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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+20°С, вдень: +31°С. 

Вітер південно-східний 4 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +21°С, вдень: +32°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+20°С, денна: +17°С. Вітер північно-
західний 6 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Опозиційні 
політики не 
мають канікул

 стор.  2

 Наймолодший 
голова про 
Ганнусівку-
ювілярку

 стор. 4

 Патетика і лірика 
Любові Пушко

 стор. 4

 Ямниця 
святкує у 
форматі ОТГ

 стор. 7

Крилаті 
піхотинці
Служба за контрактом 
у Високомобільних 
десантних військах

Відчайдушність, сила волі, незламність духу, 
холоднокровна лють до ворога є визначальними 
рисами українського воїна-десантника.

Треновані до виконання важливих завдань 
в умовах неймовірних фізичних і психологічних 
навантажень, вони завжди там, де найважче, де 
потрібна відвага та стійкість, швидкість і рішучий 
натиск. Не існує перешкод, які б вони не подолали, 
немає противника, який би зміг їм протистояти.

Все це зробило їх зірковою елітою Збройних 
Сил України. Неоціненним є внесок, який зробили і 
щоденно роблять Високомобільні десантні війська 
під час виконання поставлених перед Збройними 
Силами України завдань. Свою військову елітність 
та вміння ефективно діяти в будь-яких умовах укра-
їнські десантники переконливо довели в ході про-
ведення антитерористичної операції. Бої за визво-
лення Слов’янська, Красного Лиману, Савур-Могили, 
гори Карачун, Ізвариного, Дебальцевого, утримання 
Донецького і Луганського аеропортів та інших насе-
лених пунктів і об’єктів золотими літерами вписані 
в історію української «крилатої піхоти».

Десантники завжди і за будь-яких обставин 
залишаються вірними українському народу та 

присязі. Життєвий принцип «Ніхто крім нас!» чіт-
ко характеризує їх міць, готовність прийти туди, 
де найскладніше і де впораються лише вони.

Отож, Тисменицький районний військо-
вий комісаріат запрошує на військову службу 
за контрактом до підрозділів ВДВ. Єдина умова 
прийому – міцне фізичне та психічне здоров’я.

Для кандидатів на військову службу за 
контрактом у ВДВ, які раніше не служили 
чи не мають досвіду участі у бойових діях, 
обов’язковим є проходження підготовки у на-
вчальному центрі ВДВ ЗСУ у місті Житомир, із 
подальшим підписанням контракту. Кандидати, 
що вже є учасниками бойових дій, підписують 
контракт відразу у військовій частині, без прохо-
дження підготовки. Після зарахування до спис-
ків особового складу військової частини Тисме-
ницька РДА виплачує разову грошову допомогу.

За деталями кожен бажаючий може звер-
нутися до Тисменицького РВК за адресою: м. 
Тисмениця, вул. Липова, 7 або за тел.: 2-10-69 
та 096 327 27 57.

Будівництво — це життя!

У другу неділю серпня будівельники відзначають 
своє професійне свято. На сьогоднішній день будівель-
на галузь є певним символом відродження вітчизня-
ної економіки, адже працюючи сама, дає також роботу 
своїм суміжникам — виробникам будівельних матері-
алів, добувній промисловості і багатьом іншим. Будів-
ництво — це життя! — справедливо відзначає дирек-

тор Тисменицького комунального підприємства «Ка-
пітальне будівництво» Тихон Середюк, розповідаючи 
про чималий обсяг робіт, які вже вдалося зробити у 
цьому році на об’єктах соціально-побутового призна-
чання у нашому районі.

— Чимало ремонтно-будівельних робіт виконано і 
ведеться зараз у школах. За кошти районного бюдже-

ту замінено 140 вікон на металопластикові (енергоз-
берігаючі) — 1035 тис. гривень, за кошти обласного 
бюджету — 28 вікон на суму 260 тисяч гривень. За 
кошти районного бюджету встановлено котел та за-
мінені двері у Лисецькому НВК. Також замінено двері 
у Милуванському НВК — 120 тис. грн. 

 Закінчення на 3 стор.

Тисменичани 
на середньовічному 

фестивалі
З 28 по 31 липня у німецькому місті Зост проходив захоплюючий  фес-
тиваль середньовіччя «Soester Fehde 2017», приcвячений історичним 
подіям 1444-1449 років, коли вільне місто Зост відстояло свою не-
залежність і свободу. Для увіковічнення цієї визначної події нащадки 
відважних містян уже протягом багатьох років проводять фестиваль, 
що набуває дедалі більшої популярності, збирає туристів, реконструк-
торів, митців з багатьох країн та включає грандіозне шоу «Великий 
штурм міста Зост».

На запрошення німецької сторо-
ни, у рамках налагодження співпраці 

з новими європейськими партнера-
ми, фестиваль відвідала делегація з 

Тисмениччини: голова Тисменицької 
районної ради Роман Крутий (керівник 
делегації), його заступник Ігор Федори-
шин, керуючий справами виконавчого 
апарату ради Юрій Проценко, депутат 
райради Руслан Фармус, працівники 
апарату районної ради Ольга Шкроми-
да (перекладач) та Роман Федорук, а 
також старолисецька співачка Христи-
на Олексин, а також народний жіночий 
ансамбль «Перлина» на чолі із заслу-
женим працівником культури Марією 
Борис (колектив отримав персональне 
запрошення до участі в фестивалі).

Поїздці передувала зустріч ке-
рівництва нашого району з німець-
кими колегами під час перебування 
у 2016 році у Польщі у місті Стшель-
це Опольське.

 Закінчення на 6 стор.

Те, що ти бачиш і чуєш, певною мірою залежить від того, який ти сам.
Клайв С. Льюїс

Тисменицька делегація в середньовічному покутському одязі посеред німецького міст Зост
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Агрохолдинг «Мрія» 
завершив збирати 

озимий ріпак
Агрохолдинг «Мрія» завершив об-

молот озимого ріпаку із загальної площі 
13,19 тис. га. Зокрема, в Івано-Франків-
ській області — з площі 6,21 тис. га, з 
них у Тисменицькому районі — 1,38 тис. 
га. Усього компанія зібрала 31 тис. тонн 
врожаю цієї культури, середня врожай-
ність перевищила планову на 15% і скла-
ла 2,37 т/га. Зараз на полях Агрохолдин-
гу триває збір озимої пшениці на площі 
35,27 тис. га, розпочато обмолот ярого 
ячменю. На черзі — обмолот ярих ріпа-
ку та пшениці, озимого жита. На жнивах 
«Мрією» одночасно задіяно понад 500 
одиниць техніки: 108 комбайнів та 400 
одиниць вантажного автотранспорту.

Перші проміжні підсумки збиральної 
кампанії підбив операційний директор 
«Мрія Агрохолдинг» Андрій Григоров: 

«Збиральна йде в плановому режимі, 
відповідно до агрономічних термінів. 
Паралельно готуємо ґрунт під осінню 
посівну кампанію, яка вже стартувала 
вчора з посіву озимого ріпаку. У цьому 
році ми робили ставку на оптимальну 
собівартість, а не на максимальну вро-
жайність, і результатом задоволені. До 
активної фази осінніх польових робіт 
ми плануємо повністю покрити дефі-
цит у техніці і будемо рухатися в бік ін-
тенсифікації технології та підвищення 
врожайності».

До слова, Агрохолдинг «Мрія» вже 
зібрав також озимий ячмінь та горох, 
площа яких була відносно невелика у 
загальній структурі.

Ірина ПІСКУР

Михайло Саакашвілі 
відстоюватиме 

своє право на українське 
громадянство 

в суді
Лідер партії «Рух Нових Сил» Михайло Саакашвілі обов’язково повернеться 
додому, в Україну, і буде доводити свою правоту в суді. Про це він заявив під 
час останньої відеоконференції зі США. Нагадаємо, нещодавно Президент 
Петро Порошенко одним розписом пера відмінив свій же указ про надання 
українського громадянства Михайлу Саакашвілі. І це тоді, коли той перебу-
вав поза межами нашої країни.
 «Нехай мені нададуть можливість 

безперешкодно приїхати в український 
суд, і я там відстоюватиму свої права. 
Я хочу, щоб це був публічний процес», 
– заявив Саакашвілі.

«Позбавлення Саакашвілі грома-
дянства нагадує детективну історію», 
– так оцінює дії Петра Порошенка на-
родний депутат від партії «ВОЛЯ-РУХ 
НОВИХ СИЛ» Юрій Дерев’янко. За йо-
го словами, розпочалось усе тоді, як 
довкола Михайла Саакашвілі почали 
гуртуватися політсили задля реалізації 
програми, що має змінити країну за 70 
днів. А далі – візит Порошенка у Грузію 
та розмови про екстрадицію Саакашві-
лі з України.

«Ми це розцінюємо як грубе та 
брутальне порушення прав грома-
дянина України і як початок дуже 
небезпечної тенденції, яку розпочав 
Президент. Це авторитаризм і згор-
тання демократії, побудова тоталі-
тарного режиму на території нашої 
держави і чіткий сигнал усім нам 
про те, що іншої думки, окрім дум-
ки Президента, в Україні немає», – 
говорить Дерев’янко. 

Не розуміють дій Петра Порошенка 
й мешканці Прикарпаття.

Франківець Ярослав вважає, що По-
рошенко позбавив Саакашвілі громадян-
ства для того, щоб усунути конкурента.

«Жахливі дії президента. Вважаю, 
що він не мав права так робити, особли-
во в той час, коли Саакашвілі перебу-
вав за кордоном», – говорить місцева 
жителька Яніна.

На думку політологів, процедура по-
збавлення Саакашвілі громадянства є 
яскравою демонстрацією того, що про 
Конституцію в Україні згадують лише 
на свята.

«Досить дивно, що таке рішення 
приймає Президент і до кінця не розу-
міє наслідків. Бо це впливає як на імідж 
інституції президентства, так і на імідж 
держави ззовні, адже до цього негатив-
но можуть поставитися партнери, які 
підтримують Україну в умовах війни. 
Порошенку треба задуматися над тим, 
що він є президентом, а не політиком. 
Тобто він є людиною, яка відповідає за 
цілу державу», – говорить політолог Та-
рас Случик.

Тим часом Михайло Саакашвілі обі-
цяє оприлюднити дату повернення в 
Україну. Адже вже восени лідер «РУХУ 
НОВИХ СИЛ» планує оголосити про ма-
сову мобілізацію українців. Активісти 
партії продовжують створювати в укра-
їнських містах «Штаби спільної дії» і за-
кликають долучатися усіх, кому не бай-
дужа доля країни.

Соломія ХРЕПТИК

Анатолій Гриценко: 
«Ми поставили хрест 

на сподіваннях реформ 
від цієї влади»

Лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко вважає, 
що діюча влада стає небезпечною для країни та сподівається, що «люди за-
вдяки відчуттям через власну кишеню, через «життя по-новому», яке їм обі-
цяли і яким воно виявилося насправді, нарешті зрозуміють, що досить вже 
олігархату бути у владі – нічого доброго з того не виходить». Проводячи чис-
ленні поїздки регіонами, колишній міністр оборони й голова політичної партії, 
що нині стоїть в опозиції до правлячих кіл, у вівторок відвідав Івано-Фран-
ківськ. Під час зустрічі з місцевими ЗМІ політик у своїх оцінках діяльності 
Президента України Петра Порошенка, його політичної сили БПП «Солідар-
ність» та Яценюкового «Народного фронту», називав нинішню владу неком-
петентною та говорив про її агонію.

У нинішній ситуації, коли в ключо-
вих державних інституціях (Нацбанк, 
Фонд держмайна, кілька міністерств, 
фіскальна служба, рахункова палата) 
немає перших осіб, коли понад три ро-
ки працює нелегітимна ЦВК тощо, по-
трібні швидкі кадрові рішення, — пере-
конаний А. Гриценко. Але такі рішення 
не приймаються, бо коаліціянти не мо-
жуть між собою домовитись, і йдеться 
не про портфелі, а про сфери впливу,  
про збагачення: «Влада для них – це 
засіб виробництва, бізнес».

Говорить Гриценко і про агонію 
влади та згортання демократії, одним 
з останніх виявів яких стало припинен-
ня громадянства Михайла Саакашвілі. 
При тому, що досі якоїсь активної співп-
раці між «Громадянською позицією» та 
«Рухом нових сил» не спостерігалося, 
екс-міністр оборони однозначно став 
на захист Саакашвілі: «Рішення по Саа-
кашвілі – це крайня межа, яка показала 
«обезбашеність» теперішньої влади, по 
своїй суті, воно не чоловіче. Порошенко 
довів, що не сприймає людей з іншою 
точкою зору. Продовжують поливати 
брудом мене, – як політичного опонен-
та, журналістів, громадських діячів та 
будь-кого, хто має рейтинг, співставний 
з Порошенком. Це травля, агонія – не 
від сили, а від слабкості. Це говорить 
про те, що діюча влада стає небезпеч-
ною для країни».

Таку владу можна змінити тільки 
спільними зусиллями усіх її опонентів, 
громадськості, — переконаний полі-
тик, але, водночас визнає, що процес 

об’єднання демократичних політичних 
сил іде повільно, це непростий процес, 
а деяким молодим політикам, на його 
думку, потрібно дещо приглушити влас-
ні амбіції. Відчутної шкоди консолідації 
зусиль завдає й зовнішній вплив проти 
впливових політиків, у яких президент і 
неіснуюча по суті коаліція бачать загрозу 
для себе, розгортають брудні кампанії.

Гриценко розкритикував майже всі 
начебто реформи, які з великим про-
пагандистським супроводом здійснює 
уряд. Проект пенсійної реформи він на-
зиває «косметичним ремонтом пенсій», 
її завдання не може зводитись лише до 
зменшення дефіциту пенсійного фон-
ду, а оспіване владою скасування опо-
даткування та підвищення розміру пен-

сій не може подаватися як досягнення 
уряду, бо це обов’язок уряду. Відтак: «Я 
стверджую, що там немає пенсійної ре-
форми. І навіть тут, між Порошенком і 
Гройсманом, йде війна – чиє прізвище 
буде пов’язане, нехай з маленьким, але 
підвищенням пенсії». 

Ще більш категоричний А. Гриценко 
стосовно так званої «земельної рефор-
ми» та скасування мораторію на продаж 
сільськогосподарських земель. Він на-
голошує, що ліберально-демократична 
за своїми програмовими засадами пар-
тія «Громадянська позиція» «абсолютно 
нормально сприймає різні форми влас-
ності, включаючи приватну власність на 
землю. Але це (дозволити продаж землі 
– авт.) в жодному разі не можна роби-
ти при нинішній владі, в умовах, коли 
понад дві третини населення збідніли. 
Коли у людей немає грошей – вони го-
тові продавати землю за безцінь. Коли 
у фермера немає грошей, то він не буде 
купувати землю. У цих умовах її скуплять 
кілька родин олігархів, які колись так 
само приватизували підприємства, а 
потім знищили їх. Тепер, у їх розумінні, 
підійшла черга, щоб промислових олі-
гархів замінити на земельних. Це не бу-
де ринок землі, — вони просто черговий 
раз обдурять народ. Суть афери проста 
– забрати негайно».

Він нагадав, що шість років тому 
таку ж аферу збирався прокрутити Яну-
кович (передбачалось, що мораторій на 
продаж товарної землі знімуть з січня 
2012 року), але злякався того, що понад 
70% громадян були проти. Якщо ж сьо-
годні влада спробує «протягнути» аграр-
ну реформу через парламент, на протест 
вийдуть усі опозиційні політичні сили.

Реформу децентралізації політик 
оцінює на «три з мінусом». Завдання ре-
форми він бачить в тому, щоб правиль-
но вибудувати піраміду влади, при якій 
повноваження і ресурси концентрують-
ся на місцях, а вища влада забезпечує 
загальнодержавні потреби, зокрема й 
оборону. Але ж сьогодні все одно в Ки-
єві ділять більше, і при тому порушуєть-
ся головний принцип – добровільності 
об’єднання.

Говорячи про своє бачення ситуа-
ції в країні, різних сферах суспільного 
життя, Анатолій Гриценко, не без долі 
жарту, резюмував: «У нас вийшла опти-
містична розмова; єдина проблема – 
при владі інші».

Володимир ЗАНИК

Не міліє потік прочан 
до Крилоса

У неділю, 6 серпня, завершилася VI Всеукраїнська патріарша проща до Га-
лицької чудотворної ікони Матері Божої в с. Крилос. Кульмінацією прощі 
стала Архієрейська Божественна літургія, яку очолив глава Української гре-
ко-католицької церкви Блаженніший патріарх Святослав.
Цього року прочани рухалися до 

Крилоса з трьох напрямків: Івано-
Франківська, Бурштина та Калуша. У 
всіх цих містах вранці 5 серпня служи-
лася Божественна літургія, відбулося 
благословення паломників у дорогу. 
Після прибуття прочан о 17 годині до 
Крилоса їм представили програму «Ві-
рність. Жертва. Місія» з нагоди 400-літ-
тя заснування Василіянського чину. 
Ввечері проходили вечірні богослу-

жіння та нічні чування, у яких узяли 
участь більше семи тисяч паломників. 
Відтак розпочалася євангелізаційно-
мистецька програма для молоді, що 
тривала до шостої ранку.

Уранці 6 серпня більше 50 тисяч ві-
рян тепло прийняли Главу і Отця УГКЦ 
Блаженнішого Святослава гучними ова-
ціями та щирою спільною молитвою. 
Опісля патріарх розпочав Архієрейську 
Божественну літургію.

«Бог — вірний, і Його рука ніколи 
не переставала бути короткою», — за-
свідчив у проповіді Патріарх Святослав.

Після літургії Архієпископ і Митро-
полит Івано-Франківський Кир Володи-
мир висловив слова подяки усім, хто 
спричинився до проведення VІ Всеукра-
їнської патріаршої прощі до Галицької 
чудотворної ікони Матері Божої. Ми-
трополит Володимир подякував дітям, 
молоді, владі, духовенству, які своїми 
активними діями зробили можливими 
урочистості того дня, а особливо Бла-
женнішому Святославу за його батьків-
ське слово та присутність.

Завершилося богослужіння спіль-
ним виконанням гімну «Боже великий, 
єдиний» у намірі кращої долі Батьків-
щини-України.

Прес-служба 
Івано-Франківської архієпархії УГКЦ
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Будівництво — 
це життя!

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
З виконаних робіт у закладах осві-

ти району в першому півріччі цього ро-
ку можна відмітити і ремонт покрівлі на 
Старокривотульській ЗОШ, благоустрій 
території Братковецької школи, будівни-
цтво каналізаційних мереж у Новокриво-
тульській школі, встановлення бруківки 
на території Черніївської, Слобідської 
шкіл, Павлівського НВК. 

Значний обсяг робіт по встанов-
ленню бруківки в школах району вико-
нало ТзОВ «ІФБУДКОМПЛЕКТ» (дирек-
тор Руслан Кердяк). ТОВ «Екоспецбуд» 
(директор Микола Шеленко) завершує 
будівельно-ремонтні роботи по переоб-
ладнанню Сілецької ЗОШ І-ІІ ст. під на-
вчально-виховний комплекс; зробило 
поточний ремонт фасаду адміністра-
тивного будинку в с. Клузів. Ведуться 
роботи по капітальному ремонту будин-
ку дитячої та юнацької творчості в м. 
Тисмениця.

Перелік робіт можна продовжити, 
наприклад, проведена реконструкція 
освітлення у Майданському НВК. Вста-
новлено спортивний майданчик у Ми-
луванському НВК.

Варто відзначити добротно вико-
наний ремонт початкової школи в Чу-
калівці, де вже практично все готово 
до нового навчального року. Викона-
вець робіт — ТзОВ «НОРТ-Будінвест» 
(директор Роман Татумірак). Цей же 

підрядник встановлює бруківку в цен-
трі села. Завершено ремонт приміщен-
ня бібліотеки в с. Радча. Підприємець 
і меценат Роман Татумірак керується 
тим принципом, що здані будівель-
ні об’єкти мають служити громаді не 
одне десятиліття. Чимало слів подя-
ки було висловлено на адресу фірми, 
яку він очолює, за капітально відре-

монтовані ФАП і будинок культури в 
Братківцях.

Надіємось ,  що  невдовзі  гос -
тинно  відкриє  двері  для  дітвори 
дитячий  садок  у  Вільшаниці  на  75 
місць .  Він  практично  в  стані  го -
товності ,  на  даний  час  ТОВ  «СДС 

Промбуд» завершує  роботи  з  бла-
гоустрою.

Для розвитку своїх населених пунк-
тів залучають власні кошти ряд громад, 
наприклад, за рахунок коштів сільської 
ради проведено реконструкцію трьох 
класних кабінетів в Угринівському НВК. 
Не можна не відзначити і те, що в Угри-
нові вже виконано великий обсяг ро-

біт по капітальному ремонту вулиці Ле-
сі Українки (кошторисна вартість два 
млн. гривень), розпочато будівництво 
каналізаційних мереж вартістю понад 
16 мільйонів.

— Тут, вочевидь, доречно сказа-
ти про ініціативу та фінансову участь 
місцевих громад, особисті зусилля їх 
очільників. 

— І дійсно, є села, де з року в рік, на-
віть за відсутності бюджетних ресурсів, 
реалізують все нові проекти. Показово, 
що Тисменицький район — найактивніший 
серед учасників обласного конкурсу про-
ектів і програм місцевого самоврядування. 
Зроблено багато. Це і вуличне освітлен-
ня, ремонти доріг. Наприклад, такі робо-
ти за кошти сільської ради проведені в 
селі Майдан. З місцевого бюджету були 
виділені кошти і вже зроблено капіталь-
ний ремонт (асфальтне покриття) вулиць 
Мазепи, Зеленої, Набережної, Запорізької 
в м. Тисмениця, збудовано водогін по ву-
лиці Пшениківській, вулицях Івана Фран-
ка і Костя Левицького (співфінансування 
з обласного бюджету).

— Оновлюються і заклади культури.

— У закладах культури в першому 
півріччі проведені такі роботи: заміна 
системи опалення будинку культури в 
с. Підлужжя на суму 85,9 тис. гривень; 
капітальний ремонт даху клубу в с. Одаї 
на суму 274,1 тис. грн; капітальний ре-

монт даху в Єзупільській дитячій музич-
ній школі на суму 307,4 тис. грн; заміна 
дверей на енергозберігаючі в будинку 
культури с. Березівка; заміна вікон на 
енергозберігаючі в будинку культури в 
с. Рибне; заміна дверей на енергозбері-

гаючі в Підпечерівській дитячій школі 
мистецтв. Перелік об’єктів соціально-
побутового призначення можна продо-
вжити. Може, обсяги і темпи не завжди 
такі, як хотілося б, але, попри все, ми 
радіємо, коли бачимо результат. 

— І на завершення, Тихоне Семе-
новичу, як аксакал будівельної галузі 
в районі, що Ви побажаєте своїм коле-
гам напередодні професійного свята?

— Будівельники несуть людям тепло 
і затишок, радість і добро. Побажаю ко-
легам, нехай вас надихає на нові звер-
шення вдячність тих людей, для яких ви 
стараєтесь зробити якнайкраще; міцно-
го здоров’я, бадьорості, благополуччя, 
простого людського щастя.

Розмову вів І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

У центрі с. Вільшаниця капітальний ремонт дороги проводить ТОВ «Автомагістраль-ІФ» 

Зразкове асфальтне покриття по вул. Лесі Українки в с. Угринів 

Милуванський НВК

Після поточного ремонту фасаду ошатний вигляд має адміністративний будинок в с. Клузів

У дитячому садку с. Вільшаниця все зроблено для того, щоб діти почували себе комфортно, на завершенні — благоустрій території 

Дитячий садочок в Чернієві

Початкова школа в с. Чукалівка після капітального ремонту
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Коли є підтримка — 

є бажання працювати
Цієї неділі мальовниче село Ганнусівка урочисто й гучно відзначатиме 580-річчя 
від часу першої писемної згадки. Свято, зрозуміло, мусить потішити найперше 
самих ганнусівчан, але й приємно запам’ятатися гостям. Ювілярка-Ганнусівка 
скликає їх звідусіль і ретельно готується до свого Дня народження. Органі-
затори урочистостей, як то буває при такій оказії, стараються і хвилюються. 
Але, певно, найбільше переживає, щоб усе вдалося, Ігор Лукашевич — очіль-
ник ганнусівської громади і наймолодший сільський голова у Тисменицькому 
районі. У листопаді цього року сповниться лише друга річниця від часу його 
керівництва. Це надто малий термін для втілення всіх задумів, але про деякі 
здобутки у праці на благо рідної громади Ігор Лукашевич уже готовий говорити.

— Що ви обіцяли у передвиборчій 
програмі своїм односельцям?

— Чесно кажучи, не дуже й щось обі-
цяв. Адже я спочатку йшов кандидатом 
у депутати райради. Але на прохання 
деяких друзів та колег подав свою кан-
дидатуру на голову. І люди мене підтри-
мали — за що я дуже вдячний односель-
цям. Хоч обіцянок не давав, але знав, що 
хочу багато в селі змінити радикально, 
щоб ганнусівчанам стало краще жити в 
селі, щоб вони ці зміни відчули ясніше. 
Однак, як це й буває, мріється легко, 
а як доходить до діла — з’ясовується, 
що реалізувати мрії зовсім не просто. 
Зрозуміло, молодий керівник хоче усе 
і відразу. А з часом роботи стаєш роз-
важливішим і розумієш: зміни можна 
зробити крок за кроком, послідовно, а 
не поспіхом.

— І з чого ви усе ж почали?
— Як кожен новий голова, почав з 

«прибирання» свого робочого місця, з 
налагодження роботи сільської ради так, 
як мені видалося доцільним. Перша на-
ша вагома справа була — покращення 
матеріально-технічної бази лікарської 
амбулаторії. І в  цьому селу дуже до-
помогли депутати районної ради Надія 
Стахнюк та Наталія Соколюк — мешкан-
ці Ганнусівки — та керівництво району в 
особі голови райради Романа Крутого і 
голови РДА Івана Семанюка. У 2016 році 
було виділено  субвенцію на Ганнусівську 
л\а ЗПСМ. Тепер тут повністю замінені 
вікна, двері — внутрішні й зовнішні. То-
го ж року райрада виділила фінанси на 
оновлення світло-музичного обладнання 
будинку культури, а також на освітлення 
фрагменту вулиці Гарасим’юка в межах 
спортивно-відпочинкової зони. Тепер у 
нашому Парку відпочинку та на дитячо-
му майданчику світло від вуличних ліх-
тарів. До речі, в тому ж парку тепер є 
нові громадські вбиральні, теж завдяки 
підтримці району. 

Це особливо важливо для нас то-
му, що через село часто проїжджають 

велотуристи, які катаються в Козакову 
долину, проходять прочани на шляху до 
Духової криниці, крилоської святині, по-
дорожують іноземні туристи. Їх, серед 
іншого, манить Дністровський каньйон, 
до якого від села рукою подати.

— Ви говорите, що хотілося зміни-
ти все. Але ж у житті так не буває. Ви 
ж не могли «перекреслити» всі справи 
попередників?

— Зовсім ні. Я саме зараз завер-
шив те, що розпочала моя попередни-
ця-голова Марія Паркулаб, за чийого 
керівництва громада виграла проекти 
з освітлення головних вулиць Ганнусів-
ки. І цього року я можу прозвітувати, 
що освітлення головних та прилеглих 
до них вулиць завершене на сто відсо-
тків. Спільними зусиллями керівництва 
району та тих же депутатів у 2016 ро-
ці профінансовано ці проекти на суму 
близь 50 тисяч. А у 2017-му ще 200 ти-
сяч виділено на завершення освітлення. 

Марія Паркулаб провела також значну 
роботу з капремонту будинку культури, 
а я ще хотів би здійснити косметичний 
зовнішній ремонт цієї будівлі.

— Відомою в районі подією став по-
чаток капремонту об’їзної дороги По-
бережжя-Черніїв, яка пролягає через 
Ганнусівку. На якому етапі зараз ці ро-
боти і що планується здійснити?

— Обласна рада виділила 700 тисяч 

на цей ремонт, а районна 250 тисяч — 
і всі кошти вже освоєні. В результаті 
в межах села близько 60-70 відсотків 
дороги у хорошому стані. Сподіваюся, 
що на цьому співпраця села з вищим 
керівництвом не закінчиться.

— Що можете Ви, як молодий го-
лова, розповісти про життя і дозвілля 
ганнусівської молоді?

— Хотілося цього року зайти у фут-
больну лігу району, але наші спортсмени 
не виявили достатньої наполегливості. 
І все ж таки футбол — популярна гра в 
нашому селі. Щонеділі мешканці Ганну-
сівки збираються на місцевому стадіо-
ні, щоб поганяти м’яча. Тож є небезпід-
ставна надія потрапити у лігу району в 
наступному році. Водночас тішуся, що в 
селі з’явилися прихильники волейболу, 
головною силою в якому є наша молодь.

Хочу щиро подякувати за працьо-
витість і завзятість учасникам худож-
ньої самодіяльності. Це завдяки їм ми 

могли подивитися чудові концерти на 
минулорічному Дні села, у День неза-
лежності, на Андріївських вечорни-
цях, Розколяді, у Шевченківські дні. 
Тож дякуємо за натхненну роботу со-
лісткам Оксані Бойко та Марії-Анге-
ліні Овчар, колективам «Водограй», 
«Вишиванка» (керівник — художній 
керівник БК Володимир Левицький), 
ансамблю «Ганнусівчанка» (керівник 
Василь Регей). Останній, до речі, цього 
року святкуватиме 10-літній ювілей. 
Уперше ці вокалісти вийшли на сцену 
під час святкування 570-ї річниці се-
ла. А створенням «Водограю» й «Ви-
шиванки» ми завдячуємо директору 
БК Ірині Вовк. Не можемо не згадати 
двох церковних хорів — церкви ЄХБ 
(регенти Віталій Баб’як та Іван Соко-
люк) і Різдва Пресвятої Богородиці 
УГКЦ (регент Василь Регей).

— Хто в селі є Вашою опорою у до-
брих починаннях?

— Звичайно ж, ганнусівський депу-
татський корпус, виконавчий комітет 
та дружній колектив сільської ради. 
Завжди підтримують мої ідеї й охоче 
трудяться для громади представники 
місцевої культури, зокрема керівни-
цтво БК та завбібліотекою Ярослава 
Попа. Серед активних учасників жит-
тя Ганнусівки — наші ганнусівські вчи-
телі Поберезького НВК. Важко було б 
щось зробити без допомоги місцевих 
підприємців. Радо дякую при цій на-
годі підприємцям Михайлові Лехану, 
Василеві Вовку, Оксані Баб’як, Іванові 
Парипі, Мирославові Білецькому, Ользі 
Лейб’юк, Михайлові Стефанюку, Воло-
димиру Лотоцькому, Романові Процику, 
Ігореві Тхорику, Василеві Регею, Ігореві 
Любінцю, Віталію Сілічу, Любомирові 
Парипі, а також Агрохолдингу «Мрія», 
благодійному фонду «Наше Прикарпат-
тя» в особі Миколи Ковальчука, благо-
дійній організації Агрохолдинг «Мрія» 
в особі Василя Мартюка. Про мешкан-
ців села завжди дбає Територіальний 
центр соціального обслуговування в 
особі Андрія Рев’юка, Богдана Регея, 
Василя Матвійчука.

Щирі слова вдячності висловлюю, 
безумовно, голові районної ради Роману 
Крутому та голові РДА Іванові Семаню-
ку, їх заступникам, начальнику відділу 
культури Тисменицької РДА Олександрі 
Стефінко, начальнику управління соці-
ального захисту Тисменицької РДА Ми-
рославові Лутчину, а також районним 
депутатам, зокрема, мешканцям Ганну-
сівки, Наталії Соколюк та Надії Стахнюк 
і депутатові обласної ради, вихідцю з на-
шого села, Михайлові Королику.

Принагідно дякую друзям-журна-
лістам, зокрема редакції газети «Впе-
ред» за висвітлення всіх подій у житті 
нашого села.

Розмовляла Вероніка ЗАНИК

Ігор Лукашевич з колективом сільської ради

  ПОЕТИЧНЕ СЛОВО

«Вірна ластівко моя, 
рідна збірко»

Учителька української мови й літератури Поберезької ЗОШ Любов Пушко — 
уже відома на Тисмениччині поетеса. Нещодавно в Івано-Франківську вийшла 
друком четверта збірка її віршів. «За мірою серця» — це багато лірики, емо-
цій, патріотичних мотивів… Це жіночна чуттєвість, національна образність, 
реакція на події сьогодення і суто приватні переживання. У поетеси добре 
відчуття рими й ритму, її вірші сприймаються легко і прозоро. А деякі образи 
можна назвати маленькими поетичними перлинам. Думається, що чимало 
наших читачів, шанувальників красного письменства, знайдуть у цій збірці 
щось собі «до смаку», вірші зачеплять за серце і людей поважного віку, і мо-
лодих, а навіть діток — бо тут є строф и й для найменших читачів, яким саме 
час пізнавати красу українського слова. Ось декілька з творів, що увійшли 
до збірки «За мірою серця».

А ви на нас…
А ви на нас напчихали й начхали,
А ви до нас з коростою на тілі,
А ми так довго вам таки мовчали,
Допоки українське жито спіло.

А ви прийшли не з вилами й серпами,
І не з граблями збіжжя загрібати,
Пройшли демаршем з фанами 

й хрестами,
Бо ціль одна — вкраїнців 

убивати.

Отак тобі, дурний вкраїнський люде,
Ото тобі — брати, сусіди, друзі.
Упала правда на холодні груди
Кривавим миром в спільнім 

виднокрузі.

Гімн про перемогу
Промінчиком морозу на вікні
Зима малює білу вишиванку.
Мороз рипить, щоб вчули 

на війні
Вкраїни недоспівану співанку,

Щоб розцвіли по-новому сади,
Відкрилась до майбутнього дорога.
І птахи на усі свої лади
Нам заспівали гімн про 

перемогу.

Мені тебе бракує
Мені тебе бракує, так бракує,
Щоночі щось вичікую тривожно,
Хоч небо з ясним місяцем 

святкує,
А в моїм серці пустота 

безбожна.

Давним-давно уявою живу я,
Ковтаю смуток і стаю німою.
Та ні за чим в цім світі не жалкую,
Шкода лиш, що тебе нема зі мною.

У гості до літа
Весна фарбує білі квіти,
Збирає синь із високості.
А я в думках малюю літо
І все напрошуюся в гості.

І позіхнуло дзвінко літо
І з гілки стрибнуло зненацька
І привселюдно, розмаїто
Сипнуло цвітом 

чудернацьким.

Упасти б ниць в шовкові трави
І захлинутись в теплих росах,
Щоб літо пестило ласкаве
Осінню гладь мого волосся.

Вітер осінній
Вітер осінній
Грає на скрипці,
Гріється в сіні,
Тче рукавиці,

Бавиться в листі,
Холодом дише,
В сірій колисці
Сонце колише.

Збірка
Вірна ластівко моя,
Рідна збірко!
І була як не своя
ця говірка,

Бо здавалося, що я
Випадково
Позбирала всі слова
Несвяткові.

І закинула, як в міх,
Їх без гриму.
А вони, немов на сміх,
Вбрались в риму.

Несеш любов
Хоча весна вже вибралася з двору
І сивина у очі заглядає,
Та ти і досі ще моя опора,
І кращого за тебе тут немає.

Багрянцем осінь підмалює вії,
І білий кінь скремсає сонне поле,
Хоч ти для мене безнадійна мрія,
Та невідкупна, найдорожча доля.

Вже скоро вечір блимне попід дахом,
Рожевий промінь скине зірку ранню,
А ти несеш із перелітним птахом
Мою любов — і першу, 

і останню.
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

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

ЦАПАЯ Володимира Васильовича, 
12.08.1985 р. н., депутата районної ради;

ГРЕЧАНЮК Марію Михайлівну, 
13.08.1959 р. н., директора  Радчан-
ської  ЗОШ І-ІІІ ст.;

ГАНУЩАКА Михайла Миколайо-
вича, 13.08.1958 р. н., директора Ста-
ролисецької ЗОШ І-ІІІ ст.;

ЗАРИЦЬКОГО  Василя Васильо-
вича, 14.08.1959 р. н., директора Ми-
луванської ЗОШ І-ІІ ст.; 

ЯЦЮК  Руслану Миколаївну, 
14.08.1979 р. н., адміністратора цен-
тру надання адміністративних послуг 
райдержадміністрації;

ШИПОВУ   Тетяну  Юріївну , 
16.08.1967 р. н., завідувача Чукалів-
ської  ЗОШ  І ст.;  

ІСАКІВА Василя Григоровича, 
17.08.1957 р. н., сільського голову 
села Рибне;

Отця  Романа  МИКІЄВИЧА , 
17.08.1975 р.  н. ,  пароха  церкви 
Архістратига  Михаїла ,  професо-
ра  Івано -Франківської  духовної 
семінарі ї ,  кандидата  філософ -
ських наук;

ГРЕСЬКО  Марію Григорівну, 
17.08.1987 р. н., головного спеціаліс-
та загального відділу апарату райдерж-
адміністрації;

ПЕТЕЛЮК Галину Миколаївну, 
17.08.1983 р. н., секретаря Пшенич-
никівської сільської ради;

ПРОНЮКА Володимира Ярославо-
вича, 18.08.1975 р. н., директора Клу-
бовецької  ЗОШ І- ІІІ ст.; 

ГУРАЛЯ  Ігоря Романовича , 
18.08.1978 р. н., сільського голову 
села Липівка.

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

Офіційно

Тисменицька районна рада 
Розпорядження
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Про відзначення Подякою голови
Тисменицької районної ради 

Відповідно до рішення районної 
ради від 24.05.2012 “Про встанов-
лення Подяки голови Тисменицької 
районної ради” відзначити Подякою 
голови Тисменицької районної ради:

— за відтворення традиційного 
етнокультурного образу тисменичан 
XV століття (пошиття костюмів) – 
ДУТКУ Вікторію Валеріївну — заступ-
ника директора з навчальної робо-
ти Косівського інституту приклад-
ного та декоративного мистецтва 

Львівської національної академії 
мистецтв;

— за формування традиційного етно-
культурного образу тисменичан XV сто-
ліття – СТЕЛЬМАЩУК Галину Григорівну 
— доктора мистецтвознавства, професо-
ра, завідувача кафедри історії та теорії 
мистецтва Львівської національної ака-
демії мистецтв, Академіка Національної 
академії мистецтв України.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Сільський голова, де-
путатський корпус ,  вико-
навчий комітет Узинської 
сільської ради висловлю-
ють щирі співчуття депута-
ту сільської ради Стефани-
шину Івану Васильовичу  з 
приводу непоправної втра-
ти — смерті батька 

Василя Івановича 
Стефанишина.

Нехай наші співчуття по-
легшать біль втрати дорогої  
Вам людини.  

Шановні будівельники району!
Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Дня будівельника!
Ваша практична діяльність – реальний внесок в оновлення населених пунк-

тів Тисмениччини. Невтомними руками будівельників вдосконалюється архітек-
турне обличчя міст, селищ і сіл, зводяться і відновлюються промислові та соці-
ально-культурні об’єкти, житло, транспортне сполучення, вулиці, площі, пам’ятки 
історико-культурної спадщини. Усе це створює умови для повноцінного, творчого 
життя наших мешканців.

Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, добра та благополуччя. Не-
хай кожний новий об’єкт, зведений талановитими руками будівельників, додає 
гордості за добре виконану роботу та прикрашає Тисмениччину.

День працівників ветеринарної медицини
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем працівників ветеринарної 

медицини! 
У всі часи ваша професія мала вагому цінність у суспільстві. Ви забезпечуєте 

профілактику, діагностику та лікування тварин, гарантуєте якість та безпеку агро-
промислової продукції, відвертаєте загрозу для життя та здоров’я людей.

Дякуємо вам за сумлінну працю на благо жителів району. Сподіваємося, що 
ви й надалі з високою відповідальністю та сумлінням виконуватимете поставлені 
перед вами завдання, дбатимете про нові професійні здобутки.

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, миру, благополуччя, успіхів у роботі.
Голова районної державної адміністрації     Голова районної ради
                      Іван СЕМАНЮК                   Роман КРУТИЙ

Втрачений Державний акт на право приватної власності на землю серія 
ІФ від 05 березня 1998 року, зареєстрований в Книзі записів державних актів 
на право приватної власності на землю за ІФ13-23 №2/181, виданий Герасімо-
вій Ользі Романівні на підставі рішення Підлузької сільської ради від 23 грудня 
1993 року №10, вважати недійсним.

Туберкульоз — епідемія сучасності
Туберкульоз існує з тієї пори, з якої 

розпочалось життя на нашій планеті. 
На даний час ця хвороба є серйозною 
загрозою для людства. Її не ліквідова-
но в жодній країні світу, бо послаблен-
ня боротьби з нею було передчасним 
та призвело до виходу ситуації з-під 
контролю.

Погіршення епідемічної ситуації з 
приводу туберкульозу у багатьох краї-
нах світу наприкінці минулого тисячо-
ліття змусило Всесвітню організацію 
охорони здоров’я (ВООЗ) у квітні 1993 
року оголосити туберкульоз глобальною 
загрозою. За даними ВООЗ, третя час-
тина населення планети, а це близько 
1,9 млрд осіб, інфікована мікобактері-
єю туберкульозу, з них 60 млн хворіють 
туберкульозом.

В Україні, незважаючи на протиту-
беркульозні заходи, епідемічна ситуація 
залишається складною. Зокрема, аналіз 
відповідної статистики в Тисменицькому 
районі підтверджує, що показник пер-
винної захворюваності на туберкульоз у 
2016 році погіршився. Він становив 62,8 
на 100 тисяч населення при обласному 
52,0. Високою також є захворюваність 
деструктивними формами туберкульо-
зу — 20,5 на 100 тис. населення проти 
обласного показника — 15,9. За перше 

півріччя 2017 року захворюваність тубер-
кульозом в динаміці збільшилась з 33,8 
до 43,4 на 100 тис. населення і переви-
щує відповідний обласний показник за 
перше півріччя 2017 року — 27,9. Анало-
гічно збільшилась питома вага деструк-
тивних форм серед уперше виявлених 
хворих з 34,6% до 39,4% при обласному 
— 36,8%, що свідчить про недостатню 
роботу стосовно раннього виявлення 
туберкульозу, особливо серед груп ри-
зику. Як бачимо, проблема туберкульозу 
в районі залишається надзвичайно сер-
йозною. Перспектива боротьби з тубер-
кульозом у районі вимагає збільшення 
фінансування заходів цільової програми 
протидії захворюванню на туберкульоз 
на 2017-2020 роки, максимального охо-
плення дітей туберкулінодіагностикою, 
а дорослого населення — профілактич-

ним флюорографічним обстеженням, в 
тому числі осіб із груп ризику та із ка-
тегорії, які не оглядались два і більше 
років, проведення контрольованої хі-
міотерапії хворим на туберкульоз без 
бактеріовиділення на амбулаторному 
етапі лікування.

Шановні жителі району, для запобі-
гання туберкульозу необхідно дотриму-
ватися здорового способу життя, пра-
вил праці та відпочинку, санітарно-гігіє-
нічних умов, не зловживати алкоголем, 
курінням, уникати стресових ситуацій. 
Пам’ятайте, що безпека кожної людини 
залежить від того, як вона ставиться до 
свого здоров’я.

Микола СЕМЕНІВ, завідувач 
інформаційно-аналітичного відділу 

Лисецької ЦРЛ

У Будинок юстиції — не виходячи з дому
У режимі он-лайн можна отримати всі послуги абсолютно відкрито, без черг 
та бюрократії. Для цього варто користуватися електронним сервісом «Он-
лайн Будинок юстиції».

Що саме передбачено функцією 
електронного сервісу? Повторна вида-
ча документів (свідоцтв, витягів) у сфе-
рі державної реєстрації актів цивіль-
ного стану: можливість подати заяву 
на отримання повторних документів у 
режимі он-лайн у будь-який зручний час 
для громадян; відсутність черг; не по-
трібно оплачувати додаткові послуги.

Реєстрація бізнесу та ЗМІ: можливість 
подання документів у режимі он-лайн, не-
має значення фізичне місцезнаходження 

людини, подавати документи можна коли 
завгодно, безкоштовно проводиться по-
передня правова експертиза документів.

Сервіс «Соціальний ліфт» — це ко-
ли потрапити на роботу до органів дер-
жавної влади можна без протекції, без 
зв’язків та грошей.

Рубрика SMS-маяк дає можливість 
отримувати миттєві повідомлення про 
статус будь-яких об’єктів нерухомого 
майна у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно.

Також в електронному сервісі «Он-
лайн будинок юстиції», надіславши елек-
тронний запит, можна отримати інфор-
мацію з реєстрів, таких як державний 
реєстр речових прав на нерухоме майно, 
державний реєстр обтяжень рухомого 
майна, єдиний реєстр боржників, єди-
ний державний реєстр осіб, які вчини-
ли корупційні правопорушення, єдиний 
реєстр нотаріусів, єдиний реєстр арбі-
тражних керуючих, єдиний реєстр під-
приємств, щодо яких порушено прова-
дження у справі про банкрутство тощо.

Управління юстиції 
в Івано-Франківській області

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 07.08.2017 № 133-р, 
“Про використання коштів з фонду на виконання депутатських повноважень” 
профінансовано видатки Фонду на виконання депутатських повноважень 
згідно із заявами  депутатів районної ради:
Буника Олександра Михайловича – 

в сумі 3 900 (три тисячі дев’ятсот) гри-
вень 00 копійок на покращення матері-
ально-технічної бази Липівського ФАПу.

Єфімчука Ярослава Володимиро-
вича – в сумі 1245 (одна тисяча двіс-
ті сорок п’ять) гривень 00 копійок для 
надання матеріальної допомоги на лі-
кування жительці с. Радча.

Мельник Оксани Михайлівни – в су-
мі 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок 
на придбання лавок для УГКЦ Христа 
Спаса с. Павлівка.   

Римика Василя Івановича – в сумі 
3 000 (три тисячі) гривень 00 копійок 
для надання матеріальної допомоги на 
лікування жительці с. Березівка.

Тисменицька районна рада

Оголошення
01 вересня 2017 р. у приміщенні Підлузької сільської ради відбудеться громад-

ське слухання щодо розроблення детального плану території для будівництва мага-
зину-кафе по вул. Молодіжній, 10, у селі Підлужжя Тисменицького району.

Зауваження та пропозиції попередньо подавати у Підлузьку сільську раду.

Інформація про якісний склад газу ПАТ ”Тисменицягаз” станом на 10.08.2017 р.
№ п/п                  Назва ГРС Вміст  Вміст         Хроматографічна        Теплота  
  N2,%             СO2%           густина, кг/м3 згорання  
                                  МДж/куб. м
1. ГРС “Угринів” (с.Т язів, c. Рибне) 0.6633 0.6640 0.7395 39,4553
2. ГГРП “Тисмениця” (м. Тисмениця, с. Вільшаниця, 
 с. Підпечери, с. Милування) 0.6475 0.6730 0.7424 39,4557
  3 ГРС “Липове” (с. Братківці, с. Липівка, с. Березівка ) 0.6536 0.6379 0.7398 39,5031
  4. ГРС “Ст. Лисець” (с. Cт. Лисець, смт. Лисець, с. Стебник, 
 с. Радча, c. Драгомирчани) 0.7305 0.7327 0.7416 39,4503
  5. ГРС ”Чорнолізці” (с. Пшеничники, с. Чорнолізці, с. Погоня, 
 с. Одаї, с. Слобідка, с. Хом’яківка) 0.7752 1.1229 0.7453 39,2560
  6. ГРС “Побережжя” (с. Побережжя, с. Ганнусівка, с. Козина, с. Сілець, с. Рошнів, 
 с. Стриганці, с. Довге, с. Добровляни, с. Галич-Гора, с. Колодіївка, смт. Єзупіль) 0.6633 0.6640 0.7395 39,4553
  7. ГРС “Cт. Кривотули” ( с. Ст. Кривотули, с. Н. Кривотули, с. Тарновиця ) 0.7752 1.1229 0.7453 39,2560
  8. ГРС “Тлумач” (с. Клубівці) 0.7752 1.1229 0.7453 39,2560
  9. ГРС “Марківці” (с. Марківці) 0.6536 0.6379 0.7398 39,5031
 10. ГРС “Майдан” (с. Майдан, с. Н. Гута, с. Ценжів) 0.9240 0.6380 0.7327 38,9995

Оголошення
03 вересня 2017 року у приміщенні Сілецької сільської ради відбудеться громад-

ське слухання щодо розроблення детального плану території для будівництва та роз-
міщення об’єктів промисловості із зміною цільового призначення земель приватної 
власності у селі Сілець в урочищі «Городище» Тисменицького району.

Зауваження та пропозиції попередньо подавати у Сілецьку сільську раду. 

Оголошення
З 01.08.2017 р. Тисменицька МрВД ІФ ОВ ФСС з 

ТВП та Івано-Франківське відділення виконавчої ди-
рекції Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань 
України в Івано-Франківській області (Тисменицький 
район), реорганізувались в єдину структуру — Тис-
меницьке відділення Управління виконавчої дирек-

ції Фонду соціального страхування України в Івано-
Франківській області.

Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м. 
Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 1. Тел./факс: (0342) 
78-90-70.

Адміністрація 
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2017 року № 32 Без кордонів
Тисменичани 

на середньовічному 
фестивалі

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Як зазвичай прийнято, учасники 

історичних фестивалів реконструкції 
повин ні бути в одязі та спорядженні, 
що відповідають конкретній епосі та ви-
готовлені за тогочасними технологіями. 
Учасники делегації з Тисменицького ра-
йону, багато не вигадуючи, обрали для 
себе народне вбрання Покуття XV-XVI 
століття, і позаяк Західна Європа охоче 
цікавиться нехарактерними для себе об-
рядовістю, предметами побуту, одягом 
тощо, народною творчістю, українські 
мотиви справили на організаторів, пу-
бліку та гостей з інших країн ефектне 
враження.

Щоб гідно представити Тис-
мениччину в Європі, керівництво 
району звернулося до науковців 
та знавців етнокультури. Розмаї-
ту історичну підбірку-опис покут-
ських строїв XV століття допомо-
гла скласти доктор мистецтвоз-
навства, професор, завідувач ка-
федри історії та теорії мистецтва Львів-
ської національної академії мистецтв 
Галина Стельмащук, а пошили давній 
одяг працівники Косівського інституту 
прикладного та декоративного мисте-
цтва ЛНАМ на чолі із заступником ди-
ректора інституту з навчальної роботи 
Вікторією Дуткою. Підбірка включала: 
чоловіче вбрання заможного міщанина; 

чоловіче народне вбрання селян; жіно-
че народне вбрання міщанки; жіноче на-
родне вбрання селянки.

З днем проведення фестивалю 
співпало відзначення 25-ої річниці 
співпраці міста Зост з голландським 
містом Кампен. З цього приводу пред-
ставники делегацій залишали авто-
графи у гостьовій книзі відвідувачів 

міста. Така нагода випала і голові Тис-
меницької районної ради Романові 
Крутому. Відрадно, що й честь очоли-
ти святкову ходу вулицями міста Зост 
отримала делегація Тисмениччини. А 
під час екуменічної меси в кірсі Св. 
Патрокла (St.Patrokli) Р. Крутий пер-

шим з усіх присутніх на Богослужінні 
керівників делегацій зачитував цита-
ти з Біблії. Таким чином господарі за-
свідчили повагу до українців.

За матеріалом сайту Тисменицької 
райради tsmrada.if.ua

Наша довідка
Майже 50-тисячне місто Зост (Soest)

знаходиться в федеральній землі Північ-
на Рейн-Вестфалія, на яких 30 кілометрів 
східніше від крупного промислового цен-
тру Дортмунда, й нині виглядає пишною 
оазою, рекреаційною територією на фоні 
індустріальних монстрів. Але місто має 
багату історію, відголоски якої вплинули, 
без перебільшення, на всю Європу. Зост 

– одне з перших вільних міст, де ще на 
початку 12 століття було прийнято пра-
вову систему міського самоврядування, 
від якого вона поширилася на деяких ні-
мецьких землях. Пізніше ця правова сис-
тема отримала назву Маґдебурзського 
права, хоча в Маґдебургу міське само-
врядування сформувалося принаймні на 
півстоліття пізніше, ніж у Зості, – в 1188 

році. Зост був також одним із засновників 
Любецького (Ганзейського) союзу, який 
впродовж майже півтисячоліття домі-
нував у торгівлі в Балтійському регіоні.

Події 1444-1449 років, що отримали в 
історіографії назву Soester Fehde (її пере-
кладають як «Зостська облога», «Зостське 
протистояння», «Зостський конфлікт»; die 
Fehde з німецької – ворожнеча, міжусоби-

ця) – один з епізодів тривалої кампанії 
Кельнського архієпископа підпорядкува-
ти своїй владі вільні міста заходу тепе-
рішньої Німеччини. Показово, що в цьому 
протистоянні Зост відстояв свою свободу, 
навіть опинившись в оточенні недружніх 
до нього міст і земель. А кульмінацією 
тих подій був так званий «великий штурм» 
Зоста, невдало здійснений 12-тисячним 

найманим військом архієпископа в лип-
ні 1447 року. Отже, цьогорічна історична 
реконструкція, точніше, весь фестиваль 
під назвою «Soester Fehde», який включав 
чимало культурних, історичних заходів, 
зустрічей тощо, був приурочений до 580-ї 
річниці «великого штурму». У фестивалі, 
як повідомляли організатори, брали участь 
представники 12 націй.

«Перлина» знову в Німеччині!
Нещодавно народний аматорський вокальний ансамбль «Перлина» Народного 
дому м. Тисмениця перебував у німецькому місті Зост. Цьому візиту поспри-
яла тісна творча дружба людей, які через мистецтво, а саме пісню, налаго-
джують взаєморозуміння між народами й інтегрують національні культури. 

Нам випало з великою приємністю 
взяти участь у ювілейному фестивалі 
«Soester Fehde», поспілкуватися зі сво-
їми щирими друзями Вольфґанґом та 
Інґрід Елєрс, завдяки приватній ініціа-
тиві яких ми змогли здійснити поїздку 
та під чиєю опікою перебували в Зості; 
спілкуватися з колегами-музикантами 
та вокалістами.

Цій поїздці передували теж істо-
ричні вже події. Саме в 2002 році, ко-
ли районна влада Тисмениччини під-
писувала договір про співпрацю з м. 
Стшельце Опольське в Польщі, на цих 
торжествах була присутня делегація з 
м. Зост. Отже, 15 років тому, члени офі-
ційної делегації з Німеччини вперше по-
чули і запам’ятали акапельний спів ді-

вчат з «Перлини». Після першої зустрічі 
була друга — на міжнародному хоровому 
фестивалі в Зості в 2005 р., а потім — 
третя, в 2006 році в Тисмениці, коли на 
Прикарпаття завітав чоловічий квартет 
«SMS» (Зоестер Мадриґал Синдікат). І 
ось «Перлина» 15-річний ювілей знайом-
ства відсвяткувала на фестивалі серед-
ньовіччя в Зості.

Враження від поїздки надзвичайні, 
адже кожен день був насичений ціка-
вими зустрічами, подіями, виступами. 
Гостинні німецькі друзі зробили все для 
того, щоб ми почували себе комфортно, 
безтурботно і всюди були бажаними.

Цікава зустріч була з оригінальним 
танцювальним колективом «Firlitanz», 
який виконує старовинні граціозні ні-

мецькі танці у вишуканих сценічних кос-
тюмах, які виготовляють учасники влас-
норуч. А спів у німецьких кірхах і кос-
телах надихає на найвищу духовність, 
де відчувається чистота і специфічна 
окраса людських голосів в приміщен-
нях з особливою акустикою.

Центральною подією фестивалю 
була інсценізація «Великого штурму міс-
та», в якій взяло участь близько тисячі 
людей з усієї Європи. Це грандіозне шоу 
під відкритим небом на залишках фор-
течних валів. Постріли гармат, стрільці 
та вершники на конях зі списами – на-
стільки все відбувалось природно, що в 
окремих моментах доводилось працю-
вати невідкладній медичній допомозі. 
Ці події супроводжувала музика серед-
ньовіччя, яка сприяла і нам подумки пе-
ренестись у ті давні часи.

Саме українська старовинна піс-
ня, яку за бажанням німців підготува-
ла «Перлина», стала окремою цікавин-
кою цього фестивалю. Велика робота 
над аранжуванням, подачею та харак-
терним для середньовіччя звучанням 
історичних, побутових та обрядових пі-
сень була пророблена учасницями «Пер-
лини» з неабиякою цікавістю і задово-
ленням. Численні слухачі, серед яких 
були й колишні жителі України, Росії, 
Казахстану, нагороджували нас щири-
ми оплесками. Цікавим доповненням 
до акапельного співу були старовинні 
покутські костюми, які ми також від-
реставрували власноруч. 

Надовго запам’ятається середньо-
вічний польовий табір, що відтворював 
середину 15 століття, де можна було по-
бачити ткацтво, шиття, вироби зі шкі-
ри, середньовічні прикраси, і особливо 

смачні страви тих часів, подані в посу-
ді тієї епохи.

Особливою подією фестивалю був 
«урочистий в’їзд» у місто 29 липня ново-
го правителя Зоста, герцога Йоганна фон 
Клеве — своєрідне відтворення цієї істо-
ричної події червня 1444 року. Величезна 
процесія містян в старовинному одязі, діти, 
тварини йшли ходою через ціле місто під 
музику середньовіччя. На головній площі 
міста — Ринок (німецькою — Markt), під 
барабанні ритми міська рада засвідчила 
свою пошану герцогу. Ми стали свідками 
того, як дружні жителі Зоста всі одночасно 
вийшли на вулиці міста і щиро святкува-
ли свою свободу. А головний правитель, 
бургомістр, дякував їм за це.

Неможливо описати все, що ми по-
бачили і пережили за ці декілька днів. Це 
треба бачити, бо кожна дрібниця має осо-
бливе значення. Але найголовніше те, що 
ми були бажаними учасниками всіх уро-
чистостей. З першого дня після нашого 
виступу звучало: «Миру Україні!» А коли 
відбувалась урочиста меса в костелі Свя-

того Патрокла, то українські «Отче наш», 
«Молитва», «Маріє, Діво Пресвята» були 
сприйняті делегаціями Чехії, Уельсу, Іспанії, 
Великобританії, Франції, Польщі, Голландії 
як заклик до миру у світі з Божою допомо-
гою. І в своїй проповіді отець підтвердив 
звернення до Бога про мир в Україні. Вся 
меса супроводжувалася звуками органу, 
а в перерві звучали прочитані різними мо-
вами найголовніші заповіді Біблії.

Святкова вечеря делегації Тисме-
ницького району та всіх членів оргко-
мітету фестивалю засвідчила про по-
дальшу дружбу між нашими народами 
і суттєве зближення в мовному плані. 
Адже і німецькі колективи, і голланд-
ські колективи включили до свого ре-
пертуару українські пісні мовою оригі-
налу. А найкращий друг Тисмениччини, 
пан Вольфганг Елерс побажав всім при-
сутнім «Многая літа» українською. І йо-
го спів підхопили всі присутні, що було 
найбільш хвилюючою миттю для нас.

Марія БОРИС

Автограф Р. Крутого для гостинних зостівчан

Тисменицька делегація очолює ходу через м. Зост

Реконструкція «великого штурму»

Вольфґанґ та Інґрід Елєрс
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Свято єднання громади
Дружньо і гамірно мальовнича Ямниця зустріла 573-ю річницю від часу пер-
шої писемної згадки про населений пункт, що в усі роки свого існування від-
значається високим національним духом та патріотизмом. Знаково, що на 
урочистість було запрошено гостей з Павлівки, Сільця, Тязева та інших гро-
мад, адже незабаром ці населені пункти стануть однією цілісною родиною, 
серце якої буде битися у Ямниці. 

Уже другий рік поспіль, після три-
валої перерви, Ямниця відновлює тра-
дицію святкування Дня села у першу 
неділю серпня. Ініціаторами та організа-

торами такого масштабного дійства ста-
ли виконавчий комітет сільської ради, 
депутатський корпус під керівництвом 
сільського голови Миколи Зелінського 

та місцевий будинок культури (директор 
Євген Галька).

Розпочалося свято Божественною 
літургією у храмі святого Миколая та 
молебнем біля пам’ятника Борцям за 
волю України, які відслужив парох се-
ла, декан Єзупільський Богдан Курилів. 

Після обіду урочисте дійство зави-
рувало в центральній частині села. Про-
грама святкування була створена так, 
щоб односельчани мали змогу побувати 
на усіх запланованих дійствах. Першими 
учасниками святкування стали наймо-
лодші ямничани, які взяли участь у кон-

курсі «Малюнок на асфальті». Проводив 
його вчитель образотворчого мистецтва 
Анатолій Лесів. Буквально за півгодини 
на доріжках тендітні дитячі пальчики за 

допомогою кольорової крейди створили 
зображення природи і тварин, батьків, 
місцевого храму та навіть сільської ра-
ди. Кожний без винятку юний художник 

отримав подарунок з рук сільського го-
лови М. Зелінського. 

У фойє школи була організована ви-
ставка-ярмарок місцевих умільців. До її 
підготовки та облаштування найбільше 
доклалися педагоги та завідуюча сіль-
ською бібліотекою Ганна Суп. Експонати 
виставки були різноманітні і різножан-
рові. Кожен витвір приваблював своєю 
неповторністю, оживав українськими 
мотивами: калиною, волошками. Можна 
було відчути, як буяє літо на рушниках, 
квітує весна на серветках. У кожну ро-
боту умільці вкладали душу, кожна річ 

створена з любов’ю, саме тому вироби 
випромінювали позитивну енергетику 
добра і домашнього затишку. Сотні лю-
дей були вражені вишивками Оксани 
Катамай, Марії Пташник, Віталії Зуб’як, 
Андрія Малика, Наталії Северди, різь-
бою Ігоря Каляндрука, рукодільними 
роботами Лесі Мельник та Лесі Федо-
рак, картинами поважного Івана Криво-
рука. Окрему виставку-стенд сільсько-
господарських продуктів, вирощених 

власними руками, організували члени 
місцевого клубу «Сільський господар», 
який очолює Антон Іваночко.

У той час як у приміщенні школи про-
ходило відкриття виставки, на місцевому 
стадіоні розгорталися спортивні забави, 
які проводив учитель фізкультури Ігор Пре-
злята: піднімання гантель, перетягування 
каната, стрибки зі скакалкою, перегони на 
ходулях та багато інших. Переможцям діс-
талися гідні призи, скажімо, найсильнішим 
канатоборцям – ящик пива. 

Феєричним та насиченим вийшов 
святковий концерт, ведучим якого був 
Ярослав Колобанько. Першими зі свя-
том громаду привітали голова села Ми-
кола Зелінський та парох Богдан Курилів. 
Розпочалася програма з виступу ямниць-
ких аматорів, який мав назву «Твої талан-

ти, Ямнице». Зі сцени перед своїми одно-
сельчанами натхненно читали власні вірші 
Роксолана Гасяк, Тарас Легінь, сольні пісні 
та музичні композиції виконували Анас-
тасія Боднарчук, Роксолана Гасяк, Дарія 
Димашок, Тетяна Деркач, Тетяна Юрків 
та інші. У ході концерту Я. Колобанько та 
М. Зелінський відзначали подарунками 
найстаршу та наймолодшу подружні пари, 
наймолодшого та найстарших мешканців 
села. Опісля розпочали свої виступи гості 
свята – творчі колективи сусідніх Павлів-
ки, Клузова, Сільця, Майдану. Між висту-
пами лунали щирі привітання ямницькій 
громаді від голови Тисменицької районної 
ради Романа Крутого та заступника голо-
ви Тисменицької РДА Степана Мандибу-

ра,  голів сіл Клузіва – Марії Іваницької, 
Павлівки – Івана Вацеби, Тязіва – Васи-
ля Боднарчука, Сільця – Богдана Богача.

Наостанок на сцену вийшов рок-гурт 
«Цвіт Кульбаби». Учасники гурту ство-
рили музично-інтерактивну атмосферу, 
долучаючи присутніх до співу. Артис-
ти подарували ямничанам низку хітів 
і презентували кілька нових компози-
цій. Глядачі – від малого до великого – 
танцювали, співали разом з артистами. 

Дякуємо всім! Всім, хто був небай-
дужий до свята, хто прийшов підтри-
мати організаторів та виступаючих, які 
вклали в цю небуденну подію Ямниці 
часточку своєї душі.

Андрій СМІЖАК

Степан Мандибур та Роман Крутий Микола Зелінський та парох Богдан Курилів

Щирі привітання від Богдана Богача

Конкурс малюнка

Співає корінна ямничанка теперішня 
павлівчанка Христина Попадинець

Змагання з армреслінгу Оксана Катамай біля своїх робіт

Пісенний дарунок від «Клузівчанки»

Голова «Сільського господаря» біля свого стенду

Ярослав Колобанько

Ямницький богатир Андрій Гандера

Виступає «Цвіт кульбаби»
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Повідомлення про наміри отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами  Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Галхімсервіс»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Галхімсервіс» порушує клопо-

тання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря стаціонарними джерелами.

Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Галхімсервіс», ЄДРПОУ 25069903

Юридична адреса: 76019, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. 
Гарбарська, 29.

Фактичне місце розташування виробництва: 77422, Івано-Франківська обл., 
Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Галицька, 58, корпус №40.

Керівник  ТОВ «Галхімсервіс»   –  Романов Ярослав Михайлович.
Підприємство займається виробництвом модифікаторів РУ-НП та РУ-НПС. 

Перелік інгредієнтів, які викидаються від джерел, складає 9 найменувань (без 
урахування парникових газів):

— оксид вуглецю — 0,1242  т/рік; 
— оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] — 0,0000129  т/рік;
— ангідрид сірчистий — 0,000369 т/рік;
— вуглеводні гpаничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.) – 0,0105  т/рік;
— свинець та його з’єднання, окpім тетраетилсвинцю — 0,0000048  т/рік;
— аміак — 0,0000015  т/рік;
— модифікатор РУ — 0,2967  т/рік;
— 1,3 Дигідpобензол (резорцин) — 0,1447  т/рік;
— гексаметилентетрамін (уротропін) — 0,1121  т/рік.
Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних днів з 

дати публікації в Тисменицьку РДА: 77400, Івано-Франківська обл., м. Тисме-
ниця, вул. Галицька, 17.

З метою забезпечення реалізації Програми соціально-економічного роз-
витку району, для підвищення ефективності використання наявних ресурсів і 
залучення інвестицій в економіку сільських територій Тисменицька РДА своїм 
розпорядженням від 19.07.2017 року № 406 прийняла рішення про виготовлен-
ня детального плану території на земельну ділянку площею 31,24 га за межами 
населеного пункту с. Клузів на території Клузівської сільської ради Тисмениць-
кого району для реконструкції ЛЕП – 110 кВ та розширення колійних мереж.

Розробником детального плану території є ТОВ «Альянс-Консалтинг ІФ», 
директор Жумбей С.Б., тел.: 066 950 12 97, aliansif@ukr.net.

Пропозиції щодо врахування громадських інтересів по виготовленню деталь-
ного плану території просимо подавати у письмовому вигляді в сільську раду с. 
Клузів Тисменицького району, а також на електронну адресу: aliansif@ukr.net.

Громадські обговорення з питань детального плану території відбудуться 
23 серпня 2017 року о 18.00 в приміщенні сільської ради с. Клузів за адресою: 
с. Клузів, вул. Лесі Українки, 28 а.

ТзОВ «Стриганецький кар’єр» інформує мешканців та органи влади Тисме-
ницького району, що Управлінням  Державної архітектурно-будівельної інспекції  
в Івано-Франківській області зареєстровано  Повідомлення про початок вико-
нання підготовчих робіт щодо реконструкції діючого підприємства  на території 
Довгівської сільської ради.

До уваги споживачів 
АТ «Прикарпаттяобленерго»

Графік роботи куратора АТ «Лисецький РЕМ» у 2017 році
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Адреса, контактний телефон День прийому у місяці Час прийому
Гурова Заступник директора смт. Лисець, вул. Січових Стрільців, 4  1-ша середа 14.30 — 16.30
Оксана Михайлівна з юридичних питань телефон/факс (03436) 4-11-37 
Примітка: Запис на прийом здійснюється за телефоном приймальні філії. Обов’язково потрібно вказати питання, по якому ініційована зустріч 
з куратором та уточнити у секретаря конкретний час прийому. 

Управлінню водного господарства – 60
10 серпня виповнилося 60 років з часу створення Івано-Франківського між-
районного управління водного господарства. Це, безперечно, визначна да-
та для колективу управління, яке й сьогодні виконує значний обсяг робіт з 
підтримання гідрологічного режиму водойм, запобігання паводкам тощо.

Івано-Франківське міжрайон-
не управління водного господарства 
(Станіславське управління гірських рі-
чок) створене 10.08.1957 р. рішенням 
виконавчого комітету Станіславської 
обласної ради депутатів трудящих від 
07.08.1957 р. № 367.

Очолив новостворене управління 
Форович Любомир Іванович (10.08.1957 
р. — 01.01.1977 р.). Потім начальниками 
управління були:

01.01.1977 р. — 02.04.1997 р. — Жер-
новий Анатолій Якович;

02.04.1997 р. — 04.11.2014 р. — Пус-
товіт Володимир Павлович;

з 05.11.2014 р. — Ватаманюк Ми-
хайло Григорович.

Із трьох міжрайонних управлінь вод-
ного господарства, які діють на терито-
рії області, Івано-Франківське – найста-
ріше. Поштовхом для його створення 
став руйнівний паводок влітку 1955 ро-
ку, який завдав великих збитків народ-
ногосподарському комплексу області. 
Зваживши на його наслідки, в берез-
ні 1956 року Рада міністрів тодішньої 
УРСР прийняла постанову № 233 «Про 
першочергові гідротехнічні заходи на 
гірських річках Чернівецької, Станіслав-
ської, Дрогобицької і Закарпатської об-
ластей». До речі, тоді серед першочер-
гових аварійних ділянок, де взялися за 
берегоукріплення, була річка Бистриця 
Солотвинська біля с. Старий Лисець.

З розвитком меліоративного будів-
ництва на управління було покладено 
і цей сектор робіт – у січні 1961 р. во-
но перейменовано в Станіславське (з 
листопада 1962 р. – Івано-Франківське) 
управління експлуатації гірських річок та 
осушених систем. (Назву модифікували 
ще кілька разів). Після чергової реор-
ганізації та часткової зміни основного 
профілю діяльності в березні 1983 р. 
структура отримала назву Івано-Фран-
ківське управління осушених систем і 
протипаводкових споруд.

До 1983 року Івано-Франківське 
управління здійснювало роботи на 

території всієї області, а зі створен-
ням у Коломиї та Галичі аналогічних 
управлінь, проводить експлуатацій-
но-доглядові та ремонтні роботи на 
гірських річках і меліоративних систе-
мах, а також інспекторську діяльність 
за станом водних ресурсів на терито-
рії шести районів і трьох міських рад 

обласного підпорядкування. З грудня 
2004 року установа має усталену на-
разі назву – Івано-Франківське міжра-
йонне управління водного господар-
ства. У ньому діє дві експлуатаційні 
дільниці: Калуська — із зоною діяль-
ності Долинський, Рожнятівський і 
частина Калуського районів та тери-
торія Болехівської міської ради, а та-
кож Лисецька дільниця, яка проводить 
роботи на території Тисменицького, 
Богородчанського, Надвірнянського 
районів та Івано-Франківської і Ярем-
чанської міських рад.

Івано-Франківське МУВГ в 2017 
році здійснило комплекс заходів щодо 
забезпечення стабільної безаварійної 
роботи водогосподарського комплек-
су споруд та об’єктів зони обслугову-
вання, покращено оснащення управ-
ління і експлуатаційних дільниць, ви-
гляд територій виробничих баз, адмі-

ністративних будівель і гідротехніч-
них споруд.

Виконано планові показники об’ємів 
робіт:

— земляних робіт — 45,8 тис. м3  при 
плані 12,2 тис. м3;

— очистка міжгосподарських ка-
налів від мулу — 2,4 тис. м3 при  плані 
4,6 тис. м3;

— відремонтовано 42 міжгосподар-
ські гідротехнічні споруди;

— вирубано прибережні чагарники 
більш як на 50 га при плані 100 га тощо.

Запорукою досягнутого є тісна 
співпраця ветеранів колективу та мо-
лодих спеціалістів. Взаєморозуміння 
та підтримка між працівниками сприя-
ють щорічному покращенню показни-
ків роботи.

Завдяки спільній злагодженій робо-
ті ми зможемо і у подальшому вирішува-
ти важливі завдання діяльності нашого 
управління. Хочу подякувати за роботу 
як всьому колективу управління, так і 
кожному працівникові зокрема. Зичу 
всім вам міцного здоров’я, щастя, сі-
мейного добробуту, добра і достатку. Не-
хай наша праця і в подальшому сприяє 
відтворенню і раціональному викорис-
танню водних ресурсів, а плідна пра-
ця буде надійною запорукою доброго 
майбутнього!

Михайло ВАТАМАНЮК, 
начальник управління

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади головного бухгалтера — 
начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності 

Вимоги до кандидатів: 
повна вища освіта відповідного професійного спря-

мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спе-
ціаліста; 

стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування та державній службі на керівних посадах 
не менше 3 років або стаж роботи за фахом у бюджетних 
установах не менше 5 років; 

вільне володіння державною мовою; 
володіння комп’ютерною технікою, навички роботи з 

основними програмами на комп’ютері та роботи з експлуа-
тації спеціалізованих програмних комплексів. 

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним 
вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до 
конкурсної комісії такі документи: 

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначаєть-
ся  про  ознайомлення  заявника  зі  встановленими 
законодавством обмеженнями щодо прийняття на 
службу в органи місцевого самоврядування та про-
ходження служби; 

заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповід-
ними додатками; 1 фотокартку розміром 3х4 см; 

документи про освіту; Декларацію про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового характеру за мину-
лий рік за формою, передбаченою Законом України «Про 
запобігання корупції»; 

паспорт громадянина України; довідка про присво-
єння ідентифікаційного номера; 

письмову згоду на обробку персональних даних відпо-
відно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

військовий квиток (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних); копію трудової книжки. 

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

Кандидати, допущені до участі у конкурсі, складають 
іспит на знання Конституції України, Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», 
інших законодавчих та нормативно-правових актів з ура-
хуванням специфіки функціональних повноважень. Інфор-
мація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов 
оплати праці надається конкурсною комісією. 

Заяви приймаються за адресою: м. Тисмениця, вул. 
Галицька, 32, 2-й поверх, приймальня, тел.: 2-44-54.

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

спеціаліста І категорії апарату виконавчого комітету 
Тисменицької міської ради 

Вимоги до кандидатів:
 повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста ;
 стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядуван-

ня чи на державній  службі не менше одного року або стаж роботи за фа-
хом не менше 2-х років;

 вільне володіння державною мовою;
 володіння комп’ютерною технікою.
Для участі у конкурсі подаються документи:
, заява про участь у конкурсі;
 особова картка форми П2-ДС з додатком 1 та автобіографією;
 копія (-ї) диплома (-ів) з додатком (-ами), інших документів про освіту, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації;
 декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-

рактеру за минулий рік за встановленою формою;
 копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 копія військового квитка (у разі наявності);
 копія трудової книжки;
 дві фотокартки розміром 3х4 см.
Додаткова інформація:
1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня 

опублікування оголошення про проведення конкурсу.
2. Учасники конкурсного відбору мають дати згоду на збір та обробку 

їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персо-
нальних даних», а переможець конкурсного відбору, який претендуватиме 
на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, у встанов-
леному порядку підлягатиме перевірці відповідно до Закону України «Про 
очищення влади».

3. Щодо часу та місця проведення конкурсу, основних функціональних 
обов’язків, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законо-
давства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, тощо інфор-
мація надається  під час особистого прийому за адресою: 77401, м. Тисмени-
ця, вул. Галицька, 32, другий поверх, приймальня, в робочі дні з 8.00 до 16.00 
(обідня перерва з 12.00 до 13.00).
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Овен
Тиждень створить деякі об-
меження в матеріальній сфе-
рі та професійній реалізації. 
Найбільш сприятливий час 
для людей вільних професій, 

що працюють удома або займаються сіль-
ським господарством. Слід побоюватися 
участі в ризикованих фінансових авантюрах, 
велика ймовірність стати жертвою обману.

Телець
Вам необхідно уникати будь-
яких крайнощів, щоб уникну-
ти дисбалансу енергій і по-
хідних від з цього проблем 

зі здоров’ям. В основному це стосується 
фізичних навантажень. Заняття фізичною 
працею і спортом добре, але в міру. Пере-
напруження фізичне або емоційне може 
призводити до травм і порушення сну.

Близнюки
Ви можете зайнятися ремон-
том, облаштувати своє житло. 
Цей період навряд чи подарує 
вам можливості для відпочин-

ку. Швидше навпаки: вам доведеться грун-
товно попрацювати. Бережіть здоров’я і 
уникайте надмірних навантажень.

Рак
Тиждень, період поєднання при-
ємного з корисним, практичного 
розрахунку з творчою фантазі-
єю, роботи з відпочинком і весе-

лощами. Гарний час для тих, чия діяльність 
пов’язана з організацією дозвілля, сферою 
розваг. Можливий прибуток від виступів на 
сцені, педагогічної діяльності, а також від ро-
боти на землі, садівництва.

Лев
Період, що вимагає від вас 
уважного ставлення до сво-
го здоров’я, профілактики за-
хворювань, навіть якщо ви 

прекрасно себе почуваєте. Але в цей 
період життєва енергія невисока, а то-
му прихована уразливість може себе 
проявити. Якщо ви уважні, то зможете 
швидко усунути проблеми, не дати роз-
винутися хворобі.

Діва
Наступний тиждень може 
подарувати вам романтичні 
враження, правда, зберегти 
хороші стосунки зараз буде 

непросто. З одного боку, зараз у вас є 
можливість знайти любов, з іншого — у 
відносинах можуть бути суперечності. 
У цей час дуже важливо дотримувати-
ся обережності.

Ваги
У цей час ваш добробут зале-
жить в основному від вашої 
працьовитості. Старанність у 
роботі і скромність у запитах 

може принести більше користі, ніж марно-
славне прагнення виділитися з оточення, 
звернути на себе увагу начальства. Нама-
гайтеся уникнути конфліктів з колегами, 
це може призвести до збитків.

Скорпіон
Період активний, але не ду-
же сприятливий для здоров’я. 
Особливо у тих, хто не воло-
діє почуттям міри і схильний 

до надмірностей у всьому.  Можуть заго-
стритися наявні хронічні недуги. Слід по-
боюватися і травм, їх можуть отримати 
любителі екстремальних розваг.

Стрілець
Цей період може пробудити в 
вас спрагу ризику, гострих вра-
жень та фізичної активності. Ви 

можете зайнятися активним спортом, але 
зараз необхідно пам’ятати про обережність. 
Здоров’я в цей час може погіршитися, але за-
те для лікування цей період вдалий. Робота 
обіцяє бути вигідною, але для бізнесу невід-
повідний час — можливі збитки.

Козеріг
У цей час важливо зберегти на-
явні позиції в кар’єрі та бізнесі, 
не втратити те, що було досяг-

нуто раніше. Ваші матеріальні успіхи бага-
то в чому залежать від міцності ділових 
зв’язків і від чесності в партнерстві. Не-
бажано загострювати конкуренцію, нама-
гайтеся ладити з людьми і переконати їх у 
своїй корисності та надійності. 

Водолій
Період активний, схиляє до ін-
тенсивної витрати енергії, що 
дає можливість швидко від-
новлювати витрачені сили. 

Але в цілому ризик захворювань менший, 
ніж ймовірність отримання травм. Нерухо-
мий спосіб життя при цьому зовсім не корис-
ний, навпаки, вітається фізична активність. 

Риби
Настає вдалий час для того, 
щоб відправитися в подорож. 
У подорожі ви можете позна-
йомитися з цікавими людь-

ми. Це сприятливий період для науко-
вої, творчої та спортивної діяльності. 
Тиждень сприятливий для всього, що 
пов’язано з розширенням ваших особис-
тих горизонтів. Уникайте необдуманих 
проектів, ілюзій і самообману.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 14 по 20 серпня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне 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 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.
 Однокімнатну квартиру біля «Сільпо» 30,5 кв 
.м, 5/5, будинок цегляний, частковий ремонт, 
поміняні вікна, двері, частково з меблями. 
Тел.: 098 865 04 80.

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 також кормовий буряк, велику та малу картоплю.
Тел.: 050 437 83 90, 068 219 48 63.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. «Мудрі не гово-
рять пустих слів, … того, щоб справи 
їх не були невідповідними до їх слів» 
(китайська мудрість). 7. Випалена вог-
нетривка глина. 8. В’ялена на сонці ри-
ба, яку заготовляють жителі Півночі та 
Далекого Сходу. 12. Священне озеро 
буддистів. 13. Пробіг коней на корот-
ку відстань у спорті. 14. Батьківщина 

Одіссея. 17. Водорозчинна фарба. 18. 
Паломництво. 20. Великий хижий птах. 
23. Стародавня китайська настільна гра. 
24. Гірська стверділа смола. 25. Поці-
новувач прекрасного. 26. Велика жуй-
на рогата тварина. 30. Церковний при-
чет. 31. Нагромадження уламків криги. 
32. Найсухіше ігристе вино. 35. Вихід 
клоуна. 36. Бойове мистецтво. 37. Ні-

мецький фізик-теоретик. 40. Малосоль-
на свинина. 41. Спадковий аристокра-
тичний титул. 43. «Той, хто … плати за 
свою чесність, частіше всього продає 
свою честь» (Вовенарг).

По вертикалі: 2. Злісний бур’ян. 3. 
Американський фізик-експериментатор 
Стівен … . 4. Японська рисова настоянка. 
5. «Біда, якщо левами командує …» (Шиш-
ков). 6. Вищий прошарок суспільства. 
9. Ароматична смола, яку добувають 
з босвелії. 10. Велика неотруйна змія. 
11. Заховані коштовності. 15. Невелике 
відхилення від темпу в музиці. 16. «Хто 
не висушить сліз дитини, буде … сам» 
(африканське прислів’я). 18. Скаутська 
організація. 19. Індійський плямистий 
олень. 21. Гібрид одногорбого та дво-
горбого верблюда. 22. Давньогрецька 
богиня землі. 27. Хижий ссавець, що 
переважно живиться падаллю. 28. Тре-
нувальний спортивний снаряд. 29. Роз-
рекламована торгова марка. 33. Опера 
Глюка «… та Еврідіка». 34. Споруда для 
будування, стоянки та ремонту суден. 38. 
Панти. 39. Двохколісний віз у Середній 
Азії. 42. Богиня родючості у шумерів.

Відповіді на кросворд № 31:
По горизонталі: 1. «Дурість». 6. 

Квас. 7. Спіч. 9. Танка. 11. Шах. 12. Ока-
пі. 18. Амур. 19. Колобок. 20. Саго. 23. 
«Набоб». 24. Секта. 28. Діва. 29. Моло-
ток. 30. Ааре. 33. Патіо. 34. Шоу. 35. Ба-
кен. 38. Агар. 39. Ворс. 40. «Боятися».

По вертикалі: 2. Уран. 3. Тіпі. 4. 
Ікако. 5. Очоко. 8. Жакоб. 10. Ашуг. 13. 
Плащ. 14. Каркаде. 15. «Докором». 16. 
Босерон. 17. Полонез. 21. Чад. 22. ЕТА. 
25. Явка. 26. Лоток. 27. Каре. 31. Бівак. 
32. Такса. 36. Гало. 37. Морс.

1 2  3  4     

5 6

7     8      

9 10 11

 12     13   14     

15 16

17    18    19 20    

21 22

23 24     25     26

27 28 29

30    31     32    

33 34

 35     36   37      

38 39

 40     41      

42

43        

Щоб не трапилось біди
У спекотну і посушливу пору виникає загроза виникнення лісових пожеж. Дер-
жавне підприємство «Івано-Франківський лісгосп» звертається до мешканців 
району з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в лісі. Ці правила 
нескладні, їх своєчасне і ретельне виконання дозволить вберегтися від біди.
У пожежно-небезпечний період, перебу-

ваючи в лісі, необхідно пам’ятати наступне: 
забороняється розведення вог-

нищ (крім спеціально передбачених для 
цього місць і ділянок зон відпочинку, за-
лишки вогнища необхідно залити водою 
або засипати землею);

забороняється палити, кидати 
в лісі непогашені сірники, недопалки 
(крім місць, що обладнані для цього); 

забороняється випалювати суху 
трав’яну рослинність, викидати та спа-
лювати у лісі побутове сміття;

 забороняється заїзд автотран-
спорту на територію лісового фонду у 
не відведених для цього місцях.

Пам’ятайте!
При порушенні правил пожежної 

безпеки в лісі громадяни притягують-

ся до адміністративної та кримінальної 
відповідальності.

При виявленні вами пожежі у лісі 
повідомте пожежно-рятувальну службу 
за телефоном 101.

ДП «Івано-Франківський лісгосп»
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Вітаємо!
Колективи Тисменицької міської лікарні, рентгенкабінету 

щиро вітають колегу по роботі 
Людмилу Володимирівну 

ОСТРОВСЬКУ
з Днем народження та бажають здоров’я, затишку і спокою в родині,  достат-

ку,  мирного неба, поваги від людей, нехай Матінка Божа Вас охороняє, 
а Ісус Христос здоров’я посилає на многії та благії літа. 

Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

Вітаємо!
Директор будинку культури с. Драгомирчани, бібліотекар та вокальний ан-

самбль «Драгомирчанка» вітають художнього керівника 
Ігоря Степановича КУРІЯ 

з 55-літтям.
Шановний Ігоре Степановичу! Працювати поруч з Вами завжди приємно. 

Прийміть наші сердечні привітання з Днем народження! Зичимо Вам невпин-
ного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів. Бажаємо, щоб 

підґрунтям щасливого життя та плідної професійної 
діяльності були міцне здоров’я, серце, сповнене лю-
бові та добра, натхненна думка й щирі почуття. Нехай 
людська шана буде подякою Вам за плідну працю, 
чуйність, уміння творити добро.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя,
Лише добром для доброї людини. 
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі.
 Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

З ювілеєм!
Сільський голова села Майдан, члени 

виконавчого комітету, депутатський корпус 
вітають з 45-літтям депутата 

Майданської сільської ради, жителя с. Нова Гута 
Романа Дмитровича ДЗІКОВСЬКОГО.

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

 Хай в очах цвіте весна, а у серці — ясне літо.

  ПОГОДА

У понеділок, 14 серп-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +15°С, 
вдень: +22°С. Вітер пів-
нічно-західний 4 м/с.

У вівторок, 15 серпня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +12°С, денна: 
+23°С. Вітер пів нічно-
за хід ний 1 м/с.

У середу, 16 серпня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +14°С, вдень: 
+25°С. Вітер південно-
східний 2 м/с.

У четвер, 17 серпня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +16°С, денна: 
+27°С. Ві тер південно-
східний 1 м/с.

У п’ятницю, 18 серп-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +17°С, 
вдень: +29°С. Вітер пів-
денно-східний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Якщо бур’яни влітку ростуть осо-
бливо високі — зима сніжна.

  Сталий східний вітер — ознака 
припинення літніх дощів.

  Врожайне літо — на холодну зиму.
  Літо сухе, спекотне — на сніжну, 

морозяну зиму, вітряне — на зиму з 
хуртовинами.

14  серпня — Спас перший, ме-
довий, мокрий, Маковія

  Який Маковій, таке й Успіння (28 
серпня).

15 серпня — Степанів день
  Яка погода цього дня, така буде 

у вересні.
  Починали косити отаву. З’явилась 

отава — для сіна прибава.
16 серпня

  За цим днем прогнозували пого-
ду в жовтні.

  Вітер з вихорами — на сніжну зиму.
17 серпня

  Погожий день — то й листопад бу-
де погожий, а коли хмарно і дощить 
— то й листопад буде сірий, і рано 
засніжить.

Наостанок

В магазин побутової хімії та косметики В магазин побутової хімії та косметики 
«Плюс Маркет» (м. Тисмениця) «Плюс Маркет» (м. Тисмениця) 
на роботу потрібні продавці-консультанти. на роботу потрібні продавці-консультанти. 

Офіційне  працевлаштування, висока та своєчасна ЗП. 
Додаткова інформація за тел.:    097 142 63 29, 099 184 95 92.

Силянка танців від 
чорнолізького «Намиста»

Незважаючи на тривожні часи в Україні, мистецьке життя села Чорнолізці 
рясніє цікавими подіями. Переконливим доказом цього стала зустріч одно-
сельчан із найвидовищнішим жанром мистецтва — хореографією.

Другого серпня у Чорнолізцях свої 
надбання демонстрував танцюваль-
ний колектив «Намисто», який існує 
уже близько п’яти років. У святковому 
дійстві брали участь усі групи колекти-
ву, а їх налічується аж п’ять. Глядачів 
дивували своїм умінням дітлахи, під-
літки, які у своєму ще юному віці вже 
досягли певних мистецьких вершин 
і не уявляють свого життя без круго-
верті танцю.

Під час концерту публіка відчула 
справжнє естетичне задоволення та 

позитивний емоційний заряд. А сіль-
ський голова Антон Збіглей вручив по-
дяки учасникам «Намиста» і  незмінному 
керівнику та засновнику танцювального 
колективу — Яні Палюзі. Ведуча святко-
вого дійства Наталія Мельник побажала 
колективу натхнення, вдалих виступів і 
високих досягнень.

Перед населенням було пред-
ставлено 14 танцювальних номерів. 
Кожна група виконала по три хоре-
ографічні номери. А на завершення 
звітного концерту глядачі побачили 

дивовижний зведений танець усіх 
груп — «Сюїта», у якому є елементи 

гуцульського танцю, танку зі Східної 
України, Закарпаття та Покуття. Між 
хореографічними композиціями не 
обійшлося без солістів-вокалістів: 
Василя Слободяна, Тетяни Петрів, 
Галини Слободян та Галини Дани-
люк. Також свої пісні виконували 
учасники художньої самодіяльності: 
тріо дівчат, дует Михайла та Ігоря 
Фициків і дует Ігоря та Марії Банду-
рак. У кінці усім учасникам звітного 
концерту танцювального колекти-
ву «Намисто» було вручено подяки.

Наталія МЕЛЬНИК, 
директор будинку культури


