15 липня, у селі Милування відбулося свято молоді «Козацькі за-
бави». Незважаючи на дощ, майданчик біля клубу був заповнений милуван-
чанами. Завідуюча клубом Галина Зінько тепло привітала гостей зі святом, 
побажала усім щедрої долі, здоров’я, сімейного благополуччя.

Один за одним на імпровізовану 
сцену виходили учасники свята. Спі-
вало тріо дівчат у складі Тані Кланіци, 
Жені Гавриш, Сніжани Совтус. У тих ме-

лодійних голосах звучала ніжна туга, 
чекання чогось незвіданого, але тако-
го прекрасного. Дівчата виконали пісні 
про чисте кохання, про мамину ласку, 
мамині очі, що завжди вдивляються в 
їхню молоду долю, мамині рушники. Ан-
дрій Чабан присвятив пісні «Край, мій 
рідний край» та «Вишенька-черешень-
ка» іменинникам.

Не забули і про воїнів АТО, а також 
привітали односельчанина Романа Зінь-
ка з одруженням. Їм подарував свій ви-
ступ Олександр Гордієнко з піснею «Бі-
лі черемхи».

Родзинкою свята стало привітання 
із 30-річчям жителя села Милування Пе-
тра Грималюка. Зворушливо, до сліз на 
очах, його донечка Анастасія заспівала 
пісню «Таточку, татусю».

А якими оплесками глядачі зустріли 
найменшу учасницю концерту Евеліну 

Герман, виконавицю пісні «Я — маленька 
україночка». П’ятирічна дівчинка заспі-
вала про найдорожче — Батьківщину. Її 
мама, вчитель музичного мистецтва Зо-
ряна Герман, виконала з нею дуетом піс-
ню «Перлина-Україна». А чарівний вірш 
про Милування, автором якого є Лідія 
Завацька, читала Аня Чабан.

З неба, крізь густе сито хмар, сіявся 
веселий літній дощик. Десь відлунювали 
голубі громи та блискавиці стелилися 
аж до землі, але святу це додавало ще 
більшої наснаги, нестримної радості.

Свято продовжили козацькі забави 
та ігри. Хлопці змагалися у різних кон-
курсах: смакували кашею, танцювали, 
співали, піднімали гирі. Команди були 
нагороджені смачними призами.

Раптом полинув запах димку: вари-
лася юшка, пеклись картопля, м’ясо — 
страви козацького столу. Біля прилавка 
виїзного магазину товпилася дітвора, 
ласуючи морозивом, цукерками. А стар-
ші жінки згадували свою далеку юність, 
затаївши в куточках очей жаль, що все 
так швидко минає, як вода весняна.

На свято завітав голова районної 
ради Роман Крутий, якого гостинно 
пригощали смачною юшкою. Милу-
ванчани були раді вкотре бачити йо-
го на святі.

Надворі почало темніти, поволі на-
сувався вечір. Люди розходились з-під 
клубу, несучи додому тихе задоволення 
та радість. Наостанок свята запалено 
вогонь миру.

Помолимось за тих, що за межею,
За тих, кого уже немає з нами.

Хай небо понад кожною душею
Засвітить і відкриє райські брами.
Особлива подяка в організації свя-

та голові сільської ради Марії Татарин, 
сім’ї Домарацьких, сім’ї Яреми Татари-
на, кухарю смачної юшки Сергію Лога-
зі, а також молоді села, завідуючій бі-
бліотекою Галині Бубні та організатору 
дійства Галині Зінько.

Марія ГОРДІЄНКО, 
вчитель Милуванського НВК

Тріо чарівних дівчат

Дует мама і донечка

Справжній богатир

Анастасія Грималюк

Юрій Герман запалює вогонь миру Дегустація юшки

Аня Чабан

Недитячі перемоги «Сузір’я» 
на телефестивалі

Дитяча інформаційна ліга «Сузір’я» 
Тисменицької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів із поглибленим вивчен-
ням окремих предметів знову стала 
Лауреатом Міжнародного телевізій-

ного фестивалю «Дитятко» у Харкові. 
Цього року — одразу в двох номінаціях: 
«кращий документальний фільм дитя-
чої студії» та «краща телепрограма, зро-
блена для дітей». Серед авторів доку-

ментальних стрічок у фіналі фестивалю, 
разом із фільмом від «сузір’ян» «Марія 
мріє про зорі» (Марія Ониськів — у голо-
вній ролі) та ще деяким українськими 
командами, відзначилися роботи з Ні-

меччини, Перу, Індії, Казахстану, США. 
А телепрограма «Космічні новини» про-
билася до фіналу разом із проектами з 
Аргентини, Італії та Угорщини. Роботи 
Прикарпатського колективу Дитяча ін-
формаційна ліга «Сузір’я» вже увосьме 
отримують визнання серед кращих сту-
дій світу і звання лауреата, а двічі вони 
були переможцями конкурсу.

«Сузір’яни» вітають також сво-
їх  колег  по  творчості  та  друзів  з 
Івано-Франківська  — команду  Ди-
тячої кіношколи «MovieX» громад-
ської  організації  «Віолла». Адже 
вони  цього  року  дебютували  як 
учасники  фестивалю.

Богдан НАГОРНЯК

Козацькі забави – супер

Станіслав  Волошинович і Оксана Федик розповідають космічні новини

Юні журналісти спостерігають за небом
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Не понижуючи рівень
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Причина й справді була важлива – 
саме того дня у Верховині проходив фес-
тиваль «Полонинське літо», куди вже об-
ласне начальство запросило керівників 
району. Але голова РДА Іван Семанюк та 
голова райради Роман Крутий до Віль-
шаниці таки прибули – невдовзі після 
початку концерту, делікатно покинувши 
верховинську гостину. Клубівчанин Се-
манюк навіть по-доброму позаздрив су-
сідам, котрі проводять таке колоритне 
свято й висловив мрію, аби в його селі 
відбулося подібне, а Роман Крутий, ві-
таючи жителів села, сказав, що з район-

ного бюджету для Вільшаниці уже було 
виділено приблизно півтора мільйона 
гривень, зокрема, на ремонти в школі та 
підготовку до відкриття дитячого садка. 
До слова, омріяний дитсадок планують 
відкрити не пізніше першого вересня.

Гладко викошений луг з футболь-
ним полем зробився ніби філією будин-

ку культури. Тут директор місцевого БК 
Богдан Тинів з односельчанами встано-
вив  літню сцену й знамениту вільша-
ницьку «хату», з якою сільські аматори 
не раз бували в Тисмениці на фольклор-
них святах. Відчутно допоміг організато-
рам відділ культури Тисменицької РДА 
та районний будинок культури: місцевій 
публіці дарували свої досконалі пісенні 
номери молодіжний ансамбль «Форту-
на», яким керує Тамара Олександрівна 
Березіцька, вокальний дует «Ґердан» 
(співачки-професіонали Віолета Кос-
тенко й Ольга Постолянюк), юна Діана 
Данчук та соліст «Фортуни» Василь Ду-

біцький. А технічний супровід концерт-
ної програми (передовсім, постановку 
звуку) звично для себе здійснили ди-
ректор тисменицького Народного до-
му Михайло П’ятничук і звукооператор 
Володимир Данилюк.

Утім, артисти з райцентру із задо-
воленням допомогли місцевим амато-

рам. Свої таланти перед земляками де-
монструвала креативна вільшаницька 
молодь на чолі з теперішньою художнім 
керівником будинку культури Валерією 
Гетьман. Співочим багатоголоссям поті-
шили вокальний ансамбль дівчат, Хрис-
тина Архамула, Юліан Литвин, Андріа-
на Беник. Драйвові молоді виконавці з 
драматичного гуртка поставили кілька 
гумористичних сценок, що вельми при-
пали до душі як дорослим, так і малечі.

Вільшаниця, можна стверджувати, 
є найвідомішим осередком сучасного 
естрадно-спортивного танцю, подвиж-
ником якого є Микола Старчук. Свого 

часу саме тут відбулося кілька фести-
валів естрадного танцю під назвою «За-
кохайся у Вільшаницю». Відтак, на свя-
ті не могло обійтися без танцювальних 
номерів учасників студії «Star Dance» 
з її лідерами Мар’яном Лобуром і Ма-
рійкою Татарин та івано-франківської 
школи танцю «Кармен».

Вільшаниця славиться єдиним у Західній 
Україні сільським цирковим колективом, що 
називається «Веселка» – а отже, як могло обі-
йтися сільське свято без виступу цибатих (бо 
на ходулях) жонглерів, та вправних акробатів.

У перервах між номерами ми спита-
лися в учасниць сільського фольклорного 
колективу: «А ви сьогодні не виступаєте?». 
Виявилося, що ні – місцеві господині взяли 
на себе іншу функцію – власне, господинь, 
які наготували для спеціального ярмарку 
смачнючі місцеві страви: випічку, пампуш-
ки, начинку, голубці, узвар… Не обійшлося й 
без ґаздів – а хто ж мав димити шашлики й 
варити в казані рибну юшку. Увесь той їстів-
ний крам коштував на ярмарку, як на наші 
часи, копійки, зате всі гості та односельчани 
змогли поласувати й насолодитися (ну і, як 
без того – місцями захмеліти). А тим часом 
сільську дітлашню тішив чи то співак, чи то 
пародист на прізвисько «Вуйцьо».

Володимир ЗАНИК

Христина Архамула Валерія Гетьман

Вгорі: учасники ансамблю «Фортуна»; внизу — дует «Гердан»

І. Семанюк, Р. Крутий В. Ющишин, о. В. Середюк

Секретар сільської ради Наталія Архамула та бухгалтер 
Тетяна Левандовська 

Колишні голови сусідніх колгоспів: Ярослав Бажалук 
і Володимир Нетреб’як
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Той, що дарував зірку з неба
Ще якихось вісімдесят років тому мало яке українське дійство в Тисьмени-
ці обходилось без Шкорути Люби й Михайловича Олексія. Люба походила з 
родини тисьменицького урядовця, а Олексій народився на Тернопільщині в 
селі Горожанка. Обоє отримали гарну освіту: він закінчив Станиславівську 
українську гімназію, а вона – школу Василиянок. Свої гімназійні роки Олек-
сій провів у Ямниці, де мешкав у сестри. Після закінчення навчання довелося 
йому зазнати ще й військової муштри у польському війську в чині капрала.

 Хвиля українського піднесення не 
оминула молодого Михайловича. Він з 
головою поринув у роботу ямницької 
«Просвіти», став диригентом хору, за-
хопився малюванням, хоча спеціальної 
музичної чи художньої освіти не мав. 
Важким видався для Олексія 1922 рік. 
За спротив польській владі під час ви-
борів Михайлович був заарештований; 
як пізніше виявиться – арешти стануть 
супроводом усього його життя.

Дійшли чутки про просвітянського 
активіста Михайловича і до Тисьмениці, 
й талановитого митця тисьменичани ви-
рішили запросити до себе. Відтак, з 1929 
року Олексій Михайлович став мешкати 
у Тисьмениці. Його сердечно прийняла до 
свого кола родина Герасима Шкорути та 
виділила для молодого чоловіка кімна-
ту у своїй хаті, де завжди був присутній 
український дух. Дочка Стефанія, як тоді 
казали – санітетка (сестра милосердя), 
пішла рятувати поранених бійців Україн-
ської Галицької армії й сама загинула від 
тифу в Станиславівській лічниці. Люба й 
Марійка не відставали від своєї сестри. 
Марійка була опікункою 54-го пластового 
куреня імені Олени Степанівни, Люба – теж 
пластунка. Обидві сестри були членкиня-
ми «Союзу українок», пізніше належали до 
ОУН. Люба стала вчителювати у хлоп’ячій 
школі Тисьмениці, Марійка виїздила на 
села Станиславівського й сусідніх пові-
тів навчати кулінарії та кравецтва місце-
ве жіноцтво.

Тисьменицький хор «Боян», «Про-
світа», склеп у Народному домі, КПЗУ 
– всюди встигав Олексій Михайлович. 
Але чомусь часто його погляд затриму-
вався на енергійній чорнявій Любі, яка 
любила крутитися біля люстра. У лис-
топаді 1930 року Олексій Михайлович 
і Люба Шкорута одружилися. У цьому ж 
році молодому Олексієві довелося від-
чути на собі польське «утихомирення» 
– пацифікацію. Він вдруге потрапив до 
в’язниці, де оголосив голодування на 
знак протесту. Цієї ж осені за участь у 
«Пласті» польська влада заарештувала і 
сестру Люби Марійку, але, не знайшовши 
доказів приналежності її до створеної  
незадовго перед тим ОУН, відпустили.

Рішення про «утихомирення» чи, як 
казали, «пацифікацію» Галичини було при-
йняте польським урядом 1 вересня 1930 
року після консультацій голови держави 
Ю. Пілсудського з міністром внутрішніх 
справ Славоєм Складовським. Перші ка-
ральні акції розпочалися 16 вересня 1930 
року, тривали до 30 листопада 1930 року 
і охоплювали 450 населених пунктів у 16 
повітах Східної Галичини.

За українськими даними, зазнали по-
боїв 1357 осіб, серед них 93 школярі (почи-
наючи навіть з 8 років), понад 40 жінок було 
зґвалтовано, загинуло 13 осіб. Під час акції 
було арештовано 1739 осіб, переважно сту-
дентів та учнів шкіл. Вже на 17 березня 1931 
року з 909 відданих під суд, переважну біль-
шість — 698 — було виправдано та звільнено. 
Крім суто поліційних та каральних акцій було 
арештовано кількох провідних українських 
політиків, закриті осередки «Просвіти», «Со-
кола» та заборонена їх діяльність. У кількох 
містах були розпущені українські школи та 
гімназії — на кінець 1930 року в цілій Галичині 
залишилося лише чотири державні школи з 
українською мовою навчання. У той же час 
в українські села прибували десятки тисяч 
польських колоністів, які одержували пар-
цельовану землю, творили свої організації 
типу “Стшелєц”, члени яких мали право но-
сити зброю, аби нападати на місцеве насе-
лення під час українських імпрез і тримати 
їх під постійним наглядом.

«Неприємності» Михайловича з поль-
ською владою скрашувалися домашнім 

затишком, розумінням і підтримкою коха-
ної дружини й народженням у 1931 році 
маленької Іванки, а ще священиком Пан-
чишиним, який мешкав по сусідству. Щоб 
позбутися поліційної «опіки», Олексій вирі-
шив виїхати до свого рідного села Озерної. 
Там став керувати хором, читальнею, пра-
цював у «Маслосоюзі», займався рестав-
рацією навколишніх церков. Восени 1935 

року у родині Михайловичів народилася 
ще одна донечка — Радослава.

Утретє Олексія Михайловича зааре-
штували в листопаді 1937 року за розпо-
всюдження у Тисьмениці комуністичних 
листівок та вивішування транспарантів. 
За рішенням станиславівського воєводи 
Олексія відправили у концентраційний та-
бір «Береза Картузька», а звільнили вліт-
ку 1938 року. Але ніщо не могло зупинити 
Михайловича займатися просвітницькою 
роботою, музикою, малюванням. У селі 
Чорнолізці він узявся за розпис церкви.

Прийшли совіти й призначили Ми-
хайловича у 1940 році директором взуттє-
во-валяльної фабрики. Не «дрімали» но-
воспечені радянські органи. З усієї сили 
старалися загітувати Михайловича поїха-
ти на схід. Не переконали – залишився 
в Тисьмениці. Під час німецької окупації 
працював у Калуші страховим агентом.

У 1944 році Олексія Михайловича 

знову поставили керувати взуттєво-ва-
ляльною фабрикою. Не одного із членів 
ОУН працевлаштував Олексій.

Ненависть нової влади до всього 
українського відбилася не тільки на за-
бороні культурно-спортивних товариств, 
а й підозрі та недовірі до КПЗУ й інших, 
проросійських, пробільшовицьких, зда-
валося б, організацій та їх представни-
ків. Ось як писав у своїх спогадах про 
Олексія Михайловича співкамерник 
Іван Романюк: «Він так свято повірив 
у сонце зі сходу, що думав, воно прине-

се радість для України, визволивши її 
від так званої панської Польщі. Та коли 
цей чоловік усвідомив, що «визволен-
ня з-під польського ярма» було просто 
більшовицьким обманом, енкаведе на-
кинуло на нього свої сіті, й член КПЗУ 
став «ворогом народу».

31 жовтня 1948 року настав «чорний 
день» не тільки для самого Михайлови-
ча, а й для всієї його сім’ї. Звинуватили 
Олексія в тому, що він матеріально до-
помагав ОУН. Спочатку він перебував у 
станіславській слідчій тюрмі МГБ.

Умови, які були в цій тюрмі, описав 
у своїх спогадах співкамерник Олексія 
Михайловича Василь Койляк: 

«Помістили в камеру №12 – продо-
вгасте приміщення під склепінням. Вхід-
ні, залізом оббиті двері, у яких на висоті 
грудей кватирка, що відкидалася до ко-
ридору. Над кватиркою очко з заслон-
кою для спостерігання за в’язнями. Над 
дверима в квадратовій ніші стіни за дро-
тяною сіткою — дві лампочки вкупі день 
і ніч освітлювали камеру. В куті справа 
від входу – з метр заввишки дерев’яна 
шафа, на полицях якої ставили алюміні-
єві ложки і миски, в які давали в’язням 
два рази на добу їсти. При дверях «пара-
ша» – дерев’яна діжка для фізіологічних 
потреб, заввишки до коліна, накрита по-
кришкою. У ніші протилежної від входу 
стіни високо розположене вікно з побі-
леними шибами, крізь яке доносились 
звуки вулиці та бадьорі маршові пісні 
солдатів, яких тоді в містах не бракувало.

У камері нас бувало до 40 в’язнів, 
тому приміщення добре огрівалося на-
шими тілами, але про свіжість повітря 
годі було й говорити.

На день ми свої речі складали під по-
здовжні стіни. Нам дозволяли сидіти на 
речах, стояти, пройтись камерою до па-
раші, сидячи не надто голосно розмовля-
ти. Можна було мінятись місцями. Удень 
спати чи навіть лежати не дозволяли: тю-
ремник гримав у двері, кричав, вимагав 
піднятись. Не можна було надто близько 
підходити до очка дверей чи до вікна.

Щодня у камері чергувало два в’язні: 
мили підлогу, роздавали їжу, виносили па-
рашу. Раз на 10 днів нас водили до лазні. 
Там ми одежу здавали в прожарку, щоб не 
завелися паразити. Милися з тазиків, си-
дячи на бетонних лавках. Там же нас об-
стригали й голили. Перед голінням ми ви-
мазували обличчя рідким милом з відра.

Я мав місце в камері десь посереди ні 
ряду, що справа від входу, в кінці мого ряду 
біля самого вікна «сидів», мабуть, найстар-
ший із нас – статечний добродушний інтелі-
гент Михайлович, до якого співкамерники 

ставилися з особливою пошаною. Пошеп-
ки сказали мені, що він – директор Тись-
меницької фабрики. Найзручніше, найпо-
чесніше і найдальше від параші місце да-
ли йому самі в’язні. Та ще й потіснившись 
дали йому стільки місця, що він міг вільно 
почуватись, спати в будь-якій позі і оберта-
тись незалежно від інших. В’язні звільняли 
його від чергування і оберігали від всяких 
незручностей…»

Особливою нарадою при МДБ СРСР 
8 липня 1949 року Олексій Михайлович 
був засуджений на 10 років позбавлення 

волі без права повернення на Україну за 
статтями 20-54-1 «0», 54-11 і 54-10ч.1 КК 
УРСР. І повезли Олексія з рідної землі 
в далекий Казахстан у місто Балхаш на 
каторжні роботи в рудниках.

Напевно, нова влада вирішила, що ка-
торга на казахських рудниках є замалим 
покаранням для інтеліґентного Михайло-

вича, а тому у квітні 1950 року всю його 
сім’ю разом із сестрою дружини Марійкою 
відправили на спецпоселення в Томську 
область з конфіскацією майна. Цю весну 
запам’ятала п’ятнадцятирічна тоді Рада 
Михайлович на все життя:

«…Завезли нас у тюрму м. Тисмениці і 
розмістили в камері, яка була переповнена 
людьми так, що можна було тільки стоя-
ти. Людей звозили з навколишніх сіл. На 

другий день нас на вантажівках привезли 
в м. Коломию в спецпереселенський та-
бір. Нас розмістили по бараках, де були 
двоповерхові нари. Усі лежали один біля 
одного, і поверталися по команді. Через 
місяць під конвоєм позаганяли в товарні 
вагони і відправили у невідомість.

Їхали ми більше місяця, довго висто-
ювали на різних залізничних станціях. На 
кінець, після тяжкої дороги (жара, смо-
рід, нестача їжі, хвороби), привезли нас 
у Томськ. У Томську декілька днів пере-
бували в тюрмі, куди звозили таких, як 
ми. Потім на пароплаві «Б. Хмельниць-
кий» відпливли до місця призначення – 
«Красноярский леспромхоз», який зна-
ходився в Кривошейнському районі на 
річці Том, це притока річки Об.

Під вечір, прибувши в поселення 
Красний Яр, нас перерахували та переда-
ли комендантові. Він нам повідомив, що 
ми поселяємося тут навічно і щомісяця 
зобов’язані з’являтися в комендатуру «на 
відмітку». Нас посадили на вантажні ма-
шини і розвезли по дільницях «леспром-
хоза» – «Север», «Юг», «13 участок». Усі 
дуже хвилювалися і молилися, бо маши-
ни часто зупинялися, водії і супроводжу-
вач вживали нецензурну лайку, а кругом 
була непрохідна тайга, і наступала ніч. 
Машини їхали по дерев’яному настилу 
(там називали «лєжнєвка»).

Поселили нас у бараки; в одній кім-
наті три-чотири сім’ї. Клімат був суворий, 
жили в голоді і холоді…».

Напевно, не один раз холодила ду-
шу кожного з Михайловичів думка, що 
ніколи вже їм не побачити свою роди-

ну, свою хату. Інколи здавалося, що це 
всього-на-всього страшний сон, чи, мо-
же, те, що колись було – то гарний сон. 
Минали довгі морозні ночі, важкі дні. 
Підростали в чужому сибірському краї 
доньки Іванка та Рада. Ще важче було 
їхньому батькові одному в казахських 
рудниках. Свою тугу за рідними він міг 

тільки виписати своїм чудовим почер-
ком в листі. Нелегкі умови перебування, 
жорстокість і несправедливість влади 
не внесли в душу Олексія навіть тіні зла. 
Лагідність, інтелігентність, розважли-
вість і велика любов до своїх «дівчат» 
читалася в кожному листі Михайловича 
до дружини й доньок.

«…От скоро вже – за кілька днів спо-
вниться 6 років, як я з болем в серці оста-
вив Тебе мою дорогеньку Радочку – мі-
зинчика свойого – приліпку свою нена-
глядну-заплакану, на «произвол судьбы» 
– а мені здається, що ще тільки вчора 
Ти сиділа в мене на колінах така дорога 
для мене — така рідна — така люба в той 
момент для мене, що в мене нема слів 
таких, щоб Тобі вірно віддати ту глибину 
почуттів, які від тоді й по сьогоднішній 
день хвилюють мою душу».

«…Моя Іваночко із листів Твоїх бачу, що 
дуже переймаєшся літературою (це мій ко-
лишній гріх). Відносно цього хочу Тобі сказа-
ти, що це не зле – але треба до цієї справи 
відноситися розумно – то є, читати – свій 
розум мати й читати не безперебійно що 
( як я колись робив) – а планово у визна-
ченому собою часі. Жаль мені Тебе, що не 
маєш доступу до історії нашої рідної куль-
тури та нічого не вдію. Леся Українка гідна 
Твойого захоплення – я не тільки читав її 
а й напувався нею. Її мова особлива, така 
болючо рідна – аж подих мені запирала й 
змушувала серцю скорше битися, так що 
ти вірно замітила, що перевод її це не те...

Твій лист мене підбадьорив – додав 
сил – бо бачу, що Ти мене добре розумі-
єш – але на всякий случай пиши обе-
режніше – й взагалі будь обережною. 
Такі часи – бодай не снилися нікому…»

Чи то «змилосердилися» «власті» чи 
вже не потрібний був на рудниках хворий 
Олексій, але у 1955 році він прибув до Том-
ська відбувати заслання. Уже навіть це 
давало йому можливість дихати одним 
повітрям зі своєю родиною. Тут Михайло-
вич пропрацював реставратором у місце-
вому музеї, вчителем співів, хормейстером 
у клубі. Завжди старався якось «втиснути» 
у репертуар хоча б одну українську пісню. 
Важкі умови тюремного життя вкоротили 
віку Олексієві. На початку літа 1960 наза-
вжди забрала в свої обійми Олексія Ми-
хайловича холодна чужа сибірська земля. 
Не повернулася додому, а спочила в чужій 
землі й сестра дружини Марійка Шкорута.

Іванка, яка так цікавилася літерату-
рою й хотіла щось гарне написати, по-
мерла на 36 році життя від туберкульозу.

У січні 1957 року Любу Михайлович 
з дочкою Радою звільнили зі спецпосе-
лення, а у 1963 році реабілітували. Наре-
шті здійснилося нездійсненне – можна 
їхати додому. Приїхали, але тут їх зустрі-
ли словами: «Повертайтеся туди, звідки 
приїхали». Пережили й це. 

Дочекалася Люба Михайлович і Дня 
незалежності. Як вона раділа цьому! Але 
сумно було, що нема поруч Олексія, який 
міг дарувати їй та дітям зірку з неба.

Лілія ЛИШЕГА
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Овен
Будь-які пропозиції, які бу-
дуть надходити вам наступ-
ного тижня, перевіряйте ти-
сячу разів. Наївність може 
зіграти з вами злий жарт! На 

початку тижня виникне небажання що-
небудь робити, апатія. Перетерпіть цей 
період. Він — лише сигнал про те, що ви 
втомилися і вам потрібен відпочинок.

Телець
Хороші новини будуть че-
кати вас на початку тижня. 
Тільки не радійте перемозі 
раніше часу. Постарайтесь 

тримати її перший час в секреті, щоб не 
наврочити. Період гарний для основної 
роботи. Можете сміливо завантажувати 
себе на повну котушку. Втоми ви відчу-
вати не будете!

 Близнюки
В особистих стосунках вас 
очікують кардинальні змі-
ни. Можливо, ви отримаєте 
довгождану пропозицію ру-

ки і серця. Вільним Близнюкам можна 
розраховувати на приємне знайомство. 
Неділя стане для вас особливим днем. 
Саме тоді може здійснитися бажання, 
про яке ви давно мріяли.

Рак
Пора якось урізноманітнити 
ваше життя. Задумайтесь, мо-
же, вам змінити сферу діяль-
ності або обзавестися нови-

ми друзями? Поїздки, заплановані на цей 
час, вийдуть на «ура». А ось ділові питання 
краще не вирішувати. Робота над ними 
буде проходити з великими труднощами.

Лев
Левам на наступному тижні 
краще не імпровізувати. На-
впаки, складіть точний план. 
Тільки в цьому випадку успіх 

забезпечений. Може накопичитися на-
пруга у відносинах з коханим. Вам необ-
хідно разом вирушити на відпочинок. Це 
може бути і коротка поїздка, головне, 
щоб ви були разом.

Діва
Домашній побут поглине Дів 
повністю. В кінці кінців, ви 
втомитеся і вам знадобиться 
відпочинок. Краще, якщо ви 

проведете його на природі — це подарує 
нові сили. Уважно підбирайте слова в 
спілкуванні з близькими родичами. Ви 
можете мимоволі образити їх і потім дов-
го будете просити вибачення.

Ваги
Робочі думки та ідеї, які бу-
дуть постійно у вас виника-
ти, обов’язково озвучуйте на-
чальству. У них є зерно! Осо-

бливо хороший для цього понеділок. 
З дітьми краще підтримувати хороші 
відносини, інакше вони можуть зали-
шити вас осторонь від важливих подій 
у їх житті.

Скорпіон
Період сприятливий для за-
чаття. Якщо у вас довгий 
час не вдавалося завести 
дітей, зараз саме час дати 

собі шанс! Сваритися з ким-небудь не 
рекомендується. Навпаки, постарайтесь 
підтримувати в собі спокій. Відмовтеся 
від важкої і шкідливої  їжі.

Стрілець
З фінансами Стрільцям в цей 
період не пощастить. Очіку-
ються непередбачені витра-

ти, можливо, близькі позичатимуть у вас 
немаленьку суму. Не скупіться: все по-
вернеться вчасно і з лихвою. На робо-
ті будьте напоготові! Ймовірно, проти 
вас влаштовують змову. З’ясуйте, хто 
призвідник, і говоріть з ним тет-а-тет.

Козеріг
Усе хороше, що повинно ста-
тися з вами в ближчий час, 
прийде до вас несподівано. 

Взагалі в цей період краще нічого не 
планувати: все одно все піде не за пла-
ном. Можливі сварки з другими поло-
винками і навіть розставання. Правда, 
вони будуть недовгими, і незабаром со-
юз відновиться.

Водолій
Навіть скептикам наступно-
го тижня краще покластися 
на інтуїцію. Вона буде пра-
вити вашим світом. Великий 

шанс захворіти: не сильно, але непри-
ємно. На роботі буде багато паперової 
тяганини. У перервах між роботою на-
лагоджуйте відносини з колегами за 
чашкою чаю.

Риби
Наступний тиждень видасть-
ся непростий, але принесе 
гарні плоди. В кінці цього 
періоду ви будете виснаже-

ні, але задоволені собою. В середині 
тижня деякі Риби можуть отримати знак 
від долі, яка змусить задуматися про 
кардинальні зміни. Насамперед вони 
очікуються в особистих відносинах.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 24 по 30 липня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в 
м. Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне 
опалення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицького 
р-ну, після реставрації, 98 м кв. на земель-
ній ділянці 0,05 га. Три кімнати, веранда, 
комора, газ. Вода на вулиці (помпа). Ціна 
26 000 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 0,17 га (сад і город) 
в с. Колодіївка, 4 км до обласного цен-
тру. Ціна договірна. Тел.: 068 234 29 09, 
Микола Дмитрович.
  Будинок  в центрі м. Тисмениця, 
вул. Запорізька, 7/2. Недорого. Тел.: 
099 322 56 85.
  2-кімнатну квартиру в м. Тисмениця, 42 
м кв. з індивідуальним опаленням, уте-
пленим балконом. Тел.: 068 727 09 22.
 Котел на газ мод. 2210, автоматика ОПК 
для газового котла, шутер, умивальник 
фаянсовий, умивальник із нержавійки, 
водяні насоси Ворсква 0,8 кВт, БЦНМ 0,7 
кВт, водяний насос ручний, труби стальні 
32 мм, труби нержавіючі 25 мм, електроди 
нержавіючі, труби каналізаційні чавунні 
50,100, люки каналізаційні, бак на воду із  
нержавійки на 500 л, облицювальну плит-
ку для підлоги, облицювальну плитку для 
кухні і ванни різних кольорів, лінолеум 
на матеріалі з малюнком, штучне хутро 
рожевого кольору, шевську машинку Зін-
гер (лівоверменка). Тел.: 066 913 38 09.
  Земельну ділянку 10 соток під забу-
дову «біля колгоспу», вул. Пшеників-

ська, м. Тисмениця. Ціна 4900 у.о. Тел.: 
099 229 85 23.
  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. Тисме-
ниця, 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, ви-
сота 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.
 Квартиру  в центральній частині Івано-
Франківська, частково з меблями, з єв-
роремонтом, індивідуальне опалення, 
всі лічильники, підвал 30 м кв., приса-
дибна ділянка. Тел.: 050 205 22 39.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, моне-
ти та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.
  Будинок або в обмін на хорошу кварти-
ру в затишному місці. Тел.: 050 205 22 39.
  Вантажний автомобіль,  документи до ЗіЛа, 
бочку від квасу, бочку від молока, мотоблок, 
фрезу, косарку, культиватор, плуг, каток, 
трактор, причіп, олово.Тел.: 050 205 22 39.

Різне
 Чоловік 40-188-90 без шкідливих звичок 
познайомиться для створення сім’ї з ді-
вчиною (17-23 років) без шкідливих зви-
чок, без дітей (зріст та вага бажано вели-
кі). При потребі згоден на переїзд. Тел.: 
066 374 30 66, 067 918 29 91.
 Чоловік  52-175-72, без шкідливих звичок, 
познайомлюся з порядною жінкою. Тел.: 
050 205 22 39. 

Алкоголізм
Лікар-нарколог Київського 

центру «Відродження» п’ятого 
серпня буде проводити в м. Іва-
но-Франківську лікування уні-
кальним методом алкоголізму, 
паління, ожиріння та залежнос-
ті від ігрових автоматів. Учас-
никам АТО знижка 50 %, інва-
лідам — безкоштовно. 

Довідки за тел.:  
067 673 94 41, 
050 982 16 05.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Совиний папуга. 
4. Гієновий собака. 7. Самець кенгуру. 
9. Змагання рисистих і скакових коней. 
10. Місто шумерів. 12. Святковий мон-
гольський намет. 13. Твір живопису. 14. 
Дерев’яний будиночок в горах Швейца-
рії. 17. Стрічка у волоссі. 18. Морська 

лисиця. 20. Папка для зберігання ко-
респонденції. 21. Дохід із капіталу. 22. 
Звичаєве право у мусульман. 24. Один 
із найбільших музеїв світу. 28. Арома-
тична подушечка. 29. «Що віддаш – все 
твоє, а що ні – …» (грузинське прислів’я). 
33. Французький романіст та драматург. 

36. Лопатка для сміття. 37. Місто в Ес-
тонії. 38. Тропічна пальма. 39. Мандрів-
ний народний співець в античній Греції. 
40. Американська чіпкохвоста мавпа.

По вертикалі: 1. Штат США. 2. Спір з 
умовою. 3. Страва зі збитих яєць. 5. Неве-
ликий болотний птах. 6. Кавуновий мед. 7. 
Традиційний музичний інструмент в Япо-
нії. 8. Ріка в Західній Європі. 9. Богиня по-
лювання та дикої природи у давньорим-
ській міфології. 11. Суворий піст під час 
рамадану у мусульман. 15. «… – це лише 
погана звичка, на яку у зайнятих людей 
не вистачає часу» (Моруа). 16. Вестіндій-
ська вишня. 17. Велика глибока калюжа. 
19. Церковний староста. 23. Сорт груш. 
25. Старовинний струнний смичковий 
музичний інструмент. 26. Чорна тополя. 
27. «Часто жертвують найбільшими ра-
достями життя, щоб гордитися тим, що 
вони принесені в …» (Гельвецій). 30. Гроб-
ниця з мощами святих. 31. Місто-порт в 
Греції. 32. Піщаний горб. 34. Валюта Єв-
ропейського Союзу. 35. Молода вівця.

Відповіді на кросворд в № 28:
По горизонталі: 1. Лекало. 4. Ана-

бас. 7. Бенін. 9. Ширма. 10. Акорд. 12. 
Алое. 13. Колхіда. 14. Каїр. 17. Раут. 18. 
Етап. 20. Іхрам. 21. Обруч. 22. Анкх. 24. 
Едді. 28. Енка. 29. Віварій. 33. Корт. 36. 
Динго. 37. Аматі. 38. Тулум. 39. «Розу-
му». 40. Марабу.

По вертикалі: 1. Лахтак. 2. Лярд. 
3. «Інших». 5. Неон. 6. Сафарі. 7. Баро. 
8. Нард. 9. Шкода. 11. Діана. 15. Ста-
муха. 16. Кенотеф. 17. Рахва. 19. Пау-
лі. 23. Накид. 25. Дзорі. 26. Метеор. 27. 
«Страху». 30. Ілот. 31. Айолі. 32. Імам. 
34. Хнум. 35. Сага.

 1    2   3  4 5    6 
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15 16
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Тисменицькою РДА прийняті розпорядження №№ 377, 378, 379, 380 від 27.06.2017 
року про розроблення детального плану території земельних ділянок за межами на-
селеного пункту с. Сілець загальною площею 1,3490 га, для розміщення та експлу-
атації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості.

21 серпня о 10.00 в приміщенні Сілецької сільської ради будуть проводитись гро-
мадські слухання щодо затвердження детального плану території земельних ділянок 
загальною площею 1, 3490 га за межами населеного пункту с. Сілець в урочищі «Гос-
подарський двір», для розміщень та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Пропозиції та зауваження подавати в Сілецьку сільську раду. 

Заг ублений  атестат 
про повну загальну серед-
ню освіту РА № 014256, ви-
даний  на   ім ’я  Орловська 
Світлана  Дмитрівна ,  вва-
жати недійсним.

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 консультацію 
можна отримати щосуботи з 10.00 до 14.00 за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 
20 Д, другий поверх, торговий центр «ВІД І ДО».
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Поз доровляємо!
Колектив Тисменицького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
вітає з днем народження свою колегу — 

фахівця із соціальної роботи 
Оксану ТАТАРИН.

З днем народження вітаєм, добра тобі і щастя бажаєм.
Хай янгол-охоронець оберігає, а лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось тобі жити і не було хвилини, щоб тужити,
Щоб друзі завжди поруч були вірні, а вдома щоб тебе чекали рідні.
Щоб ввечері було з ким чай попити і тихо по душам поговорити.
Хотілось би вітати і вітати, та у віршах всього не написати.

Тож від душі бажаєм вдачі, і очі хай від радості лиш плачуть.

  ПОГОДА

У понеділок, 24 лип-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +18°С, 
вдень: +30°С. Вітер пів-
денно-східний 2 м/с.

У вівторок, 25 липня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +21°С, денна: +29°С. 
Вітер пів денно-схід ний 
3 м/с.

У середу, 26 липня — 
дощ. Температура вно-
чі: +19°С, вдень: +23°С. 
Вітер пів нічно-західний 
3 м/с.

У  четвер ,  27 лип-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +16°С, ден-
на: +20°С. Ві тер пів-
нічно-західний 2 м/с.

У п’ятницю, 28 липня — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +15°С, вдень: +23°С. 
Вітер північно-західний 
1 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Вороння злітає під хмари — до 
негоди.

  Коли бджоли ранком виграють — 
на нестерпну спеку.

  Кажани довго літають після захо-
ду сонця — буде ясно й тепло.

  Мерехтять зорі – кілька днів бу-
де ясно і сухо.

  Глухий грім — до тихого дощу, роз-
котистий — на зливу.

21 липня — Прокопа
  Якщо цей день дощовий, то хліб 

у копах може прорости.
  У цей день наші пращури робили 

перші зажинки. Якщо чорниці у лісі 
достиглі — то достигло і жито, бага-
тий буде врожай.

25 липня — Прокла
  На Прокла — великі роси. На Про-

кла все від роси намокло. 
  На Прокла сильні вранішні роси 

— на хорошу погоду.
  На Прокла над лісом туман — на 

дощ.
  На Прокла нема нічної роси — до 

негоди.

Наостанок

З ювілеєм!
Сільський голова, депутати і члени виконкому 
Угринівської сільської ради сердечно вітають 

із 55-річчям колегу, члена виконкому
Корнелія Лазаровича СЛОБОДЯНА

та бажають з нагоди ювілею, щоб усе в житті було 
на «п’ять» і тільки на «п’ять». Нехай ладнається в 
роботі, складається в родині, нехай у домі панують 
любов, порозуміння, достаток і добро. Нехай збува-
ються добрі надії та сміливі плани, нехай ніяке лихо 
не знає стежини до Вашої домівки, до Вашого серця. 
Міцного Вам здоров’я та щасливого довголіття!

З ювілеєм!
Мешканку с. Майдан, любу матусю й бабусю,

 дорогу сестру і сваху, шановну родичку, 
хорошу подругу

Марію Андріївну ШКАНДРІЙ
із 60-річним ювілеєм сердечно вітають 
донька Оля, зять Андрій, внучок Юрчик, 

сестра Стефа із сім’єю, чоловікова сестра Ярос-
лава із сім’єю, свекруха зі свекром, сват Василь, 

сваха Оксана з донькою Зоряною, 
колеги по роботі, друзі і вся родина. 

Бажаємо, щоб кожен день приносив утіху й задо-
волення від життя, щоб проблеми й смуток не за-
хмарювали чола, щоб у душі завжди світило ласкаве сонце, щоб тішили любов 
рідних, підтримка друзів, повага односельців та колег. Нехай мрії молоді ще на-
роджуються в серці і збуваються, нехай здійснюються плани.

А Господь нехай дарує добру долю, міцне здоров’я та сто літ життя!
Хочем побажати в це прекрасне свято, щоб було навколо радості багато.
Серце щоб співало і життя любило. Щоб людська повага додавала сили.
Успіхів у всьому, затишку у домі. Хай душа не знає ані сліз, ні втоми.

Хай сповняться мрії, плани, сподівання, хай летять до Бога наші побажання!

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

До уваги шанувальників 
футболу!

Цієї неділі стартує футбольний турнір на призи відпочинкового комплек-
су «Козацький острів» за підтримки депутата Івано-Франківської обласної ра-
ди Василя Васильовича Гладуна та громадської організації «Козацька нація». 

Учасниками дебютного турніру стануть 12 команд, які попередньо розділе-
ні на три групи. Група А (стадіон села Липівка): «Стримба» Липівка, «Козацький 
острів-1» Чорнолізці, «Бистриця» Старий Лисець, ФК «Радча». Група В (стадіон  
села Чорнолізці): «Козацький острів-2» Чорнолізці, «Ураган» Черніїв, «Колос» 
Слобідка, «Фортуна» Березівка. Група С (стадіон села Старі Кривотули): ФК «Ста-
рі Кривотули», «Колос» Братківці, ФК «Марківці», «Цегельник» Нові Кривотули. 

 Початок ігор о 12.00. Урочисте відкриття турніру відбудеться на стадіоні 
села Чорнолізці. 

Після групового етапу по дві кращі команди із вище вказаних груп 30 липня 
зійдуться у фінальних двобоях на сільському стадіоні Чорнолізців.

Приходьте насолодитися виступами улюблених команд . 

Найвлучніші 
мисливці – 
тисменицькі

Минулої неділі на угіддях риболовно-спортивної бази об-
ласної організації Українського товариства мисливців і 
рибалок у Хом’яківці відбувся фестиваль, присвячений  
70-річчю створення на Прикарпатті осередків УТМР. 

До Хом’яківки з’їхалися більше ста 
мисливців і рибалок, які представляли 
районні організації УТМР, а також ко-
манди обласного управління лісового 
та мисливського господарства, ДП «Бо-
лехівський лісгосп», обласного телеба-
чення «Галичина» та  збірна Чернівецької 
обласної організації УТМР. Після урочис-
того відкриття фестивалю, на якому ви-
ступили голова Тисменицької РДА Іван 
Семанюк, головний спеціаліст обласно-
го управління лісового та мисливського 

господарства, кан-
дидат наук з дер-
жавного управ-
ління Олег Проців, 
перший директор 
Карпатського на-
ціонального пар-
ку, заслужений лісівник України Антон 
Островський, розпочалися змагання. 
Одні учасники рибалили, інші стріляли, 
треті чаклували над стравами.

Команда Тисменицької районної ор-
ганізації УТМР, яку очолює Володимир 
Приймак,  перемогла в найбільш пре-
стижному виді  змагань для мислив-
ців – стендовій стрільбі. В рибній ловлі 
найбільш удачливими виявилися коло-
мияни, а найкращими кухарями стали 
тлумачани. Журі віддало перевагу саме 
їхнім смаколикам – перепілці в сметані, 
дерунам і плову з дичиною.  Та, мабуть, 
найбільший інтерес викликали змагання 
мисливців, які імітували рев оленя. Тут 
не було рівних єгереві ДП «Болехівський 
лісгосп» Віталію Петрюку. 

Переможці в кожному виді змагань 
отримали сертифікати на придбання то-
варів у мисливській крамниці на суму  
1500 гривень, а юні рибалки – вудки і 
спінінги.  За традицією, на фестивалі 
запалили мисливську ватру, яка горі-
тиме в Хом’яківці й через рік, коли ту-
ди знову з’їдуться мисливці і рибалки 
з усього Прикарпаття.  

Михайло ЛУЩАК, голова Івано-
Франківської обласної організації 

УТМР, заслужений лісівник України, 
кандидат сільськогосподарських наук


