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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+13°С, вдень: +20°С. 

Вітер південно-західний 2 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +10°С, вдень: +25°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: +17°С, денна: +24°С. Вітер 
південно-східний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Пам’ятаймо 
своє минуле, 
щоб будувати 
щасливе майбутнє

 стор. 1, 2

 Футбольні 
звитяги у пам’ять 
про Героїв

 стор. 4

  «Бджілка» 
забриніла 
дитячими голосами
Освітянська обнова

 стор. 6

 Субсидії 
по-новому
п’ять важливих змін

 стор. 8

«Щоб будувати 
щасливе майбутнє»…

Особливим було перше вересня 2017 року в Одайській загальноосвітній школі 
І-ІІ ступенів. Не просто свято Першого дзвоника, не просто День знань – того 
дня на шкільному подвір’ї урочисто освятили каплицю Матері Божої, небес-
ної заступниці села Одаї, та меморіальний постамент пам’яті похоронених у 
1930-1940-х роках на подвір’ї теперішньої школи односельчан.

Святкова лінійка проходила за звич-
ним для освітніх закладів сценарієм, хо-
ча такий захід є завжди неповторним, 
передовсім, для його головних винуват-
ців – діток, які вперше сядуть за парти, і 
випускників школи. Вітаючи вихованців, 
колег та батьків з початком навчального 
року директор школи Галина Присяжнюк 
наголосила, що саме зараз стартує ре-
форма системи шкільної освіти (як відо-
мо, цього тижня Верховна Рада України 

прийняла відповідний закон). Директор 
нагородила похвальними листами кра-
щих учнів школи, побажала всім успіхів 
та звитяг. Зі словами Божого благосло-
вення звернувся до присутніх настоя-
тель церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
УАПЦ митрофорний протоієрей Михайло 
Петрів. Привітали школярів, а особливо 
першачків депутат обласної ради Василь 
Гладун, депутат районної ради Іван Тим-
чук. Марковецький сільський голова Іван 

Буртик вручив першокласникам подарун-
кові набори канцелярського приладдя, а 
Мар’яна Лукань від імені батьків засіяла 
їм на добру щасливу дорогу добірними 
зернами. Як звикле, розчулили присут-
ніх перші публічні (!) виступи найменших 
школяриків (їх цього року в Одайській 
школі восьмеро) та викликав щем схви-
льований виступ семи дев’ятикласників, 
яким через дев’ять місяців покидати рід-
ну школу.

Пролунав перший дзвоник, але вчи-
телі й діти не попрямували до класів. 
Символічним першим уроком на за-
пропоновану цього року тематику єв-
ропейської України стало освячення 
двох скульптур, зведених за сприяння 

церковного комітету та релігійної гро-
мади села, депутата Івано-Франківської 
облради Василя Гладуна, Тисменицької 

районної ради. Чин освячення здійснив 
отець Михайло Петрів. Одайські діти під 
керівництвом наставників підготували  
з цієї нагоди невелику програму.

Про каплицю в школі мріяли давно, 
а її з’ява та виконаний довкола ланд-
шафтний дизайн цілком гармоніюють 
з церковним подвір’ям, що знаходить-
ся навпроти та милує око подорожніх. 
Разом з тим уроком європейськості кор-
тить назвати встановлення в селі, де є 
одна православна конфесія, пам’ятника 
померлим односельчанам римо-като-
лицького віросповідання. Як розпові-
ла під час відкриття директор школи 
Г. Присяжнюк, її підопічні провели зна-
чну пошукову роботу, записали спогади 
старожилів, свідчення з інших джерел, а 
допомагала освітянам у цій роботі сіль-
ський бібліотекар Ганна Федорук. 

 Закінчення на 2 стор.

Ювілей козацького села

Третього вересня громада Чукалівки піднесено 
відзначила 365-ту річницю першої писемної згадки 
про село. Вірніше буде сказати – розпочала відзна-
чення, бо через потужну зливу, яка пройшла нашою 
округою минулої неділі, святкування довелося пере-
рвати, й організатори оголосили про «далі буде» – про-
довження урочистостей відбудеться наступної неділі, 
10 вересня. Втім, і перша частина була надзвичайно 
насиченою та цікавою.

Розпочалося святкування урочистою Літургією в 
церкві Благовіщення Святої Діви Марії, яку відслужив 
настоятель храму отець Любомир Паливода.

А рівно о третій годині відбулося відкриття ори-
гінального в’їзного знака на межі села з Івано-Фран-
ківськом. Домінуючий об’єкт виконаної за сучасними 
технологіями композиції – гордої постави козак з ша-
блею. Вгорі розміщено герб села, напис «Чукалівка» 
та число 365, а нижче – стислий опис легенди про 

походження назви села. За цим переказом, під час 
визвольної війни Богдана Хмельницького козацький 
загін вів у цій окрузі бої з польським військом, потра-
пив у полон, і знайшлося троє сміливців, які вирішили 
прориватися з оточення та загинули смертю хоробрих. 
«Ім’я одного з них – Чукало, ім’ям якого і названо се-
ло», – написано на плиті в’їзного знака».

 Закінчення на 7 стор.

Каплиця Матері Божої Пам’ятник померлим односельчанам

Перший дзвоникЦеремонія освячення

Вірте в себе! Вірте в свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості у своїх силах, ви не зможете бути успішним чи щасливим. 
Норман Вінсент Піл
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Франковий мотив 
з Тисмениці

Учні образотворчого відділу Тисменицької дитячої школи мистецтв ім. Йова 
Княгиницького беруть активну участь в різноманітних конкурсах з маляр-
ства. Початок нового навчального року ознаменувався черговим творчим 
здобутком. 
Учениця V-го класу школи мистецтв 

Софія Василик взяла участь в Відкри-
тому міському конкурсі образотворчо-
го мистецтва «Франковий мотив», який 
був присвячений 161-й річниці від дня 
народження Івана Франка, і відбувся 
27 серпня в Івано-Франківську. Софія 
здобула ІІІ-є місце в номінації об’ємно-
просторова композиція (11-13 років, ви-
кладач Надія Теличкан). Подяку від ор-
ганізаторів конкурсу отримала викладач 
Надія Теличкан, окрема подяка адре-
сувалася Тисменицькій ДШМ ім. Йова 
Княгиницького. 

Учениця постійно бере участь в 
різноманітних конкурсах саме в галузі 
скульптури, і мріє про навчання в Кра-
ківській Академії мистецтв на відділі 
скульптури. В травні цього року Софія 
стала номінантом премії ім. Йова Кня-
гиницького, заснованої Тисменицькою 
міською радою для відзначення тала-
новитих дітей нашого міста.

Вітаємо колектив школи мистецтв 
із першою у навчальному році відзна-
кою. Талановитій вихованці бажаємо 
подальших успіхів. Маємо надію, що її 
успіх окрилить наших учнів на нові мис-
тецькі здобутки. 

Адміністрація ДШМ 
ім. Й. Княгиницького 

Софія Василик зі своєю наставницею 
Надією Теличкан

Подяка
Жителі с. Чукалівка в особливий спосіб хочуть подя-

кувати нашому сімейному лікарю Уляні Петрівні Шаламай. 
За десять років роботи в Чукалівському ФАПі проявила 
себе як професіонал своєї справи, лікар з великої літери. 

Обладнано кабінети: закуплено нові меблі, придба-
но холодильник, пеленальний столик, дитячу вагу, мано-
метри та інше. На базі ФАПу діє навчально-практичний 
центр кафедри загальної практики (сімейної медицини)  
Івано-Франківського медичного університету.

А найбільше вражає чуйне ставлення до хворих. Уля-
на Петрівна іде на виклики і вдень, і вночі, Різдво і Великдень, дощ і сніг. Нам немає 
потреби добиратися в Лисець, тому що ми впевнені, що нам буде надана кваліфі-
кована медична допомога. Давно в нас не було такого лікаря як Уляна Петрівна.

Бажаємо їй міцного здоров’я, подальшої праці на теренах рідного села. 
14 підписів

«Щоб будувати 
щасливе майбутнє»…

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Стисло результат пошукової ро-

боти зафіксовано на вмонтованих у 
пам’ятник, що відтворює контури кос-
телу, гранітних плитах.

На одній з них читаємо:
«Пам’ять про померлих – святий 

обов’язок живих.
Тут свій спочинок знайшли наші од-

носельчани, похоронені у 30-40 рр. ХХ 
століття

Шкварок Іван Мартинович
Шкварок Марина
Сапа Розалія
сім’я Петруняків: Степан з Павліною, 

їхні діти Орися і Степанко
та інші невідомі
Вічна пам’ять»
На другій плиті – короткий історичний 

виклад. На  території теперішньої школи 
стояв римо-католицький костел (за часів 
Польщі в Одаях було чимало колоністів), 
довкола нього було декілька поховань. 
За радянських часів костел та надгробки 
зруйнували, в 1969 році на цьому місці зве-
ли колгоспну контору, а перед нею встано-
вили бюст більшовицького діяча Кірова. 
Той бюст знесли на зорі незалежності, а 
контору в 1994 році передали під школу. 
Виступаючи на відкритті Галина Присяж-
нюк дала зрозуміти, що ідея увіковічнення 

пам’яті померлих та загиблих у трагічному 
вирі тих літ колоністів не у всіх мешканців 
села знаходила схвалення, але отримала 
підтримку пароха та церковного комітету. 
Відтак, він зведений за сприяння грома-
ди церкви Різдва Пресвятої Богородиці. 
На цій плиті читаємо: «Пам’ятаймо своє 
минуле, щоб будувати щасливе майбут-
нє». І ці слова варто пам’ятати кожному.

Володимир ЗАНИК

P. S.: 
Упродовж останніх років адміністра-

ція та колектив Одайської ЗОШ на чолі 
з Галиною Присяжнюк докладає нема-
ло зусиль для покращення матеріаль-
ної бази та, власне, вигляду шкільного 
приміщення й території. Вкрай необхід-
но зробити реконструкцію даху, онови-
ти фасад школи. А вже цього місяця на 
подвір’ї школи мають відкрити дитячий 
майданчик.

Подяка
Громада села Клубівці та виконав-

чий комітет Клубовецької сільської ради 
висловлюють щиру подяку депутату Вер-
ховної Ради України Михайлу Довбенку 
за допомогу у виділенні коштів на будів-
ництво спортивної зали у селі Клубівці.

Оголошення
Виконавчий комітет Ямницької сільської ради звертається до жителів с. 

Ямниця з пропозицією долучитись до обговорень детального плану території 
урочища «Луги», частина якого передбачена до відведення учасникам АТО. 
Детальний план території розміщений на сайті Ямницької сільської ради. 

В приміщенні Ямницького НВК 10 вересня 2017 року о 16.00 відбудуться 
громадські слухання по даному питанню.

Віват!
Асоціація сільських 

та селищних голів Тисменицького 
району, дружній колектив, 

виконавчий комітет 
та депутатський корпус 

Ганнусівської сільської ради 
здоровлять із 25-річчям 

наймолодшого колегу по ниві 
місцевого самоврядування — 
сільського голову Ганнусівки 

Ігоря ЛУКАШЕВИЧА.
Бути керівником — мистецтво і 

щоденна складна робота. Однак не 
зважаючи на юний вік, Ви справляєтеся з цим стратегічним і тактичним завдан-
ням, розвиваючи село, покращуючи добробут ганнусівської громади. 

 Нехай життя буде багатим: 
 На здоров’я і на силу, і на доленьку щасливу! 
 На яскраві довгі роки без турбот і без мороки. 
 На прибутки і достаток  — на фінансовий порядок! 
 На підтримку і повагу, на рішучість і відвагу, 
 На тепло і розуміння, на удачу і везіння. 
 На шикарний стиль та моду, елегантність і на вроду! 
 На круїзи при погоді, відпочинок на природі. 
 На розумне, добре, вічне, на строкате й різнобічне. 
 Словом — на усе прекрасне, на постійне й своєчасне! 
 Зичим успіхів, визнання і великого кохання!

З днем народження, дорогий Ігоре Ігоровичу! 
Щастя і здоров’я від усіх співробітників!

Гості свята: І. Тимчук, В. Гладун, І. Буртик, о. М. Петрів та директор школи

Виступає Галина Присяжнюк
Одайські першокласники-2017

Гроші – у місцевих скарбничках
За даними уряду, за 7 місяців цього року місцеві бюджети зросли на 24,9 
млрд грн порівняно з минулим роком і сягнули 102,8 млрд грн. При цьому 
бюджети 366 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) сягнули 4,7 млрд грн, 
що на 39,8% вище, ніж минулого року. Зростання забезпечує фінансова де-
централізація, і тенденція до збільшення триватиме далі. Прогнозована сума 
на 2017 рік складає понад 170 млрд грн.  

З 1 січня 2018 року до місцевих бю-
джетів буде надходити ще більше подат-
ків. Зокрема, законодавство передбачає 
такі надходження: 5% рентної плати за 
користування надрами для нафто- і га-
зовидобування; 100% єдиного податку 
від сільгоспвиробників; 13,44% акциз-
ного податку з пального. 

Крім того, у держбюджеті на 2018 рік 
знову будуть заплановані міжбюджетні 
трансферти для областей, ОТГ і районів. 
Зокрема, з наступного року їх зможуть 
отримати 1045 місцевих бюджетів, серед 
них – 47 нових ОТГ, у яких вибори відбу-
лися цього року. Власне, вони зможуть 
отримати базову та додаткову дотації (на 
утримання шкіл, садочків та лікарень), а 
також компенсацію на податкові пільги 
зі сплати земельного податку.  

Як і раніше, місцевим бюджетам буде 
надана медична та освітня субвенції, при-
чому обсяг останньої розраховуватиметь-
ся згідно з новою формулою. Важливим 
показником буде саме кількість учнів. Та-
кож передбачається субвенція на дороги 
з Державного дорожнього фонду.

За даними Мінрегіону, кошти місце-
вих бюджетів в основному витрачають 
на капітальний ремонт доріг, громад-
ський транспорт, ремонт та оснащення 
освітніх і медичних закладів, відкриття 
центрів надання адмінпослуг, будівни-
цтво житла, дитячих і спортивних май-
данчиків, центрів культури, зведення 
водогонів і сортувальних станцій сміт-
тя тощо. 

Загалом, за даними Держстату, за 
півроку в Україні було виконано буді-

вельних робіт на суму 36 млрд грн. Це 
майже на 25% більше, ніж минулого ро-
ку. На думку експертів, те, що громади 
можуть самі розпоряджатися своїми до-
ходами, цьому дуже сприяє. 

Ще більші можливості для ефективно-
го використання коштів на місцях мають 
об’єднані територіальні громади. Сьогодні 
їхня кількість сягає 413 ОТГ, однак у повні 
бюджетними перевагами користуються 
ті, що були створені раніше. Цього року 
міжбюджетні відносини із центральною 
владою мають 366 ОТГ. Вони повністю 
самостійно розпоряджаються власними 
доходами і мають можливість за держав-
ний кошт оптимізувати школи й лікарні, 
а також покращити свою інфраструктуру. 
Мінрегіон уже погодив 933 інфраструктурні 
проекти від ОТГ на загальну суму майже 
792 млн грн. Але це лише половина від 
запланованої суми, й об’єднані громади 
ще мають час, щоб подати свої проекти 
й отримати на них гроші.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю
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«Гуцулія» в Чернієві — 
не просто концерт

Останньої неділі серпня гостинно прийняло село Черніїв Національний Ака-
демічний Гуцульський ансамбль пісні і танцю Івано-Франківської обласної 
філармонії (керівник народний артист України Петро Князевич, балетмейстер 
народний артист України Іван Курилюк, керівник оркестру заслужений артист 
України Василь Курцеба). Святковий захід був приурочений 26-й річниці неза-
лежності України та 630-й  річниці від дня першої писемної згадки про село. 
«Звісно, — говорить сільський голова Чернієва Богдан Грейда, — такі імениті 
артисти на сцені нашого сільського клубу — подія дуже радісна для всіх чер-
ніївчан. І сільська рада постаралась організувати таке свято».

Програма святкового заходу не об-
межувалась тільки концертом. Жителі 
села мали гарну нагоду зібратись разом, 
обговорити нагальні проблеми села. Міс-
цеве самоврядування — це та влада, 
котра найкраще знає проблеми людей 
і старається розв’язувати їх. Підтвер-
дження цих слів був і виступ сільсько-

го голови перед початком концерту. Він 
докладно інформував громаду про вже 
зроблене і подальші завдання. «Об’єкт 
номер один, — підкреслив Богдан Грей-
да, — дитячий садок. Будівництво його 
йде повним ходом. І, надіємось, наступ-
ного року роботи будуть завершувати-
ся, зробимо гарний заїзд для зручності 

батькам. Дякуючи народному депутато-
ві Михайлові Довбенку, для садочка з 
Кабміну додатково виділено один міль-
йон гривень».

Сільський голова висловив вдяч-
ність також народним депутатам України 
Юрію Бабію та Володимирові Шкварилю-
ку за виділені два мільйони гривень на 
реконструкцію і будівництво стадіону. 
Як запевнив Богдан Грейда, стадіон від-
повідатиме сучасним вимогам, будуть 
зроблені європейського зразка трибу-
ни, а також роздягальня.

Цілком зрозуміло, що для задово-
лення тих чи інших потреб громад необ-
хідні інвестиції. «Без інвестицій було б 
дуже складно, — говорив сільський го-
лова. — За підтримки нашого жителя 
Олега Овчара багато інвесторів повер-
нулося в наше село. Ми почали рекон-
струкцію наших доріг,  будівництво ди-
тячого садка, інших об’єктів фактично 
з нуля. Щодо доріг. Зроблено поточний 
ремонт вулиць Калнишевського, Богда-
на Лепкого, Богдана Хмельницького, Но-
ва. Завершуємо брукування тротуарів в 
центральній частині села. За підтрим-
ки нашого спонсора Василя Війтенка 
заасфальтовані вулиці Марковецька, 
та Медична, зроблено проект на клуб».

Інформуючи про завдання, які вже 
вдалось виконати, сільський голова 
торкнувся також проблеми вуличного 
освітлення. За словами Богдана Грей-
ди, зроблено вуличне освітлення ву-
лиць Медична, Зелена, Ясна, Стефіні-
на, Січинського.

Огорожа майданчика біля школи, 
встановлення бруківки, — все це в пе-
реліку добрих справ для черніївської 
громади, однак будівництво, в подаль-
шому, нового клубу, є очевидним і ду-
же важливим завданням. Попри те, що 
сцена діючого клубу цього святкового 

дня для «Гуцулії» була, може, й трохи за-
мала, концерт вдався на славу. 

Репертуар ансамблю — це запальні 
танці, народні пісні, повстанські. Глядачі 
мали прекрасну можливість насолоджу-
ватись хореографічними композиціями 
і чудовим виконанням пісень впродовж 
майже двох годин. Атмосфера в залі була 
наповнена радістю зустрічі зі справжнім 
великим мистецтвом і нашими прикар-
патськими талантами. Бурхливі овації 
щоразу — це вияв любові, захоплення, 
визнання, концерт пройшов, як то ка-
жуть, на одному диханні. Захоплювало 
все: рух, динаміка, пластика і… головне 
– в цьому всьому сценічному святково-
му дійстві була наша українська душа.

На завершення концертної програ-
ми всі разом, артисти і глядачі, заспіва-
ли Державний Гімн України. Сільський 
голова Богдан Грейда від імені присут-
ніх черніївчан щиро подякував всім ви-
конавцям. До речі, в «Гуцулії» виступає 

і черніївське подружжя Марія і Петро 
Марцинюки. Приємно було також по-
чути, як мешканці села щиро дякували 
сільському голові за організацію такого 
чудового святкового подарунка.

Ігор ГОРОДЕЦЬКИЙ

Діалог книжників
22 серпня працівники Тисме-
ницької ЦБС приймали делега-
цію польських колег з Ополь-
ського воєводства, очолювану 
директором воєводської публіч-
ної бібліотеки м. Ополє Тадеушем 
Хробаком. Варто зазначити, що 
з 19 по 24 червня в Опольському 
воєводстві побувала делегація 
бібліотекарів з Івано-Франків-
ської області, а серед них ди-
ректор Тисменицької ЦБС.

Приємно, що підтримати нас у прийомі закордонної делегації 
радо відгукнулися представники районної влади – заступник голови 
Тисменицької райдержадміністрації Степан Мандибур та заступник 
голови районної ради Ігор Федоришин, начальник відділу культури 
Олександра Стефінко. Цьогоріч виповнилося 15 років співпраці між 
Тисменицьким районом та польськими містами Рацібуж і Стшельце 
Опольскє. З цього приводу у виставковому залі районного будинку 
культури представлено виставку дитячих малюнків юних польських 

художників, яку мали можливість оглянути наші гості. В Тисмениць-
кій РБ до уваги гостей було представлено тематичну експозицію ма-
теріалів про партнерські стосунки між містами. Гості змогли поспіл-
куватись із міським головою професором Степаном Свораком, ди-
ректором ДІЛ «Сузір’я», постійним користувачем і просто хорошим 
товаришем бібліотеки Богданом Нагорняком. Цікаву і змістовну екс-
курсію в музеї нашого міста провела Лілія Лишега. Ще гості відвідали 
бібліотеки-філіали в селах Ямниця та Чорнолізці, де мали можливість 
також поспілкуватися з сільськими головами Миколою Зелінським 
та Антоном Збіглеєм.

Ірина МЕЛЬНИК, директор ЦБС

Духівник трудових 
мігрантів

«Радійте зустрічам, у них є щось Божественне» – саме цими 
заповітними словами отця Василя Поточняка хочеться почати 
про недавній захід у районній бібліотеці. Презентувати книгу 
«З дороги зцілення (на світлу пам’ять о. Василя Поточняка)» 
до нас завітали письменниця з Клубівців, наша добра і щира 
подруга пані Оксана Пронюк та пані Ольга Шкляр – представ-
ниця спільноти колишніх заробітчан «Пієта», яким Господь дав 
ласку бути особисто знайомими і співпрацювати з отцем Ва-
силем Поточняком, сповненим дивовижної волі та правдивої 
християнської любові й віри чоловіком, котрий за своє корот-
ке життя й душпастирське служіння залишив незгасний слід 
у серцях тисяч людей.

Учасники зустрічі, а це були 
бібліотекарі Тисменицької ЦБС, 
вже не вперше зустрічаються 
з нашими гостями, і кожна зу-
стріч несе багато яскравих емо-
цій. Здавалось, привід сумний, 
адже герой книги уже не серед 
нас, та пам’ять про нього дарує 
радісні моменти і спогади. Це 
все читалось по очах у присут-
ніх під час перегляду презента-
ції про життєвий шлях о. Василя 
Поточняка «Апостол трудових 
мігрантів».

В особі отця Василя маємо 
гарний приклад молитви і дові-
ри Богові «аж до сліз і перемоги 
у випробуваннях», в кожній жит-
тєвій ситуації, радісній чи при-
крій. Починаючи з 2001 року о. 
Василь опікувався українцями 
Італії, а згодом, після створення 
Пасторально-міграційного від-
ділу – українцями емігрантами 
в європейських країнах, де не 
було структур УГКЦ. У 2006 році 
отець В. Поточняк став організа-
тором десятиденної пішої про-
щі мігрантів та їх родин «Сам-
бір – Зарваниця», яка з року в 
рік робиться все масовішою та 
натхненнішою. З 2008 року був 
організатором та натхненни-
ком щомісячних зустрічей мі-
грантів, нічних прощ та моли-
товних чувань мігрантів та їх 

рідних у різних містах України: 
Львові, Дрогобичі, Стрию, Сам-
борі, Івано-Франківську, Гоше-
ві, Болехові, Тернополі, Києві, 
організатором Великопосних і 
Передріздвяних реколекцій для 
прочан, ідейним натхненником 
спорудження пам’ятника трудо-
вим мігрантам (заробітчанам) у 
Зарваниці, фестивалю мігрант-
ської творчості у Зарваниці та 
багатьох духовних і культурно-
патріотичних починів. 

З серпня 2012 року трива-
ла боротьба отця Василя проти 
страшної недуги – раку легень, 
в якій він мужньо стояв у вірі, 
у великому дусі та терпінні. Та 
попри все він безперервно про-
довжував підготовку та органі-

зацію прощі з Самбора до За-
рваниці. «…Де Бог кличе, там я 
є щасливий» – твердив отець 
Василь Поточняк.

 Віримо, що зараз отець є 
щасливим біля Господа Бога і 
вимолює щастя для нас, нашої 
Церкви, яку дуже любив і нази-
вав Небом, для нашої України, 
вірним сином якої був до остан-
нього подиху. Його слово нади-
хає нас досі: «Не смійте сумніва-
тися в Україні! Не нарікайте на 
Україну і наш народ!.. Мусимо 
робити кожен усе, що від нас за-
лежить, для спільної перемоги, 
а не нарікати…» Він горів і запа-
лював у кожному дію для Бога і 
України: «…Не нарікаймо, а дя-
куймо, не сумуймо, а радіймо, не 
користаймо, а служімо…»

Власне у служінні – як на 
прощі, так і в родині, у суспіль-
стві – отець вбачав істинну ра-
дість, благодать, любов.

Говорити багато про нього 
– це нічого не говорити, бо він 
сам за себе все сказав. Не нарі-
кав, дякував, любив, прощав…. 
Справжній друг для кожного, 
хто знайомий з його особистіс-
тю. Часточка о. Василя Поточ-
няка є і у нашій бібліотеці. Це 
Біблія підписана ним власноруч 
і подарована для Тисменицької 
РБ. Не сумуймо. Він з Богом. А 
тільки принесімо Богові подяку, 
як того вчив і він. Адже люби-
ти можна не тільки тих, хто жи-
вий, а й тих, кого Бог назавжди 
оселив у своєму серці. У нашій 
пам’яті, у молитвах, у думках 
отець Василь Поточняк – при-
клад українського священика. 
Він – духівник, лідер, патріот, 
він – той, що відважно йде і ве-
де за собою. Таким був, таким 
і буде... Бог обирає кращих... 
Вічная пам’ять!

Любов ГЛОДОВ’ЮК

P.S. Окрема подяка нашим 
гостям за подаровані книги Ігоря 
Лазоришина «Кроки до неба» та 
Олени Гінди «Поетична творчість 
української трудової спільноти в 
Італії початку ХХІ століття».

На черніївській сцені іменита «Гуцулія» 

Співає народна артистка України Ірина Фуштей 

Сільський голова Чернієва (зліва) Богдан Грейда і завідувач Черніївського стаціонарного 
відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян Іван Судак під 

час святкового заходу      

Колектив ЦБС із польськими колегами
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Дитячий футбольний турнір 
в «Дем’яновому Лазі»

Другого вересня в меморіальному комплексі «Дем’янів Лаз» відбулось відкриття VІ 
дитячо-юнацького турніру з міні-футболу Кубок пам’яті українських героїв. 

Ідея проведення Кубку меморіалу наро-
дилася в жовтні 2010 року за досить цікавих 
обставин, коли вчителі Криховецької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів історик Михайло Фреїк та фізкуль-
турник Олег Гнатишин привели на екскурсію 
до музею чергову групу школярів – учнів 7 
класу. Двоє з них, а саме Андрій Костишин 
і Роман Хом’як розгледіли, що серед речей, 
знайдених під час розкопок і виставлених 
в експозиції, є футбольний черевик – бутс. 
Наукові працівники музею припустили, що 
бутса могла належати члену ОУН Федору Пас-
тушенку з села Павлівка Тисменицького ра-
йону, що захопився футболом навчаючись у 

Празі. Повернувшись додому, Федір Пасту-
шенко займався активною громадською ді-
яльністю, будучи співзасновником в рідному 
селі товариств “Пласт”, “Сокіл”, спортивного 
товариства “Луг” та читальні “Просвіта”. Він 
організував футбольну команду з юнаків Пав-
лівки і Ямниці, що виступала під українським 
стягом по довколишніх селах. Після приходу 
радянської влади, влаштувавшись бухгалте-
ром в Станіславському відділку управління  
залізниці, грав за її футбольну команду. Тому 
виникло припущення, що йому міг належа-
ти цей черевик. Встановити точно власника 
спортивного взуття наразі не можливо. Ни-
ми могли бути також Онуфрій Миколайович 
Стасюк, 1910 р. н., Пилип Дем’янів: гравець і 
капітан футбольної команди “Сокіл” з с. За-
гвіздя, заарештовані в перший день війни, 
22 червня 1941 року. З матеріалів однієї з 
кримінальних справ стало відомо і про цілу 
групу українських футболістів з Долини, що 

боролись з комуністичою диктатурою і були 
знищені карателями-енкаведистами. Серед 
них: Ярослав Мазуркевич, Юліан Бойдуник, 
Василь Маруняк та інші. Завідувач музею 
Михайло Фреїк запропонував для вшану-
вання пам’яті Федора Пастушенка та інших 
знищених кривавим режимом футболістів 
провести кубок по футболу серед юнаків. 
Починання знайшло підтримку в місцевому 
товаристві «Меморіал”, обласних організаці-
ях НРУ та КУНу та Всеукраїнському братстві 
ОУН-УПА, які стали першими меценатами 
турніру. Своє сприяння надала і обласна фе-
дерація футболу, до яких з другого турніру 
долучилась і обласна організація ГО «Па-
тріот України». З кожним роком змагання 
набували все більшої популярності. Відтак 
організаційний комітет турніру для пошану-
вання всіх поколінь українських футболіс-
тів, що загинули в борні за народ і власну 
незалежну державу (в тому числі й учасни-
ків АТО Тараса Ярославовича Шевченка та 
Олега Басараба, які поховані на кладовищі 
неподалік меморіалу), дещо змінив назву 
турніру і розширив віковий склад учасників, 
розділивши їх на три групи: молодшу – з 9 
до 11 років; середню – з 12 до 14 років та 
старшу – з 15 до 17 років. 

Особливістю цьогорічного турніру ста-
ло значне збільшення спортивних відзнак та 
призів завдяки меценатству івано-франків-
ського підприємця Олега Васильовича Савчу-
ка та його фірми «Професійне обладнання». 

Збір і реєстрація команд проходили в 
музеї “Дем`янів Лаз” з 9 години ранку. Юнаки 
з Ямниці прийшли найшвидше, і не прогада-
ли, ставши переможцями турніру в старшій 
віковій групі, позаяк як кажуть у нас: «Хто 
рано встає, тому Бог дає». Перед зібранням 
виступив голова організаційного комітету 
Михайло Фреїк, який розповів про історію 
зародження даних змагань, відзначивши, що 

Галичина була місцем народження перших 
українських команд, а засновник молодіж-
ного товариства «Січ» на Снятинщині Кирило 
Трильовський у 1906 році видав правила гри 
у футбол (копанку) на українській мові. Голо-
ва ОО «Національний корпус» Сергій Сивачук 
нагородив почесними відзнаками «За оборо-
ну Маріуполя» полковника міліції у відставці 
Ярослава Манжелея і парамедика обласного 
осередку «Національні дружини» Володимира 
Костика. Згодом учасники турніру ознайоми-
лися з експозицією, помолилися в каплиці 
меморіалу жертв комуністичного терору, по-
клали  квіти та запалили свічки пам`яті на 
могилах героїв, що віддали життя за наше 
мирне життя у вільній європейській державі 
з тисячолітньою історією. Зі словами подяки 
до них звернулася мати полеглого в боях на 
Донбасі О. Басараба – пані Леся. 

Самі змагання, як і у два попередні ро-
ки, гостинно прийняло село Угринів Тисме-

ницького району на майданчику із синтетич-
ним покриттям біля школи. А організатори 
змагань потурбувались про командні та пер-
сональні нагороди для учасників змагань і 
вболівальників. 

Цьогоріч до участі у змаганнях зголоси-
лося 10 команд з Тисменицького (6) і Калусь-
кого (1) районів та м. Івано-Франківська (3). 
На жаль, декілька команд, які напередодні 
зголосилися на участь в турнірі, не змогли 
прибути до МК «Дем’янів Лаз»: це минулоріч-
ний переможець в середній групі – команда 
з Драгомирчан та учасники попередніх ро-
зіграшів Кубка – футболісти з с. Стриганці 
та команда з с. Бринь Галицького району. 

В старшій віковій групі запеклу боротьбу 
за перше місце вели давні суперники: «Ви-
хор» Ямниця та ФК «Угринів». Минулого року 
останні вибороли перемогу у фіналі, а цього-
річ «Вихор» взяв реванш, обігравши господа-
рів з рахунком 3:2 в матчі відкриття змагань. 
До слова, Андрій Іваночко з с. Ямниця забив 
перший гол турніру. Третьою стала футболь-
на команда «Чорнолізці». 

В середній групі перемогу нарешті здо-
був «Авангард» Загвіздя на чолі з ветераном 
тренерської праці Юрієм Ципердюком. Друге 
місце посіли футболісти з села Угринів, які 
напередодні взяли активну участь у толоці 
по прибиранню стадіону та прилеглої терито-
рій разом з членами оргкомітету. За це вони 
отримали можливість взяти участь в конкурсі 
з пробиття пенальті, який справедливо виграв 
той, хто найкраще працював. Ним став Вадим 
Ментус, отримавши фірмовий футбольний 
м’яч. Решта: Арсен Віятин, Олександр Шаран, 
Сергій Шаран, Іван Гавриш, Андрій Пронь, 

Владислав Каляндрук отримали футболки 
від одного з організаторів – «Національного 
корпусу». ІІІ місце і «бронзові» медалі здобу-
ла команда  Української гімназії № 1. В мо-
лодшій групі тріумфувала команда «Сокіл» 
Павлівка, яка прибула на чолі з головою се-
ла Іваном Вацебою. ІІ місце і «срібні» медалі 
отримав «Сокіл» Боднарів на чолі з відомим 
в Галичині організатором дитячого футболу, 
членом обласної федерації футболу Василем 
Луцьким, а ІІІ місце дісталося команді з УГ 
№1 м. Івано-Франківська. 

Кращими гравцями стали Святослав 
Надвірнянський «Сокіл» Боднарів; Андрій Ка-
ляндрук ФК «Угринів»; Олександр Тимченко 
ФК «Угринів». Звання кращого бомбардира 
здобули Олександр Вацеба «Сокіл» Павлівка 
(4 голи); Назар Лаврук «Авангард» Загвіздя 
(3); Андрій Танчук ФК «Угринів» (3).

Кращими воротарями названо Макси-
ма Сабаду «Сокіл» Павлівка; Олега Доцяка 
«Авангард» Загвіздя, а також Вадима Секер-
дея з ямницького «Вихора». Приз глядаць-
ких симпатій з написом «Лицарю турніру від 
прекрасних панянок» отримав Андрій Ільків.

Команди-переможниці отримали пе-
рехідні кубки, грамоти і медалі, а призери – 
медалі та грамоти. За відмінну роботу була 
нагороджена бригада арбітрів в складі Іллі 
Фреїка, Віталія Глуханика та Сергія Філюка. 
Волонтери з «Національного корпусу» тра-
диційно пригощали всіх бажаючих печивом 
та питною водою, а також роздавали місце-
вій малечі повітряні кульки. Сільський го-
лова Павлівки Іван Вацеба запросив юних 

футболістів та організаторів турніру на від-
криття нового майданчика із синтетичним 
покриттям, яке відбудеться незабаром. Ціл-
ком вірогідно, що наступний розіграш кубка 
відбудеться саме там. 

Організатори Кубка пам’яті українських 
футболістів-героїв планують ще цьогоріч за-
снувати Суперкубок і організувати турнір за 
участю команд, що тріумфували у попере-
дні роки.

Герої не вмирають! Їх подвиг – джерело 
наших звитяг. Слава Україні! Слава Героям!

Михайло ФРЕЇК, 
завідувач МК «Дем’янів Лаз»

  ФУТБОЛЬНІ ОБРІЇ СЕЗОНУ 2017/2018

Наші — на обласній арені
В обласному чемпіонаті та першості, що стартували 13 серпня, вже зіграно по 

чотири тури. За найвищі відзнаки у чемпіонаті Прикарпаття єдиний представник 
Тисмениччини — ямницький «Вихор» змагається із 13 суперниками. Після прове-
дених турів наша команда посідає восьму позицію турнірної таблиці, маючи у сво-
єму активі одну перемогу та нічию, дві поразки. 

Результати чемпіонату першої ліги Івано-Франківської області. 1 тур, 13.08: 
«Вихор» Ямниця – «Колос Городенківщини» – 0:1. 2 тур, 20.08: «Придністров’я» – 
«Вихор» – 2:2. 3 тур, 27.08: «Вихор» – «Тепловик-ДЮСШ №3» – 1:2. 4 тур, 3.09: «Кар-
пати» Б – «Вихор» – 1:5.

За першість у другій лізі області боротьбу розпочали із трьох поразок аматори шкі-
ряного м’яча міста Тисмениця. 1 тур, 20.08: «Кремінь» – «Хутровик» – 4:1.2 тур, 27.08: 
«Хутровик» – СФК «Богородчани» – 1:3. 3 тур, 3.09: «Медик-Лісівник» – «Хутровик» – 2:0.

Чемпіонат ДЮФЛІФО. 1 тур, 12.08: «Колос Городенківщини» — «Вихор»  — 2:7. 
2 тур, 19.08: «Вихор» — «Придністров’я» — 3:0. 3 тур, 26.08: Тепловик-ДЮСШ №3»  — 
«Вихор» — 2:2. 4 тур, 2.09: «Вихор» — «Карпати» Болехів — 7:0. Першість ДЮФЛІФО. 
1 тур, 20.08: «Кремінь» — «Хутровик» — 5:1. 2 тур, 27.08: «Хутровик» — СФК «Бого-
родчани» — 4:1. 3 тур, 3.09: «Медик-Лісівник» — «Хутровик» — 4:2.

На полях Франківщини стартував розіграш обласного Кубка з футболу сезону 
2017-2018 років, у якому за головний трофей змагатимуться 26 команд: 14 пред-
ставників першої ліги області, 12 – другої. Випробовуватимуть фортуну дві фут-
больні дружини Тисмениччини. Суперником тисменицького «Хутровика» на попе-
редньому етапі жереб вибрав пістинський «Кремінь», а ямницькому «Вихору» діс-
талася «Касова» Бовшів. Матчі за право виходу до 1/8 фіналу відбулися 7 вересня. 

Разом з тим ще дві футбольні команди нашого району доводять свою виконав-
ську майстерність у розіграші Кубка чемпіонів районів та міст сезону 2017/2018. 
ФК «Авангард» Загвіздя, як чемпіон району попереднього сезону, виборов право 
змагатися у Кубку чемпіонів та чорнолізький «Козацький острів» — срібний при-
зер чемпіонату району. Згідно із регламентом змагань, на першому етапі команди 
розділені на чотири групи за територіальним принципом. «Козацькому острову» 
у групі Б у суперники дісталися снятинські «Вовки», ФК «Прибилів» Тлумацького 
району та тисменичанський «Арсенал». У першому колі на «козаків» чекають три 
поєдинки (стартову гру 30 серпня ФК «Козацький острів» із ФК «Прибилів» завер-
шив з нічийним рахунком — 1:1). Попереду дві гри 13 та 21 вересня, де «козаки» 
гратимуть на виїзді із «Арсеналом», а тижнем пізніше прийматимуть «вовків». 

Загвіздянський «Авангард» свій перший матч у групі В провів 7 вересня із ві-
кторівською «Луквицею». У наступному матчі 13 вересня загвіздянці приймати-
муть ФК «Крихівці», у третьому турі 21 вересня на виїзді гратимуть із ФК «Верхня 
Липиця». Уболівальники, приходьте підтримати своїх улюбленців у їхньому праг-
ненні довести свою перевагу на обласній арені. 

Три ліги на районній арені
Вже вдруге Тисменицька районна федерація футболу проводить футбольний 

чемпіонат за схемою «осінь/весна». Особливістю є те, що змагання аматорів шкі-
ряного м’яча відбуватимуться у трьох лігах: Прем’єр-, друга та третя ліги. Хоча по-
кинула вищий дивізіон футбольна команда «Клубівці», яка новий сезон проведе у 
І лізі, натомість підвищився у класі переможець І ліги сезону 2016/17 — ФК «Угри-
нів». Відтак варто відмітити, що у Прем’єр-лізі, що стартувала 13 серпня, беруть 
участь, як і минулоріч, 11 команд, які зіграли вже по чотири тури. 

Результати стартових турів чемпіонату району. 1 тур, 13.08: ФК «Угринів» — 
«Ураган» Черніїв (юнаки — 17:1; дорослі — 0:2); «Сокіл» Чукалівка — «Сокіл» Під-
лісся (1:5; 4:2); «Авангард» Загвіздя — «Козацький острів» Чорнолізці (2:0; 1:0); 
ФК «Радча» — «Колос» Братківці (1:2; 0:1); «Бистриця» Старий Лисець — «Дружба» 
Драгомирчани (1:1; 4:1).

2 тур, 20.08: «Козацький острів» Чорнолізці — «Сокіл» Чукалівка (3:2; 2:0); «Би-
стриця» Старий Лисець — ФК «Радча» (3:1; 5:0); «Колос» Братківці — «Авангард» 
Загвіздя (2:1; 1:0); «Сокіл» Підлісся — «Стримба» Липівка (3:0; 2:2);«Дружба» Дра-
гомирчани — «Ураган» Черніїв (6:1; 2:6). 

3 тур, 27.08: ФК «Угринів» — «Сокіл» Підлісся (0:2; 5:3); «Стримба» Липівка — 
«Козацький острів» Чорнолізці (2:0; 1:2); «Сокіл» Чукалівка — «Колос» Братківці 
(1:1; 1:3);  «Авангард» Загвіздя — «Бистриця» Старий Лисець (0:1; 3:1);  ФК «Радча» 
— «Дружба» Драгомирчани (2:1; результат дорослих анульований рішенням КДК 
за бійку на стадіоні — команді села Радча зарахована поразка -:+. Стадіон села 
Радча дискваліфікований на одну гру). 

4 тур, 03.09: ФК «Радча» — «Авангард» Загвіздя (1:7; 1:3); «Бистриця» Старий Лисець 
— «Сокіл» Чукалівка (5:1; 5:4); «Колос» Братківці — «Стримба» Липівка (1:1; 1:1); «Козаць-
кий острів» Чорнолізці — ФК «Угринів» (2:1; 2:1); «Сокіл» Підлісся — «Ураган» Черніїв (2:1; 
-:+ (рішенням КДК дорослому складу Підлісся за побиття арбітра скасовано результат 
гри, команді зарахована поразка, а двох гравців дискваліфіковано на 10 ігор). 

Боротьбу за трофеї нового футбольного сезону 2017/2018 у нижчому дивізі-
оні (другій та третій лігах) розпочали 15 команд Тисмениччини. У другій лізі, що 
стартувала 20 серпня, у порівнянні із попереднім сезоном, відбулися зміни. Під-
вищився у класі ФК «Угринів». Футбольний клуб «Козацький острів», що минулий 
сезон представлений був у двох лігах, зараз стартував виключно однією командою 
у вищому дивізіоні.  Одразу три учасники першості перейшли у третю лігу — «Со-
кіл» Угринів, ФК «Вільшаниця», ФК «Майдан», де їм компанію склали пшеничників-
ський «Колос» та учасник обласної першості — «Сокіл» Павлівка. Після трирічної 
перерви учасником ІІ ліги стала футбольна команда «Сілець».  Під новою назвою 
розпочинає виступ команда селища Єзупіль, яка відтепер звучатиме як ФК «Єзу-
піль».  Особливість третьої ліги, яку сформували п’ять команд, у тому, що аматори 
шкіряного м’яча виступають виключно дорослими складами. 

ІІ ліга. 1 тур, 20.08: ФК «Єзупіль» — ФК «Сілець» (юнаки — 1:5; дорослі — 3:0); 
«Цегельник» Нові Кривотули — «Прикарпаття» Підлужжя (+:- ; 1:5);  «Фортуна» Бе-
резівка — ФК «Старі Кривотули» (0:3; 2:0); «Оболонь» Милування — «Дністер-Рі-
тас» Побережжя (1:9; 0:3); ФК «Клубівці» — ФК Марківці (2:2; 4:1). 2 тур, 27.08: ФК 
«Клубівці» — «Оболонь» Милування (гра перенесена); «Дністер-Рітас» Побережжя 
— «Фортуна» Березівка (7:0; 10:0); ФК «Старі Кривотули» — «Цегельник» Нові Кри-
вотули (1:2; 3:6); «Прикарпаття» Підлужжя — ФК «Єзупіль» (7:0; 3:1); ФК «Марківці» 
— ФК «Сілець» (11:0; 3:1). 3 тур, 03.09: ФК «Сілець» — «Прикарпаття» Підлужжя (5:0; 
3:0); ФК «Єзупіль» — ФК «Старі Кривотули» (3:8; 6:3); «Цегельник» Нові Кривотули 
— «Дністер-Рітас» Побережжя (1:1; 2:1); «Фортуна» Березівка — ФК «Клубівці» (1:2; 
0:2); «Оболонь» Милування — ФК «Марківці» (0:7; 4:2). 

ІІІ ліга. 1 тур, 27.08: ФК «Майдан» — «Сокіл» Угринів (2:1); ФК «Вільшаниця» — 
«Колос» Пшеничники (1:2). 

2 тур, 03.09: «Колос» Пшеничники — ФК «Майдан» (2:1); «Сокіл» Павлівка — 
ФК «Вільшаниця» (2:2). 

Підготувала Оксана САКОВСЬКА

Михайло Фреїк проводить нагородження кращих гравців Юнаки Ямниці — переможці в старшій віковій групі

Загвіздянські юнаки — в авангарді середньої групи

Угринівські футболісти із заохочувальними призами
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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:

ЛЮТУ Марію Дмитрівну, 9.09.1956 
р. н., директора Тисменицької спеціа-
лізованої школи І-ІІІ ст. з поглибленим 
вивченням окремих предметів; 

ФЕДИК  Марію  Степанівну, 
10.09.1956 р. н., голову районної ор-
ганізації товариства Червоного Хрес-
та України;

КУЦІЙ  Марію  Михайлівну, 
10.09.1980 р. н., консультанта відді-
лу організаційно-правової роботи ви-
конавчого апарату районної ради; 

ЛУКАШЕВИЧА Ігоря Ігоровича, 
11.09.1992 р. н., сільського голову с. 
Ганнусівка;

БОРИСА  Ярему  Івановича , 
13.09.1966 р. н., в.о.начальника управ-

ління Держпродспоживслужби в Тис-
меницькому районі; 

СОБКА Петра Васильовича, 
14.09.1960 р. н., начальника управління 
агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації;

ЛЕХАН Оксану Іванівну, 15.09.1971 
р. н., секретаря Ганнусівської сільської 
ради;

СОЛТАН  Марію  Романівну, 
15.09.1964 р. н., директора Лисець-
кого НВК;

ЧЕСНОКА Святослава Ярославо-
вича, 15.09.1983 р. н., адміністратора 
центру надання адміністративних по-
слуг районної державної адміністрації.

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

Офіційно
Шановні спортсмени, тренери, викладачі, 

прихильники активного та здорового способу життя!
У другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спор-

ту. Вітаємо з цим святом сильних, мужніх, вольових людей, які обрали спорт і фі-
зичну культуру своєю професією, і для яких здоровий спосіб життя вже встиг ста-
ти життєвим кредо.

Заняття фізкультурою та спортом удосконалюють не тільки тіло, але й дух, 
адже виховують мужність, гартують волю та силу характеру, вміння чітко форму-
лювати ціль та послідовно її досягати, співпрацювати у команді. 

Тисмениччина має високий спортивний потенціал і левова його частка – це 
вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, секцій, клубів та їх тренери. Вони не 
тільки наполегливо працюють, щоб підкорювати спортивні вершини, підніматися 
на п’єдестали, здобуваючи нагороди, але й власним прикладом пропагують здоро-
вий спосіб життя, продовжують традиції ветеранів спорту Тисменицького району. 
Вони – гордість нашого краю, а їх досягнення – це слава та імідж Тисмениччини. 

З нагоди свята бажаємо професійним спортсменам та аматорам спорту вда-
лих стартів і яскравих перемог, успіхів і наснаги у підкоренні нових висот, міцного 
здоров’я, бадьорості духу, радості та добра.

Шановні працівники газових підприємств району!
Вітаємо вас із професійним святом – Днем працівників нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості, яке в Україні відзначають у другу неділю вересня.
Ви обрали нелегку, але важливу справу – розбудову енергетичної системи 

держави, від якої залежить стабільний розвиток економіки, добробут і комфорт 
наших краян. 

У цей день висловлюємо слова подяки керівникам і працівникам газових під-
приємств, які обслуговують Тисменицький район. Спасибі вам за відповідальну 
повсякденну працю щодо стабільного, своєчасного, безаварійного постачання бла-
китного палива і нафтопродуктів для промисловості, установ соціальної сфери, жит-
лових будинків, створення якісних побутових умов для населення; за впровадження 
у практику новітніх технологій, забезпечення надходжень до місцевого бюджету.

З нагоди свята бажаємо вам невичерпної енергії, упевненості у кожному при-
йдешньому дні, добра і достатку вам та вашим родинам, нових звершень у профе-
сійній діяльності на благо України!

Голова районної  державної адміністрації          Голова районної ради
      Іван СЕМАНЮК                        Роман КРУТИЙ

Театралізоване 
святкування у Підлужжі
День 24 серпня у підлужан розпочався з Божественної літургії, присвяченої 
26-й річниці Незалежності України, та був сповнений відчуттями великої ра-
дості, але одночасно болю за тих, хто виборов нам цей день. Підготовлена 
проповідь пароха села о. Богдана Равського нагадала всім про значимість 
боротьби, ціну життя у незалежній Україні. Також була відправлена панахи-
да за загиблими у боротьбі за незалежність України.

Далі чоловічий склад аматорського 
колективу, працівники Будинку культу-
ри та бібліотеки представляли гостинне 
Підлузьке подвір’я на святі, приурочено-
му 26-й річниці Незалежності України у 
Тисмениці. У другій половині дня, о 18 
годині, у сільському Будинку культури 
відбувся театралізований концерт, під-
готовлений силами аматорського колек-
тиву БК та драматичного гуртка.

Розпочався концерт молитвою за 
Україну, в якій кожен учасник просив 
благословення та миру Україні. Керів-
ники аматорського колективу та його 

учасники зуміли підняти дух глядачів 
вдало підібраними патріотичними пісня-
ми: «Наступає чорна хмара», «На вулиці 
музиченька грає», «Гарний козак, гар-
ний», «Журавлині ключі», «Україні слава».

Окрасою концерту став дитячий ан-
самбль «Сонечко», виступ якого глядачі 
вітали бурхливими оплесками. У його ви-
конанні  прозвучали пісні: «Молитва за 
Україну» та «Пісня про Україну». Зачару-
вала своїм співом юна підлужанка Юлія 
Ільків з піснею «Україна — вишиванка».

Вразив односельців драматич-
ний гурток під керівництвом М. Ан-
друсишина своєю постановкою «За-
порізькі козаки пишуть лист турець-
кому Султану».

Концерт пройшов піднесено, урочис-
то. Учасники подарували усім присутнім 
незабутні приємні хвилини відпочинку. 
На завершення прозвучала пісня «Ми за 
мир» у виконанні всіх учасників.

Галина ЯКОВИН, 
завідуюча бібліотекою

Тисменицька районна рада 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

6 вересня 2017 року № 149-р                    м. Тисмениця

Про скликання одинадцятої сесії районної ради
Відповідно до п. 4 ст. 46, п. 6 ст. 55 

Закону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні”:

1. Скликати одинадцяту сесію ра-
йонної ради у п’ятницю, 6 жовтня 2017 
року, о 10 годині в залі засідань район-
ної ради.

2. Запропонувати такий порядок 
денний сесії районної ради:

2.1.  Про  хід  виконання  про -
грами  соц іально -економічного 
та  культурного  розвитку  Тисме -
ницького  району  за  перше  півріч -
чя  2017 року.

2.2. Про роботу комісії з питань при-
судження премії Тисменицької районної 
ради “Обдаровані діти Тисмениччини” 
у 2017 році.

2.3. Про результати діяльності міс-
цевої прокуратури на території Тисме-
ницького району за перше півріччя 2017 
року.

2.4. Про хід виконання рішення ра-
йонної ради від 23.12.2005 “Про район-
ну програму забезпечення населення 
Тисменицького району якісною питною 
водою в достатній кількості на 2006-
2020 роки”.

2.5. Про Програму виконання рі-
шень суду щодо безспірного списання 
коштів з розпорядника бюджетних ко-
штів — управління соціального захисту 
населення районної державної адміні-
страції на 2017-2022 роки.

2.6. Інші питання.
3. На сесію районної ради запроси-

ти народних депутатів України та депу-
татів обласної ради від Тисменицького 
району, сільських, селищних та міського 
голів, керівників районних підприємств 
і установ, громадських організацій та 
політичних партій.

4. Виконавчому апарату районної 
ради забезпечити проведення органі-
заційних заходів для ефективної робо-
ти сесії.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Життя – 
мов спалах

Час пливе невблаганно, швидко і непомітно, залишаючи у 
наших серцях пройдені рубежі, події, спогади і пам’ять… 

Минув рік, як немає з нами Василя 
Юрійовича Завацького, усіма шанованої 
і знаної в Милуванні людини, дорогого 
чоловіка, люблячого батька, мудрого 
учителя, який виховав не одне поколін-
ня учнів і так раптово пішов із життя.

Аби віддати данину шани незабутній 
людині, милуванчани, колеги по роботі, 
учні, провели у сільському клубі вечір 
пам’яті «Життя – мов спалах». 
Тужливий клич над школою пролинув,
Не стало вже у небі журавля,
Учитель наш у забуття полинув,
Залишив нам історію села…

Такими сло-
вами  ведуча , 
зав клубом Гали-
на Зінько розпо-
чала вечір. Усі 
помолилися за покійного. Дівчинка в 
образі ангела (Каміла Парипа) поклала 
квіти і свічку до портрета Василя Юрійо-
вича, про його життєвий і творчий шлях 
розповіла завідуюча бібліотекою Гали-
на Бубна, наголосивши, що найбільшою 
працею, яку залишив нам у спадок по-
кійний В. Ю. Завацький, є книга «Миле 
серцю село Милування» у двох томах 

(третій том залишився недописаний, як 
недоспівана пісня)…

Молодь присвятила покійному Вчите-
лю пісні «Батьківська любов», «Вчительська 
доля» у виконанні Марійки Кузенко; зі сльо-
зами на очах слухали присутні пісні Андрія 
Чабана «Батьку» і «Мій скарб»; вокальна група 
дівчат виконала пісню «Спасибі, вчителю».

Вечір супроводжувався поминаль-
ними піснями у виконанні вокального 
колективу жінок, а також віршами у ви-
конанні Станіслава Чабана та Христини 
Гордіци. Зі словом про наставника і ко-
легу звернувся до присутніх директор 
Милуванського НВК Василь Зарицький. 

Вечір схвилював родину покійно-
го, всіх присутніх. Дружина Василя Юрі-
йовича Лідія Мирославівна Завацька в 
знак вдячності та пам’яті про її чолові-
ка подарувала десять книг другого то-
му «Миле серцю село Милування» для 
читачів сільської бібліотеки.

Галина БУБНА

Гірськолижний курорт 
та сонячні батареї – рецепт 
порятунку від безробіття від 
сільського голови Ганнусівки

Мальовниче село в передгір’ї Кар-
пат згадують в документах 15 століт-
тя, а назва за легендою ще давніша 
– від імені сміливиці Ганнусі, яка вря-
тувала односельців під час нашестя 
монголотатар. Нещодавно в селі від-
значили 580-ту річницю села, підго-
тували святковий концерт, а також 
відремонтували бібліотеку та завезли 
кількасотень нових книжок. «Добре, 
що голова закупляє книжки, у моїй 
бібліотеці таких видань немає»,  — зі-
знається бібліотекарка з сусіднього 
села Оксана.

Про те, що сільським головою став 
молодий Ігор Лукашевич місцеві не жа-
ліють. «Він за два роки зробив те, що не 
робилось 20 років, наприклад, відре-
монтував дорогу, у нас до цього вони 
були жахливі, кожна вулиця в селі те-
пер освітлена», — запевняють місцеві 
жителі. У амбулаторії поміняли вікна, 
зараз сільський голова працює над тим, 
щоб перекрити дах, зробити огорожу. 
Отримала амбулаторія і нову техніку, і 
апарати, втім є ще над чим працювати. 
«Треба будівлю амбулаторії перекрити, 
зробити систему опалення, провести во-
ду до кожного кабінету»,  — відзначає 
сільський голова.

Та чи не найбільша проблема Ган-
нусівки — сільське безробіття, молодь 
їздить на заробітки до Польщі та Італії, 
старші ще тримаються господарств. За-
раз на всю Ганнусівку не більше, ніж 
півсотні корів, а раніше череда була під 
три сотні. У 25-річного сільського го-
лови надія на інвесторів, вважає, що 
зелений туризм і енергетика створять 
нові робочі місця. «У нас можна було 
би розмістити сонячні батареї чи навіть 
зробити невеличкий гірськолижний мі-
ні-курорт», — запевняє Ігор Лукашевич.

Соломія ХРЕПТИК
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Забриніла «Бджілка» 
голосами сілецьких малят

Такого 1-го вересня в Сільці чекали багато років, та й ще напередодні не зо-
всім вірили, що мрія здійсниться. Але таки здійснилася: тут відкрився ди-
тячий садок «Бджілка» — за новітніми поняттями, дошкільний заклад при 
навчально-виховному комплексі.
З цієї нагоди до села з’їхалося чимало 

гостей, представників обласної та районної 
влади, щоб засвідчити, що на створення 
дитсадка були виділені кошти, зокрема, з 
обласного бюджету протягом 2016-2017 
року — 245 тисяч гривень, а районного — 
730 тисяч. Багато ґречних слів на адресу 

усіх, хто мав стосунок до створення сад-
ка, зокрема начальника управління освіти 
Світлани Шарабуряк, виголосила директор 
колись Сілецької ЗОШ, а тепер уже Сілець-
кого НВК, Любов Гнатковська.

Але відкриття цих затишних, світ-
лих, сяючих барвами, оздоблених яскра-

вими килимками, дитячими іграшками 
кімнат найбільший інтерес викликало, 
звичайно, у дітей. «А нам туди можна?» 

— питали учні школи, мабуть, молодших 
класів. «Підете-підете, але трошки пізні-
ше…» — втихомирювала усміхнена вчи-
телька чи вихователька. Того дня право 
увійти першими до нових кімнат мали 
найменші, дошкільнята. Чим і скорис-

талися, не чекаючи на офіціозне пере-
тинання стрічки: що їм, ще таким без-
посереднім, усі ці офіціози?

Малеча одразу кинулася до іграшок, 
розкладених на поличках «казкових» 
меблів, попробувала посидіти за нови-
ми столиками. А керівництво району 
й області пішло розглядати спальню і 
яскраву постіль на ліжечках: може, і ці 
майстри офіційних промов, що завжди 
ходять у краватках, хотіли б поспати на 
таких милих подушках і побачити дитячі 
сни? Щиро тішилися батьки, які напере-
додні старалися з усіх сил, щоб устигнути 
з відкриттям НВК до 1-го вересня. Сві-
тився гордістю сілецький голова Богдан 

Богач: «Класно, правда? Сільська рада 
подбала про меблі, вікна…» Сільрада 
вклала цього року у створення садка 
127 тисяч гривень, а ще більше, ма-
буть, ентузіазму. На відкритті садочка 
говорилося, що раніше в таких селах, 
як Сілець, де мешкають до 1300 жи-
телів, садків і не планувалося. Але ж 
дітей тут доволі. І возити їх у сусідні 
села — не вихід. Тепер новий садочок 
прийме 26 малюків.

Можливо, позаяк усі дуже поспіша-
ли встигнути до початку навчального ро-
ку, ще щось доведеться доробити. Але 
без сумніву, нині сілецька «Бджілка» уже 
бринить дитячими голосами.

Вероніка ЗАНИК

Конференція освітян напередодні 
нового навчального року

«Стратегічні пріоритети розвитку освіти району та шляхи їх реалізації у 2017-
2018 навчальному році», — такою була тема районної конференції педагогічних 
працівників, що відбулася 28 серпня на базі Ямницького навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний 
заклад» Тисменицької районної ради.

Лейтмотивом цьогорічної серпневої 
конференції стало твердження Прем’єр-
міністра України Володимира Гройсма-
на про те, що «Реформа освіти — одна 
з фундаментальних змін, яка не може 
зачекати і яку треба розпочинати вже 
сьогодні, якщо хочемо отримати резуль-
тати через 12 років».

З доповіддю на тему «Підсумки 
функціонування освітньої галузі у 2016-
2017 навчальному році…» виступила на-
чальник відділу освіти Тисменицької 
районної державної адміністрації Світ-
лана Шарабуряк. Загалом же тематика 
виступів була різноплановою: «Особли-
вості організації навчально-виховного 
процесу в початковій школі: пілотування 

Державного стандарту початкової за-
гальної освіти» (директор Ямницького 
НВК Наталія Винник); «Стан виховної 
роботи в закладах освіти Тисмениць-
кого району» (методист районного ме-
тодичного кабінету відділу освіти Марія 
Середюк); «Військово-патріотичне ви-
ховання у загальноосвітніх навчальних 
закладах району» (головний спеціаліст 
відділу освіти Андрій Татарин); «Соці-
альні аспекти функціонування системи 
освіти на сучасному етапі» (голова ра-
йонної організації Профспілки праців-
ників освіти і науки України Іван Когуч).

У роботі конференції взяли участь за-
ступник голови РДА Степан Мандибур та за-
ступник голови районної ради Ігор Федори-

шин, які привітали освітян з початком нового 
навчального року та запевнили їх у постійній 

підтримці сфери освіти керівництвом району, 
особливо у питанні належного соціального 
забезпечення педагогів та збереження існу-
ючої мережі навчальних закладів.

По завершенні конференції пред-
ставники навчальних закладів Тисме-
ниччини отримали чудову можливість 
ознайомитися з підготовкою Ямниць-

кого НВК до нового навчального року. 
Слід відзначити, що саме Ямницький 
НВК став одним із чотирьох навчаль-
них закладів Прикарпаття, що стали пі-
лотними у справі апробації Державного 
стандарту початкової загальної освіти.

Відділ освіти Тисменицької РДА

Затишні спальні

Любов Гнатковська

Почесні гості

Богдан Богач
Перетинання стрічки

Благословення отцяГарна постіль, вважає Іван Семанюк

Нові меблі
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Ювілей козацького села
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Відтак, і сільський голова Михай-
ло Курій, і отець Любомир говорили під 
час відкриття про те, що таке походжен-
ня зобов’язує. До слова, 12 мешканців 
Чукалівки мають статус учасників АТО, 
двоє, офіцер Микола Лукань і солдат 
Руслан Кожушний склали голови на 
сході. Їх пам’ять належно пошанували 
під час урочистостей з нагоди ювілею 

села. Чукалівчани, зокрема, особисто, 
нинішній голова села М. Курій з роди-
ною, надають постійну допомогу укра-
їнським військовим.

Святкова концертна програма про-
ходила біля сільського адмінбудинку. 
Двір перед будівлею перетворився у літ-
ню сцену, поруч розгорнулися торговель-
ні ряди. Концерт розпочався завітальни-
ми словами ведучих Наталії Концур-Ка-
рабінович і Вікторії Дем’янець та патрі-
отичною хореографічною композицією 
у виконанні вихованців танцювального 
колективу «Дзвіночок» (художній керів-
ник Галина Бибик). Після урочистого ви-
конання Державного Гімну України до 
парафіян та гостей зі словами благосло-
вення звернувся отець Л. Паливода, а 
церковний хор на чолі з реґентом і со-
лісткою Оленою Поглот виконав низку 
духовних пісень. Пишним короваєм зу-
стріли чукалівські дівчата дорогих гос-
тей – заступника голови Тисменицької 
РДА (мешканця майже Чукалівки) Сте-
пана Мандибура, мешканця сусіднього 
Чернієва, заступника голови районної 

ради Ігоря Федоришина, селищного го-
лову Лисця Віктора Дубницького, сіль-
ського голову Посічі Галину Витвицьку, 
виконавчого директора Всеукраїнської 
асоціації селищних і сільських рад по 
Західному регіону Юрія Івасюка, а також 
Андрія Сторожука, помічника народного 
депутата України Олександра Шевчен-
ка (Саме Благодійний фонд Олександра 
Шевченка «Новий Івано-Франківськ» на-
дав найбільшу допомогу Чукалівській 
сільській раді в організації свята). І. Фе-
доришин та С. Мандибур, не вдаючись 
до тривалих промов, звернули увагу на 
помітні зміни, що сталися в Чукалівці 
цього року та запевнили у підтримці з 
боку районної влади. Зі святковою про-
мовою до односельчан звернувся і Ми-
хайло Курій. Він висловив переконання, 
що попри всі несприятливі обставини 
громада села не може залишитися осто-

ронь ювілею села та побажав усім при-
ємної розваги й натхненної праці.

Вочевидь, готуючи сценарій свят-
кової програми, його автори завбібліо-
текою Марина Шибель і Галина Бибик, 
а також юна й досвідчена в амплуа ве-
дучої Вікторія Дем’янець і Наталія Кон-
цур, яка має вчений ступінь кандидата 
історичних наук, намагалися не обійти 
увагою усі сфери громадського життя, 
своїх заслужених та працьовитих земля-
ків, свою юнь. Дарувала односельчанам 
свої пісні лауреатка багатьох конкурсів, 
але студентка медуніверситету Оксана 
Пилипів, пісню Мирослава Бойчука «Чу-

калівка моя» та ще кілька компо-
зицій виконали дуетом талановиті 
Оксана Струк і Вікторія До-
цяк. Виступали й найменші 
виконавці. Кілька перлин зі 
своєї пісенної колекції за-
співали поважні Надія Гри-
горівна Саінчук та Леся Гри-
горівна Грабовська.

У програму органічно 
вплелися й виступи гостей. 
Не шкодували рук глядачі, 
захоплено аплодуючи тис-

меницькому молодіжному гурту «Форту-
на». А солістка гурту Діана Шатарська 
для свого сольного виконання «Черво-
ної рути» несподівано отримала парт-
нерку – на сцену вибігла рудоволоса 
малючка й старанно підтанцьовувала. 
Вподобали собі чукалівчани й староли-
сецький фольклорний колектив «Роди-
на», у якому виступає й директор Чука-
лівського сільського будинку культури 
Микола Дорошенко.

Небо вже добряче насльозило, коли 
на сцені сільський голова від імені цілої 
громади щиро вітав найстарше подруж-
жя Петра і Анну Дорошенків, які перебу-
вають у шлюбі 63 (!) роки. А вже в залі 
будинку культури, куди мусили сховатися від зливи навіть найвитриваліші, орга-

нізатори розпорціювали велетенський 
святковий торт. Для молоді далеко за 
північ гурт «Гарда» викладався зі своїм 
репертуаром.

Добре, кажуть у селі, що був дощ, бо 
свято продовжиться й наступної неділі. 
І під час тієї другої частини подарунки 
від сільського голови отримають най-
молодша подружня пара, найменший 
житель села, іменинники; відбудеться 
вшанування футбольної команди «Сокіл» 
(представник Тарас Струк), яка стала 
срібним призером чемпіонату району та 
фіналістом кубка. А найбільше, кажуть, 
у Чукалівці чекають народного артиста 
України Михайла Кривеня, чиї пісні ду-
же люблять зрілі люди.

Володимир ЗАНИК

Хор церкви Благовіщення. Справа — О. Поглот

Церемонія відкриття в’їзного знака

Привітання від гостей. М. Курій, А. Сторожук, Ю. Івасюк, Г. Витвицька, В. Дубницький, 
С. Мандибур, І. Федоришин 

М. Курій

Д. Шатарська з «партнеркою» Співає О. Пилипів

Л. Грабовська та Н. Саінчук

Ведучі В. Дем’янець, Н. Концур та автор сценарію М. Шибель

Торт на честь 365-річчя
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П’ять важливих змін у нарахуванні 

субсидій на новий опалювальний період
До початку нового опалювального періоду залишається трохи більше місяця, 
а отримувачі субсидій уже хвилюються: яку частину витрат на оплату кому-
нальних послуг компенсовуватиме держава? Чи усім, які мали субсидію торік, 
її перерахують на новий опалювальний сезон? На скільки зменшиться розмір 
субсидії тощо, адже уряд вніс низку змін у правила нарахування субсидій. 
Одні зміни Кабінет Міністрів вніс у травні 2017 року, інші – в серпні. Тож, що 
змінилося? В управлінні  соціального захисту населення виділили п’ять най-
важливіших змін, про які отримувачам субсидій варто знати.

1. Змінилися строки опалюваль-
ного сезону.

Якщо раніше субсидія на опалю-
вальний сезон для всіх призначалася 
з 1 жовтня по 30 квітня і перерахову-
валася відповідно до рішення органів 
місцевого самоврядування або органів 
виконавчої влади про дату початку та 
закінчення опалювального сезону, то 
з 1 травня цього року внесено зміни. 
У 2017-2018 роках для користувачів 
централізованого опалення залиша-
ється прив’язка до відповідних рішень 
органів місцевого самоврядування 
або органів виконавчої влади (коли 
розпочинається і коли завершується 
опалювальний сезон), а для громадян, 
що мають індивідуальне опалення, 
субсидія нараховується з 16 жовтня 
до 15 квітня.

2. Доходи враховують не за мину-
лий рік, а за півроку.

З жовтня 2017 року при розрахунку 
розміру субсидії на новий опалюваль-
ний сезон 2017/18 роки будуть врахо-
вуватися доходи громадян не за весь 
минулий рік, як було раніше, а за I і II 
квартали 2017 року. Такі зміни вигідні 
тим, хто торік мав велику зарплату, а 
цього року фінансове становище з яки-
хось причин змінилося: доходи впали 
або людина втратила роботу.

Пенсіонерам, які втратили роботу, 
або просто звільнилися, при нарахуван-
ні субсидії будуть враховувати розмір 
пенсії за останній місяць перед звер-
ненням по субсидію.

3. Для непрацездатних збільшили 
соціальну норму, а для безробітних – 
розмір доходів.

Якщо в родині є пенсіонери, інвалі-
ди, інші особи, які не можуть працюва-
ти з об’єктивних причин, для них збіль-
шується соціальна норма, на яку нада-
ють житлову субсидію – з 48,87 кв. м 
до 75 кв. м.

Нововведення ввели і для тих, хто 
проживає у садових будинках чи дач-
них кооперативах і сплачує комуналь-
ні послуги. Раніше вони не могли пре-
тендувати на субсидію, бо не були там 
офіційно зареєстровані.

З травня 2017-го за рішеннями комі-
сій з питань соціального захисту, що діють 
при райдержадміністраціях, такі сім’ї змо-
жуть оформити субсидію, яка фінансува-
тиметься за рахунок місцевих бюджетів.

А ось, що слід знати безробітним 
громадянам працездатного віку. При 
призначенні субсидії на новий опалю-
вальний період їм у дохід зараховува-
тимуть два прожиткові мінімуми – 3368 
грн. Правда, є люди, котрі дійсно опини-
лися в складних життєвих обставинах. 
У таких випадках їм слід звернутися у 
комісію з питань соціального захисту, 
яка може надати субсидію з урахуванням 
одного прожиткового мінімуму – 1684 
грн, а не двох прожиткових мінімумів.

4. Боржникам субсидію не продо-
вжать.

Громадянам, котрі мають борг за опла-
ту житлово-комунальних послуг у сумі, що 
перевищує 20 неоподаткованих мініму-

мів доходів громадян (нині це 340 грн.), 
субсидію на новий опалювальний сезон 
не продовжуватимуть. Якщо вони хочуть 
отримувати субсидію на новий опалюваль-
ний період, то повинні повністю погасити 
борг або укласти з постачальником послуг 
угоду про його реструктуризацію.

Правда, ця вимога не стосується гро-
мадян, які мають заборгованість і цього 
року вперше звертаються по житлову суб-
сидію. Їм її призначать на загальних підста-
вах, однак при наступному зверненні вони 
також повинні сплатити борг або укласти 
договір з надавачем послуг про поступо-
ве його погашення (реструктуризацію).

5. Наскільки скоротили соціальні 
нормативи?

Нормативи на житлово-комунальні по-
слуги уряд переглядав двічі: у травні ско-
ротив нормативи на опалення, а у серпні 
– на газ. Нові нормативи будуть враховані 
вже у серпні, та, відповідно, в опалюваль-
ному сезоні на 2017/2018 роки.

Кому треба повторно подавати до-
кументи?

Для більшості громадян, які отри-
мують субсидії, перерахунок субсидій 
проведуть автоматично, без повторно-
го звернення.

Заяву і декларацію про доходи за-
ново треба подавати лише сім’ям, які 
орендують помешкання, в яких відбу-
лися зміни у складі родини (хтось ви-
писався чи, навпаки, прописався), а та-
кож тим, хто хоче отримати субсидію на 
тверде паливо.

Про що потрібно повідомити пра-
цівників соціального захисту?

Протягом місяця отримувачі житло-
вих субсидій повинні повідомити органи 
соціального захисту населення, якщо у 
них в родині відбулися такі зміни:

змінився склад сім’ї (хтось ви-
писався чи прописався); 

 у складі сім’ї є діти, яким ви-
повнилося 14 років, але раніше, при по-
данні на субсидію, не вказувався іден-
тифікаційний номер;

 змінився соціальний статус 
членів сім’ї (хтось звільнився чи вла-
штувався на роботу, вийшов на пенсію, 
закінчив навчання чи поступив у ВНЗ);

сім’я зробила покупку на суму 
понад 50 тис. грн;

відмовилися від централізова-
ного опалення і перейшли на індивіду-
альне чи навпаки.

Управління соцзахисту РДА

Нові нормативи на опалення
Вид опалення з травня 2017 до травня 2017
газове 5 куб/м кв. 5,5 куб/м кв.
електричне 51 кВт/год. 65 кВт/год.
Централізоване опалення 0,0431 Гкал 0,0548 Гкал

Нові нормативи на газ (розрахунок на одну особу)
Вид нагрівального пристрою з жовтня 2017 року до жовтня 2017 року
газова плита (приготування їжі) 3,3 м3 4,4 м3

газова плита (приготування їжі і підігрів води) 5,4 м3 7,1 м3

газова плита і водонагрівач 10,5 м3 14 м3

Субсидії будуть покривати витрати на комунальні послуги тільки у межах цих 
норм. За все, що понад норму, доведеться платити з власної кишені.

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчого комітету Тисмениць-

кої міської ради про проведення кон-
курсу з визначення виконавця надання 
послуг з вивезення побутових відходів 
на території міста Тисмениця.

1. Найменування, місцезнахо-
дження організатора конкурсу. Вико-
навчий комітет Тисменицької міської 
ради, Україна, 77401, Івано-Франківська 
обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 32.

2. Підстава для проведення кон-
курсу. Рішення виконкому Тисмениць-
кої міської ради від 29.09.2017 р. «Про 
проведення конкурсу з визначення ви-
конавця послуг з вивезення твердих 
побутових відходів на території м. Тис-
мениця».

3. Місце проведення конкурсу: 
77401, Івано-Франківська область, м. 
Тисмениця, вул. Галицька, 32, зал за-
сідань. 

Дата: 9 жовтня 2017 року. 
Час: 14.00. 
4. Прізвище та посада, номер те-

лефону особи, в якої можна ознайоми-
тися з умовами надання послуг з виве-
зення побутових відходів: Слубський 
Ігор Йосипович – голова конкурсної 
комісії (помічник міського голови м. 
Тисмениця), тел.: (03436) 2-44-54 з по-
неділка по четвер з 08.00 до 17.15 та 
п’ятниця з 08.00 до 16.00.

5. Кваліфікаційні вимоги до учас-
ників конкурсу: 

5.1. Наявність матеріально-тех-
нічної бази.

5.2. Вартість надання послуг у 
гривні.

5.3. Досвід роботи з надання по-
слуг з вивезення побутових відходів. 

5.4. Наявність працівників відпо-
відної кваліфікації в достатній кількості 
для надання послуг з вивезення побу-
тових відходів. 

6. Обсяг послуг з вивезення побу-
тових відходів та вимоги щодо якості 
надання послуг згідно з критеріями, 
що визначаються відповідно до Пра-
вил надання послуг з вивезення по-
бутових відходів:

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

7. Для участі в конкурсі учасник 
конкурсу надає на розгляд конкурс-
ній комісії:

— заяву про участь в конкурсі; 
— копії установчих документів, за-

вірені належним чином;
– документи, які засвідчують по-

вноваження представника;
— інформацію послуг згідно з кри-

теріями та фінансовий стан.
8. Характеристика території, де 

повинні надаватися послуги з виве-

зення побутових відходів: територія 
міста Тисмениця. 

Загальна кількість населення 
м.Тисмениця – 9398 осіб.

Кількість дворогосподарств – 
2348.

Кількість багатоквартирних жит-
лових будинків – 23, кількість квар-
тир – 810.

Перелік вулиць: Вишенського, Б. 
Лепкого, Княгиницького, Кокорна, Кру-
шельницької, Лесіва, Мартовича, Г. Ар-
темовського, Монастирська, Невідо-
мого Солдата, Гоголя, Наливайка, Ві-
рменська, Запорізька, Площа Ринок, 
Пшениківська, Федьковича, Вербова, 
Колійова, Курбаса, Лесі Українки, М. 
Підгірянки, Франка, Чорновола, Шев-
ська, Яремчука, Богуна, Волосенків, 
Горбаля, Грушевського, Данила Галиць-
кого, Довженка, Зелена, Молодіжна, 
Орлика, Островського, Сагайдачно-
го, Серафимовича, Стефаника, Стуса, 
Липова, Б.Хмельницького, Височана, 
Вільшанецька, Довбуша, Набережна, 
Полуботка, Поповича, Січових Стріль-
ців, Америка, Івасюка, Січинського, 
Слобода, 8 Березня, Кушнірська, Ма-
зепи, Голуба, Пільна, Рибацька, Сірка, 
Незалежності, Об’їзна, Сонячна, Коло-
мийська, Вісконта, Шевченка, К. Ле-
вицького, Галицька.

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

установ та організацій: 34 шт.
Характеристика під’їзних шляхів: 

дорожнє полотно з асфальтно-бетон-
ним покриттям, підсипка з щебеню та 
відсіву, ущільнений ґрунт із щебенем 
та піском.

9. Характеристика об’єкту пово-
дження з побутовими відходами. Полі-
гон твердих побутових відходів побли-
зу села Рибне Тисменицького району 
Івано-Франківської області.

10. Способи, місце та кінцевий 
строк подання конкурсних пропозицій.

Заяви приймаються за адресою: 
77401, Івано-Франківська область, Тис-
меницький район, м. Тисмениця, вул. Га-
лицька, 32. 

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

Конкурсні пропозиції учасників по-
винні подаватися особисто або поштою 
конкурсній комісії у конверті, на яко-
му зазначаються повне найменуван-
ня і місцезнаходження організатора та 
учасника конкурсу. 

Кінцевий строк подання конкурс-
них пропозицій — 9.10.2017 року до 
12.00.

Підприємство КП «ПОЛІГОН ТПВ» 
(код ЄДРПОУ 33645903) має намір отримати Дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

76019,  Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 10 в, тел.: 
(0342) 50-73-88, poligon.if@gmail.com

Технологія виробництва – утилізація безпечних відходів.
Підприємство відноситься до другої групи об’єктів, в залежності від ступе-

ня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
Валовий викид забруднюючих речовин становить: 
— метан – 1841,97 т/рік; 
— азоту діоксин – 4,76 т/рік; 
— аміак – 18,55 т/рік; 
— сірководень – 0,91 т/рік; 
— ангідрид сірчистий – 2,563 т/рік; 
— оксид вуглецю – 9,77 т/рік; 
— формальдегід – 3,342 т/рік; 
— вуглеводні – 44,165 т/рік; 
— бензапірен – 0,00086 т/рік; 
— тверді частки — 0,11 т/рік.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи що-

до скорочення викидів забруднюючих речовин проводяться: вилучення біогазу 
з тіла полігону та переробка його на електроенергію.

За більш детальною інформацією звертатись на підприємство або до ор-
ганів місцевої влади за адресою: 77400, м. Тисмениця, вул. Галицька, 17, тел.: 
(03436)24-337, е-мейл: admin@tsm.if.gov.ua

Строки подання громадськістю зауважень – 30 календарних днів з дня пу-
блікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.

Увага! 
Вибухонебезпечні 

предмети! 
З початку року в Тисменицькому районі ви-
явлено та знешкоджено 45 вибухонебезпеч-
них предметів. 
Шановні краяни! Тисменицький районний від-

діл Управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій в області звертається до вас! Пам’ятайте! 
Якщо ви виявили вибухонебезпечні предмети то, 
для запобігання нещасних випадків, не можна їх 
торкатися, оскільки такі дії несуть загрозу життю. 

Коли знайдете вибухонебезпечі предмети вда-
лині від населених пунктів, необхідно поставити біля 
них пам’ятну позначку і добре запам’ятати дорогу 
до того місця, де їх знайдено. Якщо вибухонебез-
печні предмети знайдені вами в населеному пункті, 
слід поставити тимчасову охорону і терміново по-
відомити в органи місцевого самоврядування, по-
жежно-рятувальну службу, поліцію, відділ з питань 
надзвичайних ситуацій в районі.

При виявленні вибухонебезпечних предметів 
категорично забороняється: 

 піднімати, переносити або переміщати з міс-
ця знайдені вибухонебезпечні предмети;

  розбирати або наносити по них удари;
  кидати їх у вогнище або розпалювати над 

ними полум’я.
Бережіть своє життя і життя оточуючих!

Тисменицький РВ У ДСНС 

Припинили контрабанду 
в Україну наркопрепаратів
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керів-
ництвом прокуратури припинили на Івано-Франківщині контра-
банду наркотичних препаратів.

Правоохоронці 
встановили, що чет-
веро місцевих жи-
телів замовляли в 
Європі нарковмісні 
таблетки «Subutex», 
координували їх пе-
ревезення через 
кордон та реалізо-
вували на терито-
рії області. Опера-
тивники спецслуж-
би затримали двох 
учасників групи під 
час контрабанди партії у понад шість з половиною тисяч пігулок. За 
висновками експертів, вартість вилученого препарату на «чорному 
ринку» становить майже мільйон двісті тисяч гривень.

Одночасно в Івано-Франківську співробітники СБ України провели 
обшуки в учасників угруповання. Вдома в організатора правоохоронці 
виявили двадцять три тисячі євро та понад два кілограми марихуани. 
За місцем проживання ще одного з наркоділків вилучено триста гра-
мів амфетаміну та близько ста грамів марихуани.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кри-
мінального кодексу України.  Тривають невідкладні слідчі дії. 

Прес-служба УСБУ в Івано-Франківській області
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Овен 
Ваша доля залежить від 
вчинків і дій оточуючих. 
Будьте старанні, сумлінно 
служіть людям і матимете 
все, що потрібно для повно-

го щастя. Утримайтеся від повчань, мо-
ралей, нікому не нав’язуйте своїх погля-
дів. Кожна людина має право на власну 
думку, яка потребує поваги.

Телець
Вам належить зоряний час 
творчого і любовного роз-
квіту, поспішайте облашто-
вувати особисте життя. У 

шлюбних тандемів випробування на міц-
ність вуз Гіменея тривають. Завдання 
надскладне, але вирішуване, бо зумовле-
не на даному етапі долею. Якщо з фінан-
сами погано, привчайтесь до аскетизму.

Близнюки 
Ви в ролі зразкового госпо-
даря, турботливого сім’янина 
– поза конкуренцією. Впевне-
но ведіть сімейне судно крізь 

рифи старих побутових проблем. І голо-
вне, не сваріться. Ваш альянс – це сплав 
невичерпної енергії, мудрості, творчого 
горіння, і якщо направити все це багат-
ство на домашній благоустрій, результа-
ти будуть фантастичними! 

Рак 
Проявляйте допитливість, ак-
тивно спілкуйтеся, контакт з 
навколишнім середовищем 
вкрай необхідний, тут ви чер-

паєте практичні знання, стимул до дій. На 
службі криза, а щоб у вас від психічного 
стресу «дах не поїхав», вчасно ховайтеся 
в «раковину» для психологічної релаксації.

Лев 
Вами «рулять» ненаситні ба-
жання, хочеться все і відра-
зу для себе улюблених. Під-
ключайте практичну жилку, 

беріться за прибуткові ділові пропозиції 
і заробляйте гроші. Дбайте про родину, 
зберігаючи вірність постійному партне-
рові, це і є доказом істинної любові, яка 
глибоко прихована. 

Діва 
Ви грішите авторитаризмом, 
перебуваючи на гребені по-
пулярності. А потрібно бу-
ти демократом, йти в ногу 

з прогресом в соціумі. Сміливо беріться 
за все, що до вподоби, і продовжуйте рух 
вперед, а сім’ю візьміть під крило, стань-
те духовним наставником і меценатом. 

Терези
Візьміть тайм-аут і сховайтеся. 
Наодинці з собою вам буде най-
краще. Саме час навести там 
порядок, позбутися від психо-

логічного баласту. Якщо ви лідер, чаруйте 
красою публіку,  і одночасно будьте практич-
ним стратегом в тилу. Якщо спілкування з 
близькими, сусідами, родичами, колегами 
несе стресове навантаження, не лізьте на 
рожен, а відволікайтеся на приємні справи.

Скорпіон 
Матеріальні блага можуть 
стати яблуком розбрату з дру-
зями, тому не тягніть ковдру 
меркантильних потреб на се-

бе, справжню дружбу не купиш ні за які 
гроші. На сторожі ваших бажань також 
стоять духовні закони, які порушувати 
не можна. Пояси теж слід затягнути, до-
ля закликає до скромності в витратах, ні 
копійки на вітер! 

Стрілець 
Сонце бізнесової удачі сідає. 
Поспішайте, хто не встиг, зміц-
нюйте завойовані посадові ру-

бежі, сумлінно виконуючи відповідальну 
місію керівника щодо людей, які від вас 
залежать, як вдома, так і в колективі. Вер-
тикаль «начальник-підлеглий», «батьки-ді-
ти» підлягає оздоровчій трансформації. 

Козеріг 
Час самореклами, про ваші та-
ланти і напрацювання повинні 
знати всі! Ви яскрава особис-

тість, яка потребує заслуженого авторитету, 
вміє щедро ділитися нажитим з оточен-
ням, інвестувати багаті власні ресурси в 
загальні партнерські відносини. Прагніть 
жити з чистою совістю, і не робіть нікому 
потай зла. Навіть подумки. 

Водолій 
Залежність від чужих по-
треб, інтересів, творчих, фі-
нансових, сексуальних ре-
сурсів є позитивним стриму-

ючим важелем для вашої волелюбної 
бунтарської натури. Отримайте стільки, 
на скільки для вас розщедряться люди. 

Риби 
Не намагайтеся штурмувати 
посадовий олімп, ваш час ще 
не настав. Якщо втомилися 
від самотності, майте на ува-

зі, вибираєте не ви, а вас. Тому зовнішній 
вигляд відіграє головну роль, на товар 
в красивій упаковці завжди знайдеться 
гідний покупець – сердечний супутник  
з яким підете під вінець.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 11 по 17 вересня)

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, комо-
ра, газ. Вода на вулиці (помпа). Можливий 
обмін на квартиру в м. Івано-Франківську. 
Тел.: 095 945 69 13.
  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.
  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.
 Металеві колони, ферми, прогони, про-
фнастил — все для будівництва та мон-
тажу зерносховищ, навісів та складів ви-
робничого призначення. 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, Ма-
рія Степанівна.
 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 до-

мовленістю. 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.
  3-кімнатну квартиру 69 кв. м,  в центрі 
Івано-Франківська, 1/2, цегляний будинок, 
індивідуальне опалення, великий підвал. 
Тел.: 097 645 43 70.
 Гараж цегляний 43 кв. м в центрі Іва-
но-Франківська. Тел.: 097 645 43 70.
 Саджанці морозостійкі самозапильних 
ківі, інжиру, хурми. Саджанці черенкова-

ні. Тел.: 099 798 29 88.
 Шифер б/у.  Ціна договірна. Тел.: 066 673 
88 16.
  Гараж  в м. Тисмениця. Тел.: 050 883 04 
39, 098 526 52 05.
 Однокімнатну квартиру  в приміському 
селі. Тел.: 067 981 46 74.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, мо-
нети 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.
  Будинок або земельну ділянку. Тел.: 
097 645 43 70.
 Автомобіль ЗіЛ або ГАЗ; документи на ав-
томобіль ГАЗ-53, ГАЗ-3307,ЗіЛ; документи 
на причіп до ЗіЛ, КамАЗ; котел КЧМ, ра-
діатори, ванну. Тел.: 097 645 43 70.

Різне
 Чоловік 35-188-99 без шкідливих звичок 
познайомиться для створення сім’ї з дівчи-
ною (18-25 років) без шкідливих звичок, без 
дітей (зріст та вага бажано великі). При по-

требі 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. 
  Здаю кімнату в гуртожитку, район БАМ, кос-
метичний ремонт, меблі, холодильник, те-
левізор, мікрохвильова, недорого. Тел.: 066 
479 55 90, 097 960 90 69.
 Охоронці приватних будинків.  ЗП день — 
650 грн. Надамо кімнату та харчування, м. 
Харків. Тел.: 067 701 49 22.
 Підсобні робочі  для будівельних компаній.  
Вахта 5, 10, 15, 20, 30, 45 днів. Проживання, 
харчування, м. Харків. Тел.: 095 911 36 40.
 Робітники на склад в місті Харків вахто-
вим методом. ЗП — 450 грн/день, зміни по 
12 год. Проживання та харчування. Тел.: 
066 128 59 32. 
 Пропоную роботу в Ізраїлю. Хороші умови та 
висока заробітна плата. Тел.: 097 948 16 16.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. «Здаватись … му-
дрому не страшно» (Есхіл). 4. Герб Укра-
їни. 7. Місто в Болгарії. 9. Доказ непри-
четності до злочину. 10. Офіційна валюта 
Македонії. 12. Марс у греків. 13. Антична 
зброя для метання кам’яних снарядів. 

14. Білий клен. 17. Французький пись-
менник. 18. Африканський сірий папу-
га. 20. Острів в Балтійському морі. 21. 
Дохід з капіталу. 22. Прогулянкове суд-
но. 24. Місто в Нікарагуа. 28. Прозора 
сітчаста тканина. 29. «Засоби боротьби 

зі злом виявляються іноді …, ніж саме 
зло» (Публій Сір). 33. Острівна держава 
в Середземному морі. 36. Чотиримісна 
крита карета. 37. Вид гравюри. 38. Зимо-
вий верхній неприталений вид одягу. 39. 
Македонська піка. 40. Місто в Швеції.

По вертикалі: 1. Бойове судно вікін-
гів. 2. Титул правителя в країнах Сходу. 
3. Бог поезії та красномовства у скан-
динавських міфах. 5. Дружина раджі. 6. 
Азартна гра в карти. 7. Дозвіл на в’їзд в 
країну. 8. Звичаєве право у мусульман. 
9. Широка вулиця, зазвичай обсаджена 
деревами. 11. Буддійський монастир. 15. 
Адміністративна одиниця в Османській 
імперії. 16. «… страху – в вашому серці, 
а не в руках лякаючого» (Джебран). 17. 
Жоржина. 19. Англійська письменниця. 
23. 1/100 саудівського ріалу. 25. Різно-
вид агату. 26. Паличка для клинопису. 
27. «Кажіть … – і ви будете оригінальні» 
(Вампілов). 30. Біблійний цар. 31. Хо-
лодна зброя. 32. Морський кілометр. 
34. Дволикий бог. 35. Обр.

Відповіді на кросворд в № 35:
По горизонталі: 5. Кюрасо. 6. Ката-

на. 10. Обоз. 11. Ембарго. 12. Трон. 13. 
Алоза. 15. Дацан. 16. Ішхан. 20. Сакля. 
21. Кліпа. 22. «Житті». 23. «Оскар». 28. 
Вольт. 29. Нанак. 30. Банка. 33. Етап. 35. 
Фенхель. 36. Кізі. 37. Калкан. 38. Фастів.

По вертикалі: 1. Бриз. 2. Аскет. 3. 
«Набоб». 4. Пакт. 5. Кібела. 7. Аромат. 
8. Обман. 9. Архар. 14. «Значить». 17. 
Шептала. 18. Клатч. 19. Плесо. 24. Кор-
тик. 25. Гайно. 26. Бакен. 27. «Сказав». 
31. Іфтар. 32. Дьюар. 34. Поло. 36. Кетч.
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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      

Терміново запрошуємо 
на роботу будівельників 
різних спеціальностей. 

Великий обсяг робіт.  
Заробітна плата без затримок. 

Житло надається 
безкоштовно. 
Телефони: 

+ 38 098 398 09 02, 
+ 38 063 036 02 35.

У Тязеві перекинулась фура зі свиньми
30 серпня о 10 год. 42 хв. на ПЗЧ ДПРЧ-2 м. Тисмениця надійшло повідо-
млення про ДТП в с. Тязів Тисменицького району водій К., 1996 р. н., керуючи 
вантажним автомобілем MAN державний номер ВС 8288 ВО (який перево-
зив 245 поросят) не впорався з керуванням, заїхав в кювет та перекинувся.

Після прибуття до місця виклику осо-
бовий склад пожежно-рятувального підроз-
ділу с. Ямниця застосував заходи безпеки: 
рятувальники відключили акумулятор, від-
помпували розлите паливо. В подальшому 
146 поросят, які не постраждали, було пе-
реміщено на інший автомобіль. Рятуваль-

ники за допомогою гідравлічного інстру-
менту «Холматро» розрізали та розтиснули 
металеві елементи кузова автомобіля для 
вилучення 99 тушок загиблих поросят, які 
за допомогою екскаватора вантажили на 
автомобіль для відправлення в м. Вінниця 
на утилізацію. У результаті ДТП постраж-

дав водій та з діагнозом закритий перелом 
правої ноги, політравми, порізи доставле-
ний в ОКЛ м. Івано-Франківська.

Тисменицький РВ УДСНС України звер-
тається до водіїв з проханням бути обач-
ними та обережними під час керування 
транспортними засобами. Від вашої пиль-
ності залежить ваше життя та оточуючих.

Ігор ДМИТРІВ, начальник 
УДСНС Тисменицького РВ
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З ювілеєм!
Десятого вересня сонячний свій ювілей свят-

куватиме життєрадісна оптимістка 
Оля БОЙКО 
з Тисмениці.  

Такий красивій дівчині, що можна побажа-
ти? Любити себе, рідну, гуляти та подовше спати!

Забути часом роботу і вічних справ аврал, 
занудних всіх клієнтів і документів вал!

Олечко, нехай у житті буде все прекрасно! 
Витончено! Солодко! Ніжно! Пристрасно! Блис-
куче! Яскраво! Фантастично! Красиво! Модно і 
практично! Безтурботно! Смачно! Апетитно! Над-

звичайно! Колоритно! Вдало! Просто! Бездоганно! І з задоволенням, звичайно!
Дивись вперед з надією, назад — з вдячністю, вгору — з вірою, по боках — 

з любов’ю!

З ювілеєм!
У ці вересневі дні, сповнені легкої осінньої про-

холоди та ще по-літньому теплого сонця, ювілейний 
день народження завітав до чудової жінки, колиш-
нього незмінного головного редактора тисмениць-
кого телебачення, яка журналістську роботу поєд-
нювала із викладацькою діяльністю на відділенні 
образотворчого мистецтва у Тисменицькій дитячій 
школі мистецтв ім. Йова Княгиницького 

Надії Василівни ТЕЛИЧКАН. 
Депутати районної ради від фракцій «Воля» та 

«Батьківщина» надсилають ювілярці найкращі слова 
привітань, вдячності за людяність й толерантність. 

Бажаємо й надалі залишатися такою ж креативною та тактовною. Творчих успі-
хів, кар’єрного росту на ниві тележурналістики та звичайного людського щастя.  
Нехай на будь-якому вибраному Вами шляху для Вас завжди горить зелене світло!

В житті бажаєм перемог, в оточенні, у кар’єрі, над собою...
Не знати бід, ані тяжких думок, і пам’ятати завжди — ми з Тобою!
Допоки сонце світить з висоти, щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти, і днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас, людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас лиш визнання вінчають!

З ювілеєм!
11 вересня 25-річчя святкує амбітний, 
наймолодший сільський голова — 

очільник Ганнусівки Ігор ЛУКАШЕВИЧ.
Ще один тобі додався рочок —
Ти вже не «зелений» голова.
Ми б хотіли, щоб були пророчі
Наші побажання і слова.
І кар’єри, і грошей бажаєм.
Хоч і знаєм — це не головне.
Хай тебе Удача не минає,
А розчарування хай мине.
Хай швидкою течією зносить
Мимо весь непотріб і сміття,
Впевненості буде завжди досить,
Щоб і казку втілити в життя.
Ми бажаєм, щоб не засидівся
Ти на Ганнусівському горбі —
Хай вершини типу Евересту

Легко підкоряються тобі.

Що іще хорошого потрібно
Для такого легіня-орла?
Щоби поруч подруга-красуня
Надихала і з тобою йшла.
Гаряче і дружньо обіймаєм
І вітаєм щиро цього Дня.
Знаєш: завжди радо зустрічаєм — 
Молода впередівська «рідня».

З Днем народження!
Адміністрація Пшеничниківського НВК, вчи-

телі, батьки, вдячні учні щиро вітають з днем на-
родження всім дорогу людину – колишнього ди-
ректора Пшеничниківської школи, ветерана педа-
гогічної праці Лідію Семенівну СЛОБОДЯНЮК.

Кажуть, що в житті важливі не літа людини, 
а що дає людина для народу.

Лідія Семенівна Слободянюк має 45 років тру-
дового стажу: з них 22 вона набула в Пшеничниках 
на посадах директора школи і голови сільської ра-
ди. Вельмишановна Лідіє Семенівно, найбільше 
жителі села Пшеничники та Погоня дякують Вам 
за будівництво школи, яке Вам, наполегливій, ам-
бітній вдалось завершити за два роки.

За невтомну працю на директорській ниві хай Господь дарує лиш роки щасливі,
За старання Ваші, серце золоте хай любов Господня у душі цвіте.
Вам бажаємо здоров’я і наснаги – в добрий час!

Хай з повагою, любов’ю ставиться життя до Вас.

  ПОГОДА

У понеділок, 11 верес-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +15°С, 
вдень: +27°С. Вітер пів-
денно-східний 2 м/с.

У вівторок, 12 вересня 
— без опадів. Ніч на тем-
пература: +16°С, денна: 
+27°С. Вітер південно-
схід ний 3 м/с.

У середу, 13 вересня — 
дощ. Температура вно-
чі: +17°С, вдень: +14°С. 
Вітер пів нічно-західний 
6 м/с.

У четвер, 14 вересня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +12°С, денна: 
+16°С. Ві тер пів нічно-
західний 4 м/с.

У п’ятницю, 15 верес-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +10°С, 
вдень: +22°С. Вітер пів-
денно-східний 2 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Бабине літо непогідне — осінь суха.
  Чим тепліший і сухіший вересень, 

тим пізніше прийде зима.
  Багато ягід горобини — осінь буде 

дощова, мало — суха.
10 вересня — Мусія

  Починається дубовий падолист. 
Якщо ж листя ще міцно тримається, 
то зима буде люта.

11 вересня — Головосіка
  Це період останніх гроз. Як чути 

грім, то має бути довга і тепла осінь.
  Ранній відліт журавлів — на ран-

ню весну.
14 вересня — Семена

  На Семена ясно — осінь буде по-
гожою і теплою.

  На Семенів день вітер із півдня 
— буде зима тепла.

  Якщо гуси відлітають на Семена 
— чекай ранньої’зими.

  На Семена багато павутини — 
осінь буде довга та ясна.

  День на Семена був з болотом — 
осінь буде дощова; ясним — осінь 
буде з доброю погодою.

Наостанок

Віват!
Найдорожчу мамусю, бабусю, сестру

Ганну Дмитрівну ПЛУГАТОР 
із села Вільшаниця з 90-річчям, який вона стрічає 
п’ятого вересня, вітає велика родина: дочка Ма-
рія із зятем Ярославом, син Роман із невісткою 

Анною, люблячі онуки та правнуки.
За свої, за дев’яносто, добрих, славних, довгих років.
Здобули Ви чимало найбільш життєвих перемог!
Ви своїх дітей зростили, в люди вивели їх усіх.

Працьовитою, розумною були, за що нагородою став успіх!
Але про минуле не сумуйте, адже до нього повернення немає,
І щасливо проживіть Ви ще десяток років!
Нехай хвороби не турбують, і печалі геть підуть.
Залишиться лише те, що Вам найдорожче,
Те, що навіки люди бережуть.
В день ювілею гості до Вас прийдуть,
Квітів, подарунків багато принесуть.
Хай п’ють шампанське і виголошують тости,

За Вас, за Ваші дев’яносто!

Незалежність, 
обпалена війною

Під такою назвою в неділю, 27 серпня, у Драгомирчанах від-
бувся святковий концерт, присвячений 26-й річниці Незалеж-
ності України.

Святкове дійство, на яке зійшлися не 
тільки місцеві жителі, а й гості із сусідніх 
сіл, відбулося у сільському будинку культу-
ри. Святковий концерт був насиченим та ціка-
вим. Ведучі Назар Біляшин та Анна Борищак 
згадали і тих односельчан, які покинули цей 
світ, і тих хлопців, які сьогодні мужньо захи-
щають нашу батьківщину на Сході. 

Музичні композиції, які публіка віта-
ла щирими оплесками, виконали вока-
льий ансамбль «Драгомирчанка», чоло-
віче вокальне тріо, дитячий вокальний 
ансамбль «Драгомирчанка». Особлива 
подяка місцевим артистам – скрипалю 
Василеві Василику та Олександрові Си-
личу, який грав на сопілці, бандурист-
кам Вероніці Британ і Соломії Дем’янів.

Надзвичайно хвилювалися перед 
виходом на сцену найменші учасники 
свята – танцювальний колектив «Ве-
селка» зі своїм хореографом Анною Бо-
рищак. Варто зазначити, що Аня, яка 
вчиться у випускному класі Драгомир-
чанської ЗОШ, була не тільки ведучою, 
хореографом, а й сценаристом та са-

ма виконувала танець 
для гостей. Багато про-
звучало теплих віршова-
них слів про село, Украї-
ну, батьків, односельчан.

Прекрасний концерт 
для односельчан органі-
зували ініціативний ди-
ректор будинку культури 
села Іванна Борищак та творчий худож-
ній керівник Ігор Курій.

Концерт вчергове продемонстрував, 
що мистецьке життя в селі розвивається. 
До слова, цього року вокальний колектив 
«Драгомирчанка» отримав нові сценічні 
костюми, пошиті за кошти сільської ра-
ди. Прикро, однак, що велике приміщення 
будинку культури перебуває в плачевному 
стані – потребує опалення та часткового 
ремонту. Але, як завше, на це немає коштів. 
Жителі села дуже хочуть, щоб життя у клу-
бі вирувало, щоб діти та дорослі могли по-
вноцінно проводити репетиції та концерти.

Мар’яна МОТРУК

Колектив «Драгомирчанка» на святкуванні Дня Незалежності в Тисмениці 24 серпня


