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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: +16°С, 
вдень: +24°С. Вітер північ-

но-західний 3 м/с.
Завтра — без опадів. Температура вно-
чі: +17°С, вдень: +23°С. Вітер північно-
західний 4 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна температура: 
+15°С, денна: +28°С. Вітер південний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 8 стор.

Десята сесія районної ради 

21 липня відбулася десята сесія Тисменицької ра-
йонної ради. Перед розглядом питань порядку денно-
го десятої сесії за ініціативи голови районної ради Ро-
мана Крутого хвилиною мовчання вшановано пам’ять 
дев’яти загиблих за добу, 20 липня, воїнів зони АТО.

Голова Тисменицької районної виборчої комісії 
Володимир Стефанишин оголосив постанову Тисме-
ницької районної виборчої комісії від 06 липня 2017 
року № 67 “Про обрання та реєстрацію депутата ра-
йонної ради Прошака В. Г.” у зв’язку з припиненням 
депутатських повноважень депутата районної ради 
Палагіцького Б. Я.

Під час засідання сесії депутатами прийнято ще 
10 рішень районної ради: “Про внесення змін до рішен-
ня районної ради від 23.12.2015 “Про склад постійних 
комісій районної ради”, “Про звернення районної ра-
ди”, “Про підтримку рішення Косівської районної ради 
від 13 червня 2017 року №301-9/2017 “Про звернення 
районної ради щодо необхідності законодавчого регу-
лювання питання ввезення та перебування на митній 

території України автомобілів з іноземною реєстрацією 
та припинення переслідувань владою водіїв і фактич-
них власників таких автомобілів”, “Про затвердження 
протоколу засідання конкурсної комісії “Про надання в 
оренду частини нежитлового приміщення Аптеки №17”, 
“Про внесення змін до рішення районної ради від 23 
грудня 2016 року “Про цільову соціальну програму з 
оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 ро-
ки”, “Про реорганізацію Сілецької загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Тисменицької районної ради Івано-
Франківської області у Сілецький навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – до-
шкільний навчальний заклад” Тисменицької районної 
ради Івано-Франківської області”, “Про районну цільову 
програму щодо часткового відшкодування коштів хво-
рим з хронічною нирковою недостатністю, які прожи-
вають на території району та отримують програмний 
гемодіаліз на 2017-2020 роки”, “Про внесення змін до 
рішення районної ради від 25 грудня 2015 року “Про 
районну програму “Захисник Вітчизни” на 2016-2020 

роки”, “Про затвердження звіту щодо виконання ра-
йонного бюджету за перше півріччя 2017 року”, “Про 
внесення змін до районного бюджету на 2017 рік”.

Наприкінці засідання сесії головуючий подякував 
усім депутатам за злагоджену, конструктивну і плід-
ну співпрацю, побажав миру, добробуту та оголосив, 
що основними питаннями одинадцятої сесії районної 
ради будуть: “Про хід виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку Тисменицько-
го району за перше півріччя 2017 року”, “Про роботу 
комісії з питань присудження премії Тисменицької ра-
йонної ради “Обдаровані діти Тисмениччини” у 2017 
році”, “Про результати діяльності місцевої прокуратури 
на території Тисменицького району за перше півріччя 
2017 року”, “Про хід виконання рішення районної ради 
від 23.12.2005 “Про районну програму забезпечення 
населення Тисменицького району якісною питною во-
дою в достатній кількості на 2006-2020 роки”” та інші.

Прес-служба райради

Децентралізація 
по-Майданівськи, 

або хто гальмує об’єднання в Ямницьку ОТГ
Громада сіл Майдан і Нова Гута втрачає шанс увійти до заможної і спромож-
ної Ямницької об’єднаної територіальної громади. Визначена законодавством 
процедура утворення ОТГ є досить складною. Після того, як у Ямниці відбулися 
громадські слухання, і більшість присутніх ямничан висловилися за утворен-
ня об’єднаної громади з центром у селі Ямниця, тамтешня сесія затвердила 
рішення цих слухань, і такі ж слухання та сесії пройшли в інших селах, які, 
згідно з перспективним планом, претендують об’єднатися в Ямницьку ОТГ.

Позитивні рішення щодо об’єднання 
крім Ямниці прийняли ще в Павлівці, 
Сільці, Тязеві. Але в Майдані через бой-
кот кількох посадовців цього не стало-
ся. Другого липня в приміщенні шко-
ли відбулися упереджені слухання, на 
яких були переважно люди, організовані 
директором Ганною Шуляр, яка проти 
об’єднання і поширює думку, що в Май-
дані школу закриють. На цьому зібран-
ні зірвали виступи Ямницького голови 
Миколи Зелінського, який намагався 
розповісти про переваги об’єднання, ке-
рівника апарату Тисменицької РДА Ярос-
лава Татарина, представників обласного 
Офісу реформ. Ігноруючи очевидні аргу-

менти, присутні то висловлювали щось 
типу «ніде не йдем, якщо іти, то тільки 
до Івано-Франківська», хоча сільрада 
не межує з обласним центром, то про-
понували об’єднатися з селом Боднарів 
Калуського району, але в планах такої 
ОТГ нема. В результаті, лише шість го-
лосів було за Ямницьку ОТГ, а 30 чоло-
вік проголосували проти.

Після цього на позачерговій сесії 
Майданської сільської ради депутати 
вирішили: враховуючи, що люди не ма-
ли інформації про об’єднання, а сіль-
ський голова Марія Зелінська зайняла 
позицію стороннього спостерігача, не 
затверджувати результати слухань від 

другого липня. За пропозицією депу-
тата районної ради Миколи Іваненка і 
депутата сільської ради, голови робочої 
групи з питань об’єднання Романа Дзі-
ковського прийняли рішення провести 
повторне слухання в формі подвірного 
опитування мешканців сіл Майдан і Но-
ва Гута з попереднім опрацюванням до-
стовірної інформації, випуском і затвер-
дженням інформаційного листа щодо 
об’єднання (інформаційний лист дода-
ється). 16 липня сесія затвердила інфор-
маційний лист і зразок опитувального 
листа, а вже 17-19 липня робоча група 
з питань об’єднання провела подвірний 
обхід. Результати, затверджені протоко-
лом робочої групи, виявились такими:

– всього взяли участь у подвірно-
му опитуванні – 695 жителів сіл Май-
дан і Нова Гута;

– за вступ в Ямницьку ОТГ – 347;
— проти вступу в Ямницьку ОТГ — 

340;
— утрималися – 8.
З 340 жителів, які висловилися про-

ти вступу в Ямницьку ОТГ, 79 громадян 
виявили бажання вступити в Івано-Фран-
ківську ОТГ, 105 громадян – залишати-
ся самостійною громадою, 9 – за утво-
рення ОТГ з центром у Боднарові, а 147 
виступили категорично проти будь-яких 
пропозицій.

 Закінчення на 2 стор.

У Крилос до 
Матері-заступниці

Всеукраїнська Патріарша проща до 
Галицької чудотворної ікони Матері Бо-
жої, покровительки Галицького краю, в 
с. Крилос (Давній Галич) відбудеться 5-6 
серпня. Її очолить Глава УГКЦ Блаженні-
ший Святослав. Цьогорічна проща при-
свячена 100-літньому ювілею об’явлень 
Матері Божої в Фатімі (Португалія).

На цьогорічній прощі до Крилоса за-
планований традиційний піший хід па-
ломників з Івано-Франківська, Калуша та 
Бурштина. У цих трьох містах у суботу, 5 
серпня, об 8:00 одночасно розпочнеться 
Божественна Літургія та благословення 
прочан у дорогу. Крім того, відбудуться 
і нічні чування, які провадитимуть семі-
наристи, а опісля — євангелізаційно-мис-
тецька програма для молоді.

Кульмінаційним моментом молінь 
стане Архієрейська Божественна Літур-
гія, яку в неділю о 9:00 відслужить Па-
тріарх УГКЦ Блаженніший Святослав.

Не можна здаватися не тільки після однієї поразки, але і після ста поразок. 
Авраам Лінкольн

Тисменицькі 
«позиційні бої»

Липень, як не дивно, позначився загостренням конфліктних ситуацій та спа-
лахом кількох техногенних аварій у Тисмениці. Звичайно, всі стежки ведуть 
до міської ради, тож ми спробуємо накидати кілька, майже ліричних, шкі-
ців до монументального полотна «Тисмениці – 955» (хоча ювілей, може, й 
не відзначатимуть).

А тепер переконайте 
весь Привоз

Не раз трапляються ситуації, що на-
гадують бородатий одеський анекдот, 
який в довільному українському викла-
ді міг би звучати так:

– Ребе, на Привозі кажуть, що 
Вашап донька бл… блудниця…

– Але в мене немає доньки!
– Ну то тепер ідіть переконайте 

весь Привоз…
Схожа халепа спіткала й Степана 

Дмитровича Сворака. П’ятого липня в 
газеті «Урядовий кур’єр» вийшла стаття 
нашого земляка, теперішнього киянина 
Василя Туглука «Чи розбудить громада 
владу?». У матеріалі з такою нейтраль-
ною назвою йдеться про Тисменицю й 
«кілька ноу-хау», як пише автор, запро-
ваджених нинішнім міським головою 
Тисмениці. Колега Туглук, вочевидь, до-

волі ретельно досліджував ситуацію в 
Тисмениці, зокрема, перипетії в місь-
кій раді, але припустився кількох сут-
тєвих блудів.

По-перше, пишучи про зміни в струк-
турі міськвиконкому (замість двох посад 
заступників Сворак увів посади радни-
ка і помічника міського голови), колега 
Туглук, посилаючись на слова одного 
з депутатів міськради, узагальнює, що 
на ці посади були призначені колишні 
міліціонери. І при цьому називає Ігоря 
Слубського (дійсно, колишнього мілі-
ціонера) та Богдана Романчука, котрий 
жодного стосунку до міліції не має. Слі-
дом за своїм джерелом причиною Туглук 
називає те, що «колишні міліціонери, 
які би стали заступниками, втрачають 
пенсію міліціонера». 

 Закінчення на 2 стор.
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Юрій Дерев’янко: 
«Воля — Рух Нових Сил» виступає 
за цивілізований ринок землі, 

а не дерибан
Народний депутат від партії «Воля — Рух Нових Сил» Юрій Дерев’янко переконаний, що 
перш ніж продавати землю, необхідно здійснити низку обов’язкових кроків, які дозво-
лять запровадити цивілізований ринок землі. Він назвав безвідповідальністю Уряду той 
факт, що міністр аграрної політики Тарас Кутовий, який 23 травня написав заяву про від-
ставку, продовжує працювати на посаді.

«Ми маємо захистити власника цієї зем-
лі. Щоб не виявилось в один момент, що ці 
всі паї уже мають іншу власність, бо такі до-
говори були складені. Необхідно, щоб оренда 
землі була реально ринковою, щоб це було на 
електронному відкритому майданчику», — за-
явив Дерев’янко.

Він також додав, що необхідно запрова-
дити спрямування 100% коштів на підтримку 
агровиробництва та фермерів. «Щоб було не 
так, як зараз — 80% іде олігархам, а все ін-
ше — фермерам. Щоб за рік-два-три ферме-
ри відчули, що в них є гроші і вони зможуть 
цю землю купити», — підкреслив нардеп. За 
його словами, лише після цього необхідно за-
провадити реальний прозорий електронний 
майданчик, де ця земля буде продаватися.

«Якщо цих кроків не здійснено, а негайно за-
втра продадуть всю землю, то виявиться карти-
на, що олігархи, які мають банки земель по сотні 
тисяч гектарів в оренді, різко стануть власника-
ми за один день», — застеріг Юрій Дерев’янко. 
«Вони сьогодні контролюють прокуратуру, суди, 
всю вертикаль виконавчої і законодавчої влади. 
Навіщо нам такий ринок землі? Давайте створю-
вати цивілізований ринок», — закликав нардеп.

Нагадаємо, проведення земельної реформи 
в Україні вирішили відкласти, але це не вплине на 
виділення чергового траншу Міжнародного валют-
ного фонду для країни. Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман заявив, що земельна реформа ду-
же чутлива, тому потребує часу на її обговорення.

Соломія ХРЕПТИК

Децентралізація 
по-Майданівськи, 

або хто гальмує об’єднання в Ямницьку ОТГ
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Протокол підрахунку голосів затвердила се-
сія сільської ради – 6 голосів за; 4 – проти, 1 — 
утримався. Голосування щодо вступу до Ямниць-
кої ОТГ дало такий же результат. Але по закону 
рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало більше половини обраного скла-
ду ради (сільський голова і 14 депутатів). Тобто 
за рішення про вступ до Ямницької ОТГ потріб-
но було мінімум 8 голосів. А так Майдан залиша-
ється «за бортом». Наскільки відомо, документи 
щодо об’єднання сіл Ямниця, Павлівка, Сілець і 
Тязів отримали позитивний висновок в обласній 
державній адміністрації і вже наступного тижня 
будуть направлені на затвердження до Києва.

Сільський голова Марія Зелінська, нехтуючи 
волевиявленням більшості громадян, внесла ще 
більш некоснтруктивну пропозицію залишитися 
самостійною громадою. Її позиція спостерігача ви-
кликала збурення і невдоволення громадськості 
і створила прецедент розколу громади Майдан-
ської сільської ради на два табори.

Чому втрачає Майдан? Ямницька 
об’єднана громада буде не просто бездота-

ційною, це єдина сільська ОТГ в області, яка 
навіть віддаватиме зі свого бюджету частину 
коштів у державний. З її утворенням 60% подат-
ку із зарплат працівників ПАТ «Івано-Франківсь-
кцемент» буде поступати не в Тисменицький 
район, а безпосередньо об’єднаній громаді. 
Інші порівняння добре видно з інформацій-
ного листа. Тут важливо і те, що якби Майдан 
став учасником об’єднання, наші села мали 
би в раді ОТГ своїх депутатів (пропорційно до 
кількості виборців), а приєднання до існуючої 
громади цього не дасть. Не доведеться роз-
раховувати й на пропорційне фінансування.

Повністю відповідаючи за подану інфор-
мацію, хочу вчергове підкреслити те, про що 
говорив неодноразово: процес децентраліза-
ції в Україні буде проходити довго і болісно, 
поки посадовці на місцях будуть керуватися 
власними амбіціями та інтересами, а не інтере-
сами громади, виявляючи некомпетентність, 
будуть вводити людей в оману.

Микола ІВАНЕНКО, 
депутат Тисменицької районної ради

Інформаційний лист про умови вступлення 
в об’єднані територіальні громади 

ЯМНИЦЬКА ОТГ
Дали згоду на вступ с. Ямниця, 
с. Павлівка, с. Сілець, с. Тязів

Загальна чисельність 9500 чоловік
Прогнозований річний бюджет 47 000 000 грн
Прогнозовані витрати 35 000 000 грн
Бюджет розвитку 12 000 000 грн  
 (приблизно на 6 
 сільських рад)

Гарантується:
— фінансова стабільність, оплата всіх за-

хищених статей;
— збереження  закладів  медицини 

(ФАПів ,  амбулаторій) ,  культури ,  біблі -
отеки ;

— представництво  в  ОТГ  (4  депу -
тати ,  староста  (член  виконкому ) ,  ді -
ловод ) .

При об ’єднанні в ОТГ можливе по-
ниження ступеня школи (до початкових 
класів).

А  також можливе працевлаштуван-
ня жителів сіл Майдан та Нова Гута при  
формуванні структури управління (штат-
ного розпису).

При  Ямницькій  сільській  раді  ство -
рене  комунальне  підприємство ,  яке 
буде  обслуговувати  територ ію  Май -
данської  сільської  ради  (обкошування 
кладовищ  та  територій  комунальної 
власності ;  в  зимовий  період  очистка 
доріг  та  тротуарів  від  снігу).  Буде  мож -
ливість  працевлаштувати  2 -3  людей .

МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Загальна чисельність (населення м. Івано-
Франківськ + 15 населених пунктів, які згідно 
з перспективним планом входять  в м. Івано-
Франківськ) 400 000 чоловік
Річний прогнозований бюджет невідомо
Прогнозовані витрати невідомо
Бюджет розвитку невідомо

— враховуючи вимоги щодо утримання 
суміжності Майданська сільська рада ні фак-
тично, ні юридично не може порушити (обійти) 
межі сусідніх сіл;

— згідно з перспективним планом затвер-
дженим Постановою Кабінетів Міністрів від 
12.04.2017 року Майданська сільська рада не 
входить до цього плану;

— протягом 2015-2017 років до Майдан-
ської сільської ради не надходило жодних 
пропозицій.

При умові, коли Майданська сільська рада 
залишається самостійною громадою
Загальна чисельність сіл 
Майдан та Нова Гута 1248 чоловік
Річний бюджет 2 500 000 грн
Прогнозовані витрати 5 600 000 грн
Брак коштів для утримання 
громад -3 100 000 грн
Бюджет розвитку За відсутністю   
 коштів не  
 передбачається

Державна дотація буде надходити тільки 
за умови вступлення в об’єднані територіальні 
громади, яка розраховується станом на 2017 рік 
— 12 000 грн на одного учня освітня субвенція 
та 860 грн медичної субвенції на одного жителя.

Тисменицькі 
«позиційні бої»
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Джерело, однак, напевно зі 
скромності, не обмовилось про 
іншу вагому причину: колишні за-
ступники міського голови подали 
на міську раду позови щодо їх не-
законного звільнення, і Сворак ви-
рішив викинути такий кульбіт – лік-
відувати посади заступників. А не-
ма посади – нема предмету спору.

А от інший блуд зі статті – якраз 
за одеським анекдотом. Сподіває-
мось, не розібравшись до кінця та 

проковтнувши від свого джерела 
котлетку разом з мухою, колега Ту-
глук ретранслює неправдиву інфор-
мацію – що, нібито, Степана Свора-
ка «удостоєно найвищої нагороди 
Московського патріархату — ордена 
Святого Апостола Андрія Первозва-
ного І ступеня». 

Спробуємо таки довести, що «в 
ребе немає доньки». Нам довело-
ся добряче попорпатися в багатьох 
ресурсах та зібрати інформацію про 
церковні нагороди різних конфесій. 
Так от, є найвища нагорода Рускої 
православної церкви «Орден Свя-
того Андрєя Первозванного с ал-
мазной звєздой», якою екзарх РПЦ 
(наразі отой «друг України» Кірілл) 
нагороджує предстоятелів помісних 
православних церков. І є в світі тіль-
ки 18 світських осіб – державних 
діячів, академіків тощо, яких було 
відзначено цією нагородою. Укра-
їнський сателіт РПЦ – УПЦ Москов-
ського патріархату – в силу свого іє-
рархічного підпорядкування – влас-
ного Андріївського ордена не має. 
В УПЦ КП є орден «Андрій Перво-
званий». А орден Святого Апостола 
Андрія Первозваного трьох ступе-
нів є відзнакою Івано-Франківської 
Єпархії Української автокефальної 
православної церкви, нагороджен-
ня яким здійснює Митрополит Га-
лицький Андрій (в миру – тисме-
ничанин Степан Абрамчук). І от в 
травні 2006 року Митрополит Андрій 
нагородив цим орденом директора 

Івано-Франківського інституту вну-
трішніх справ, полковника міліції 
С. Сворака.

Журналістська, сподіваємось, 
помилка прийшлася, однак, дуже до 
речі Свораковим «доброзичливцям» 
з Тисмениці. Одразу поліграфічним 
способом на газетному папері, з імі-
тацією стилю «Урядового кур’єра» 
було розмножено «бойовий» листок, 
де на цілу передню шпальту цитата 
про те, що Сворак нагороджений ор-
деном якогось міфічного Москов-

ського патріархату. Пересічно не 
треба бути Ляшком, аби спересер-
дя вигукнути: «Скотиняка!» Хоча та-
кої ж оцінки вартують і ті опоненти 
нинішнього тисменицького голови, 
які застосовують в боротьбі проти 
нього не зовсім етичні методи. От, 
скажімо, в соцмережах зареєстро-
ваний фальшивий користувач з «ні-
ком» Степан Сворак, компромат на 
мера, тричі доктора наук надсила-
ють з електронної адреси, що іден-
тифікується як «Степан Сворак». І 

насправді нас найбільше насторо-
жує оте міфічне «Московський па-
тріархат», бо такої власної назви 
не існує, а газетярі й блогери, аби 
уникнути неприємностей зі спрос-
туванням неправдивої інформації, 
послуговуються такими собі довіль-
ними визначеннями.

Трохи розуміючись на інформа-
ційних і пропагандистських техноло-
гіях, зауважимо, що нічого дивного 
в таких методах нема: брехнею Мос-
ковія воює проти України, а Україна 
проти Московії, брехнею зомбують 
власні народи. Не в останню чергу 
завдяки так званим фейкам переміг 
на президентських виборах у США 
Дональд Трамп; про британського 
екс-прем’єра Девіда Кемерона ко-
лись запустили псевдо-новину, що 
він має таку собі свиноферму… На-
певно, й Степана Дмитровича кри-
шталево чесним не назвеш, а багато 
в чому критика його діяльності на 
посаді міського голови справедли-
ва. Але те, що мера іноді «мочать» 
так підступненько, робиться оче-
видним.

Де знайти 14 голосів?
Нинішнє загострення ситуації в 

Тисмениці, підсилене екологічними 
проблемами (кошти на утилізацію 

шкідливих відходів хутрового ви-
робництва, виявлених уже кілька 
років тому, не освоєні; після 17 
липня уже вдруге стався прорив 
каналізаційних мереж хутрового 
підприємства), стосується, по-суті, 
налагодження продуктивної робо-
ти міської ради. Приблизно півро-
ку міськрада працює без секре-
таря міської ради, який обираєть-
ся на сесії з числа депутатів і є 
другим після голови міста поса-
довцем, на час відсутності мера 
(відрядження, відпустки, хвороби) 
виконує його обов’язки. Секретар 
Тисменицької міськради Наталія 
Сворак офіційно перебуває у від-
пустці по догляду за дитиною (точ-
ніше, онуком). Усе, ніби, законно, 
але фактично Наталія перебуває у 
США, а внучок – в Тисмениці. Теж 
порушення нема. Днями, реагую-
чи на закиди опонентів про те, що 
секретар міськради перебуває у 
відпустці за рахунок міського бю-
джету, Н. Сворак виклала у фей-
сбуку в групі «Тисмениця» довід-
ку про те, що під час перебування 
у відпустці не отримує доходів з 
міської ради. (Щоправда, перед 
тим тисменичани виклали в цій 
групі фото, які засвідчують її пе-
ребування за кордоном).

Припускаємо, що з юридичної 
точки зору кількамісячна відсут-
ність секретаря міськради на ро-
бочому місці не викликає жодних 
зауважень. Усіляко трапляється: 
так карта ляже, чи шлея під фіст, 
чи щось десь залоскоче… Але ж є 
ще відповідальність перед грома-
дою, громадянська позиція, які мали 
би підказати вірний крок – скласти 
повноваження.

Ймовірно, не маючи дозволу 
на тривале перебування у США, 
Наталія Сворак невдовзі прибуде 
до Тисмениці, може, знаючи про 
це, міський голова досі блокував 
намагання опозиційних до нього 
депутатів обрати нового секретаря 

міськради. Наражаючись, у тому 
числі через це, на справедливу 
критику та обурення опонентів. 
Мабуть, доречно було би міській 
владі якось вийти на лад і з по-
мічниками-референтами голови, 
оживити нормальний ритм кому-
нальної господарки, повернутися 
до задекларованих проектів, не 
розгубити те, що зроблено попе-
редниками…

Але, з дозволу сказати, фіш-
ка в тому, що на сьогодні в Тис-
меницькій міськраді ніяк не на-
бирається консенсус. Учора був 
третій підхід провести позачерго-
ву сесію міської ради (попередня 
була 25 липня). Про результати 
цієї спроби на момент виходу га-
зети ми не мали інформації. Але 
виглядає так, що з 26 обраних де-
путатів міськради п’ятеро в даний 
час за кордоном. Для прийняття 
конструктивних рішень потрібно 
14 голосів (включно з головою 
міста). І от, навіть при повному 
складі ради, ні мер, ні його опо-
ненти не мають гарантованої біль-
шості. Але в Тисмениці, за нашими 
спостереженнями домовлятися 
вміють. Або ні?

Володимир ЗАНИК

«Липова» сторінка Степана Сворака у Фейсбуку

Орденське посвідчення УАПЦ

26 липня. Стоки з хутрового 
виробництва пожежними рукавами 

спускають у Стримбу
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Оголошення про конкурс 
на заміщення вакантної посади директора 
Будинку культури Лисецької селищної ради 

Тисменицького району Івано-Франківської області 
Виконавчий комітет Лисецької селищної ради Тисменицького району Іва-

но-Франківської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади ди-
ректора Будинку культури селища Лисець.

Загальні вимоги до кандидата:
— вища освіта відповідного напрямку підготовки;
— вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і 

моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні 
посадові обов’язки.

Особи, які беруть участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення 
конкурсу подаються такі документи:

— заяву про участь у конкурсі; 
— згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про 

захист персональних даних”; 
— автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік 

і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудо-
ву діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі 
на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної по-
шти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; 

— копію документа, що посвідчує особу; 
— копії документів про вищу освіту; 
— два рекомендаційних листи довільної форми (за наявності).
Претендент може надати інші документи, які, підтверджують його профе-

сійні чи моральні якості. 
Документи приймаються упродовж 30 днів  з дати оголошення конкурсу.
Документи приймаються за адресою: кабінет 2, приміщення Лисецької се-

лищної ради, смт. Лисець, вул. Січових Стрільців, 55, поштовий індекс: 77455, 
Тисменицький район, Івано-Франківська область або надсилаються на елек-
тронну адресу (e-mail): lysets@ukr.net  

Вітаємо!
День народження — свято осо-

бливе для кожного з нас. Воно спо-
внює кожного святковим настроєм, 
радістю. Тож з цієї нагоди районна 
рада та райдержадміністрація щиро 
здоровлять:

ЗАНИКА Володимира Володими-
ровича, 30.07.1967 р. н., редактора ра-
йонної газети «Вперед», депутата ра-
йонної ради;

ВОДНІЦЬКУ Світлану Олексан-
дрівну, 1.08.1973  р. н., секретаря Ми-
луванської сільської ради;

БОГАЧА Богдана Йосиповича, 
1.08.1955  р. н., сільського голову се-
ла Сілець;

МАЛІБОРСЬКОГО Петра Михай-
ловича, 3.08.1959 р. н., директора За-
гвіздянської ЗОШ І-ІІІ ст.;

ВОЛОВЦЯ Василя Степановича, 
4.08.1962 р. н., директора ТзОВ «ВТФ 
«Угринів»;

ПОРТЕЦЬКУ Ірину Михайлівну, 
4.08.1973 р. н., сільського голову се-
ла Стебник;

НАЗАРУКА Володимира Юрійови-
ча, 4.08.1968 р. н., директора ПП «Ав-
токемпінг «Транзит-Куразан»;

КОРЖЕНЬОВСЬКУ Ольгу  Юліа-
нівну, 4.08.1961 р. н., головного спеці-
аліста загального  відділу апарату ра-
йонної державної адміністрації.

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

Шановні працівники торгівлі!
Щороку в останню неділю липня в Україні святкують День працівників торгів-

лі. Це, мабуть, одне із наймасовіших професійних свят, бо ж до нього мають сто-
сунок не лише ті, хто стоїть за прилавком, а й кожен з нас – покупців, адже саме 
ми створюємо необхідний ринок попиту та пропозиції.

Працівники галузі забезпечують населення якісними продуктами харчування, 
промисловими товарами і послугами, створюють робочі місця та стимулюють роз-
виток конкурентної підприємницької діяльності у районі.

Тож нехай і надалі ваші зусилля будуть спрямовані на забезпечення високих 
темпів розвитку торговельної мережі, удосконалення її інфраструктури, підтримку 
вітчизняного товаровиробника, поліпшення якості обслуговування.

З нагоди свята бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, комерційного успіху, ді-
лової ініціативи, стабільності і впевненості у завтрашньому дні.

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
   Іван СЕМАНЮК                         Роман КРУТИЙ

До уваги жителів м. Тисмениця 
та Тисменицького району

Повідомляємо вас про те, що працює безкоштовна юридична приймальня в 
офісі політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ». Безкоштовну юридичну кон-
сультацію можна отримати щосуботи з 10.00 до 14.00 за адресою: м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 20 Д, другий поверх, торговий центр «ВІД І ДО».

СТАБІЛЬНА РОБОТА
Пожежна частина (селище Єзупіль) запрошує на роботу 

водія пожежного автомобіля.
Вимоги: вік  до 35 років, наявність військового квитка та служба в ЗСУ,  по-

свідчення водія категорії «С», робота позмінна 1/3, зарплата висока.
Довідки за телефоном: (050) 281 60 64, Василь Іванович.

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 07.07.2017 № 114-р, 
24.07.2017 №124-р “Про використання коштів з фонду на виконання депутат-
ських повноважень” профінансовано видатки Фонду на виконання депутат-
ських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:

Гейка Василя Івановича – в сумі 
5 200 (п’ять тисяч двісті) гривень 00 
копійок для надання матеріальної до-
помоги жительці с. Драгомирчани на 
лікування дочки.

Боярської Ірини Василівни – в су-
мі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 

копійок на придбання будівельних ма-
теріалів для ремонту адміністративно-
го будинку Клузівської сільської ради.

Єфімчука Ярослава Володимиро-
вича – в сумі 1 245 (одна тисяча двісті 
сорок п’ять) гривень 00 копійок та Ца-
пая Володимира Васильовича – в сумі 

1 865 (одна тисяча вісімсот шістдесят 
п’ять) гривень 00 копійок для надання 
матеріальної допомоги на лікування жи-
тельці с. Старі Кривотули. 

Масляка Степана Григоровича – в 
сумі  2 700 (дві тисячі сімсот) гривень 00 
копійок на придбання будівельних мате-
ріалів для Черніївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Якубіва Любомира Михайловича 
– в сумі 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 
копійок на придбання футбольної фор-
ми для сільської футбольної команди                
с. Черніїв.    

Тисменицька районна рада

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчого комітету Тисменицької міської ради про 

проведення конкурсу з визначення виконавця надання по-
слуг з вивезення побутових відходів на території міста Тис-
мениця.

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

2. Підстава для проведення конкурсу. Рішення викон-
кому Тисменицької міської ради від 20.07.2017 р. «Про про-
ведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезен-
ня твердих побутових відходів на території м. Тисмениця».

3. Місце проведення конкурсу: 77401, Івано-Франків-
ська область, м. Тисмениця, вул. Галицька, 32, зал засідань. 

Дата: 29 серпня 2017 року. 
Час: 14.00. 
4. Прізвище та посада, номер телефону особи, в якої 

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

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

бутових відходів. 
5.4. Наявність працівників відповідної кваліфікації в 

достатній кількості для надання послуг з вивезення побу-
тових відходів. 

6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та ви-
моги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що 
визначаються відповідно до Правил надання послуг з ви-
везення побутових відходів:

Орієнтовані річні обсяги вивезення твердих побутових 
відходів – 20 тис. куб. м.

7. Для участі в конкурсі учасник конкурсу надає на роз-
гляд конкурсній комісії:

— заяву про участь в конкурсі; 
— копії установчих документів, завірені належним чином;
– документи, які засвідчують повноваження представ-

ника;
— інформацію послуг згідно з критеріями та фінансо-

вий стан.

8. Характеристика території, де повинні надаватися послу-
ги з вивезення побутових відходів: територія міста Тисмениця. 

Загальна кількість населення м.Тисмениця – 9398 осіб.
Кількість дворогосподарств – 2348.
Кількість багатоквартирних житлових будинків – 23, 

кількість квартир – 810.
Перелік вулиць: Вишенського, Б. Лепкого, Княгиницького, 

Кокорна, Крушельницької, Лесіва, Мартовича, Г. Артемовсько-
го, Монастирська, Невідомого Солдата, Гоголя, Наливайка, 
Вірменська, Запорізька, Площа Ринок, Пшениківська, Федь-
ковича, Вербова, Колійова, Курбаса, Лесі Українки, М. Підгі-
рянки, Франка, Чорновола, Шевська, Яремчука, Богуна, Воло-
сенків, Горбаля, Грушевського, Данила Галицького, Довжен-
ка, Зелена, Молодіжна, Орлика, Островського, Сагайдачного, 
Серафимовича, Стефаника, Стуса, Липова, Б.Хмельницького, 
Височана, Вільшанецька, Довбуша, Набережна, Полуботка, 
Поповича, Січових Стрільців, Америка, Івасюка, Січинського, 
Слобода, 8 Березня, Кушнірська, Мазепи, Голуба, Пільна, Ри-
бацька, Сірка, Незалежності, Об’їзна, Сонячна, Коломийська, 
Вісконта, Шевченка, К. Левицького, Галицька.

Наявність контейнерів: 81 шт.
Об’єм контейнерів: 56,7 м3. 
Загальна кількість підприємств, установ та організа-

цій: 34 шт.
Характеристика під’їзних шляхів: дорожнє полотно з 

асфальтно-бетонним покриттям, підсипка з щебеню та від-
сіву, ущільнений ґрунт із щебенем та піском.

9. Характеристика об’єкту поводження з побутовими 
відходами. Полігон твердих побутових відходів поблизу се-
ла Рибне Тисменицького району Івано-Франківської області.

10. Способи, місце та кінцевий строк подання кон-
курсних пропозицій.

Заяви приймаються за адресою: 77401, Івано-Франків-
ська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Га-
лицька, 32. 

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

Конкурсні пропозиції учасників повинні подаватися осо-
бисто або поштою конкурсній комісії у конверті, на якому 
зазначаються повне найменування і місцезнаходження ор-
ганізатора та учасника конкурсу. 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій — 
29.08.2017 року до 12.00.

Колектив Загвіздянської ЗОШ І-ІІІ ступенів глибоко сумує з приводу смер-
ті колеги, колишнього вчителя біології  

Нелі Володимирівни Мартинюк  
та висловлює щирі співчуття родині покійної.
Нехай земля їй буде пухом. Вічна пам’ять.

Гриби можуть бути 
небезпечними

В Україні зустрічається близько 80 видів неїстівних шапинкових грибів. При-
близно 20 із них — особливо небезпечні для життя людини.
Для запобігання отруєння грибами необхідно дотримуватись наступних порад:
Краще відмовтеся від споживання 

дикорослих грибів як від продукту вза-
галі, а споживайте штучно вирощені пе-
чериці, гливи, купуючи їх в магазинах.

Не купуйте гриби на стихійних ринках 
чи у продавців на автошляхах. Безпечніше 
купувати гриби на стаціонарних ринках, 
де вони проходять відповідний контроль.

Якщо ви все ж вирушили до лісу 
збирати гриби, то обов’язково врахуйте 
наступне: збирайте в лісі тільки ті гриби, 
про які ви точно знаєте, що вони їстівні; 
остерігайтеся пластинчатих грибів. Гри-
бів, що викликають найменший сумнів, 
не варто брати взагалі. Ніколи не зби-
райте і не вживайте в їжу перестиглі, 
хробачливі, ослизлі гриби, а також такі, 
що ростуть поблизу швидкісних трас чи 
на радіаційно забруднених територіях.

Під час посухи грибів краще не бра-
ти взагалі. У спекотну погоду змінюєть-
ся обмін речовин в організмі гриба, він 
втрачає воду, накопичує токсини. Уваж-
но перевірте зібрані гриби перед тим, 
як починати готувати страву або роби-
ти заготівлі.

Не  вживайте  сирих  грибів . 
Обов’язково піддавайте зібрані гриби 

ретельній термічній обробці. Оскільки 
отруєння можуть виникати не тільки 
при вживанні отруйних грибів, необхід-
но пам’ятати, що при порушенні технології 
заготівлі і їстівні гриби можуть становити 
небезпеку для здоров’я. Їх украй важко 
повністю відмити від часточок ґрунту, у 
якому можуть знаходитися спори боту-
лізму. До того ж, у домашніх умовах не-
можливо досягти такої стерилізації, як на 
промисловому підприємстві. Тому вдома, 
тим більше на дачі, гриби краще сушити, 
варити, солити, маринувати, не закупо-
рюючи банки герметичними кришками, 
адже збудник ботулізму розвивається 
тільки за відсутності кисню.

Варити гриби потрібно добре про-
митими не менше години на невеликому 
вогні, знімаючи піну і помішуючи. Варіння 
вважається закінченим, коли гриби ося-
дуть на дно, а відвар стане прозорим.

Категорично забороняється збері-
гати в морозильнику (якщо він не об-
ладнаний системою швидкої, глибокої 
заморозки) свіжі гриби довше 2-3 днів. 
Навіть у їстівних грибах згодом почина-
ють виділятися отруйні речовини, які не 
зникнуть при варінні і смаженні.

Готові страви з грибів зберігайте в холоді, 
в емальованому посуді, але не більше доби.

Гриби — не дитяча їжа, тому не да-
вайте грибних страв малолітнім дітям. 
Не можна вживати грибів вагітним та 
жінкам, що годують груддю.

Ніколи не застосовуйте «домашніх» 
методів визначення отруйності грибів 
з використанням цибулини або срібних 
ложок — вони помилкові. Срібло темніє 
від взаємодії з амінокислотами, які є й 
у їстівних, і в отруйних грибах, а колір 
цибулі змінюється під впливом фермен-
ту тирозинази, який також міститься в 
усіх грибах.

Якщо після споживання грибів по-
чуваєтесь погано чи помітили нездорові 
ознаки у своїх близьких (нудота, блюво-
та, головний біль, галюцинації, біль у жи-
воті), негайно викликайте «швидку». До її 
приїзду промийте шлунок однією-двома 
літрами слабкого розчину марганцівки 
або сольового розчину, можна зроби-
ти очисну клізму. Пийте багато рідини.

Навіть при полегшенні стану 
обов’язково зверніться до найближчої 
лікувальної установи. Недоїдених грибів 
не викидайте. Їх аналіз допоможе ліка-
рям швидше визначити вид отрути, яка 
потрапила в організм.

Не вдавайтеся до самолікування — 
чим більше токсинів потрапить у кров, 
тим важчим буде перебіг отруєння.

Богородчанська філія 
ДУ «ІФОЛЦ МОЗУ»
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Тисменицька районна рада Івано-Франківської області 
Х сесія 7 демократичного скликання

РІШЕННЯ
  від 21 липня 2017 року  м. Тисмениця

Про внесення змін до рішення районної ради  від 23.12.2015 
“Про склад постійних комісій районної ради”

Відповідно до статей 43, 47 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рі-
шення Тисменицької районної ради від 30.06.2017 
“Про дострокове припинення повноважень депутата 
Тисменицької районної ради Палагіцького Богда-
на Ярославовича” та постанови Тисменицької ра-
йонної виборчої комісії від 06.07.2017 № 67 “Про 
обрання та реєстрацію депутата районної ради 
Прошака В.Г.”, районна рада вирішила:

1. Вивести зі складу постійної комісії район-
ної ради з питань бюджету  Палагіцького Богдана 
Ярославовича.

2. Ввести до складу постійної комісії район-
ної ради з питань бюджету Прошака Володимира 
Григоровича. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федоришина 
і постійну комісію районної ради з питань розви-
тку місцевого самоврядування, адміністративно-
територіального устрою, регламенту, депутатської 
діяльності та етики, захисту прав людини, закон-
ності та правопорядку (В. Царук).

Голова районної ради  Роман КРУТИЙ

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

РІШЕННЯ
  від 21 липня 2017 року  м. Тисмениця

Про звернення районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ре-
комендаціями постійної комісії районної ради з 
питань соціально-економічного розвитку, функці-
онування об’єктів соціально-культурного призна-
чення, реалізації державної регуляторної політики, 
малого, середнього бізнесу та інвестицій, районна 
рада вирішила:

1. Схвалити звернення до Кабінету Міністрів 
України (додається).

2. Звернення надіслати Кабінету Міністрів України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти 

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

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Додаток до рішення районної ради від 21.07.2017 “Про звернення районної ради”
Прем’єр-міністру України  Гройсману В. Б.

ЗВЕРНЕННЯ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №240  “Про внесення змін у дода-
ток до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548” до 06.05.2015 тарифи на перевезення 
пасажирів автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, перебували в державному регулюванні 
– тарифи на перевезення пасажирів автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на  примісь-
ких та міжміських автобусних маршрутах, встановлювались обласними державними адміністраціями.

Після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 240 “Про внесення змін у 
додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548”, державне регулювання вар-
тості послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування було відміне-
но, тому перевізники отримали право на встановлення тарифів з перевезення пасажирів автобусами, 
які працюють у звичайному режимі руху на приміських та міжміських автобусних маршрутах. Внаслідок 
цього відбулося  підвищення перевізниками тарифів на проїзд та, як  наслідок, виникнення соціальної 
напруги й обурення населення.

Для вирішення цієї проблеми просимо внести зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезен-
ня пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, передбачивши встановлення таких обов’язкових умов прове-
дення конкурсу, як вартість перевезення пасажирів та рекомендація органу місцевого самоврядування. 
Вищенаведені умови та технічний стан автомобіля вважати пріоритетними серед переліку показників. 
А при укладанні договору передбачити, що при невиїздах на маршрут без поважних причин, його розі-
рвання із неможливістю повторної участі в конкурсі на даний маршрут.

Для забезпечення конкуренції перевізників на ринку пасажирських перевезень просимо встанови-
ти максимальнодоступну суму застави при поданні документів на конкурс.  

Просимо повернути обласним державним адміністраціям повноваження щодо встановлення тари-
фів на перевезення пасажирів автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на приміських та 
міжміських автобусних маршрутах.

Прийнято на десятій сесії Тисменицької районної ради сьомого демократичного скликання 
21 липня 2017 року

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

РІШЕННЯ
  від 21 липня 2017 року  м. Тисмениця

Про  затвердження протоколу засідання конкурсної комісії 
“Про надання в оренду частини нежитлового 

приміщення Аптеки №17”
З метою раціонального використання майна 

спільної власності територіальних громад сіл, се-
лищ та міста району, керуючись статтею 43 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Законом України “Про оренду державного та ко-
мунального майна” та положенням “Про оренду 
об’єктів майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ та міста району”,  затвердженим 
рішенням районної ради від 24.06.2011, районна 
рада вирішила:

1. Затвердити протокол № 3 від 07.07.2017 за-
сідання конкурсної комісії з проведення конкурсу 
на право оренди об’єкта майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ та міста району 
– частини нежитлового приміщення Центральної 
районної аптеки № 17 загальною площею 29,5 
кв. м, що знаходиться за адресою: м. Тисмени-

ця, вул. Галицька, 20 Івано-Франківської області, 
Тисменицького району терміном  до 3-х років, що 
перебуває на балансі Тисменицької районної ра-
ди (додається).

2. Тисменицькій районній раді укласти дого-
вір оренди на термін до 3-х років з переможцем 
конкурсу на право оренди.

3. Контроль за виконанням рішення по-
класти на заступника голови районної ради 
І.Федоришина і постійну комісію районної ра-
ди з питань соціально-економічного розвитку, 
функціонування об’єктів соціально-культурного 
призначення, реалізації державної регуляторної 
політики, малого, середнього бізнесу та інвес-
тицій (В. Говзан).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

РІШЕННЯ
  від 21 липня 2017 року  м. Тисмениця

Про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету 
за I  півріччя 2017 року  

Районний бюджет за доходами загального фон-
ду (без урахування трансфертів) у І півріччі 2017 
року виконано на 147,3 відсотка: при плані 28 686 
000 грн фактично надійшло доходів в сумі 42 257 
205 грн, більше на 13 571 205 грн. Крім того, в бю-
джет поступило офіційних трансфертів у сумі 460 
252 452 грн при уточненому плані 471 775 869 грн, 
що складає 97,6 відсотка, а саме: базової дотації 
надійшло в сумі 16 270 200 грн  при плані 16 270 
200 грн, додаткової дотації – 16 111 800 грн при 
плані 16 111 800 грн, субвенцій з державного та 
місцевих бюджетів при уточненому плані 439 393 
869 грн фактично надійшло в сумі 427 870 452 грн.

Найбільшу питому вагу в районному бюджеті за-
ймає податок на доходи фізичних осіб (99,3 відсотка), 
якого у І півріччі 2017 року надійшло в сумі 41 956 505 
грн при плані 28 674 000 грн (146,3 відсотка).

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

сових установ комунальної власності – 3 542 грн;
— адміністративних зборів – 129 235 грн;
— інших надходжень – 167 923 грн (повернення 

відшкодування коштів відділом освіти).
Податковий  борг до місцевих бюджетів склав 

3 134 390 грн, в тому числі з: податку та збору на 
доходи фізичних осіб – 795 998 грн, податку на 
майно – 1 980 896 грн, єдиного податку – 341 573 
грн, інших надходжень – 15 923 грн. 

Видатки загального та спеціального фондів 
районного бюджету з врахуванням кредитуван-
ня склали  503 844 137 грн  при уточненому плані 
на звітний період  – 554 119 666 грн, в тому числі 
по загальному фонду – 486 511 659 грн (93,7 від-
сотка), по спеціальному фонду – 17 302 478 грн 
(49,6 відсотка).  

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

на утримання установ соціально-культурної сфери 
(480 050 591 грн, або 98,7 відсотка від загальної 
суми видатків). З них використано на: 

— освіту – 105 344 390 грн (93,8 відсотка ви-
конання); 

— охорону здоров’я – 33 116 500 грн (93,3 від-
сотка);

— соціальний захист та соціальне забезпечен-
ня – 327 751 833 грн (95,8 відсотка);

— культуру і мистецтво – 12 200 051 грн (66,8 
відсотка);

— фізкультуру і спорт – 1 220 048 грн (85,6 
відсотка); 

— засоби масової інформації – 417 769 грн 
(91,1 відсотка).

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

Згідно зі спільними розпорядженнями район-
ної ради та районної державної адміністрації виді-
лено і профінансовано кошти з резервного фонду 
в сумі 408 972 грн, із уточнених річних призначень 
– 838 239 грн.

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

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

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради (І. Федори-
шина) і постійну комісію районної ради з питань 
бюджету (Т. Градюк).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

РІШЕННЯ
  від 21 липня 2017 року  м. Тисмениця
Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року “Про цільову 

соціальну програму з оздоровлення та відпочинку дітей  на  2016-2020 роки” 
Керуючись статтею 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” та відповідно 
до Законів України “Про оздоровлення та відпочи-
нок дітей”, “Про внесення змін до Закону України 
“Про оздоровлення та відпочинок дітей”,  район-
на рада вирішила:

1. Доповнити “Перелік заходів, обсяги та дже-
рела фінансування цільової соціальної програми 

з оздоровлення та відпочинку дітей на  2016-2020 
роки” завданням № 5.

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федориши-
на і постійну комісію районної ради з питань гу-
манітарної політики та свободи слова (В. Заник). 

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

РІШЕННЯ
  від 21 липня 2017 року  м. Тисмениця
Про  реорганізацію Сілецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  Тисменицької 
районної ради   Івано-Франківської області  у  Сілецький навчально-виховний  

комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів — дошкільний навчальний  заклад” 
Тисменицької районної ради  Івано-Франківської області

Відповідно до статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 стат-
ті 18 Закону України “Про освіту”, статтей 9, 11 За-
кону України “Про загальну середню освіту”, статті 
12 Закону України “Про дошкільну  освіту”, врахо-
вуючи постанову Кабінету Міністрів України від 
05.04.1994 року № 228 “Про порядок створення, 
реорганізації і ліквідації навчально-виховних за-
кладів”, рекомендації постійної комісії районної 
ради з питань гуманітарної  політики та свободи 
слова, районна рада вирішила:

1. Реорганізувати Сілецьку  загальноосвітню  
школу І-ІІ ступенів Тисменицької районної ради 
Івано-Франківської області  в Сілецький навчаль-
но-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів — дошкільний навчальний заклад” Тисме-
ницької районної ради Івано-Франківської облас-
ті (юридична адреса: с. Сілець, вул. Зузука, буд. 2, 
код ЄДРПОУ: 20563082).  

2. Відділу  освіти Тисменицької районної дер-
жавної адміністрації:

— провести процедуру реорганізації шляхом 
перетворення зазначеної в пункті 1 цього рішення 
юридичної особи з дотриманням вимог чинного 
законодавства України.

— після  закінчення  процедури реорганіза-
ції подати державному реєстраторові документи, 
необхідні для  проведення  державної реєстрації  
припинення діяльності юридичної особи Сілецької 
загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів Тисмениць-
кої  районної ради  Івано-Франківської області.

— надати допомогу  в упорядкуванні організа-
ційної структури, зміцненні навчально-матеріальної 
бази та забезпеченні функціонування Сілецького 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвіт-
ня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад”  Тисменицької районної ради Івано-Фран-
ківської області.

— розробити та  подати на затвердження чер-
гової сесії районної ради Статут Сілецького на-
вчально-виховного комплексу “Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів — дошкільний навчальний за-
клад” Тисменицької районної ради Івано-Франків-
ської області.

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

Голова районної ради Роман  КРУТИЙ
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Кубок відпочинкового 
комплексу «Козацький острів»

Футбольний турнір під такою назвою минулої неділі доповнив календар 
спортивно-масових заходів Тисменицького району. Появою спортивного 
дійства футбольна громадськість завдячує футбольному функціоне-
рові, депутатові Івано-Франківської обласної ради Василеві Гладуну. 

Великий шанувальник найма-
совішої гри, фанатично закоханий 
у неї, утримує у своєму рідному селі 
футбольний клуб співзвучний із на-
звою заснованого його родиною від-
починкового комплексу «Козацький 
острів». Аматори шкіряного м’яча 
захищають честь Чорнолізців одра-
зу у двох дивізіонах Тисмениччини. 
Відтак, аби якісніше підготуватися 
до наступного футбольного сезону, 
організаційний комітет, очолюваний 
обласним депутатом за участі фут-
больних функціонерів з довколишніх 
сіл, зорганізували кубкові змагання. 
Відповідно основні фінансові витра-
ти взяв на себе президент футболь-
ного клубу, громадська організація 
«Козацька нація» та культурно-від-
починковий комплекс «Козацький 
острів», командам-учасницям до-
велося сплатити лише символіч-
ний внесок. В той час, як на орга-
нізаційний комітет лягли підготов-
ка заявочної кампанії, суддівство. 
Арбітражем турніру відав досвідче-
ний спортивний функціонер Василь 
Назарук (головний суддя), котрому 
допомагали Богдан Дяченко та Ми-
хайло Мантуляк.   

І ось минулої неділі одразу на 
трьох футбольних аренах: в Чорно-
лізцях, Старих Кривотулах та Липів-
ці попри міжсезонний період знову 
було людно, бо тут стартувала бо-
ротьба за визначення володаря де-
бютного розіграшу. 

Закономірно офіційне відкриття 
турніру відбулося у Чорнолізцях, де 
команди-учасниці привітав засно-
вник змагань, побажавши перемо-
ги  найдостойнішому. Зі свого боку 
футболісти висловилися, аби вда-
лим був почин Василя Васильовича, 
і турнір став традиційним у спортив-
ному календарі Тисмениччини. По-
заяк, підвищуючи рівень виконав-
ської майстерності, футболісти про-
пагують футбол та здоровий спосіб 
життя серед молоді. 

Протягом спекотного літнього 
дня засновник турніру встиг побува-
ти й на футбольних аренах ів нших 
населених пунктах, привітати футбо-
лістів та їх чисельних уболівальників. 

На сільському стадіоні Чорно-
лізців мірялися у виконавській май-
стерності господарі поля, вправні 
футболісти Березівки та сусіди зі 
Слобідки. Особливо приємно було 
бачити найближчих сусідів, які не 
маючи футбольної дружини на ра-
йонній арені, зорганізувалися для 
участі у Кубку. І, як для новачка, до-
сить таки потужно виступили, по-
трапивши до наступного раунду. У 
першому матчі слобідчанам проти-
стояли футболісти команди «Козаць-
кий острів-2», які закінчили матч із 
переконливою перемогою господа-
рів (3:0). З аналогічним рахунком за-
вершилося протистояння «Козаць-
кий острів-2» — «Фортуна» Березівка. 
Перемога слобідчан з мінімальним 
рахунком 1:0 у грі проти Березівки 

забезпечила їм та ФК «Козацький 
острів-2» путівку до другого раунду.   

Відмова напереродні ФК «Рад-
ча» та «Бистриця» Старий Лисець 
від участі у турнірі позбавила видо-
вищності футбольну арену Липівки. 
Відтак тамтешні уболівальники по-
бачили всього один матч за участю 
місцевої команди «Стримба» та ФК 

«Козацький острів». Однак приєм-
ним він став для липівчан та місце-
вих аматорів шкіряного м’яча, які 
розквиталися із лідерами вищого 
дивізіону, завершивши матч з ра-
хунком 5:0 на свою користь.

Попри поразку, чорнолізькі фут-
болісти разом із липівчанами теж 
пробилися до наступного раунду, по-
заяк, згідно із регламентом змагань, 

до другого групового етапу виходять 
по дві команди із кожної зони. 

«Найгарячіше» було на сільсько-
му стадіоні Старих Кривотул, де бо-
ролися за першість ФК «Марківці», 

«Колос» Братківці, ФК «Цегельник» 
та ФК «Старі Кривотули». Побачив-
ши своїх улюбленців, уболівальники 
вкотре пересвідчились у їх виконав-
ській майстерності.

Найкращі показники проде-
монстрували братківчани, маючи 
у своєму активі перемогу з рахун-
ком 7:2 над марківчанами, технічну 
перемогу над ФК «Старі Кривоту-

ли», нічию 2:2 із «Цегельником». 
Другими у групі стали новокриво-
тульські футболісти, які обійшли 
з рахунком 1:0 господарів поля, 
та з рахунком 2:1 закінчили гру 
із марківчанами, в той час нічиєю 
2:2 розійшлися із братковецьким 
«Колосом». На третій позиції опи-
нилися марківчани (один виграш з 
рахунком 5:1 у грі проти ФК «Старі 
Кривотули»). Футбольна фортуна 
того дня не була прихильною до 
господарів — футболістів Старих 

Кривотул, що завершили груповий 
етап із трьома поразками на чет-
вертій позиції. 

На другому груповому етапі, 
наступної неділі, зійдуться обидва 
склади «Козацького острова», фут-
болісти Братківців, Слобідки, Нових 
Кривотул та Липівки. 

На Чорнолізькій сільській арені 
визначатимуть лідера зони амато-

ри шкіряного м’яча із Липівки, Сло-
бідки та Братківців. У Старих Кри-
вотулах зіграють між собою ново-
кривотульці та обидва склади ФК 
«Козацький острів».  

 Побажаємо удачі та витри-
валості наймайстернішим, поза-
як після завершення матчів дру-
гого групового етапу, того ж дня 
переможці груп на чорнолізькій 
футбольній арені визначатимуть 
призерів та володаря Кубка ВК «Ко-
зацький острів».

Оксана САКОВСЬКА   

Сільські голови М. Мантуляк з Нових Кривотул та В. Назарук зі 
Старих Кривотул із засновником турніру В. Гладуном 

Протистояння «козаків» 
із липівською «Стримбою»

Настанови арбітрів перед матчем в Старих Кривотулах

Урочисте відкриття турніру на чорнолізькій футбольній арені

Тисменицьке об’єднане управління Пенсійного Фонду 
України Івано-Франківської області інформує

Головними завданнями роботи Тисменицького об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України Івано-Франківської області є забезпечення виконання показників бюджету Фон-
ду з метою своєчасної виплати пенсій в повному обсязі та виконання заходів з реалізації 
законодавчих і нормативних актів з питань пенсійного забезпечення. 

ПЕРЕЛІК платників-боржників Тисменицького ОУ ПФУ Івано-Франківської області,  
які  мають заборгованість зі сплати страхових внесків більше 1,0 тис. грн 

станом на 01.07.2017 року
Назва платника  Сума боргу,  тис. грн
ТзОВ  «Олімп КО ЛТД» Магамедов М.М. 16,2
ПП Білогубко М.М. ПП Білогубко М.М. 9,5
ТзОВ  «ІС Газінвест» Тітаренко В.Ф. 4,4
ТзОВ  «Відродження  ІФ» Семочко Ю.В. 4,4
ПП Дечаківський В.В. ПП Дечаківський В.В. 1,8
ТзОВ  «Прикарпатська криниця» Гавінський Л.В. 1,5

ПЕРЕЛІК підприємств-боржників  Тисменицького ОУ ПФУ Івано-Франківської області,  
які мають заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій 

станом на 01.07.2017 р. (більше 10,0 тис. грн)
Назва підприємства ПІП керівника Сума  боргу,  яка 
   підлягає  відшко 
   дуванню, тис. грн 
ВАТ “Івано-Франківське пусконалагоджувальне управління” Пулик М.В. 147,9
ДП ДГ “Перемога” Якимович В.Д. 126,6
ТзОВ ”Прикарпатська  Криниця” Гавінський Л.В. 66,9
Філія Мостово-експлуатаційна дільниця Рачкевич В.С. 34,5
Івано-Франківське міжрайонне управ. водного господарства Ватаманюк М.Г. 0,7

Переконливо звертаємось до керівників підприємств-боржників, які мають невиконані 
зобов’язання перед бюджетом  Фонду, з вимогою погасити заборгованість та не допускати її 
виникнення в подальшому. А працюючим громадянам, яким не байдуже, яка у них буде пенсія, 
рекомендуємо поцікавитися у керівників своїх підприємств про сплату внесків до Пенсійного 
фонду України, вимагати їх сплату, в повній мірі використовувати свої конституційні права.

Тисменицьке ОУ ПФУ Івано-Франківської області

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї серія ДБ № 017130, 
видане на ім’я Гудима Василь Іванович, вважати недійсним.

Розподіл субвенції з районного 
бюджету низовим бюджетам

КПКВК  Назва головного розпорядника коштів Сума              в тому числі 
   всього (грн) видат. спожив.(грн) видат.розв. (грн)
176 Фінансове управління районної 
 державної адміністрації  4 366 461 1 687 299 2 679162
7618800 «Інші субвенції»  4 366 461 1 687 299 2 679 162
 Тисменицька (ремонт міського центру 
 культури та  дозвілля — 50,0 тис. грн, 
 водогін вул. Шевська — 50,0 тис. грн) 100 000  100 000
 Стриганці (ремонт дороги 
 вул. Шкільна — 160,0 тис. грн, 
 заміна вікон в сільській раді — 42,0 тис. грн) 202 000  202 000
 Тязів ( ремонт вул. Франка – 100,0 тис. грн, 
 вул. Шевченка — 350,0 тис. грн) 450 000 100 000 350 000
 Узин (здача в райархів книг обліку - 
 6,3 тис. грн ремонт 
 вул. Франка — 200,0 тис. грн) 206 300 6 300 200 000
 Чукалівка (придбання футбольної 
 форми та м’ячів — 15,0 тис. грн) 15 000 15 000 
 Чорнолізці (облаштування та придбання 
 дитячого майданчика — 125,0 тис. грн 125 000  125 000
 Підлужжя (придбання будматеріалів 
 для роздягалки на стадіоні) 20 000 20 000 
 Хом’яківка (капремонт 
 вул. Шевченка — 250,0 тис. грн, завершення реконструкції 
 сільського стадіону — 100,0 тис. грн, благоустрій 
 території кладовища — 30,0 тис. грн, придбання 
 сміттєвих баків — 15,0 тис. грн)) 395 000 45 000 350 000
 Побережжя (придбання та встановлення 
 тротуарної бруківки вул. Шевченка) 250 000  250 000
 Радча (ремонт дороги Радча-Лисець-200,0 тис. грн, 
 капремонт та упорядкування могили Січовим Стрільцям 
 та воїнам ОУН-УПА і встановлення пам’ятника 
 Вацебі Г.В. — 120,0 тис.грн)  320 000 200 000 120 000
 Рибне (завершення робіт по облаштуванню 
 доріжки до дитячого майданчика) 107 000 107 000 
 Рошнів (для виготовлення документації по 
 проекту буріння розвідування експлуатаційної 
 свердловини — 23,5 тис. грн, облаштування 
 відкритої сцени — 50,0 тис.грн, облаштування 
 стадіону – 50,0 тис. грн) 123 500 50 000 73 500
 Сілець  (капремонт вул. Миру – 
 250,0 тис. грн,  придбання футбольної 
 форми — 17,4 тис. грн) 267 400 17 400 250 000
 Слобідка (виготовлення проектно-кошторисної 
 документації на встановлення 
 спортмайданчика — 20,0 тис. грн, поточний 
 ремонт доріг — 40,0 тис. грн) 60 000 60 000 
 Стебник ( придбання лічильника, багатофункціональних приладів обліку — 4,0 тис. грн, 
 капремонт огорожі — 15,0 тис. грн, поточний 
 ремонт вул. Миру — 200,0 тис. грн) 219 000 204 000 15 000
 Старий Лисець (МПО) 150 000 150 000 
 Марківці (ремонт частини дороги вул. Нивки ) 122 599 122 599 
 Посіч (ремонт вул. Біла) 150 000 150 000 
 Підлісся (завершення ремонту роздягалки на сільському стадіоні- 60,0 тис. грн, 
 капремонт ФАПу — 220,0 тис. грн) 280 000 60 000 220 000
 Павлівка (встановлення  дитячого майданчика ) 150 000 150 000 
 Клузів (ремонт сільської ради — 90.0 тис. грн, 
 облаштування адмінбудинку та придбання 
 меблів для ФАП у с. Клузів — 50,0 тис. грн) 140 000  140 000
 Лисець (ремонт дороги Лисець-Іваниківка) 80 000  80 000
 Пшеничники (ремонт доріг в с. Пшеничники (вул. Молодіжна та Б. Хмельницького) 
 та с. Погоня – 30,0 тис. грн, придбання ноутбука 
 та комп’ютера — 23,662 тис. грн, придбання газового котла на опалення 
 медпункту та сільської ради — 30,0 тис. грн) 283 662 230 000 53 662
 Субвенція обласному бюджету на співфінансування робіт 
 по капремонту приміщень Павлівського НВК 
 «Загальноосвітня школа I-III ступенів — дошкільний 
 навчальний заклад Тисменицького району» 150 000   150 000   

Затверджено рішенням районної ради 
«Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» від 21 липня 2017 року
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З днем народження!
Колектив Тисменицького районного центру соціальних служб для сім’ї,  

дітей та молоді вітає з днем народження свою колегу — 
фахівця із соціальної роботи 

Ольгу БАБ’ЯК. 
Скільки років тобі не питаєм, 
Хай зозуля рахує в гаю,
Ми із тими літами вітаєм, 
Що постукали в душу твою.
Хай кожен день ясніє небом чистим, 
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста, 
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість Твоя ще довго квітне, 
Усмішка сяє на Твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне 
В житті перетинає шлях!

Вітаємо!
Голова сільської ради Ганнусівки, депутати і увесь колектив вітають 

із 35-річчям колегу, депутата Ганнусівської сільської ради
Володимира Михайловича ХУДЯКА.

Дорогий ювіляре, нехай цією датою у житті розпочинається прекрасний 
період, коли є багато сил, натхнення, задумів, енергії і хочеться, і вдається усе 
здійснити. Нехай стелиться попереду щасливий ши-
рокий шлях: успіхів у кар’єрі, радості й достатку в 
домі, родині. Любові, дружби, миру та Божих щедрот! 
Міцного здоров’я Вам та сто літ життя!

Щоби запал і упертість не розвіялись, як дим,
Щоб ішов життям сміливо, почувався молодим!
Щоб усі зірки на світі так і сипались до ніг,
Щоб найсміливіші мрії врешті-решт здійснити міг!
Хай завжди кохані люди зігрівають Вас теплом!
Хай сьогодні світло буде і весело за столом!
Щиросердо Вас вітає ганнусівський колектив!

Щастя, радості бажає і чудових перспектив!

З ювілеєм!
Приємну, чуйну, надзвичайно відповідальну людину 

Корнелія Лазаровича СЛОБОДЯНА 
з Угринова з ювілейним Днем народження щиросердечно 

вітають свати Микола та Мирослава Іваненки. 
Бажаємо й надалі залишатися таким енергійним і невтомним, завзятим і 

неспокійним душею, щирим і турботливим, щедрим на добро. 
Будьте, свате, здоровеньким, 
Енергійним, веселеньким!
Хай сонце Вас, щодня зігріває, 
І щастячко вічно триває,
Хай мрії всі збудуться, втіляться плани, 
А Ваша доля щасливою стане!
Миру в країні, в родині Вам згоди, 
Вдалої задумам завжди нагоди,
Міці здоров’ю, родючості нивам,

Будьте в житті, свате, завжди щасливим!

Віват!
Колектив управління агропромислового розвитку райдержадміністрації щи-

ро і сердечно здоровить своїх колег:
Директора ТзОВ «ВТФ «Угринів», мудрого, умілого, 

енергійного, авторитетного організатора і керівника, 
активного громадського діяча, чудову людину 

Василя Степановича ВОЛОВЦЯ 
з ювілеєм.

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, родинного щастя, радості, тепла, до-
бробуту, довголіття на ціле століття! Нехай Ваш життєвий шлях буде багатий на 
успіхи, щедрий на добро, благословенний Господньою прихильністю і сонячний 
батьківським щастям.

Вам Бог 55 років красних дарував. І серпнів росяних, і січнів срібних.
До весен первоцвітних додавав осінні дні до золота подібні…
Хай світить сонце і шумлять жита, і доля ще не раз Вам усміхнеться,
Нехай на многі благії літа освячене любов’ю серце б’ється.
Хлібом достиглим хай доля рясніє,
Сиплеться миром, здоров’ям, добром,
Ні болю, ні втоми хай серце не знає,
А повниться щастям, як стиглим зерном,
Щоб ріки достатку текли — не міліли,
Натхнення і настрою, щастя та сили
Бажаємо всі ми Вам щиро!

Редактора районної газети «Вперед», талановитого організатора, невтомного 
трудівника, шановану, прекрасну людину 

Володимира Володимировича ЗАНИКА з ювілеєм.
У такий гарний ювілей бажаємо Вам бути завжди таким енергійним, мудрим, 

дотепним, об’єктивним, молодим та завзятим у своїй творчій діяльності. Радості 
від рідних, хороших надійних друзів-однодумців, у домі нехай завжди буде мир і 
достаток, а Ваші творчі мрії і задуми здійснюються.

Хай Господні ласки душу Вам зігріють,
Щоб були і сили, і хода легка,
Щоб не знати Вам студених вітровіїв
На життєвих — часом звивистих — стежках.

З повагою — колектив управління агропромислового розвитку 
районної державної адміністрації

  ПОГОДА

У понеділок, 31 лип-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +18°С, 
вдень: +31°С. Вітер пів-
денно-східний 2 м/с.

У вівторок, 1 серпня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +19°С, денна: 
+32°С. Вітер південно-
схід ний 2 м/с.

У середу, 2 серпня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +20°С, вдень: 
+28°С. Вітер пів нічно-
західний 2 м/с.

У  четвер ,  3 серп-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +20°С, ден-
на: +28°С. Ві тер пів-
нічно-західний 3 м/с.

У п’ятницю, 4 серп-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +22°С, 
вдень: +31°С. Вітер пів-
денно-східний 1 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  У першій половині серпня погода 
постійна – зима буде довга.

  Якщо бджолина матка припиняє 
відкладати яйця у серпні (замість ве-
ресня) — зима буде рання і холодна.

1 серпня — Мокрини
  Мокрина мокра — і осінь мокра, 

сухо на Мокрину — осінь буде суха.
  Дощовий день також застерігав: 

наступного року вродять жита, але 
літо буде мокрим.

2 серпня — Іллі
  Цілий день сонячно — на недорід.
  До Іллі дощ ходить за і проти ві-

тру — як накаже пророк, а після ньо-
го — лише за вітром.

  Минув Ілля — чекай гнилля.
  На Іллю з’являться хмари зранку 

– наступного року вродить хліб на 
ранніх посівах; хмари з’являться в 
обід — добре вродять середні посіви; 
хмари з’являться надвечір – добре 
вродять пізні посіви.

4 серпня — Марії Магдалини
  Якщо великі сильні роси — льон 

буде сірий та косий.

Наостанок

З ювілеєм!
27 липня відзначає свій 30-літній День народження 

сільський голова Чорнолізької сільської ради 
Антон Павлович ЗБІГЛЕЙ.

Ювілейна дата — не тільки зрілість, досяг-
нення, здобуття, але й велика повага праців-
ників сільської ради, громади села Чорнолізці, 
яку очолює молодий, енергійний, перспектив-
ний  Антон Павлович.

Тож з нагоди цього чудового свята щиро 
вітаємо і бажаємо незламності духу, оптиміз-
му й енергії, не втрачати настрій до праці, за-
вжди бути під Божою опікою, добрих і вірних 
людей біля себе. Нехай липневе сонце зігрі-
ває круглорічно.

Не буває завжди просто тому, хто працює,
Хто не тільки гарним словом людям шлях торує,
Не сидить і не чекає, що впаде із неба,
Своїх сил не пошкодує, як для діла треба.

 З повагою — колектив Чорнолізької сільської ради, 
виконавчий комітет та депутатський корпус

У Чорнолізцях 
є своя поетеса

…Ганна Петрів проживає в селі Чор-
нолізці, у частині, яку по-сільському на-
зивають «Драбівка», недалеко від лісу 
«Гавріляк». Вона кожний ранок зустрічає 
схід сонця з-за лісу, милується ранко-
вими росами, на яких виграють сонячні 
промінчики, насолоджується ароматом 
квітів, прислухається, як високо у небі 
співає жайворонок чи заводить свою 
пісню соловейко. І усі ці враження ря-
док за рядком, строфа за строфою ляга-
ють у її вірші. Пані Ганна готує до друку 
свою першу збірку поезій.

Сільська поетеса закінчила 8 кла-
сів, і хоч не має спеціальної освіти, але 
має добре серце і поетичну душу. А ще — 
особливу здатність бачити те, що часто 
губимо у метушливих буднях. Вона уміє 
щиро і захоплено бачити, здавалося б, 
звичайні речі. Ці відчуття переплітають-
ся зі спокійним поглядом на світ. У її 
віршах такі зрозумілі кожному, але не 
кожним відображені у віршах, відчуття 
першої любові та розчарування, добра і 
зла, щастя й самотності, сирітства. Пані 
Ганна розповідає, що навіть вночі про-
кидається і пише. Бо надихають її спів 
пташок, шелест дерев, дзюрчання стру-

мочка, запах квітів. І це все вона описує 
в своїх віршах.

Ганна Петрів — проста, скромна сіль-
ська жінка, завжди усміхнена і з відкри-
тою душею. І отак з першого погляду ні-
як не вгадаєш, що наділена поетичним 
талантом. Однак аматорка віршованого 
слова довго не могла наважитися пока-
зати свої вірші. Очевидно, схильна себе 
недооцінювати. Але автор цієї публікації 
врешті-решт впросила пані Ганну дати 
прочитати її твори. І це виявилися про-
сто диво-вірші. Чотири учнівські зоши-
ти списані 54 поезіями, душевними та 
сердечними, легкими й доступними. Це 
дар Божий, і люди повинні знати, що в 
селі Чорнолізці є своя поетеса.

Одним із перших читачів Ганни Пе-
трів нещодавно став виходець із села 
отець Григорій Мороз, і він був приємно 
здивований, бо не знав, що пані Ганна 
пише такі чудові поезії. Священнослу-
житель взяв на себе фінансову відпові-
дальність, щоб видати збірку. Тож книж-
ка найближчим часом буде готова, за 
що дякуємо отцю-меценату.

Катерина ДЕМ’ЯНИК, с. Чорнолізці

Моє село Чорнолізці
Пробудилось село на світанні,
Ясне сонце за лісом зійшло,
Заблистіли в гаю роси ранні,
У красі засіяло село.

Не стихають пісні солов’їні,
І стікає струмочком вода.
Є прекрасне село в Україні,
Його врода завжди молода.

Чорнолізці, це моє село,
Що живе на горі й при долині,

Нас до щастя в любові вело,
Тут прекрасно живеться людині.

Село наше рідне, любимеє,
Ми щасливі, що в нім народились,
Тут світило нам сонечко яснеє,
Тут малими ходити навчились.

В нім з хатини вела нас дорога
У незнане іще майбуття,
Зустрічалась і радість, й тривога
На стежині земного життя.

Село, ти любистком сповите,
Смерековий ліс виростає.
Гаї барвінками покриті,
Кожний житель це бачив і знає.

У центрі села — нова школа,
Стоїть церква в зеленім саду —
Своїм хрестиком неба сягає,
Люди в свята до неї ідуть.

Ти живи, наше рідне село,
Щоб щасливі ми були завжди,
Щоби горя, страждань, не було,
Не дай Боже ніколи біди!

Зійди зоре щаслива над нами,
Боже, нам ласку Свою даруй.
Хай буде любов поміж нами,
Піднеси це село, не зруйнуй!

Ганна ПЕТРІВ


