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Ямницькій ОТГ 
бути!

Так написав 31 липня на своїй 
сторінці в фейсбуку сільський голо-
ва Ямниці Микола Зелінський, роз-
містивши розпорядження Івано-Фран 

ківської ОДА №429 від 26.07.2017 р. 
«Про затвердження висновку щодо 
відповідності проектів рішень про до-
бровільне об’єднання територіальних 

громад Конституції та законам Украї-
ни». Цим розпорядженням фактично 
схвалено попередні документи Ям-
ницької, Павлівської, Сілецької, Тязів-
ської сільських рад щодо створення 
об’єднаної територіальної громади з 
центром у Ямниці.

Після цього названі сільські ради 
прийняли остаточні рішення про утво-
рення ОТГ і направили їх облдерж-

адміністрації з клопотанням 
звернутися до Центральної 
виборчої комісії України про 
призначення перших вибо-
рів у Ямницькій ОТГ. Прогно-
зується, що вибори в Ямниці, 
Павлівці, Сільці й Тязеві від-
будуться вже у жовтні цього 
року. На виборах мають об-
рати голову ОТГ, 26 депутатів 
(від чотирьох сіл, пропорційно 
кількості виборців у кожному 
з них), а також старост кожно-
го населеного пункту. Івано-
Франківська ОДА, за попере-
дньою інформацією, готує до 
ЦВК подання про перші вибо-
ри в семи ОТГ області. Рані-
ше уточнений Перспективний 
план формування територій 
громад Івано-Франківської 
області Кабінет міністрів за-
твердив своїм розпоряджен-
ням від 12 квітня.

Перевага осінніх виборів 
у новостворених ОТГ полягає 
в тому, що вони вступлять у 
наступний рік з власним по-
вноцінним бюджетом.

В. ЗАНИК

Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+22°С, вдень: +33°С. 

Вітер західний 2 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +24°С, вдень: +30°С. Вітер пів-
нічно-західний 2 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+23°С, денна: +29°С. Вітер південо-
східний 3 м/с.
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плодиться
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 стор. 12

Угринівське новосілля

28 липня, на свято Рівноапостольного Володи-
мира Великого в Угринові відбулося освячення но-
вого адміністративного приміщення сільської ради. 
Чин освячення здійснив настоятель церкви Свято-
го архістратига Михаїла отець Михайло Залеський у 
присутності сільського голови Угринова Мирослава 

Вівчаренка, депутатів сільської ради та працівників 
виконавчого апарату.

Новий двоповерховий корпус адмінбудинку зро-
били як прибудову до існуючого приміщення, де досі 
функціонувала сільрада, в просторих умебльованих 
кабінетах зручно розмістилися працівники існуючих 

наразі служб сільської влади, зручно буде й відвіду-
вачам, на чому особливо наголошує М. Вівчаренко. 
Будівництво, починаючи з «нульового циклу», трива-
ло всього 10 місяців. 

 Закінчення на 2 стор.

Тисменицька районна рада 
інформує

Продовжуємо інформування громади району про роботу Тисменицької районної 
ради як представницького органу влади та докладно розповідаємо про розвиток 
інфраструктури наших громад.

Робота у цьому напрямку 
проводиться злагоджено, вра-
ховуються інтереси усіх населе-
них пунктів району.

Регулярно ведеться моніто-
ринг використання бюджетних 
коштів громадами та інформу-
вання про це практично кожного 
жителя району.

Головні принципи у нашій 
роботі — взаєморозуміння та 
співпраця.

Коротко про деталі розгляду 
двох ключових питань, які було 
розглянуто на засіданні Х сесії 
Тисменицької районної ради, що 
відбулася 21 липня, і які будуть 
цікавими усім.

По-перше, депутати затвер-
дили звіт про виконання районного бюдже-
ту за І півріччя 2017 року.

Районний бюджет за доходами загаль-
ного фонду (без урахування трансфертів) у 
І півріччі 2017 року виконано більше, ніж 
на 147 % – а це 13 млн 571 тис. 205 грн.

Найбільшу питому вагу в районному 
бюджеті займає податок на доходи фізич-
них осіб.

Основними видатками загально-
го  фонду  районного  бюджету  за  цей 
період  були  видатки  на  утримання 
установ соціально-культурної сфери:

— освіти;
— охорони здоров’я;
— соціального захисту та соціального 

забезпечення громадян;
— культури і мистецтва;
— фізкультури і спорту.
У цифрах – це видатки на суму близь-

ко півмільярда гривень, з яких найбільше 
коштів, понад 327 мільйонів, було спрямо-
вано на соціальний захист та соціальне 
забезпечення, включно з субсидіями та 
різними видами допомог.

 Закінчення на 2 стор.

При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається.
Гай Саллюстій
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Угринівське новосілля
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Вітаючи присутніх з таким новосіл-
лям, отець Залеський нагадав, як кілька 
років тому в такому ж темпі було здій-
снено реконструкцію клубу села Угри-
нів Горішній. Стара будівля перебувала 
в аварійному стані, тож у селі вирішили, 
що її легше не «латати», а розібрати й 
збудувати наново. І новий клуб, таких 
же розмірів, постав за 10 місяців. Але 
отець Михайло акцентував на тому, як 
багато тоді було скептиків і критиків, які 
казали, що на руїні будуть пасти гусей 
або тишком віддадуть комусь ділянку, 
а натомість постала сучасна громад-
ська споруда.

Подібні розмірковування добрі 
люди поширювали й цього разу – то, 
мовляв, Вівчаренко щось собі будує. 
Не собі, а для громади, каже сільський 

голова та додає, що освячення ново-
го корпусу стало лише завершенням 
першої черги реконструкції адміністра-
тивної будівлі. Наступна черга – пе-
репланування і добудова другого по-
верху старої споруди, де залишиться 
зал засідань та буде створено свого 
роду центр надання адміністративних 
послуг, що цілком відповідатиме ви-
могам, які передбачає реформа децен-
тралізації. На сьогодні уже укріплено 
фундамент будови, а найближчим ча-
сом розпочнуть добудову.

Попри те, що на рівні області не під-
тримали проект створення ОТГ з цен-
тром в Угринові, тут не полишають на-
мірів повернутися до створення ОТГ і 
роблять це не лише на папері.

Володимир ЗАНИК

Тисменицька районна 
рада інформує

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Важливо зазначити, що на особис-

ті звернення громадян з проханням у 
вирішенні їх побутових питань, через 
потреби у лікуванні та на інші неперед-
бачувані ситуації згідно зі спільними 
розпорядженнями голів районної ра-
ди та районної державної адміністрації 
виділено і профінансовано кошти з ре-
зервного фонду в сумі 408 тис. 972 грн. 
Також через територіальний центр со-
ціального обслуговування 644 жителям 
району виплачено одноразову грошову 
допомогу на загальну суму близько 455 
тисяч гривень.

Цьогоріч районною радою впер-
ше запроваджено надання натураль-
ної допомоги до великодніх свят ма-
лозабезпеченим громадянам у вигля-
ді продуктових наборів на суму понад 
83 тисячі гривень. Разом з допомогою, 
наданою через терцентр із залученням 
благодійників, це склало більше півміль-
йона гривень!

Тисменицька районна влада про-
довжує надавати підтримку учасникам 
бойових дій на сході України та їх сім’ям. 
Грошову допомогу у сумі по одній тися-
чі гривень отримали уже 286 наших во-
їнів, на лікування по 3 тисячі гривень — 
24 воїни. У районі також запроваджено 
допомогу військовослужбовцям-контр-
актникам, так звані “підйомні” у сумі 
дві тисячі гривень – тим, хто пішов на 
контрактну службу, а це вже 16 воїнів. 
Загалом на підтримку учасників бойо-
вих дій та військовослужбовців у пер-
шому півріччі було спрямовано близько 
чотирьохсот тисяч гривень.

Турбуємося ми і про наших жите-
лів, які борються з важкими хворобами. 
На жаль, у нинішніх реаліях неможливо 
цілком забезпечити всіх потребуючих, 
але, разом із райдержадміністрацією 
районна рада прагне допомогти кож-
ному в скрутний момент.

У районі діють медичні програми, 
завдяки яким ми допомагаємо з піль-
говими рецептами хворим (цього разу 
сума – 50 тисяч гривень), на програму 
боротьби з туберкульозом виділено 40 
тисяч гривень, також надаємо адрес-
ну матеріальну допомогу на лікування.

На десятій сесії затверджено програ-
му, що стосується часткового відшкодуван-
ня коштів хворим громадянам з нирковою 
недостатністю, які отримують програмний 
гемодіаліз, на 2017-2020 роки.

Так у цифрах виглядає загальна 
картина життєдіяльності Тисмениччи-
ни протягом першого півріччя 2017 року.

Вирішення проблемних питань со-
ціально-культурної сфери та проблем 
громадян, як і раніше, залишаються на 
першому місці.

Такі пріоритети у роботі команди 
є незмінними з перших днів каденції 
Тисменицької районної ради.

Розглядаючи питання про спряму-
вання коштів з перевиконання дохід-
ної частини загального фонду район-

ного бюджету, яке склалося станом на 
01.07.2017 року, голова Тисменицької 
районної ради Роман Крутий разом з 
депутатами районної ради, головами 
сільських рад, громадськістю прагнули 
врахувати найбільш нагальні проблем-
ні питання громад, проблемні питання 
усіх галузей соціально-культурної сфе-
ри Тисмениччини.

У розрізі основних галузей це ви-
глядає так:

Загальна сума, спрямована Тисме-
ницькою районною радою відділу осві-
ти – 7 390 376 гривень.

З них 1 млн. 300 тис. грн. – на за-
робітну плату технічним працівникам.

Також буде зроблено ремонт у 
дев’яти школах району, перекрито дах 
– у чотирьох, теплопостачання, каналі-
зація, водопостачання будуть відновлені 
у семи школах.

Буде відновлено чи встановлено 
огорожу – у трьох, встановлено спор-
тивні та дитячі майданчики – в оди-
надцятьох населених пунктах району, 
проведено благоустрій територій семи 
навчальних закладів, придбано меблі, 
парти, шкільні дошки, господарський 
інвентар для дванадцяти шкіл району. 
Для семи буде придбано музичну апа-
ратуру та оргтехніку. Замінено вікна на 
енергозберігаючі – у семи школах; для 
бібліотеки однієї зі шкіл буде придба-
но літературу.

Для двох дошкільних закладів виді-
лено кошти на облаштування спортзалу, 
ремонт, придбання меблів.

Буде придбано музичні інструмен-
ти для двох музичних шкіл, зроблено 
ремонт — у трьох, придбано меблі для 
однієї музичної школи.

Загальна сума, виділена відділу 
культури Тисменицької районної дер-
жавної адміністрації – 1 443 000 грн.

У тому числі з цих коштів буде про-
ведено ремонт будинків культури, клу-
бів, народного дому, центру дозвілля у 
шести населених пунктах району.

Буде придбано музичну апаратуру, 
сценічний одяг для чотирьох будинків 
культури.

Для двох – закуплено тенісний стіл 
та котел.

Для одної бібліотеки буде придбано 
комп’ютер та літературу, в іншій заміне-
но двері, у ще одній – зроблено ремонт.

81 тис. гривень виділено управлін-
ню соціального захисту населення ра-
йонної державної адміністрації, з них: 30 
тис. гривень – на покращення технології 
прийому громадян та призначення усіх 
видів допомог в управлінні соціального 
захисту населення районної державної 
адміністрації та 51 тис. грн. для заміни 
вікон і дверей на енергозберігаючі у Чер-
ніївському стаціонарному відділенні;

343 тис. гривень – на підтримку 
районних засобів масової інформації;

392 тис. гривень – на цільову про-
граму «Духовне життя» на 2016-2020 
роки.

Медицина профінансована рішен-
ням десятої сесії на загальну суму 329 
тис. 500 гривень.

Відремонтуємо приміщення ФАПів 
у чотирьох селах району, придбаємо ме-
дичне обладнання для двох ФАПів, хо-
лодильне обладнання – для двох, за-
мінимо вікна на енергозберігаючі у ще 
одному, забезпечимо опаленням один 
медичний пункт.

Буде відремонтовано автомобіль 
для Єзупільської лікарні, виплачено 
заробітну плату працівникам охорони 
здоров’я, придбано тренажер для Ли-
сецької центральної районної лікарні.

Залишається пріоритетним і розви-
ток спорту. На програму підтримки цієї 
сфери закладено понад дев’яносто тисяч 
гривень. Також ми забезпечимо прове-
дення ремонту 5 спортивних об’єктів, бу-
де надано матеріальну підтримку одному 
футбольному клубу, придбано спортін-
вентар, форму для двох, реконструйо-
вано та облаштовано два сільські ста-
діони, зроблено огорожу – для одного.

У нашому районі для шести насе-
лених пунктів профінансовано приро-
доохоронні заходи з обласного фонду 
охорони навколишнього природного се-
редовища за рахунок понадпланових 
річних надходжень у 2017 році на суму 
1 млн. 949 тис. 792 гривень.

Давньою проблемою у нашій дер-
жаві залишається поганий стан доріг.

Безперечно, ми не стоїмо осторонь 
гострих проблем. Тому у районі тільки 
за кошти районного бюджету буде від-
ремонтовано близько п’яти кілометрів 
доріг (у тому числі доріг районного зна-
чення та деяких сільських вулиць) на су-
му понад чотири з половиною мільйони 
гривень у 22 населених пунктах. Це не 
враховуючи того, що на території району 
цього року тривають ремонти доріг дер-
жавного та обласного значення, на які 
виділено фінансування з інших джерел.

Багато проблемних питань вже ви-
рішено. Багато – ще на черзі. Але, без-
умовно, можна говорити про поступ та 
розвиток у Тисменицькому районі, які 
уже стали помітними.

Це доказ того, що, маючи бажання, 
професійну команду, волю до вирішен-
ня проблем, вміння йти на компроміс, 
чути громаду дають позитивний резуль-
тат для району.

«Спільний успіх – це спільна праця», 
— переконаний голова Тисменицької ра-
йонної ради Роман Крутий, який завжди 
підкреслює, що вдячний за співпрацю 
та взаєморозуміння особисто кожному 
депутату Тисменицької районної ради, 
народному депутату України Михайлові 
Довбенку, депутатам Івано-Франківської 
обласної ради Романові Ткачу, Василеві 
Гладуну, Василеві Поповичу, Михайло-
ві Королику, міському голові міста Тис-
мениця Степанові Свораку, селищним, 
сільським головам та представникам 
громадськості, і, звичайно, Тисмениць-
кій районній державній адміністрації 
та особисто голові Іванові Семанюку.

Від редакції: Рішення Тисмениць-
кої районної ради «Про внесення змін 
до районного бюджету на 2017 рік» пу-
блікується на стор. 4.

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

РІШЕННЯ
  від 21 липня 2017 року  м. Тисмениця

Про районну цільову програму  щодо часткового 
відшкодування коштів хворим з хронічною нирковою 
недостатністю, які проживають на території району та 
отримують програмний гемодіаліз на 2017-2020 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” 
та з метою створення належних умов 
для надання хворим з хронічною нир-
ковою недостатністю невідкладної ме-
дичної допомоги, керуючись рекоменда-
ціями постійної комісії районної ради з 
питань охорони здоров’я, материнства 
і дитинства, соціального захисту насе-
лення та підтримки сімей учасників АТО, 
районна рада вирішила:

1. Затвердити  районну цільову про-
граму щодо часткового відшкодування 
коштів хворим з хронічною нирковою 
недостатністю, які проживають на те-
риторії району та отримують програм-
ний гемодіаліз на 2017 – 2020 роки (до-
дається).

2. Фінансовому управлінню район-
ної державної адміністрації щорічно при 
формуванні районного бюджету перед-
бачати кошти для фінансування район-

ної цільової програми щодо часткового 
відшкодування коштів хворим з хроніч-
ною нирковою недостатністю, які про-
живають на території району та отри-
мують програмний гемодіаліз на 2017 
– 2020 роки.

3. Головним розпорядником коштів 
при наданні цільової грошової допомо-
ги визначити управління праці та со-
ціального захисту населення районної 
державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням рі-
шення покласти на заступника голо-
ви районної ради І. Федоришина та 
постійну комісію районної ради з пи-
тань охорони здоров’я, материнства і 
дитинства, соціального захисту насе-
лення та підтримки сімей учасників 
АТО (М. Лутчин).

Голова районної ради 
Роман КРУТИЙ

Стояння в Драгомирчанах. 
Чи буде продовження?

Подія, що розгорнулася зранку 28 
липня в Драгомирчанах та тривала май-
же чотири дні, на якийсь час зайняла нішу 
головної новини на Прикарпатті та «про-
гуділа» на всю Україну. У п’ятницю зран-
ку декілька десятків активних мешканців 
села перекрили на пішохідному переході 
автодорогу, що веде з Івано-Франківська 
до Лисця, протестуючи таким чином про-
ти того, що в березні цього року сільські 
депутати розділили для «своїх» на «таєм-
ній» сесії три гектари землі в самісінько-
му центрі, біля новозбудованої церкви. Як 
пише інтернет-ресурс «КУРС» (www.kurs.
if.ua), «сесія була, як пояснюють протес-
тувальники, неоголошена – люди в селі 
про неї не знали. На цій сесії змінили ці-
льове призначення землі, де планувало-
ся будівництво школи, з громадської за-
будови на житлову і виділили 21 ділянку 
приватним особам. Ділянки дісталися де-
путатам, сільському голові і якимось не-
відомим у селі людям».

Одразу з початком акції блокуваль-
ники висловилися вкрай рішуче – зажа-
дали негайного скасування березневого 
рішення, запевнивши, що доти протест не 
припинять. Жодні переговори, у тому числі 
з керівниками району та області до яки-
хось поступок не привели. Радше навпа-
ки: учасників протесту побільшало, вони 
«підігнали» підводи, піднесли знаряддя 
революції – шини; заблокували сільські 
вулиці, якими попервах вдалося проско-
чити десяткам транзитних машин.

Драгомирчани розташовані вздовж 
збоку двох державних доріг. Можливо, 
хтось і знав, що в області очікують якусь 
страшно важну (комплексну!) перевір-
ку з адміністрації Президента України, 
тож підгадали з часом.

Урешті, в понеділок, 31 липня, в Дра-
гомирчанах скликали позачергову се-
сію сільської ради. Як інформує «КУРС», 
почати сесію одразу не змогли: «З 14 
обранців сільської ради не прибули на 
сесію восьмеро. Активіст, учасник АТО 
Андрій Вовчук закликав людей реєстру-
ватися, щоб провести збори села, якщо 
не буде кворуму для сесії. Поки деле-

гація селян пішла додому до відсутніх 
депутатів, щоби спонукати їх прийти на 
позачергову сесію, зареєструвалися 799 
мешканців села. Це більше, аніж взяло 
участь у минулих виборах».

Мешканці Драгомирчан обурені, – 
пише «КУРС», – оскільки багато селян 
стоять у черзі на землю з 2003 та 2004 
років. Також сільська влада впродовж 
останнього часу відмовляла у виділенні 
землі учасникам АТО. Окрім того, земля 
була призначена для будівництва школи. 
Теперішня школа в Драгомирчанах, збу-
дована у 1974 році, є аварійною і зама-
лою – не вистачає місця для всіх учнів. 

Наразі, у зв’язку з протестом, чотири 
людини написали відмову від ділянок, 
в тому числі і війт Степан Дем’янів від-
мовився від 14 сотих…

За словами Дем’яніва, земельні ді-
лянки ще не передані у власність, ще 
виготовляються документи…

На порядок денний позачергової се-
сії у Драгомирчанах винесли два питання. 

Перше питання – про скасування рі-
шення сесії від 16 листопада 2016 року 
про зміни до Генплану села, скасуван-
ня рішення від січня цього року про за-
твердження ДПТ і скасування рішення 
від березня про виділення і передачу 
земельних ділянок. У цьому ж питанні 
– доручити сільському голові виготови-
ти проект землеустрою на будівництво 
школи і стадіону.

Друге питання сесії – внести зміни 
до рішення сесії про надання дозволу на 
зміну ДПТ та викласти у такій редакції: 
«дати дозвіл розробити ДПТ під будів-
ництво школи і стадіону». Рішення бу-
ли прийняті одноголосно. Після того усі 
депутати вийшли до протестувальників, 
сільський голова зачитав рішення, і се-
ляни розблокували дорогу».

Однак, за нашою інформацією, на 
деякі ділянки вже є державні акти про 
право приватної власності. То не зна-
ти, чи не доведеться драгомирчанцям 
повторити акцію.

В. ЗАНИК

Третього серпня на 61-му році життя раптово помер колишній голова Ли-
півської сільської ради, колишній заступник прокурора Тисменицького району 

Роман Григорович Гураль. 
Депутати і члени виконкому Липівської сільської ради, громадськість се-

ла глибоко сумують з приводу смерті шанованого земляка та висловлюють 
щирі співчуття дружині покійного Марії Данилівні, синам Ігореві та Григоріє-
ві, онукам і всій родині. 

Вічная пам’ять!

Тисменицька районна рада і Тисменицька районна державна адміністра-
ція висловлюють щирі співчуття сільському голові Липівки Ігореві Романо-
вичу та депутату сільської ради Григорієві Романовичу Гуралям з приводу не-
поправної втрати – раптової смерті їх батька, колишнього голови Липівської 
сільської ради та працівника органів прокуратури 

Романа Григоровича Гураля.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої та шанованої людини 
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«МРІЯ» розвиває СОКи, 
а вони вирощують ягоди

У середу, 25 липня, в селі Августівка Козівського району з ініціативи Агрохол-
дингу «МРІЯ» відбувся семінар з ягідництва на базі сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу (СОК) «Файна поляна», ягідні плантації якого 
знаходяться у селі Хоробрів цього ж району. У зібранні взяли участь також 
делегації з Тисменицького району Івано-Франківщини, Шумського, Гусятин-
ського районів Тернопільської області, персонально голови ТОГ, сільрад, ста-
рости та зацікавлені в кооперативному русі активісти.

Навчальний захід відкрив дирек-
тор Благодійного фонду Агрохолдингу 
«МРІЯ» Василь Мартюк. Він повідомив, 
що Компанія підтримала створення на 
своїх кластерах (виробничих структурних 
одиницях) вже 10 кооперативів, вклавши 
у кооперативний рух загалом понад 1,5 
млн грн. Членами кооперативів стали 
близько 750 пайовиків Компанії. «Файна 
поляна» — це перший з проектів, реалі-
зованих Агрохолдингом «МРІЯ» у цьому 
напрямку. Компанія фінансово підтри-
мала його створення та допомагає ко-
оперативу розвиватися. «Хочемо, щоб 
у кожному селі, де ми працюємо, були 
кооперативи, щоби наші пайовики ма-
ли роботу, — розповів Василь Мартюк. 
— Створюючи кооперативи, ми розви-
ваємо село!»

Сьогодні кооперація є одним із ру-
шіїв сучасної економіки, який здатен 
суттєво, а головне — позитивно вплива-
ти на соціально-економічну ситуацію в 
сільській місцевості. Кооперативи спри-

яють підвищенню зайнятості сільсько-
го населення через безпосереднє ство-
рення робочих місць, а також дають по-
штовх до розвитку малого підприємни-
цтва на селі. СОКи утворюються шляхом 
об’єднання фізичних чи юридичних осіб 
— виробників сільськогосподарської про-
дукції для організації обслуговування, 
спрямованого на зменшення витрат та 
збільшення доходів своїх членів від здій-
снюваної ними сільськогосподарської 
діяльності, а також на захист їхніх еко-
номічних інтересів.

На семінарі-навчанні в Августівці 
виступили керівники СОКу «Файна по-
ляна» Василь Вега та Ігор Новосадний, 
які з власного успішного досвіду змогли 
розповісти про вигідне вирощування 
ягідних культур. За словами господаря 
«Файної поляни» Василя Веги, минулого 
року було лише 4 га літньої та осінньої 
малини, а цьогоріч вже 8 га. «Також ми 
висадили і кущі ожини та аґрусу», — за-
значив він.

Серед іншого, керівник «Файної по-
ляни» дав детальну характеристику рин-
ку ягоди: розповів про реальний попит, 
зупинився на цінах на малину, ожину, по-
луницю, аґрус, чорницю, смородину та 
порічку. Увагу акцентував на тому, що 
нині економічно вигідно вирощувати 
якраз малину. Колега пана Василя — Ігор 
Новосадний — зупинився на технології 
вирощуванні малини, підготовці ґрунту 
під ягідники, вибір сортів, ширину, гус-
тоту посадки саджанців, підживлення 
та боротьбу зі шкідниками та хвороба-
ми ягід, збір, збут і переробку. З уст ке-
рівників ягідних кооперативів учасники 
семінару довідалися і про діючі підпри-
ємства України, які закуповують ягоди 
(найближчі — «Сім-Сім», Тернопіль та 
«Галіція», Городок).

Цікаво, що будівництво власної 
заморозки ягід нині коштує 100 тис. 
євро. Для приватного господарства 
така сума є непідйомною, а от коо-
перативи — реальний інструмент для 
розширення обсягів виробництва та 
підвищення рівня його якості і при-
бутковості. Багато виробників ягід са-
ме завдяки потужним морозильним 
установкам отримують змогу збува-
ти свою сировину на ринках України 
та експортувати її за кордон. Також 
ягоди сушать, виготовляють з них чаї, 
варення, напої, використовують у кон-
дитерській промисловості — можли-
востей для переробки є дуже багато.

Серед переваг кооперації в нашому 
регіоні безумовно є сприяння Агрохол-
дингу «МРІЯ». Компанія допомагає здій-
снювати оптові закупівлі ЗЗР і добрив за 
зниженими цінами, надає можливість 
участі в навчаннях та інших проектах 
з обміну досвідом: семінарах, конфе-
ренціях тощо.

Заступник директора департаменту 
з виробництва Тернопільської ОДА Ва-
силь Кільчак, який також відвідав семі-
нар з ягідництва на запрошення «МРІЇ», 
повідомив, що у 2016 році з обласного 
бюджету за Комплексною програмою 
розвитку агропромислового комплек-
су Тернопільської області на 2016-2020 
роки виділено 600 тис. грн. З них осво-
єно вже 520 тис. грн. Кошти отримали 
вісім СОКів Тернопільщини, серед яких 
і кооператив «Файна поляна» (97 750 
грн.) На Тернопіллі нині працюють 18 
кооперативів. Найбільша кількість — у 
Кременецькому, Бережанському і Ко-
зівському районах.

Друга частина семінару-навчання 
відбулася на плантаціях ягідних куль-
тур СОКу «Файна поляна» в с. Хоробрів, 
де учасники зібрання на власні очі по-
бачили плодючі кущі малини та ожини, 
посадку молодих саджанців аґрусу, їх 
обробіток, дізналися про переваги по-
ливної системи, а також отримали від-
повіді від Василя Веги та Ігоря Ново-
садного на запитання, що цікавили їх.

Агрохолдинг «МРІЯ» сьогодні — це 
потужна Компанія, яка обробляє на Тер-
нопільщині та в сусідніх областях 180 
тис. га землі у 50 районах, 310 терито-
ріальних громадах. Вона створила вже 
понад 2 000 робочих місць, має власні 
елеватори і зерносховища загальною 
потужністю 600 тис. тонн, насіннєвий 
і два крохмальні заводи. «МРІЯ» спря-
мовує на втілення в життя соціальних 
проектів щороку по 100 грн. з кожного 
гектара землі, яку обробляє.

Сьогодні Компанія ставить перед 
собою мету: розвиток кооперативного 
руху як ефективного елемента грома-
дянського суспільства. Щоб отримати 
підтримку Агрохолдингу в кооператив-
ному русі, зацікавленим очільникам ТОГ, 
головам сільських рад і старостам по-
трібно шукати лідерів, ділових людей, 
адже саме ініціативність громади та на-
явність лідера, реалістична ідея, наяв-
ність бізнес-плану є запорукою успіху 
майбутнього СОКу. «МРІЯ» бере до уваги 
також кількість землі в оренді Агрохол-
дингу в селі, де хочуть створити коопе-
ратив за підтримки Компанії, наявність 
громади, максимальне залучення до ко-
оперативу своїх пайовиків, перспекти-
ву розширення СОКу на інші населені 
пункти. Нещодавно Агрохолдинг «МРІЯ» 
оголосив конкурс на створення коопе-
ративів, фонд якого складає 4 млн грн.

Іван БАНДУРКА

Консультуйтесь: Компанія «МРІЯ», телефон «гарячої» лінії: 080 05 08 805
Адреса: м. Тернопіль, вул. Винниченка, 8.

Голова кооперативу «Файна Поляна» Василь Вега, телефон: 098 77 73 257.

Василь Вега

Нас чекає приватизація
Підписавши Угоду про Асоціацію з 

ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання 
здійснити ринкові реформи. Тож для 
подальшої інтеграції у європейський 
економічний простір наша держава має 
виконати «домашнє завдання» – про-
вести ефективну приватизацію. Центр 
громадського моніторингу та контролю 
дослідив, коли має початись «велике 
роздержавлення», і які переваги та не-
доліки воно передбачає.

Згідно з даними Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі, в 
Україні налічується майже 3,5 тисячі 
державних підприємств, з яких реаль-
но працює тільки половина. За під-
рахунками МЕРТ, українські державні 
підприємства в 2012-2015 роках су-
марно отримали 200 млрд грн збитків.

Думки з приводу приватизації  роз-
ділились: частина експертів вважає, що 
продаж збиткових об’єктів має розван-
тажити державний бюджет, інші вважа-
ють приватизацію в умовах війни не-
доцільною. Однак більшість погоджу-
ється, що наразі держава не є ефектив-
ним власником, і приплив інвестицій 
в Україну просто життєво необхідний.

За планам українського уряду, 
нова хвиля приватизації державно-
го майна повинна розпочатись вже 
цього року. Однак цьому має переду-
вати ухвалення оновленого законо-
давства, яке значно спростить про-
цедуру продажу державних активів. 

Згідно з новим законопроектом, 
об’єкти приватизації поділять на два 

типи – великі і малі. Замість п’яти 
бюрократичних процедур тепер бу-
де два простих кроки – аукціон і ви-
куп. Великі підприємства планують 
продавати винятково під наглядом 
кваліфікованих експертів, а малі – че-
рез електронну платформу ProZorro. 

Приватизація в Україні поклика-
на не тільки залучити інвесторів, зна-
чно важливіше – знищити корупцію, 
яка надзвичайно поширена в сфері 
управління державними підприєм-
ствами. Експерти стверджують, що 
масштабна приватизація в очах за-
хідних інвесторів буде вагомим до-
казом кардинальних змін в Україні. 
Окрім підвищення міжнародного імі-
джу, приватизація матиме безумовні 
економічні зиски. Міністерство еконо-
мічного розвитку і торгівлі вже роз-
рахувало, що, виставивши на продаж  
893 збиткові компанії, держава мо-
же отримати до бюджету понад 17,1 
млрд грн.

Також, згідно з новою концеп-
цією приватизації, 359 об’єктів пе-
редадуть у концесію, яка дозволить 
осучаснити державні підприємства 
за рахунок іноземних інвесторів. Кон-
цесія передбачає передачу об’єктів у 
довгострокове користування в при-
ватні руки. Підприємець виконує умо-
ви з утримання та вдосконалення, а 
по закінченню договору об’єкт зали-
шається у державній власності. Такий 
механізм дозволяє заробити і держа-
ві, і приватному підприємцю. Переда-

ти у концесію планують міжнародні 
аеропорти «Бориспіль» і «Львів» ім. 
Данила Галицького, лісгоспи і низ-
ку інших підприємств під контролем 
Державного агентства лісових ресур-
сів, а також регіональні служби авто-
мобільних доріг. 

Враховуючи те, що більше ніж 
третина державних підприємств є 
збитковими, велику групу компаній 
очікує закриття. Відповідно до но-
вого плану приватизації, у найближ-
чі три роки 1255 об’єктів держвлас-
ності повинні бути реорганізовані або 
ліквідовані.

У державній власності повинні 
залишитися лише 15 стратегічних дер-
жавних підприємств, зокрема, «Ук-
рзалізниця», «Укрпошта» і «Нафтогаз 
України». Окрім того, держава і нада-
лі нестиме відповідальність за 363 
важливі державні об’єкти, зокрема 
«Енергоринок». Ще 559 підприємств 
розміщені на окупованих територіях 
Донбасу та в анексованому Криму. 
І хоча наразі до них доступу немає, 
вони залишаються власністю укра-
їнської держави. 

На думку екс-члена Національної 
ради реформ Валерія Пекара, голов-
ною помилкою попередніх, невдалих 
етапів приватизації були спроби пере-
дати у приватну власність найбільш 
привабливі об’єкти державної влас-
ності. Натомість пропонована нова 
стратегія, за його словами, полягає 
у тому, щоб продавати те, що держа-
ві непотрібно.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

За півроку на субсидії 
пішло 150 мільйонів

Як інформує Головне управління статис-
тики в Івано-Франківській області, у січні–
червні 2017 р. за субсидіями для відшкоду-
вання витрат на оплату житлово-комуналь-
них послуг звернулось 193,1 тис. домогос-
подарств області (в 1,9 раза більше, ніж у 
відповідному періоді 2016 р.), з них вперше 
– 15,7 тис. домогосподарств. Серед міст та 
районів області найбільше звернень надій-
шло від домогосподарств м. Івано-Франків-
ська (29% від загальної кількості домогоспо-
дарств області, які звернулися за субсидія-
ми), Косівського та Коломийського районів 
(10,7 % та 10,4% відповідно), найменше – від 
домогосподарств міст Болехова та Бурштина 
(0,1% та 0,2% відповідно), м. Калуша, Бого-
родчанського, Верховинського, Рогатинсько-
го та Тисменицького районів (0,6% – 1%).

Упродовж січня–червня поточного ро-
ку призначено субсидії для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних по-
слуг 158,3 тис. домогосподарств (на 37,9% 
більше, ніж за цей період торік), з них у місь-
ких поселеннях – 81 тис. домогосподарств, 
у сільській місцевості – 77,3 тис. Загальна 
сума субсидій, призначених домогосподар-
ствам для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг у січні–червні 
поточного року, становила 150,5 млн. грн (у 
відповідному періоді торік – 133,1 млн.грн), 
з неї у міських поселеннях – 58,8 млн. грн, 
у сільській місцевості – 91,7 млн. грн. Із 
загальної суми відшкодувань, призначених 
домогосподарствам області упродовж січ-
ня–червня поточного року, найбільші суми 
призначених субсидій припадають на домо-

господарства м. Івано-Франківська (15,4% 
від загальної суми призначених субсидій), 
Коломийського (13,1%), Надвірнянського 
(9,7%), Косівського (7,5%) та Долинського 
(7%) районів. 

Середній розмір призначеної субсидії 
для відшкодування витрат на оплату жит-
лово-комунальних послуг у розрахунку на 
одне домогосподарство в області у червні 
2017 р. становив 159,7 грн проти 263,9 грн 
у червні 2016 р. Найвищим цей показник 
був у Верховинському районі – 637,6 грн, 
значно вищим від середньообласного по-
казника середній розмір субсидії був у м. 
Болехові, Рогатинському, Тисменицькому, 
Городенківському, Галицькому районах (в 
межах 406 – 250 грн); нижчим від середньо-
обласного показника – у м. Яремче, Бого-
родчанському, Коломийському, Рожнятів-
ському та Тлумацькому районах (128 – 100 
грн). Упродовж січня–червня 2017 р. 15,5 
тис. домогосподарств (74,9% із числа тих, 
які звернулися) призначено субсидії готів-
кою на відшкодування витрат для придбан-
ня скрапленого газу та пічного побутово-
го палива. Найбільше таких господарств у 
Косівському (22% від загальної кількості 
домогосподарств області, яким призначе-
но субсидії такого виду), Надвірнянському 
(20,7%), Рожнятівському (15,4%) районах, 
у решті районів та міст обласного значен-
ня – від 6,5% у Верховинському районі до 
1,1% у м.Болехові.

Головне управління статистики 
в Івано-Франківській області
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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 районного 
бюджету на 2017 рік

Відповідно до статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Бю-
джетним кодексом України та рекомендаціями по-
стійної комісії районної ради з питань бюджету, 
районна рада вирішила:

1. Збільшити доходи загального фонду район-
ного бюджету за підсумками його виконання по І 
півріччю 2017 року на суму 13 571 205 гривень, а 
саме: по коду 11010100 “Податок на доходи фі-
зичних осіб, що сплачується податковими агента-
ми, із доходів платника податку у вигляді заробіт-
ної плати” - 12 800 000 гривень, по коду 11010200 
“Податок на доходи фізичних осіб з грошового за-
безпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами ря-
дового і начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами” – 571 205 гривень, по ко-
ду 22012600 “Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень” – 100 000 гривень та по коду 24060300 
“Інші надходження” – 100 000 грн.

2. Збільшити видатки районного бюджету на 
2017 рік на суму 13 571 205 гривень згідно з до-
датком 1.

3. Відповідно до рішення Угринівської сіль-
ської ради від 22 червня 2017 року збільшити до-
ходи загального фонду районного бюджету по коду 
41035000 «Інші субвенції» на суму 84 697 гривень 
та відповідно збільшити видатки загального фон-
ду відділу освіти районної державної адміністрації 
по КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними заклада-
ми» на суму 84 697 гривень, в тому числі для Угри-
нівського НВК- 74 697 гривень та для Угринівської 
ЗОШ – 10 000 гривень.

4. Відповідно до рішення Майданської сільської 
ради від 23 червня 2017 року «Про внесення змін до 
сільського бюджету» збільшити доходи загального 
фонду районного бюджету по коду 41035000 «Інші 
субвенції» на суму       18 000 гривень та збільшити 
видатки загального фонду відділу освіти районної 
державної адміністрації по КПКВК 1011020 «Надан-
ня загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами» на суму 18 000 гривень 
для Майданського НВК.

5. Відповідно до рішення Березівської сільської 
ради від 18 червня 2017 року «Про внесення змін 
до сільського бюджету на 2017 рік» збільшити до-
ходи загального фонду районного бюджету по коду 
41035000 «Інші субвенції» на суму 5 000 гривень та 
видатки загального фонду відділу освіти районної 
державної адміністрації по КПКВК 1011020 “Надан-
ня загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами” на суму 5 000 гривень 
для Березівської ЗОШ.

6. Відповідно до листа районної державної 
адміністрації від 04 липня 2017 року № 225/01-
040/275 зменшити видатки загального фонду ра-
йонної державної адміністрації по КПКВК 5318370 
на «Цільову програму профілактики злочинності 
на 2016-2020 роки» на суму 125 000 гривень (Тис-
меницький відділ поліції – 100 000 гривень, між-
районний відділ СБУ- 25 000 гривень) та відповід-
но збільшити видатки загального фонду   районної 
державної адміністрації по КПКВК 5318600 на суму 
125 000 гривень, в тому числі на «Цільову програму 
профілактики правопорушень Галицького міжра-
йонного відділу Управління Служби безпеки Укра-
їни  на 2017-2020 роки» на суму 25 000 гривень; на 
«Цільову програму профілактики правопорушень 
Тисменицького відділу поліції України в області на 
2017-2020 роки» на суму 100 000 гривень.

7. Відповідно до рішення Івано-Франківської 
обласної ради від 30 червня 2017 року:

— збільшити доходи загального фонду район-
ного бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції» 
на суму 70 000 гривень та відповідно збільшити 
видатки загального фонду: відділу культури ра-
йонної державної адміністрації по КПКВК 2414090 
“Палаци і будинки культури, клуби та інші закла-
ди клубного типу” на суму 20 000 гривень, в тому 
числі для ремонту системи опалення в БК с. Дра-
гомирчани – 15 000 гривень, для встановлення га-
зового конвектора в БК с. Радча – 5 000 гривень; 
відділу освіти районної державної адміністрації 
по КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми навчальними заклада-
ми» на суму 50 000 гривень, в тому числі для об-
лаштування санвузлів та внутрішніх туалетів Ко-
зинської ЗОШ – 40 000 гривень, придбання спор-

тивного обладнання та інвентаря Старолисецької 
ЗОШ – 10 000 гривень.

— збільшити доходи спеціального фонду район-
ного бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції» на 
суму 90 000 гривень та відповідно збільшити видатки 
спеціального фонду: відділу культури районної дер-
жавної адміністрації по КПКВК 2414090 “Палаци і бу-
динки культури, клуби та інші заклади клубного типу” 
на суму 60 000 гривень, в тому числі для придбання 
котла в БК с. Драгомирчани – 30 000 гривень, для 
газифікації БК с. Стриганці – 30 000 гривень; відділу 
освіти районної державної адміністрації по КПКВК 
1011020 «Надання загальної середньої освіти загаль-
ноосвітніми навчальними закладами» на суму 30 000 
гривень придбання спортивного обладнання та інвен-
таря Старолисецької ЗОШ.

8. Відповідно до рішення Івано-Франківської об-
ласної ради від 30 червня 2017 року № 534-16/2017 
«Про фінансування природоохоронних заходів за 
рахунок понадпланових річних надходжень у 2017 
році до обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища» збільшити доходи спеці-
ального фонду районного бюджету по коду 41035000 
«Інші субвенції» на суму 1 949 792 гривень та від-
повідно збільшити видатки спеціального фонду 
фінансового управління районної державної ад-
міністрації по КПКВК 7618800 “Інші субвенції” на 
суму 1 949 792 гривень, з передачею сільським та 
міській радам згідно з додатком 2.

9. Відповідно до протоколу комісії з питань бю-
джету Стриганецької сільської ради № 9 від 11 липня 
2017 року збільшити доходи загального фонду район-
ного бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції» на 
суму 10 000 гривень та збільшити видатки загально-
го фонду відділу культури районної державної адмі-
ністрації по КПКВК 2414090 «Палаци і будинки куль-
тури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 
10 000 гривень для Стриганецького БК.

10. Відповідно до протоколу постійної комісії 
з питань бюджету  Угринівської сільської ради від 
11 липня 2017 року збільшити доходи загального 
фонду районного бюджету по коду 41035000 «Ін-
ші субвенції» на суму 8 220 гривень та відповід-
но збільшити видатки загального фонду відділу 
освіти районної державної адміністрації по КПКВК 
1011020 «Надання загальної середньої освіти за-
гальноосвітніми навчальними закладами» на суму 
8 220 гривень для Угринівського НВК.

11. Відповідно до листа відділу культури районної 
державної адміністрації №126 від 10 липня 2017 року 
зменшити видатки загального фонду відділу культури 
районної державної адміністрації по КПКВК 2414040 
“Видатки на заходи, передбачені державними і міс-
цевими програмами розвитку культури і мистецтва” 
на суму 55 000 гривень та відповідно збільшити ви-
датки спеціального фонду відділу культури районної 
державної адміністрації по цьому ж коду на суму 55 
000 гривень з відповідною передачею коштів із за-
гального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) районного бюджету.

12. Відповідно до листа відділу освіти районної 
державної адміністрації №511 від 11 липня 2017 
року зменшити видатки загального фонду відділу 
освіти районної державної адміністрації по КПКВК 
1011020 “Надання загальної середньої освіти за-
гальноосвітніми навчальними закладами”  на хар-
чування (місцевий бюджет) на суму 100 000 гри-
вень та відповідно збільшити поточні видатки за-
гального фонду відділу освіти районної державної 
адміністрації по цьому ж коду.

13. Зменшити видатки районної ради по КПКВК 
0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
районної ради» на суму 5 113 461 гривень та по 
КПКВК 0118600 на виконання Програми розвитку 
місцевого самоврядування на суму 70 000 гривень 
та відповідно збільшити видатки:

— районної ради по КПКВК 0117211 «Сприяння 
діяльності телебачення і радіомовлення» на суму 
250 000 гривень, по КПКВК 0117212 «Підтримка пе-
ріодичних видань» на суму 93 000 грн. та по КПКВК 
0118600 на виконання програми «Духовне життя» 
на суму 392 000 гривень (додаток 3); 

— районної державної адміністрації по КПКВК 
0322010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допо-
мога населенню» на суму 40 000 гривень на придбан-
ня тренажера для Лисецької ЦРЛ;по КПКВК 0317450 
на програми  бізнес-центру — 30 000 грн.

— фінансового управління районної державної 
адміністрації за КПКВК 7618800 «Інші субвенції» 

на суму 4 366 461 гривень для передачі низовим 
бюджетам згідно з додатком 4 з відповідною пе-
редачею коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) районного бюджету

— відділу освіти районної державної адміні-
страції по КПКВК 1011020 “Надання загальної се-
редньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами” на суму 12 000 гривень для Старокри-
вотульської ЗОШ на ремонт приміщення та при-
дбання обладнання.

14. Відповідно до протоколу постійної комісії 
з питань бюджету Черніївської сільської ради від 
13 липня 2017 року зменшити доходи спеціального 
фонду районного бюджету по коду 41035000 «Інші 
субвенції» на суму 40 000 гривень та відповідно 
збільшити доходи загального фонду районного 
бюджету по зазначеному коду. Зменшити видатки 
спеціального фонду відділу освіти районної дер-
жавної адміністрації по КПКВК 1011020 «Надання 
загальної середньої освіти загальноосвітніми на-
вчальними закладами» на суму 40 000 гривень для 
Черніївської ЗОШ та відповідно збільшити видатки 
загального фонду по зазначеному коду.

15. Відповідно до рішення Чукалівської сільської 
ради від 11 липня 2017 року збільшити доходи за-
гального фонду районного бюджету по коду 41035000 
«Інші субвенції» на суму 97 000 гривень та відповідно 
збільшити видатки загального фонду відділу освіти 
районної державної адміністрації по КПКВК 1011020 
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітні-
ми навчальними закладами» на суму 92 000 гривень 
для Чукалівської ЗОШ та видатки загального фонду 
управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації по КПКВК 1523104 «Забезпе-
чення соціальними послугами за місцем проживан-
ня громадян, які не здатні до самообслуговування 
у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
на суму 5 000 гривень для Черніївського відділення 
стаціонарного догляду для постійного проживання.

16. Відповідно до протоколу комісії з питань бю-
джету та соціального розвитку Клубівецької сільської 
ради №15 від 11 липня 2017 року збільшити доходи за-
гального фонду районного бюджету по коду 41035000 
«Інші субвенції» на суму 5 000 гривень, доходи спеці-
ального фонду районного бюджету по коду 41035000 
«Інші субвенції» на суму 30 000 гривень та відповідно 
збільшити видатки спеціального фонду відділу освіти 
районної державної адміністрації по КПКВК 1011020 
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітні-
ми навчальними закладами» на суму 30 000 гривень 
для Клубівецької ЗОШ та видатки загального фонду 
управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації по КПКВК 1523104 «Забезпе-
чення соціальними послугами за місцем проживан-
ня громадян, які не здатні до самообслуговування 
у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
на суму 5 000 гривень для Черніївського відділення 
стаціонарного догляду для постійного проживання.

17. Відповідно до рішення Загвіздянської сіль-
ської ради від 13 липня 2017 року “Про внесення змін 
до сільського бюджету на 2017 рік” збільшити дохо-
ди спеціального фонду районного бюджету по коду 
41035000 «Інші субвенції» на суму 45 000 гривень та 
відповідно збільшити видатки спеціального фонду 
відділу освіти районної державної адміністрації по 
КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами» на суму 
45 000 гривень для Загвіздянської ЗОШ на придбання 
кованих воріт. Збільшити доходи загального фонду 
районного бюджету по коду 41035000 «Інші субвен-
ції» на суму 10 000 гривень та відповідно збільшити 
видатки загального фонду районної державної ад-
міністрації за КПКВК 0322120 для придбання Загвіз-
дянській ЛАЗПСМ глюкометра з набором смужок та 
копіювального апарату.

18.  Відповідно до листа управління соціально-
го захисту населення Тисменицької районної дер-
жавної адміністрації від 17.07.2017 року №1205/04-
03 зменшити видатки спеціального фонду управлін-
ня по КПКВКВ 1502104 «Забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживанням громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю «КЕКВ 3110 на суму 
40 000 гривень, передбачені на придбання облад-
нання до котла та відповідно збільшити видатки 
на КЕКВ 3142 на проведення монтажних робіт з 
встановлення твердопаливного котла у паливній 
Черніївського відділення стаціонарного догляду. 

19. Відповідно до рішення Березівської сіль-
ської ради від 9 липня 2017 року “Про внесення 
змін до сільського бюджету на 2017 рік” збільши-
ти доходи загального фонду районного бюджету 
по коду 41035000 «Інші субвенції» на суму 16 000 
гривень та відповідно збільшити видатки загаль-
ного фонду відділу освіти районної державної ад-
міністрації по КПКВК 1011020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами» на суму 5 000 гривень для Березівської 
ЗОШ на придбання дверей та збільшити видатки 
загального фонду відділу культури районної дер-
жавної адміністрації по КПКВК 2414090 «Палаци і 
будинки культури, клуби та інші заклади клубного 
типу» на суму 11 000 гривень для Березівського 
БК на придбання госптоварів.

20. Фінансовому управлінню районної держав-
ної адміністрації внести відповідні уточнення у 
бюджетні призначення головних розпорядників 
коштів районного бюджету за програмною та еко-
номічною класифікаціями.

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

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням районної ради “Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік” 

від 21 липня 2017 року

Розподіл коштів на виконання програми  
“Духовне життя на 2016-2020 роки” на 2017 рік

№ п/п Назва Сума всього (грн)
1 УГКЦ “Духова криниця” с. Єзупіль 50 000
2 УГКЦ “Святого Миколая” с. Єзупіль 10 000
3 УГКЦ “Благовіщення Пресвятої Богородиці” с. Чукалівка 10 000
4 УАПЦ “Різдва Пресвятої Діви Марії” с. Стебник 6 000
5 УГКЦ “Різдва Пречистої Діви Марії” с. Стебник 6 000
6 УГКЦ “Святого Івана Хрестителя” с. Загвіздя 10 000
7 УГКЦ “Різдва Пресвятої Богородиці” с. Ганнусівка 20 000
8 УГКЦ “Святої Покрови” с. Добровляни 10 000
9 УГКЦ “Святого Архистратига Михаїла” с. Колодіївка 7 000
10 УГКЦ “Пресвятої Трійці” с. Стриганці 10 000
11 УАПЦ “Воскресіння Христове” с. Довге 10 000
12 УГКЦ “Воскресіння Христове” с. Довге вул. Зарічна 10 000
13 УГКЦ “Христа Спаса” с. Павлівка 10 000
14 УГКЦ “Святого Димитрія” в присілку Пітрич с. Козина 2 500
15 УГКЦ “Святого Архистратига Михаїла” с. Козина 2 500
16 УПЦ КП “Святого Димитрія” с. Марківці 10 000
17 УГКЦ “Різдва Святої Богородиці Діви Марії” с. Марківці 10 000
18 УГКЦ “Святого Архистратига Михаїла” с. Хом’яківка 10 000
19 УПЦ КП “Святого Архистратига Михаїла” с. Хом’яківка 10 000
20 УГКЦ “Покрови Пресвятої Богородиці” с. Радча 13 000
21 УГКЦ “Святого Петра та Павла” с. Драгомирчани 10 000
22 УГКЦ “Покрови Пресвятої Богородиці” с. Посіч 10 000
23 УГКЦ “Святого Архистратига Михаїла” с. Майдан 10 000
24 УГКЦ “Трьох святих” с. Рошнів 10 000
25 УГКЦ “Архистратига Михаїла” с. Рошнів 10 000
26 УГКЦ “Покрови Пресвятої Богородиці” с. Слобідка 10 000
27 УГКЦ “Архистратига Михаїла” м. Тисмениця  25 000
28 УГКЦ “Монастир Успіння Матері Божої Провінції 
 найсвятішого чину св. Василія Великого” с. Погоня 80 000
Всього:  392 000

Голова районної ради Роман КРУТИЙ
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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:

ДУТЧАК  Ларису  Іванівну , 
5.08.1974 р. н., секретаря Слобідської 
сільської ради;

КАЧАН  Оксану Михайлівну, 
5.08.1980 р. н., заступника начальни-
ка відділу організаційно-правової робо-
ти виконавчого апарату районної ради;

НАЗАРУКА Володимира Мико-
лайовича, 5.08.1961 р. н., сільського 
голову села Старі Кривотули;

ШКІРУ  Богдана Євгеновича, 
5.08.1958 р. н., директора ТзОВ «ВКФ 
«Інпромсервіс ЛТД»;

ЛЕГЕТУ  Марію Миколаївну, 
6.08.1958 р. н., секретаря Козинської 
сільської ради; 

КОЗІНЧУК Руслану Іванівну, 
8.08.1974 р. н., секретаря Березівської  
сільської ради;

КУРІЯ  Ігоря  Степановича, 
9.08.1962 р. н., директора Лисецької  
дитячої музичної школи;

ГРАБЕЛЬНИК Надію Володи-
мирівну, 9.08.1983 р. н., головного 
спеціаліста відділу розвитку осно-
вних видів економічної діяльності 
управління економіки райдержад-
міністрації;

ПАСТЕРНАКА Андрія Васильо-
вича, 10.08.1975 р. н., директора Під-
ліської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

СВОРАКА Степана Дмитровича, 
10.08.1959 р. н., міського голову міс-
та Тисмениця;

ЛИШЕГУ  Лілію  Богданівну , 
11.08.1957 р. н., директора музею іс-
торії міста Тисмениця;

ВАЛЬЧИШИН Галину Ігорівну, 
11.08.1991 р. н., головного спеціаліс-
та юридичного відділу апарату рай-
держадміністрації. 

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!

З ювілеєм!
Сільський голова Угринова, 

депутатський корпус та виконавчий комітет 
вітають із 55-річчям члена виконкому, 

директора ТзОВ «ВТФ «Угринів»»
Василя Степановича ВОЛОВЦЯ

і бажають цьому шанованому чоловікові, ак-
тивному керівникові агроформування успіхів 
у праці на благо громади, процвітання очо-
люваному ним підприємству, цікавих заду-
мів та блискучого їх здійснення, натхнення, 
бадьорості духу, повсюдної поваги від од-
носельців, колег, підтримки від вірних дру-

зів та любові й розуміння від рідних. Нехай Господь щедро обдаровує Вас 
Своїми благами й опікою! Нехай Вам стелиться довгий життєвий шлях у 
щасті та міцному здоров’ї!

Офіційно

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами  Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ІМПЕРІАЛ ФУД ЛТД»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІАЛ ФУД ЛТД» порушує 
клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря стаціонарними джерелами.

Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМ-
ПЕРІАЛ ФУД ЛТД», ЄДРПОУ 40635071

Юридична адреса: 77452, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ста-
рий Лисець, вул. Коцюбинського, буд. 25.

Фактичне місце розташування виробництва: 77452, Івано-Франківська обл., 
Тисменицький р-н, с. Старий Лисець, вул. Коцюбинського, буд. 25

Керівник  ТОВ «ІМПЕРІАЛ ФУД ЛТД» –  Касяненко О.В.
Підприємство займається виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, 

виробництвом борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетрива-
лого зберігання. Перелік інгредієнтів, які викидаються від джерел, складає 8 
найменувань (без урахування парникових газів):

– оксид вуглецю — 0,01275 т/рік;
— оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] – 0,06001  т/рік;
— суспендовані частинки, недиференційовані за складом — 0,0216  т/рік;
— метан — 0,00076  т/рік;
— кислота оцтова – 0,0397  т/рік;
— ацетальдегід — 0,00736 т/рік;
— акролеїн — 0,0000001 т/рік;
— спирт етиловий — 0,432 т/рік.
Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних днів з да-

ти публікації в Тисменицьку районну адміністрацію: 77400, Івано-Франківська 
обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 17.

Втрачений сертифікат на пра-
во власності на земельну ділянку 
(пай) серія ІФ № 0078406, виданий 
14.03.2000 р. Тисменицькою РДА на 
ім’я Воловець Василь Степанович, 
вважати недійсним.

Втрачений державний акт про 
право власності на земельну ділян-
ку серія ЯЗ № 156599,  виданий Тис-
меницькою РДА 11.12.2008 р. на ім’я 
Третяк Марія Євстахівна, вважати 
недійсним.

Шановні працівники Національної поліції України!
Вітаємо вас із професійним святом, Днем Національної поліції, яке відзна-

чається 4 серпня.
Саме в цей день рік тому Президент України підписав відповідний закон, що транс-

формував міліцію у поліцію – правоохоронний орган європейського зразка. Реформа 
української поліції стала взірцем проведення успішних демократичних змін в Украї-
ні, а нові поліцейські за час роботи вже отримали високий рівень довіри суспільства.

Бути працівником Національної поліції – це не просто вдягнути новий мундир. 
Це щоденна, сповнена небезпеки праця. Це – спосіб життя. Ваша служба вимагає 
відповідальності, мужності, залізної волі і високого професіоналізму. Упевнені, що 
ви й надалі ефективно виконуватимете свій обов’язок, забезпечуючи правопоря-
док і спокій на Тисмениччині.

У день свята бажаємо міцного здоров’я, щастя і успіхів, а вашим сім’ям – тер-
піння і розуміння. Завжди залишайтеся вірними Присязі та своєму народу!

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
                      Іван Семанюк                        Роман Крутий

Колектив Рошнівської сільської ради щиро співчуває фахівцеві з соціаль-
ної роботи Оксані Кіт з приводу великого горя – смерті її брата 

Тараса Ігоровича 
Дороша.

Розділяємо глибоку скорботу родини. Хай земля йому буде пухом.

Старолисецька сільська рада відповідно до ст. 10 Закону України  
«Про службу в органах місцевого самоврядування»  

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора
Вимоги до конкурсантів: повна вища освіта за спеці-

альністю «правознавство» (магістр), вільне володіння дер-
жавною мовою, досвід роботи на комп’ютері, стаж роботи 
за фахом на державній службі не нижче провідного спеці-
аліста не менше одного року або стаж роботи в інших сфе-
рах управління три роки.

Особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам і бажа-
ють взяти участь у конкурсі, особисто подають до конкурсної 
комісії Старолисецької сільської ради: заяву, особову карт-
ку (форма П-2 ДП) з відповідними додатками; 2 фотокартки 
розміром 4х6 см; копію документів про освіту; декларацію 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-
рактеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом 
України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копії 
документа, який посвідчує особу; копію військового квит-
ка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Інформацію з питань проведення конкурсу, складання 
письмового іспиту, основних функціональних обов’язків, 
розміру оплати праці можна отримати за адресою: село 
Старий Лисець, вул. І. Франка, 1, тел.: 45-2-43.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу. 

Колектив Тисменицького районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді висловлює щирі співчуття фахівцеві з соціаль-
ної роботи Оксані Ігорівні Кіт з приводу непоправної втрати – перед-
часної смерті брата 

Тараса Ігоровича 
Дороша

Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої людини

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
ВИТЯГ З НАКАЗУ 

військового комісара 
Тисменицького районного військового комісаріату
         від 17.07.2017 р. м. Тисмениця № 108

Про призов громадян на строкову 
військову службу у серпні 2017 року

1. Відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про військовий обов’язок і військо-
ву службу», Указу Президента України 
від 24 лютого 2017 року № 44/2017 «Про 
звільнення в запас військовослужбовців 
строкової служби, строки проведення 
чергових призовів та чергові призови 
громадян України на строкову військо-
ву службу у 2017 році» (зі змінами від 
07.07.2017 р. № 178/2017), Постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 
р. № 352 «Про затвердження Положен-
ня про підготовку і проведення призову 
громадян України на строкову військо-
ву службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом» та роз-
порядження голови Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації від 
10.03.2017 р. № 114 «Про проведення в 
області призову громадян на строкову 
військову службу у 2017 році», у серпні 
2017 року проводиться призов грома-
дян України чоловічої статі на строкову 
військову службу.

2. Явці на призовну дільницю Тис-
меницького району підлягають усі юна-
ки 1999 року народження, яким в пе-

ріод чергового призову виповниться 
18 років, а також громадяни, які на-
родилися у 1990-1998 роках, у яких 
закінчилася відстрочка від призову.
3.Призивати на строкову військову 
службу придатних за станом здоров’я 
до військової служби в мирний час гро-
мадян України чоловічої статі, яким до 
дня відправлення у військові частини 
виповнилося 20 років, та старших осіб, 
які не досягли 27-річного віку і не мають 
права на звільнення або відстрочку від 
призову на строкову військову службу.

4. Усі громадяни чоловічої статі, які 
підлягають призову на строкову військо-
ву службу, зобов’язані прибути на призо-
вну дільницю за адресою: м. Тисмениця, 
вул. Липова, 7 у встановлений час з до-
кументами, що зазначені в повістках.

5. Громадяни, які не отримали осо-
бистих повісток для призову на строкову 
військову службу, виконуючи громадян-
ський обов’язок, зобов’язані 1 серпня 
2017 року прибути до Тисменицького 
районного військового комісаріату (м. 
Тисмениця, вул. Липова, 7), маючи при 
собі документи, які посвідчують особу.

6. Усі особи призовного віку, які під-
лягають призову на строкову військову 
службу і тимчасово перебувають на тери-
торії Тисменицького району, зобов’язані 
негайно повернутися до місця постій-
ного проживання та з’явитися у район-
ний (міський) військовий комісаріат по 
місцю прописки для проходження ме-
дичної та призовної комісій.

7. Громадяни, які ухиляються від 
призову і не з’являються за повісткою 
до військового комісаріату, несуть від-
повідальність згідно з чинним законо-
давством.

8. На підставі Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову служ-
бу», керівники підприємств, установ, ор-
ганізацій та навчально-виховних закла-
дів, незалежно від їх підпорядкування і 
форм власності, зобов’язані відкликати 
призовників з відряджень для забезпе-
чення своєчасного прибуття їх на при-
зовні дільниці.

9. Контроль за виконанням наказу 
здійснюю особисто.

10. Наказ довести до осіб, які залу-
чаються до проведення призову, розі-
слати житлово-експлуатаційним орга-
нізаціям, домовласникам, відповідним 
виконавчим органам сільських, селищ-
них і міських рад, підприємствам, уста-
новам та організаціям, навчальним за-
кладам та опублікувати в засобах ма-
сової інформації.

Т.в.о. військового комісара 
Тисменицького РВК 
майор І. М. БУРЧАК

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 25 грудня 2015 року “Про районну програму 

“Захисник  Вітчизни” на 2016-2020 роки”

Відповідно до ст.43 Закону Укра-
їни  “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи рішення район-
ної ради від 25 грудня 2015 року “Про 
районну програму “Захисник Вітчиз-
ни” на 2016-2020 роки”,  районна ра-
да вирішила:

1. Внести такі зміни до додат-
ка до рішення районної ради від 25 
грудня 2015 року “Про районну про-
граму “Захисник Вітчизни” на 2016-
2020 роки”: 

1.1. Паспорт районної програми “За-
хисник Вітчизни” на 2016-2020 роки” ви-
класти в такій редакції: 

Роки       Обсяги фінансування
 Всього,     У т.ч. за джерел.
 тис.грн      фінансування
      районний бюджет
2016 рік    350,00              350,00
2017 рік    270,36              270,36
2018 рік    290,36              290,36
2019 рік    290,36              290,36
2020 рік    290,36              290,36
Всього:    1491,44              1491,44

1.2. Підпункт 2.4 пункту 2 “При-
зовна робота” розділу “Фінансове за-
безпечення Програми”, викласти в та-
кій редакції:

2. Контроль за виконанням рі-
шення покласти на заступника го-
лови районної ради І. Федоришина 
і постійну комісію районної ради з 
питань розвитку місцевого самовря-
дування, адміністративно-територі-
ального устрою, регламенту, депу-
татської діяльності та етики, захисту 
прав людини, законності і правопо-
рядку (В. Царук).

Голова районної ради                                                                     
Роман КРУТИЙ

Найменування заходу Обсяг фінан.          Прогнозовані обсяги фінансув.
  (тис. грн.)       з 2016 по 2020 роки (тис. грн.)
   2016 2017 2018 2019 2020
Призовна робота утрим., ремонт 700,0 320,0 80,0 100,0 100,0 100,0
та забезпеч.  роб. призов.  дільниці 
та військ. комісаріату, тощо. 
Всього : 1491,44 350 270,36 290,36 290,36 290,36
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Молитовній спільноті  
«Матері в молитві» — 10 років
Цього року спільнота «Матері в молитві» парафії села Побережжя Єзупіль-
ського деканату святкую своє десятиріччя. З нагоди цієї поважної дати в 
неділю, 30 липня, у церкві Святого Миколая відбулась молитовна зустріч 
матерів села Ганнусівки та селища Єзупіль. Отець Микола Затварницький 
завершив цю зустріч святковою Божественною літургією та Суплікацією. У 
глибокій молитві й духовних піснях всі матері злилися в цей день воєдино в 
благанні й подяці за молитовну єдність, за дар материнства, за найцінніший 
материнський скарб — своїх дітей та всіх дітей цього світу.

Парафіяльна спільнота «Матері в 
молитві» створена 15 липня 2007 року 
при церкві Св. Миколая. Впродовж де-
сяти років очолює спільноту, яка зараз 
налічує близько трьох десятків жінок 
середнього та старшого віку, молоді, Га-
лина Тхорик. Розповідаючи про життя 
спільноти, пані Галина щиро зізнаєть-
ся, що за цих десять років змінився її 
склад: одні з певних причин відходили, 
інші поповнювали ряди спілчан. Разом 
з тим є і такі, що впродовж усіх 10 років 
з молитвою і надією йдуть до церкви на 
зустріч з Богом, щоб доручити Йому опі-
куватися своїми дітьми, віддавати Йому 

свій материнський біль, щоб Він про-
лив своє благословення на їхніх дітей.   

Поважними членами та ініціатора-
ми створення спільноти «Матері в мо-
литві» є Ярослава Макар, Леся Пушко, 
Марія Нагірна та багато інших жінок.

Як стверджують самі жінки, що-
середи, а тепер щонеділі всі ці роки 
їх не могли зупинити ні холод, ні мо-
роз, ні спека.

Щоразу, коли ясно світить сонечко, 
коли проливні дощі, коли буревії, коли 
радісно на душі, а чи гірко — вони, по-
лишивши вдома свої невідкладні спра-
ви, поспішають на спільну молитву, бо 

твердо вірять, що «єднаючись у молитві, 
ми врятуємо наших дітей».

Наші  жінки ,  члени  спільноти 
«Матері молитви» випрошують у Бо-
га захисту своїх діточок, жертвують 
свої молитви  за навернення гріш-
ників , за душі в чистилищі , за ді-
тей-сиріт, онкохворих дітей, узалеж-
нених від алкоголю, наркотиків, за 
абортованих дітей…, а також в осо-

бистих потребах. Завдяки спільній 
молитві та довірливій розмові наші 
тягарі стають легшими, всі пробле-
ми розсіюються як дим. 

Члени спільноти час від часу від-
відують святі та відпустові місця, від-
бувають численні прощі, беручи участь 
у з’їздах матерів. 

Багато хвилювань, спогадів було у 
цей день, жвава та цікава бесіда за кру-

глим столом за горнятком кави. Учасни-
ці спільноти щиро вдячні пароху церкви 
Св. Миколая о. Миколі за надійну під-
тримку, духовний супровід і щире бла-
гословення. Також щиро вдячні за під-
тримку і теплі слова привітання матерів 
з села Ганнусівки та селища Єзупіль. 

Галина ТХОРИК, керівник спільноти 
«Матері в молитві» с. Побережжя 

Перший ювілей ансамблю «Мальви»
Минулої суботи у парку відпочинку побережани та гості дружно привітали із 
першим ювілеєм вокальний ансамбль «Мальви». 

Попри відсутність належних санітар-
них умов у старенькому закладі культу-
ри, з приходом у червні 2012 року нового 
художнього керівника Оксани Белько у 
Побережжі завирувало мистецьке життя. 
Одразу ж зорганізувався жіночий хоро-
вий колектив, який на рівні із церковним 
хором славить Господа під час неділь-
них літургій у місцевому храмі. Постійни-
ми учасницями якого стали: Ірина Бель-
бас, Леся Бідочко, Ірина Човган, Оксана 
Черепаха, Зоряна Самелюк, Христина 
Придко, Віталія Кривошея, Оксана На-
вроцька, Галина Тхорик, Олеся Тхорик, 
Марія Калин, Марія Саранчук, Наталія 
Копись, Оксана Макар, Марія Литвин, 
Аліна Гресько, Галина Гресько, Оксана 
Белько, Наталія Левицька. 

Варто відмітити, що на цьому побе-
резька культурна палітра не закінчилася, 
бо тендітна Наталя Ігорівна активувала 
довкола себе талановитих вокалісток 
Христину Придко, Віталію Кривошею, 
Олександру Гурик, Аліну Гресько, Олесю 
Тхорик, Оксану Макар, Марію Литвин, які 
зорганізували ще й ансамбль. За цей час 
учасниці вокального колективу, який на-
рекли «Мальви», не обмежилися висту-
пами у рідному селі, і значно розширили 

свою гастрольну діяльність. Побували 
на різноманітних концертах та культур-
них заходах, мистецьких фестивалях.  
Майстерне виконання народних пісень 
та української естради чарівними по-
бережанками стало їхньою візитівкою. 

Молодий поберезький колектив 

здійснює значну соціальну роботу. Зі-
брані під час колядування кошти вока-
лістки скерували військовослужбовцям, 

які призвались на захист нашої країни. 
Побували «Мальви» у солдатів навчаль-
ного центру «Лисець», які несуть службу 
у військовій частині 3072 Національної 
Гвардії України. Дарували часточку мис-
тецького репертуару та різдвяні приві-
тання  й солдатам Яворівського полігону, 
що на Львівщині, багато з яких вируши-
ли в зону АТО одразу після концертного 
дійства. Дівчата радіють з того, що сво-
їми талантами можуть не лише пропагу-
вати українську пісню, але й підтриму-
вати патріотичний дух співвітчизників. 
Відтак поберезькі «Мальви» — активні 
учасники  інших мистецьких акцій. Ко-
лектив із різдвяним дійством виступав 
на площах Львова, Івано-Франківська, 
Косова, Тисмениці та гірського села Со-

колівка. Вокалістки  — бажані гості чи 
не в кожному населеному пункті рід-
ного району, позаяк дарують незабутні 
хвилини радості спілкування зі світом 
мистецтва. Розвиваючи кращі народні 
традиції, чарівні дівчата вносять в бу-
денне життя гарний настрій.

Керівник поберезької громади Ле-
ся Іванків всіляко підтримує вокаліс-
ток, особливо під час поїздок, беручи 

на себе транспортні витрати, допома-
гає із приміщенням для репетицій, бо 
за відсутності закладу культури дівча-

там доводиться збиратися або в міс-
цевій бібліотеці, або ж у сільській раді. 

Тішить те, що до свого першого юві-
лею колектив отримав визнання на рів-
ні району: художній керівник, учасниця 
колективу Оксана Белько нагородже-
на подякою районної державної адмі-
ністрації та грошовою премією відді-
лу культури районної державної адмі-
ністрації. 

Побережжя, яке подарувало Укра-
їні та світові заслужену артистку Укра-
їни Ірину Лончину, пишається обдаро-
ваною землячкою Роксоланою Калин, 
яка зважаючи на юний вік, вже потужно 
засвітила свою пісенну зірку на мис-
тецькому олімпі, дружньо зібралося, 
аби привітати чарівних вокалісток із 
п’ятиріччям колективу «Мальви». Окрім 
ювілярок, які того дня щедро обдарува-

ли місцеву публіку та численних гостей 
кращими номерами свого вокального 
репертуару, на сцені дебютували учас-
ниці молодіжного ансамблю «Оксамит», 
якими опікується художній керівник, 
хоровий колектив. Виступали місце-
ве тріо у складі Діани Бибик, Ірини На-
вроцької, Христини Кушецької, соліст-
ки Юліана Копко, Христина Кушецька, 
Оксана Белько, Аліна Гресько. Однак 
не тільки пісенними талантами багата 
поберезька земля, бо глядачі радо ві-
тали місцевий танцювальний колектив 
«Kiss me». Неперевершеною граційніс-
тю та хореографічною вишуканістю за-
хопили танцюристки «Step by step» із 
Єзуполя. А звукорежисерами виступи-
ли талановиті клубовецькі парубки із 
гурту «Торі» під керівництвом Романа 
Середюка, які своїми драйвовими ком-
позиціями припіднесли настрій місце-
вій публіці.  Не значно старші колеги по 
сцені потоваришували із поберезьким 
колективом і разом активно гастролю-
ють районом. Відтак художній керівник 
«Торі» Роман Середюк побажав вока-
лісткам успішної кар’єри та щасливої 
дівочої долі. А місцева публіка, яка того 
дня гарно відпочила та насолодилася 
мистецьким дійством, щедрими оплес-
ками привітала вокальний колектив 
«Мальви» із першим ювілеєм, бажаю-
чи нових творчих злетів.

Оксана САКОВСЬКА Ведучі концерту

Найщиріші вітання ювіляркам від сільського голови Лесі Іванків

Вокальний ансамбль «Мальви»
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  ТУРНІР 

Кубок ВК 
«Козацький острів»
поїхав у Братківці

Спекотна погода не стала на заваді уболівальникам та аматорам шкіряно-
го м’яча для визначення володаря дебютного футбольного турніру на призи 
відпочинкового комплексу «Козацький острів» за підтримки депутата Іва-
но-Франківської обласної ради Василя Гладуна та громадської організації 
«Козацька нація». 
У неділю по обіді на футбольних аре-

нах Старих Кривотул та Чорнолізців стар-
тував другий груповий етап, де путівку до 
фіналу виборювала шістка наймайстерні-
ших, що минулої неділі у чесній безкомп-
ромісній боротьбі довела свою перевагу 
над іншими суперниками: обидва склади 
ФК «Козацький острів», «Цегельник» Нові 
Кривотули, «Колос» Слобідка, «Стримба» 
Липівка, «Колос» Братківці. 

Якщо заздалегідь у першій зоні усі 
робили ставку на котрусь чорнолізьку 
команду, то інтрига відбулася. Ново-
кривотульський «Цегельник» вийшов 
з групи з першого місця, обійшовши два 
склади «козаків» з рахунками 1:0 та 4:0. 
В той час, коли нічиєю 1:1 розійшлися 
між собою чорнолізькі аматори шкіря-
ного м’яча. 

Сільський стадіон Чорнолізців по-
тішив місцевих уболівальників та при-

їжджих цікавими поєдинками за учас-
тю майстерних братківчан, норовливої 
«Стримби» та дебютантів зі Слобідки. 
Два поєдинки закінчилися нічиєю 0:0. 
Результативним на голи видався батл 

за участю слобідчан та братківчан, який 
вивершився з рахунком 0:3 на користь 
останніх. Відповідно путівку у наступ-
ний раунд вибороли «Колос» Братківці 
та «Стримба» Липівка. «Козацький ост-
рів» Чорнолізці та ФК «Колос» Слобід-
ка, посівши останню сходинку у своїх 
групах, покинули турнір. 

Уболівальний десант по завершенні 
другого групового раунду передислоку-
вався на чорнолізьку футбольну арену. 
У матчі за третє-четверте місця, згідно із 
регламентом змагань, зійшлися коман-
ди, що посіли друге місце у своїх гру-
пах: «Стримба» Липівка та «Козацький 
острів-2». Як не намагалися господарі 
обіграти суперників, ті не здавалися. В 
основному часі команди сильнішого так 
і не виявили. Тільки серія післяматче-
вих пенальті, яка закінчилася з рахун-
ком 7:6 на користь липівчан, визначила 

володаря третього місця.  
До фінального батлу увага була осо-

блива, позаяк зустрічалися у ньому грав-
ці братковецького «Колоса» та новокри-
вотульського «Цегельника». Попри те, 

що суперники на перший погляд різні: 
братківчани виступають у вищому диві-
зіоні, а кривотульці — у першій лізі, гру 
вони продемонстрували достойну та з 
огляду на кількість «гірчичників» — ще 
й емоційну. Проте перемогла виконав-
ська майстерність досвідчених братків-
чан, які завершили гру з рахунком 2:1 на 
свою користь. Відтак «Колос» Братківці 
став першим володарем Кубка ВК «Ко-
зацький острів». Новокривотульський 
«Цегельник» посів другу позицію, на тре-
тьому місці розмістилися липівчани, по-
за п’єдесталом залишилася команда 
«Козацький острів-2».  

Пафосності церемонії нагородження 
додала поява на сільському стадіоні гос-
тей зі столиці: народної артистки України 
Оксани Пекун, яка разом зі знімальною 
групою того дня працювала у Чорноліз-
цях над черговим випуском своєї передачі 
«Фольк-мюзік», героями якої вже вдруге 

стане чорнолізька «Острівчанка». Вокаліст-
ка привітала учасників футбольного тур-
ніру, зазначивши, що разом із чоловіком 
залюбки уболіває перед телевізором за 
українських футболістів. Відтак побажала 
переможцеві Кубка ВК «Козацький острів», 
який сьогодні перебуває на футбольній 
«вершині», ніколи її не покидати, і кубок 
міцно утримувати. Після щирої вітальної 
промови народної артистки України, уболі-
вальники адресували їй гучні овації. 

В свою чергу засновник турніру Василь 
Гладун подякував усім учасникам прем’єрного 
турніру за активність та двотижневе свято, 
яке стало для кожного з них ще й іспитом ви-
конавської майстерності напередодні ново-
го футбольного сезону. Хоча для перемож-
ця, призерів та кращих гравців організатори 

передбачили футбольні кубки та спеціальні 
статуетки, депутат обласної ради назвав фут-
больний кубок турніром дружби, позаяк ама-
тори шкіряного м’яча із довколишніх сусідніх 
населених пунктів у футбольне міжсезоння 
насолодили прихильників наймасовішої гри 
цікавими поєдинками. 

Опісля чого голова районної феде-
рації футболу Василь Кобльовський пе-
рейшов до апогею футбольного турніру 
— нагородження найвправніших гравців. 
Рішенням оргкомітету та суддівської бри-
гади, кращими воротарем та бомбарди-
ром визначено Романа Лаврука та Ми-
хайла Карабіна із новокривотульсько-
го «Цегельника», захисником — Ігоря 
Лаврука з Чорнолізців, півзахисником 
— Петра Дунду з Липівки, нападником 
— Сергія Гарасиміва з Братківців. Їх на-
городжено спеціальними статуетками. 

Нагороди: красені-кубки, які були 
передбачені для фіналістів та призерів, 
отримали володар четвертого місця: ФК 
«Козацький остів-2» та призери: «Стрим-
ба» Липівка (ІІІ місце), «Цегельник» Нові 
Кривотули (ІІ) та «Колос» Братківці (І). 
Найнесподіванішою стала відзнака для 
головного судді турніру — Василя Наза-
рука, якого оргкомітет та РФФ визнали 
кращим арбітром. 

Перший футбольний турнір на при-
зи відпочинкового комплексу «Козаць-
кий острів» за підтримки депутата Іва-
но-Франківської обласної ради Василя 
Гладуна та громадської організації «Ко-
зацька нація» став історією. Про ньо-
го нагадуватиме фіналістам спільна 
фотосесія з організаторами та народ-
ною артисткою України Оксаною Пекун.         

Оксана САКОВСЬКА

Спорт

Братковецький «Колос» повіз додому кубок

«Цегельник» з Нових Кривотул виборов срібло

Норовлива «Стримба», обійшовши господарів, виборола третє місце

Василь Гладун вручає кубок капітанові братківчан та статуетку кращому арбітру Василеві Назаруку 

Вітання від народної артистики України Оксани Пекун

Чорнолізькі «козаки»
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Реформа санепідслужби 
і ситуація зі здоров’ям
Українці живуть на 10-15 років менше, ніж західні європейці. Особливо це 
стосується чоловіків. Звісно, основна проблема — алкоголізм, за ним ідуть 
куріння, ожиріння. Крім того, на стан здоров’я негативно впливають фактори 
середовища життєдіяльності людини: у довкіллі, будівлях, на територіях, у 
сировині, продукції, питній воді, ґрунті, повітрі.

Щодо гігієни харчування, можемо чи 
не щодня пересвідчуватись, наскільки 
важливою є галузь профілактики інфек-
ційних захворювань та харчових отру-
єнь. Нещодавно майже одночасно зареє-
стровано два спалахи масових харчових 
отруєнь, коли постраждали діти і дорос-
лі, які відпочивали у Верховинському ра-
йоні та польському мовно-оздоровчому 
таборі «Білий орел», що розташований в 
с. Майдан Жовківського району Львів-
ської області (в інфекційну клінічну лі-
карню з попереднім діагнозом «харчо-
ве отруєння» госпіталізовано 11 осіб). 
Також станом на 26 липня жертвами 
масового харчового отруєння в оздо-
ровчому комплексі «Сяйво Карпат», що 
в селі Красноілля Верховинського райо-
ну, стали 37 людей, зокрема 21 дитина 
до 15 років. Серед постраждалих — гро-
мадяни Німеччини, Польщі та України. 
Стан постраждалих середньої і легкої 
тяжкості. Всього в комплексі перебува-
ло близько 152 осіб. Причини отруєння 
людей встановлюються.

То в чому ж причина масових отру-
єнь? Наслідок недбальства керівників, 
персоналу закладів громадського хар-
чування, байдужості населення чи ре-
зультат безконтрольності відповідних 
служб? Як показує практика, менталітет 
наших громадян, зокрема підприємців, 
має свої особливості: як тільки в якійсь 
сфері послаблено нагляд — виникають 
проблеми. Це стосується також інших 
сфер діяльності людини, які можуть 
спричинити професійні захворювання 
та отруєння нехарчової етіології.

Головна проблема полягає в мора-
торії на перевірку таких об’єктів. Допоки 
точаться розмови щодо недоцільності 

санепідслужби (яка по факту вже лікві-
дована, проте в ЗМІ і надалі згадується 
мало не щодня) та неймовірного тиску 
на підприємців — отруєнь не меншає, 
зростає інфекційна захворюваність.

Існує серйозна проблема з вірусни-
ми гепатитами, гострими кишковими за-
хворюваннями (ентерити, коліти, харчо-
ві токсикоінфекції), активізувались такі 
інфекції як кір, кашлюк, сказ, правець та 
ін. За результатами аналізу інфекційної 
захворюваності в Тисменицькому ра-
йоні за 6 місяців 2017 року показники 
захворюваності на кашлюк, кір, інфек-
ційний мононуклеоз, туберкульоз орга-
нів дихання вищі від середньообласних.

Тому головна проблема — епідеміо-
логічний нагляд за інфекційними захво-
рюваннями. В першу чергу, це профілак-
тика та боротьба з такими інфекціями 
як ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення 
готовності до появи високопатогенних 
захворювань та епідемій. Враховуючи 
катастрофічне зростання показників 
смертності, не менш актуальний епід-
нагляд за неінфекційними захворюван-
нями (інсульти, цукровий діабет, онко-
логічні хвороби та ін.).

За останні роки не втрачає актуаль-
ності дискусійне питання щодо лікві-
дації санепідслужби. Хоча саме профі-
лактикою захворювань санепідслужба і 
займалась. Діяльність кожного підроз-
ділу СЕС (гігієна праці, гігієна харчуван-
ня, гігієна дітей і підлітків, комунальна 
гігієна, епідеміологія) була спрямована 
на кінцевий результат — здоров’я гро-
мадян. І на даний час служба (з іншою 
назвою) продовжує працювати.

29 червня 2017 р. затверджено 
структуру ДУ «Івано-Франківський об-

ласний лабораторний центр МОЗ Украї-
ни», якою змінено назву міжрайонного 
підрозділу: з 3 липня це Богородчанська 
міжрайонна філія ДУ «Івано-Франків-
ський обласний лабораторний центр 
МОЗ України».

Головним завданням філії є здій-
снення державного соціально-гігієніч-
ного моніторингу з метою виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків між ста-
ном здоров’я населення та впливом на 
нього факторів середовища життєдіяль-
ності людини. Філія отримала ліцензію 
на медичну практику, тому має право 
проводити профілактичні та діагностич-
ні лабораторні дослідження.

З цією метою заступник Міністра 
охорони здоров’я з питань європейської 
інтеграції Оксана Сивак затвердила План 
моніторингових досліджень об’єктів на-
вколишнього середовища, лікувально-
профілактичних закладів, загальноос-
вітніх та дитячих навчальних закладів, 
закладів соціального забезпечення Іва-
но-Франківської області, який погодже-
но заступником голови ОДА Ігорем Па-
січняком 22 лютого 2017 року.

У разі виявлення нестандартних по-
казників за результатами моніторинго-
вих досліджень керівникам закладів на-
дається інформація для усунення при-
чин мікробного чи іншого забруднення 
та відповідні рекомендації.

Ще в листопаді минулого року 
Уряд ухвалив Концепцію розвитку сис-
теми громадського здоров’я в Україні. 
Реалізація цієї Концепції допоможе 
створити єдину систему громадського 
здоров’я. Це означає, що кожен керів-
ник центрального та місцевого органу 
виконавчої влади, керівники закладів, 
установ та організацій усіх форм влас-
ності будуть зобов’язані враховувати 
наслідки своїх рішень для здоров’я 
населення і надавати пріоритет захо-
дам, які допоможуть людям уникнути 
хвороб і травм.

Валентина ЛЕВИЦЬКА, завідувач 
міжрайонної філії Івано-
Франківського обласного 

лабораторного центру МОЗ України

Поради у спеку
Літо — прекрасний 
час відпочинку, від-
пусток, подорожей, 
рибалки, походів в 
гори, поїздок на да-
чу, якого з нетерпін-
ням чекають абсо-
лютно всі, від дітей 
до пенсіонерів. Але 
спека може і сер-
йозно  завадити 
довгоочікуваному 
відпочинку. Осно-
вне правило, яким 
варто керуватися не лише під час спеки, а загалом по життю — уважно при-
слухатися до свого організму. Він собі не ворог, а тому завжди дасть знати, 
коли йому щось загрожує.

Чим небезпечна спека? Висока тем-
пература довкілля призводить до згу-
щення в організмі крові (а це загрожує 
виникненням тромбів). Навантаження на 
всі системи організму при цьому збіль-
шується. У спеку знижується кількість 
кисню в повітрі, у людини настає гіпок-
сія — кисневе голодування. Навіть мо-
лоді та здорові люди в спеку не почу-
ваються бадьорими: стає важко диха-
ти, навалюється млявість і сонливість. 
Якщо ви метеозалежна людина або у 
вас вегето-судинна дистонія, — спека 
теж може негативно вплинути на ваше 
самопочуття. Як же допомогти своєму 
організму пережити літню спеку?

Наш організм у спеку швидко втра-
чає воду. Особливо сприйнятливі до зне-
воднення діти і люди похилого віку. Щоб 
не допустити зневоднення організму, по-
трібно пити до трьох літрів рідини що-
дня. Разом із потом наш організм втра-
чає і необхідні солі і мінерали — магній, 
кальцій, цинк. Щоб поповнити їх втрату, 
найкраще пити мінеральну воду без га-
зу, воду, підкислену лимоном, зелений 
чай без цукру, фруктові та овочеві соки. 
Пити краще невеликими порціями, але 
часто. Тоді водний баланс в організмі 
буде в нормі, що сприятливо познача-
ється на здоров’ї і красі шкіри. Не пийте 
крижану воду — ризикуєте застудитися.

Що корисно їсти в спеку?
У спеку організм повинен охоло-

джуватися і тому не потрібно забивати 
шлунок досхочу. Щоб знизити калорій-
ність їжі, намагайтеся харчуватися свіжи-
ми, рослинними і легкими продуктами. 
Навіть морозиво не стільки охолоджує 
організм, скільки обтяжує, оскільки це 
жирний продукт. У спеку кращий десерт 
— фрукти та ягоди. Пам’ятайте і про те, 
що харчові отруєння влітку трапляються 
значно частіше, ніж в інші сезони! Сві-
жа домашня їжа допоможе їх уникнути. 
А ось куплених на базарі або на пляжі 
пиріжків, чебуреків, біляшів, а також са-
латів з майонезом у закладах громад-
ського харчування слід остерігатися.

Сонячне випромінювання
У спеку навіть коротка прогулянка 

може призвести до опіку шкіри. Тому не-
обхідно використовувати косметику для 
захисту від сонячного випромінювання. 
Ультрафіолетове випромінювання (довго-
хвильове) не затримується хмарами або 
склом. Тому добре засмагнути можна не 
тільки під прямими сонячними променя-
ми, а й у тіні, і при похмурій погоді.

Тривале перебування на сонці може 
спричинити подразнення кон’юнктиви, 
фотокератит — дуже болючий сонячний 
опік рогівки, симптоми якого проявля-
ються зазвичай через 6-12 годин після 
опромінення, і втому очей. Багато не-
гативних впливів сонця на очі прояв-
ляються тільки через роки. Люди, які 
не захищають очі від сонця, в літньому 
віці страждають дегенерацією рогівки.

Одяг та взуття
Вибирайте легкий вільний одяг світ-

лих відтінків з натуральних тканин — 
льону або бавовни, натурального шовку, 
щоб ваше тіло могло вільно «дихати». А 
ось синтетика створить ефект теплиці. 
У сонячні дні слід носити легкий голо-
вний убір: солом’яного бриля, панаму 
або хустку, також з натуральної тканини.

Спека найкраще переноситься бі-
ля тихої річки, озера, або на дачі. Якщо 

ви прийшли на річку вперше, то в цей 
день не засмагайте на сонці більше 30 
хвилин. Збільшуйте час прийняття со-
нячних ванн поступово, частіше пере-
бувайте в тіні. Чергуйте знаходження 
на березі й у воді.

Відвідування пляжу в полуденний 
час не рекомендується — у цей час най-
сильніше ультрафіолетове випроміню-
вання, і ви можете легко отримати опік 
шкіри, сонячний чи тепловий удар.

Тепловий удар можна отримати при 
вираженому перегріванні організму, у 
приміщенні з високою температурою. 
Симптоми теплового удару — загальна 
слабкість, головний біль, прискорене 
серцебиття, блювота. Часто може спо-
стерігатися втрата орієнтації, блідий ко-
лір шкіри, температура. Шкіра буде дуже 
сухою та гарячою на дотик.
Перша допомога при тепловому ударі

Головна мета: прибрати з сонця і 
охолодити тіло. При тепловому ударі 
необхідно запобігти подальшому пе-
регріванню людини, збільшити доступ 
повітря. При виникненні задишки, дис-
комфорту у зоні грудини, головного бо-
лю або навіть різкої слабкості припи-
ніть будь-яке фізичне навантаження і 
приляжте. Покладіть на лоб, вилиці і на 
груди мокрий рушник. Звільніть грудну 
клітку від одягу.

Якщо це трапилося на вулиці, пе-
ренесіть потерпілого в тінь та напоїть 
великою кількістю рідини. Класти не-
обхідно виключно на спину. Охолодити 
тіло можна за допомогою пластикових 
пляшок з холодною водою. Для цього по-
кладіть пляшки на місця великих судин 
(на шию і пахви). Якщо постраждалому 
не стає краще — терміново викликайте 
швидку допомогу!

Сонячний удар развивається при 
прямій дії сонячних променів і більше 
впливає на центральну нервову систему: 
з’являється загальмованість, головокру-
жіння, можлива втрата свідомості. Для 
профілактики сонячного удару необхід-
но носити головний убір, по можливості 
знаходитися на вулиці з 7.00 до 10.00 і 
після 16.00. При хронічних захворюван-
нях контролюйте рівень цукру, холесте-
рину в крові, артеріальний тиск, звер-
ніться до лікуючого лікаря для корекції 
дози препаратів з врахуванням спеки.

І ще одне: дотримуйтеся правил гі-
гієни під час купання, особливо в сти-
хійних місцях масового відпочинку. Не 
перетворюйте чудове задоволення від 
жаданої прохолоди в гігієнічні процедури 
змивання бруду. На жаль, часто можемо 
спостерігати дорослих вуйків, які не со-
ромлячись, у присутності дітей і мамів, 
проводять водні процедури з милом та 
шампунем. Або невтомних жіночок, які 
перуть білизну або й килими в той час, 
коли їхні діти та внуки купаються, пір-
нають і заковтують ту стічну воду. Або 
крутих підлітків, які з великим задово-
ленням розпивають алкогольні та сла-
боалкогольні напої, а потім залишають 
після себе гори розбитої склотари. Ми 
ж всі прагнемо до Європи, цивілізації, 
то чому ж продовжуємоповодитися як 
«бабуїни»?

Бережіть наші річки, не засмічуйте 
береги, поводьтеся культурно. І гарного 
та здорового всім відпочинку!

Валентина ЛЕВИЦЬКА, завідувач філії

Держава повертається до 
контролю якості продуктів

Літо знову видалося багатим на випадки масових отруєнь у закладах громад-
ського харчування. Не лише експерти, а й пересічні громадяни справедливо 
говорять про недосконалість державного контролю за якістю та безпекою 
продуктів в Україні. Наразі так звана реформа в цій сфері породжує здебіль-
шого негативні наслідки – часом людина навіть не має куди звернутися, якщо 
їй збули неякісний продукт. Можливо, змінить ситуацію новий закон. Чого 
слід очікувати споживачам і до чого готуватися виробникам? 

За інформацією Держпродспоживслуж-
би, у 2015-2016 рр. в Україні було зафіксова-
но 243 випадки масових отруєнь та гострих 
кишкових інфекцій, під час яких постраж-
дали 4426 осіб, із них 2051 – це малеча та 
підлітки. Торік зареєстровано найбільшу 
кількість спалахів за останні 15 років та най-
вищу кіль кість постраждалих осіб.

Експерти вбачають погіршення сані-
тарно-епідемічної ситуації у процесах де-
регуляції. Влада скасувала оформлення 
низки документів, щоб спростити умови 
ведення бізнесу та поліпшити інвестицій-
ний клімат в Україні. Однак лібералі зацією 
скористалися несумлінні виробники та про-
давці, які нехтують умовами виробництва 
та обігу продукції. До того ж з 2014 року 
діє мораторій на перевірки суб’єктів ма-
лого та середнього бізнесу, а великі під-
приємства дізнаються про приїзд інспек-
торів заздалегідь.

Після підписання угоди про Асоціа-
цію з ЄС наша держава почала процес 
переходу на європейські стандарти, де 
вимоги до харчових продуктів – надзви-
чайно високі. Одним із євроінтеграційних 
документів у цій сфері став закон «Про 
державний контроль за дотриманням за-
конодавства про харчові продукти, корми, 
побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин», який 
набуде чинності у квітні 2018 року. Цей 
закон Президент України підписав у лип-

ні, але для повноцінного впровадження 
нової системи необхідно ухвалити понад 
40 підзаконних актів, тож, схоже, «вино-
шуватиметься» він дев’ять місяців.

За новими правилами функції з ор-
ганізації та проведення перевірок оста-
точно передаються до єдиної державної 
установи – Держпродспоживслужби. Ра-
ніше вона не могла робити цього без по-
годження з Мінагрополітики, що створю-
вало додаткові труднощі та збільшувало 
час реагування на звернення та скарги 
громадян, а недобросовісні підприємці 
тим часом продовжували працювати. 
Тепер дублювання функцій між держав-
ними органами буде усунене.

Революційним є також запроваджен-
ня ризик-орієнтованого підходу до пере-
вірок. Це означає, що чим нижчий рівень 
ризику, який становить продукція та ді-
яльність конкретного підприємства, тим 
із меншою частотою компетентний орган 
його перевірятиме. До високого рівня ризи-
ку належать виробники та продавці м’яса, 
молока, яєць, риби, до низького – хлібо-
булочних виробів, олії, соків тощо. Також 
рідше зустрічатимуть інспекторів сумлінні 
підприємці, які успішно пройшли попере-
дні перевірки і щодо яких немає скарг. 

Ще однією вкрай важливою нормою 
є право інспектора Держпродспожив-
служби використовувати аудіо- та відео-
зйомку під час роботи, а також зупиняти 

небезпечне виробництво на строк до 10 
днів без рішення суду. Це дасть змогу 
швидко спинити потік харчів, що загро-
жують людям. Результати усіх інспекцій 
з’являтимуться на сайті служби, що до-
зволить досягнути максимальної прозо-
рості процедури. 

Новий закон викликає побоюван-
ня в українських виробників, втім, фа-
хівці запевняють, що підстав для цього 
немає. За словами експертів, нова сис-
тема створює достатньо лояльні умови 
для чесного бізнесу. 

Перевірка здійснюватиметься без 
попередження, але відповідно до затвер-
дженого вичерпного – тобто заздалегідь 
відомого оператору ринку – переліку пи-
тань. Нового підходу варто побоювати-
ся лише тим, хто не приділяє належної 
уваги безпечності харчових продуктів, 
їх перевірятимуть частіше.

Також законотворці приділили увагу 
боротьбі з корупцією: запроваджується 
громадський нагляд над Держпродспо-
живслужбою, а один і той самий інспек-
тор не зможе двічі поспіль перевіряти 
підприємство. До того ж вводиться ме-
ханізм відшкодування збитків у разі не-
правомірних дій або рішень держінспек-
торів. Під час забору зразків продукції 
для лабораторних досліджень держава 
також оплачуватиме вартість одного та-
кого зразка, а виробник отримає другий 
зразок – для паралельної незалежної 
експертизи.

За словам міністра аграрної полі-
тики та продовольства України Тараса 
Кутового, завдяки цьому закону вироб-
никам української продукції буде наба-
гато простіше вийти на зарубіжні ринки. 
А українці отримають можливість купу-
вати харчові продукти з європейським 
рівнем безпечності.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю
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Овен
Цього тижня вміння наполя-
гати на своєму стане вашою 
перевагою. Не відмовляй-
теся від своїх мрій, навіть 
якщо на шляху буде багато 

перешкод, і вже до кінця тижня ви по-
бачите результати своїх зусиль!

Тілець
Спокійні Тільці не люблять 
гучних вечірок та активно-
го відпочинку. Це забирає 
в них багато енергії. Вони 

відпочивають, коли роблять щось свої-
ми руками. Наступний тиждень пройде 
в хорошому й активному спілкуванні. 
Це будуть сусіди, друзі та нові знайомі. 
У вас буде шанс налагодити відноси-
ни з тими, з ким ви давно посварені. 
Однак стежте за здоров’ям, не пере-
працьовуйтесь.

Близнюки
Близнюки постануть перед 
серйозним вибором, від 
якого буде залежати крок 
у майбутнє. Зірки радять 

не приймати поспішних рішень і як 
слід все обдумати. Якщо ви будете 
сумніватися, яке рішення прийняти, 
то порадьтеся зі своїми близькими 
й рідними.

Рак
Наступного тижня не варто 
довіряти тим, хто з власної 
ініціативи вирішить допомог-
ти вам у ваших справах. Чужі 

поради не завжди бувають правильни-
ми, а, значить, доведеться щось пере-
робляти або зовсім відмовлятися від 
ваших задумів.

Лев
Лев – це носій вогняного 
знаку, вогонь в його душі го-
рить яскраво, даючи тепло 
всім навколо. Левам наступ-

ного тижня варто бути обережними з но-
вими людьми й знайомствами – перше 
враження про людину не завжди буває 
вірне. Цей тиждень дуже сприятливий 
для фінансових угод!

Діва
Наступного тижня вас бу-
дуть переповнювати нега-
тивні емоції до людей, які 
вас оточують. Навчіться 

виробляти в собі стриманість і під-
бирати потрібні слова. Саме ця якість 
приведе вас в кінці тижня до успіху в 
особистому житті.

Терези
У Терезів наступного тиж-
ня буде багато повсякден-
них турбот і клопоту. Щоб 
встигнути впоратися з усі-

ма справами, зірки радять вам склас-
ти список справ, розставивши пункти 
в порядку пріоритету. І обов’язково 
приділіть час рідним, інакше конфлік-
тів не уникнути.

Скорпіон
Скорпіони мають активну 
життєву позицію, тому «ле-
дачий» відпочинок не для 
них. Їм завжди потрібно бу-

ти в русі, відчувати силу вітру та йти 
йому наперекір. Уже на початку тижня 
велика ймовірність збільшення вашого 
фінансового стану, але витрачати гроші 
зірки радять дуже економно, оскільки 
попереду вас чекають непередбачені 
витрати.

Стрілець
Потенційна небезпека існує 
для Стрільців наступного 
тижня в області взаємин із 

сусідами й близькими людьми. Потріб-
но уважно стежити за своїми словами 
та діями, щоб уникнути неприємностей. 
Гарний час для того, щоб будувати плани 
на майбутнє – вони збудуться.

Козеріг
Наступний тиждень вам кра-
ще провести в компанії лю-
дей, які поділяють ваші цін-

ності та ідеали. Спілкування з ними до-
дасть вам радості й відволіче від тур-
бот. На вихідних добре відіспіться та 
відновіть сили.

Водолій
Для Водоліїв тиждень роз-
почнеться з невеликого за-
тишшя. Це час вкрай сприят-
ливий для планування свого 

майбутнього. Але до кінця тижня спа-
лахне пристрасть у відносинах з парт-
нером. Не стримуйтеся! Віддайтсь лю-
бові – це призведе до довгоочікуваних 
змін в особистому житті.

Риби
На початку тижня Рибам 
захочеться яскравих вра-
жень. Представники цьо-
го знаку будуть шукати но-

ві знайомства. Але крім короткочас-
ного спалаху емоцій, такі знайомства 
більше ні до чого не приведуть. Зірки 
радять провести цей тиждень в тур-
ботах про сім’ю.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 7 по 13 серпня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. «Лінощі – це … тіла, 
а … – це лінощі розуму» (Зейме). 6. Хліб-
ний напій. 7. Коротка привітальна застіль-
на промова. 9. Жанр японської поезії. 11. 
Положення у шахах. 12. Низькорослий жи-
раф. 18. Цінна промислова риба. 19. Неве-

личкий круглий хлібець. 20. Крупа із зерен 
крохмалю. 23. Роман Альфонса Доде. 24. 
Замкнена суспільна група. 28. Зодіакальне 
сузір’я. 29. Ручне знаряддя ударної дії. 30. 
Ріка в Швейцарії. 33. Внутрішній дворик. 
34. Ірландський драматург та публіцист. 

35. Плавучий навігаційний знак. 38. Рос-
линні драглі з морських водоростей. 39. 
Пушок на тканині. 40. «Якщо причина стра-
ху – незнання, то чи не варто нам пізнати, 
щоб не …» (вислів Сенеки).

По вертикалі: 2. Радіоактивний хі-
мічний елемент. 3. Традиційне перенос-
не житло індіанців. 4. Золота слива. 5. 
Японська чашка для саке. 8. Французька 
актриса Ірен … . 10. Народний співець на 
Кавказі. 13. Легке пальто з водонепро-
никної тканини. 14. Єгипетський чай. 15. 
«Хто в біді зберігає гідність, той вчить 
мужності гідних людей і служить … лю-
дям поганим» (Фосколо). 16. Порода 
службових собак. 17. Урочистий баль-
ний танець. 21. Держава в Центральній 
Африці. 22. Баскська терористична ор-
ганізація. 25. Конспіративна зустріч. 26. 
Відкритий прилавок для торгівлі. 27. Бо-
йове шикування піхоти у формі чотири-
кутника. 31. Місце відпочинку туристів. 
32. Офіційно визначений розмір оплати. 
36. Оптичне атмосферне явище. 37. Со-
лодкий напій з води та ягідного соку.

Відповіді на кросворд в № 29:
По горизонталі: 1. Какапо. 4. Лікаон. 

7. Бумер. 9. Дербі. 10. Еріду. 12. Асар. 13. 
Картина. 14. Шале. 17. Бант. 18. Скат. 20. 
Бювар. 21. Рента. 22. Адат. 24. Лувр. 28. Са-
ше. 29. «Пропаде». 33. Доде. 36. Совок. 37. 
Нарва. 38. Арека. 39. Рапсод. 40. Сапажу.

По вертикалі: 1. Канзас. 2. Парі. 
3. Омлет. 5. Ібіс. 6. Нардек. 7. Біва. 8. 
Рейн. 9. Діана. 11. Ураза. 15. «Старіти». 
16. Асерола. 17. Баюра. 19. Титар. 23. 
Дюшес. 25. Віола. 26. Осокір. 27. «Жерт-
ву». 30. Рака. 31. Пірей. 32. Дюна. 34. 
Євро. 35. Ярка.
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Приватні оголошення
Продаю

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опа-
лення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицького р-ну, 
після реставрації, 98 м кв. на земельній ді-
лянці 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.
  Земельну ділянку під будівництво (30 со-
ток); дерево кругляк; кований дашок 1х1,5 
м. Тел.: 096 395 35 93.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисмениця, 
площа 10 сот. Тихе місце. Ціна 7500 у. о. 
Тел.: 095 034 59 49.
  Будинок  в м. Тисмениця, вул. В. Стефани-
ка, 25. Ціна договірна. Тел.: 099 721 96 92.
  Терміново! Новий цегляний будинок 120 
кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 47а. 
Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 соток зем-
лі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 099 068 47 85 
— Назар.
  2-кімнатну квартиру в м. Тисмениця, 42 м 
кв. з індивідуальним опаленням, утепленим 
балконом. Тел.: 068 727 09 22.
  Котел на газ мод. 2210, автоматика ОПК для 
газового котла, шутер, умивальник фаянсо-
вий, умивальник із нержавійки, водяні насо-

си 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 плитку для підло-
ги, облицювальну плитку для кухні і ванни 
різних кольорів, лінолеум на матеріалі з ма-
люнком, штучне хутро рожевого кольору, 
шевську машинку Зінгер (лівоверменка). 
Тел.: 066 913 38 09.
  Земельну ділянку 10 соток під забудову 
«біля колгоспу», вул. Пшениківська, м. Тис-
мениця. Ціна 4900 у.о. Тел.: 099 229 85 23.
  Терміново земельну ділянку під будівництво 
в м.Тисмениця, вул. Америка (район ново-
будов), 10 соток, всі комунікації, асфальтний 
під’їзд, документи у наявності власника. Ці-
на договірна. Тел.: 066 904 66 27.
  Будинок та земельна ділянка (загальна пло-
ща 37 соток) в с. Стриганці. Ціна за домов-
леністю. Тел.: 095 323 99 08, 095 572 45 02.
 Нові дерев’яні вікна розм. 1,30х1,40 м, 6 шт.; 
смола 7, 8 мішків; шифер шести хвильовий, 
широкий, 55 листів; великий дерев’яний го-
динник для офісу, накручується один раз на 
два тижні; настільний телефонний апарат 
для офісу; саморобна циркулярка з мотором; 
труба алюмінієва — довжина 12 м, діаметр 
17 см. Тел.: 066 387 13 36.

 Двокімнатну квартиру на 1-му поверсі з ме-
блями, на дві сторони, балкон, перед бал-
коном — 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 стані. Є ка-
біна, ширина жатки 3 м. Тел.: 097 164 56 08, 
066 928 97 79, Микола 
 Січкарню  в доброму стані с. Черніїв. Тел.: 
095 028 64 91, Петро.
 Металеві колони, ферми, прогони, профнастил 
— все для будівництва та монтажу зернос-
ховищ, навісів та складів виробничого при-
значення. Тел.: 068 169 73 00, 050 373 39 57.
  Господарку в урочищі «Швейцарія»: буди-
нок, літня кухня, стайня, стодола, кладова, 
криниця, сад, 20 ар землі, протікає потічок 
до ставка. 5 км від смт. Коропець, 700 м 
до р. Дністер, 40 км до Івано-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 господарське 
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., присадибна 
ділянка. Тел.: 050 205 22 39.
 Спальний набір «Арніка», б/у. Ціна за домов-
леністю. Гаражні ворота, висота 1м 75 см, 
ширина 2 м 60 см. Тел.: 066 594 77 20, Галина.
  3-кімнатну квартиру, 5-ий поверх, 89,6 м 
кв., вул. Декабристів, 58. Ціна за домов-
леністю. Тел.: 050 277 77 51.
  2-кімнатну квартиру на вул. Декабристів 
в цегляному будинку, 6 поверх 9-ти повер-
хового будинку, 68,3 м кв., є всі лічильни-
ки, дитячий майданчик. Будинок зданий 
в експлуатацію. Цілодобова охорона. Ці-
на 1 м кв. 8500 грн. Тел.: 099 750 00 71, 
096 994 80 29.
  1-кімнатну квартиру по вул. Декабристів, 
стяжка, штукатурка, скляні лоджії, всі ко-
мунікації, 9-й поверх, 42 м кв. Ціна за до-
мовленістю. Тел.: 050 433 37 10. 
 Диван б/у недорого. Тел.: 095 539 15 67.

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

  Будинок або в обмін на хорошу квартиру 
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.
 Машинку «Зінгер» , б/у, недорого. Тел.: 
098 042 97 58.

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. 

Закуповуємо
в юридичних та фізичних осіб зерно 
пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи, 
жита та інших зернових культур, а та-
кож кормовий буряк, велику та малу 
картоплю.

 050 437 83 90, 

 068 219 48 63.

Втрачений Державний акт на право приватної власності на земельну ді-
лянку ІІ-ІФ №046907, виданий Костюку Богдану Андрійовичу на підставі рішен-
ня  Угринівської сільської ради Тисменицького району від 16 травня 2000 року 
№24, вважати недійсним.

м.Тисмениця, 
вул. Галицька, 19

В магазин побутової хімії 
та косметики «Плюс Маркет» 

(м. Тисмениця) 
на роботу потрібні 

продавці-консультанти. 
Офіційне  працевлаштування, 

висока та своєчасна ЗП. 
Додаткова інформація за тел.:    

097 142 63 29, 099 184 95 92.
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Віват!
Футбольна команда «Сокіл» Угринів, уболівальники вітають з ювілейним 
Днем народження мецената команди — директора ТОВ ВТФ «Угринів» 

Василя ВОЛОВЦЯ. 
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоби в роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм тепла, і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,

А в серці довіку живе доброта.

З ювілеєм!
Колектив Тисменицького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

вітає з ювілейним Днем народження 
свою колегу — 

фахівця із соціальної роботи ІІ категорії 
Любов КУХАРСЬКУ.

Нехай доля буде привітною, а життєва до-
рога — чистою і на ній зустрічаються вірні дру-
зі та колеги. Бажаємо міцного здоров’я, вдачі, 
щастя, здійснення всіх мрій та задумів, творчої наснаги! 

Нехай життя буде казкою, у якій Ви завжди будете бажаним гостем!
Нехай Господь завжди у поміч буде, а Мати Божа береже від зла.

Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили, радості земної і тепла.

  ПОГОДА

У понеділок, 7 серпня — 
дощ. Тем пера тура вно-
чі: +21°С, вдень: +18°С. 
Вітер північно-західний 
4 м/с.

У вівторок, 8 серпня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +16°С, денна: 
+23°С. Вітер південно-
схід ний 2 м/с.

У середу, 9 серпня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +18°С, вдень: 
+29°С. Вітер південно-
східний 3 м/с.

У четвер, 10 серп-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +19°С, ден-
на: +21°С. Ві тер пів-
нічно-західний 5 м/с.

У п’ятницю, 11 серп-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +13°С, 
вдень: +22°С. Вітер схід-
ний 1 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Грозовий серпень — на довгу 
осінь.

  Літо сухе, спекотне — зима мало-
сніжна, морозна.

  Горобці літають зграйками - на 
суху і ясну погоду.

  Павук широко плете довге паву-
тиння — утримається тепла погода, 
розташував свої тенета колесом — 
на сушу.

Бориса і Гліба — 6 серпня
  Прийшов Борис і Гліб — достиг у 

полі хліб.
  Починався період найбільшого 

збирання грибів.
  Борис і Гліб сіють ранній хліб.

7 серпня — Ганни Холодниці, 
Макара

  По Ганні судили про зиму. Яка по-
года до обіду — так зима до грудня; 
яка погода після обіду — така зима 
після грудня.

  Дощ цього дня віщує теплу, але 
сніжну зиму.

  Якщо ранок 7 серпня прохолод-
ний, то й зима буде холодна.

Наостанок

З ювілеєм!
Сільський голова села Майдан, 

члени виконавчого комітету, депутатський 
корпус вітають з 55-літтям 

депутата Майданської сільської ради 
(чотирьох демократичних скликань) 

Василя Васильовича ТРЕТЯКА.
З нагоди цього свята прийміть наші найкращі 

побажання: бадьорості духу Вам, енергії й запалу, 
родинного благополуччя та успіхів у добрих спра-
вах на благо сільської громади, достатку, щастя. 
Нехай Господь Бог дарує Вам міцне здоров’я на 

довгі, щедрі усілякими гараздами роки.  

Вітаємо!
Футбольна громадськість Старого Лисця вітає футбо-

ліста та тренера «Бистриці», спортивного оглядача Романа 
Дмитріва з народженням синочка. 
Привітання мамі й татку із народженням хлоп’ятка!
Красенем хай він зростає і здоров’я, й мудрість має!
Хай найкращим буде сином і продовжить футбольний рід родини,
Радістю всіх звеселяє, щастя хай його чекає!

Вітаємо!
Учасниці фольклорного колективу «Чарівниці» клубу 
села Майдан, сільський голова, члени виконавчого 

комітету вітають з Днем народження 
учасницю художньої самодіяльності 
Галину Ярославівну ХЛІБКЕВИЧ.   

Бажаємо, щоб Ваш шлях був чистий і ясний, як сонце, 
прозорий та світлий, як небо. Щоб на ньому завжди цві-
ли червоні троянди кохання, білі лілії вірності та зелені 

гілочки надії. Щоб щастя і радість супроводжували Вас у житті, а океан здоров’я 
завжди Вас омивав. Поруч нехай крокують вірні друзі і просто хороші люди. Хай 
життєву дорогу встеляють небесні зірки, і ангел-хоронитель хай буде з Вами за-
вжди! Щоб кожної миті відчували Богородиці щиру опіку. Бог з неба хай дарує 

щастя, здоров’я і довгого віку!

Тисменичанкам 
аплодувала 

польська Істебна
Щасливими, засмаглими, повними вражень від насичених пізнавальних вака-
цій у Польщі  повернулися учасниці вокальної школи Лани Данчук. 

Цікаві екскурсії та вокальні виступи 
перед польською публікою — таким був 
дарунок керівника Опольської Фундації 
для підтримки дітей і молоді «П’ястун» 
Кшиштофа Павляка, що вже втретє на-
відується до Тисмениці, аби оцінити ста-
рання учасників вокальної школи та їх 
наставника Світлани Данчук. Бачачи 
явний ріст кожного з юних вокалістів, 

пан Кшиштоф цьогоріч запросив настав-
ницю із найкращими вихованцями на 
відпочинок до рідного краю. 

Відтак Роксолана Гришко, Уляна 
Задунайчук, Анастасія Молочняк у су-
проводі засновниці вокальної школи 
Світлани Данчук склали компанію гру-
пі калуських школярів і вирушили до 
Польщі. Як звикле, очолювана паном 
Кшиштофом Фундація передбачила 
для українських та польських шко-
лярів із вадами слуху доволі цікаву 

програму: спільні екскурсії та весе-
лі забави… 

Як зізналася наставниця, від ми-
нулорічної поїздки дана відрізнялася 
ще насиченішим релаксом у польських 
Бескидах та пізнавальними екскурсіями 
Опольським воєводством. Ознайомили-
ся українки з найменшими поселеннями 
та мегаполісами Ополєм й Краковом.  

Село Конякув, де мешкала група, 
розташоване у польському високогір’ї, 
відтак українки почувалися, як удома: 
гірські краєвиди та повітря ідентичні 
нашому клімату. І на зроблених україн-
ками фото з першого погляду так і не 
скажеш, що то інша країна, однак дух 
європейськості та сучасні автостради 
виказували, що то не батьківщина. 

Кожен день перебування дару-
вав нові емоції. Дівчаток та дорослих 
захопили вироби місцевих умільців, 

якими село славиться на цілий світ 
ще з ХІХ століття. Тут чи не в кожно-
му дворі плетуть таке мереживо, що 
від захоплення можна втратити мо-

ву! Та найбільше українській молоді 
запам’яталися атракції у сучасному 
аквапарку, архітектура польських са-
кральних споруд та середньовічних 
замків. 

Разом з тим, встигли потішити 
польську публіку вокальним талан-
том як юні виконавиці, так і їхня на-
ставниця, які подарували мешканцям 
Істебни, де минулоріч дебютували на 
день містечка, такі знайомі їм рідні 
композиції та різноманіття української 
популярної естрадної пісні. Тиждень, 
сповнений екскурсій та відпочинку, 
промайнув, додому дівчата повезли 
неймовірні фото та враження від поль-
ських вакацій. Найбільшим бажанням 
кожної з них є повернутися туди ще 
раз. Бо навіть не знаючи польської, 
українки знаходили спільну мову та 
потоваришували з іноземцями, дово-
дячи, що кордони — це умовності, а 
світ  — єдиний.  

Оксана САКОВСЬКА 

Тисменицькі вокалістки з керівником Фундації Кшиштофом Павляком

Українська делегація

Ми підем в далекі гори... В музеї мережива


