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Дочірньому підприємству 
«Спецзалізобетон» – 50

Повністю оновленим, модернізованим, оснащеним найсучаснішим обладнан-
ням з виробництва збірного залізобетону прийшло до свого 50-го ювілейного 
року дочірнє підприємство «Спецзалізобетон». 

Завод був створений у 1967 році як 
Ямницький завод залізобетонних виро-
бів тресту «Укрводзалізобетон». Еконо-
мічний спад 1990 років, різке знижен-
ня потреби у продукції для меліоратив-
них робіт зобов’язувало підприємство 
зробити крок до перепрофілювання на 
продукцію для цивільного будівництва.

За погіршеного фінансового стану 
здійснити переоснащення було завдан-
ням складним, тому за рішенням тру-
дового колективу 22 квітня 1996 року 
підприємство увійшло до складу колек-
тивного підприємства «Івано-Франків-
ський цементно-шиферний комбінат» 
на правах цеху.

Нарощування виробничих потуж-
ностей цеху дало можливість виділити 
його в окрему структуру — завод залі-
зобетонних виробів з першого червня 
2004 року.

За період роботи з 1996 року на під-
приємстві було модернізовано бетоноз-

мішувальні вузли з автоматизацією від 
процесу змішування бетонної суміші і до 
моменту вивантаження в транспортний 
засіб. Для повного надання комплексу 
послуг по доставці бетону до споживача 
було придбано 10 одиниць спецтехніки 
— міксерів. Потреба на регіональному 
ринку в панелях довжиною до дев’яти 
метрів не залишилась поза увагою під-
приємства, тому в найкоротші терміни у 
2003 році було реконструйовано одну з 
ліній на даний вид збірного залізобетону.

У свій ювілейний рік у першому пів-
річчі 2017 року на ДП «Спецзалізобетон» 
запущено в дію бетонозмішувальний ву-
зол потужністю 115 м3 бетону в годину 
виробництва італійської фірми «SIMEM», 
завершено монтаж і виведено на про-
ектні потужності п’ять виробничих по-
токів принципово нового виробництва 
збірних конструкцій методом екструзії 
італійської фірми «Nordimpianti». Вироби 
з гладкою поверхнею, з конфігураціями 

на вимогу замовника, меншої товщини, 
однак з кращими якісними характерис-
тиками, швидко оцінили підприємства 
будівельного комплексу, продукція має 
попит.

ДП «Спецзалізобетон» працює ста-
більно, сплачує податки та збори до бю-
джетів всіх рівнів.

Важливу роль у забезпеченні безпе-
ребійної роботи відіграє наявність влас-
ної сировинної бази – дільниці дроблен-
ня щебеню в с. Побережжя. Місцевий 
бюджет Поберезької сільської ради отри-

мує значні надходження за рахунок по-
датків та зборів.

Середньомісячні відрахування від 
діяльності дільниці дроблення сировини 
за ставками та розмірами, що встанов-
лені законодавчо у 2017 році, склада-
тимуть 37 тис грн.

Крім цього, було надано благодій-

ної допомоги Поберезькій сільській раді 
продукцією на 20,6 тис грн та громад-
ській організації «Відродження» с. По-
бережжя в сумі 36,2 тис грн, в т.ч. гро-
шовими коштами – 20,0 тис. грн.

Підприємство постійно дбає про 
екологію краю, а тому для запобігання 
надмірного пилоутворення при вироб-
ництві продукції застосовується скро-
плення та промивка продукції. Постійно 
витрачаються значні кошти на рекульти-
вацію земель, шляхом засипання ґрун-
том відпрацьованих чеків з наступним 
нанесенням на дані площі шару родю-
чого ґрунту з відвалу та засіюванням 
багаторічними травами і висадженням 
дерев. Так, тільки у 2016 році було ре-
культивовано 4,8 га земель.

Щоденна, напружена, сумлінна пра-
ця кожного працівника підприємства 
– це внесок на шляху до утвердження 
незалежної держави України.

Адміністрація ДП «Спецзалізобетон»

Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+16°С, вдень: +17°С. 

Вітер північно-західний 3 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +11°С, вдень: +25°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температу-
ра: +16°С, денна: +28°С. Вітер пів-
денний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Громада 
Кривотул 
добивається 
порядку

 стор. 3

 Не фантастика, 
а близька 
реальність

 стор. 4

Сплата податків в бюджет с. Побережжя (в тис. грн)
Роки Плата за надра Земельний податок Орендна плата Ін. податки та збори
2010 рік 333,3 4,6 - 10,2
2011 рік 288,7 4,6 37,2 64
2012 рік 538 8,1 68,9 78
2013 рік 472,5 4,4 68,9 30,2
2014 рік 616,6 - 66,3 —
2015 рік 1056,4 - 22,1 —
2016 рік 82,8 17,6 104,4 8,3
6 міс.2017 р. 49,8 36,9 103,4 17,7
Всього: 3438,1 76,2 471,2 208,4

Цариця 
Покуття 
запрошує 
у Погоню

XXIІ Міжнародна проща Вервиці 
за мир і єдність Церкви 
30 вересня — 1 жовтня 

2017 року Божого в Монастирі 
Успіння Матері Божої 

Субота, 30 вересня
13.30 — реєстрація учасників прощі;
14.30 – молебень до Матері Божої;
15.00 — співана вервиця — радіс-

ні таїнства;
16.00 — молодіжна програма;
17.00 — співана вервиця — світлі 

таїнства;
18.00 — Архієрейська Свята Літургія;
19.30 — адорація Святих Тайн;
21.00 — співана вервиця — страс-

ні таїнства;
22.00 — Хресна дорога.
Неділя, 1 жовтня
00.00 — ватра, духовна програма: 

розважання, духовні пісні, в церквах — 
нічні чування;

06.00 – утреня;
07.00 — Свята Літургія;
08.00 — урочисте винесення Чудот-

ворної ікони Матері Божої;
08.10 — акафіст до Пресвятої Бо-

городиці;
09.30 — співана вервиця — слав-

ні таїнства;
11.00 — Архієрейська Свята Літур-

гія, віднова посвяти Непорочному Сер-
цю Марії.

Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе. 
Св. Франциск Асізський
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А. Гриценко про новий політичний сезон

Тиждень тому Прикарпаття вчергове відвідав лідер партії «Гро-
мадянська позиція», екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. 
За його словами, Івано-Франківська обласна організація пар-
тії – одна з найпотужніших, тож політик проводить регулярні 
зустрічі з її активом. Цього разу візит відбувся на фоні від-
криття чергової сесії Верховної Ради України, перед якою ви-
ступив з посланням Президент Петро Порошенко, та підготов-
ки до зустрічі Саакашвілі. Отож, Гриценкові розмірковування 
стосувалися того, що робить і чого не робить нинішня влада.

«На наш погляд, якщо гово-
рити про справді системні зміни, 
за три з половиною роки мож-
на було зробити і завершити як 
мінімум три реформи, без яких 
країна не зможе рухатись впе-
ред. Перше – це, врешті-решт, 
справедливий суд. Об’єктивно 
скажу: чимало зроблено з точки 
зору професійного відбору, залу-
чення громадськості, критеріїв 
відбору… І зроблено більш ніж 
чимало, кажучи делікатно, а на-
справді це вже вийшло за межу 
– у надвисокому порівняно з се-
редніми по країні показниками, 
забезпеченні суддів – зарплати, 
пенсії, які в 200 тисяч разів пе-
ревищують мінімальні пенсії по 
країні. Тим не менше суд не пра-
цює. Чому? Немає останнього 
і ключового – покарання «за». 
На жаль, президент про це не 
сказав. Законопроект 4109, він 
лежить в парламенті з лютого 
цього року. Цей закон був при-
йнятий у 2009 році, але Ющенко 
його заветував. Він якраз перед-
бачав жорстку кримінальну від-
повідальність за хабарництво, 
яке впливає на прийняття судо-
вих рішень. Цим законопроектом 
передбачається для трьох кате-
горій (слідчий, прокурор, суддя) 
за прийняття незаконного рішен-
ня через хабар довічне позбав-
лення волі з конфіскацією май-
на. Я передбачаю, що внаслідок 
такого рішення третина суддів 
би негайно звільнилася, а решту 

працювали. І до завершення су-
дової реформи треба було запро-
вадити систему антикорупційних 
судів, які швидко й без тяганини 
вирішують питання притягнення 
до відповідальності вищих по-
садовців. Бо зараз по півроку – 
року справи не розглядаються.

Чи реально це зробити? Як-
що хочеш, то дуже швидко. Але 
цього не робиться. Якщо не буде 
суду, який гарантує захист прав, 
свобод і власності кожного з нас, 
годі говорити про будь-яку іншу 
реформу.

Друга реформа – це енер-
гетика. І в частині приведення 
в порядок субсидій, ротердамів 
плюс, корупційних схем, повної 
ревізії наявних ресурсів, відмови 
від імпортного газу (він нам не 
потрібен) і т. д. Відповідні роз-
рахунки були зроблені понад 
п’ять років тому. І в тій частині, 
що пов’язана з енергоефектив-
ністю – йдеться про зменшення 
споживання енергії на одиницю 
продукції, яка через енергоєм-
ність неконкурентна на світово-
му ринку. Реально можна змен-
шити тарифи, провівши ревізію 
ресурсів, ревізію ціноутворення, 
викинувши звідти дорогі яхти, ав-
топарки, футбольні клуби, телеві-
зійні канали, утримання фракцій, 
міністрів та прокурорів.

Третє – реформа силового 
блоку. Тут важливо змінити філо-
софію. Нинішній силовий блок, і 
це не проблема, яка виникла при 

Порошенку, зорієнтований на за-
хист влади від народу, а не на 
захист народу від зовнішнього 
ворога. У нас понад 800 тисяч си-
ловиків, а захищати країну нема 
кому. Це неправильно, і це мав 
би ініціювати Президент, але він 
цього не зробив».

«У посланні Президента про 
це не згадується, там багато кра-
сивих слів, але довіри немає. 
Стає очевидним – він (Петро 
Порошенко – ред.) почав свою 
президентську виборчу кампа-
нію, і він займається не стільки 
проблемами країни, скільки ду-
має, як переобратися на другий 
термін. Хоча, в моєму розумінні, 
не має на те моральних підстав», 
–вважає лідер «Громадянської 
позиції».

Як відомо, А. Гриценко на 
чолі представницької групи од-
нопартійців був серед тих, хто 
зустрічав опального Михайла 
Саакашвілі на Українсько-Поль-
ському кордоні. На зустрічі з жур-
налістами в Івано-Франківську, 
що відбулася раніше, він пояснив: 
«Це не питання Саакашвілі, його 
політичного майбутнього, це на-
справді наше з вами питання: як 

далеко може зайти влада в своїй 
брутальності, намагаючись закри-
ти рота тому, хто висловлює іншу 
думку, ніж влада хоче чути. Тому 
ми солідарно підтримуємо Саа-
кашвілі, розуміючи, що простого 
рішення не буде, бо Президент По-
рошенко, очевидно, відступати зі 
своїм кроком щодо позбавлення 
українського громадянства ко-
лишнього Президента Грузії не 
буде… Це питання принципове: 
держава повинна шанувати себе, 
щоб шанували її люди, а громадя-
нин повинен мати можливість в 
прозорому судовому процесі до-
вести, що влада помилилася… Це 
акція мирна, законна».

Чого очікувати в новому по-
літичному сезоні? Влада заплану-
вала на цій сесії провести освіт-
ню реформу, медичну реформу, 
пенсійну реформу, реформу пар-
ламенту. Президент у своєму по-
сланні парламенту говорив ще 
про земельну реформу і прива-
тизацію. Насправді, дві останні 
якраз головні для нинішніх вла-
доможців. 

Прийнято новий закон про 
освіту. Там є позитивні положен-
ня, які поки що слід сприймати на 

рівні декларацій, тому що вони 
не підкріплені фінансово. Але є 
й негативні моменти. Зокрема, 
більшість українців категорично 
не сприймають 12-річну систему 
навчання. «Нам потрібно, щоб 
діти отримували в школі не сві-
доцтва та атестати, а знання і 
світогляд, – каже А. Гриценко. – 
На жаль, сучасний рівень знань 
у всіх школах, включаючи вищу, 
падає… Саме цим треба займа-
тися, а не перевантажувати ді-
тей ще одним роком, особливо, 
при теперішній демографічній 
ситуації».

Політик категорично не 
сприймає те, що влада називає 
пенсійною реформою. Це не ре-
форма, там закладено речі, які 
цілком в компетенції уряду і мож-
на було ввести простою постано-
вою. В урядовому законопроек-
ті закладено тільки збільшення 
страхового стажу для претенден-
тів на пенсію. Тобто, насправді 
суть цієї «реформи» зводиться до 
зменшення дефіциту Пенсійного 
фонду, а не приведення пенсій 
до справедливого рівня. У нас 
нібито обмежено максимальний 
розмір пенсій, а в той же час ви-
плати суддям, які сягають 200 
тисяч в місяць, назвали «дові-
чним грошовим утриманням». 
Хіба це справедливо?

Найголовніше, що реформи 
треба робити тоді, коли є довіра 
до влади. У червні 2014 року така 
довіра в Петра Порошенка була, і 
тоді треба було робити реформи.

Колишній міністр оборони 
окреслив своє бачення того, 
що необхідно зробити для при-
пинення війни на Сході. Просто-
го рішення немає, бо через без-
діяльність влади було втрачено 
можливості ліквідувати спалах 
у зародку навесні 2014 року, а 
три роки тому були підписані Мін-

ські угоди, які камінням тягнуть 
нас донизу. Два з половиною ро-
ки пройшло, щоб і представни-
ки влади заговорили про те, що 
Мінські угоди «мертві» і жоден 
їх пункт виконаний не буде. Усе 
менше політиків, не лише укра-
їнських, повторюють мантру про 
те, що «альтернативи Мінським 
угодам немає». Іде напружений 
пошук вирішення ситуації, і не 
лише на офіційному рівні, а й у 
неформальних колах.

«На місці Президента Укра-
їни я зробив би ось що. Сторо-
ни переговорного процесу на-
полягають на виконанні Мін-
ських угод, але в парламенті 
за їхні положення не проголо-
сують. Відтак, негайно внести 
їх на розгляд Верховної Ради; 
рада такий проект провалить. 
І тоді треба говорити, що Мін-
ські домовленості не справед-
ливі, вже хоча б тому, що там 
немає ні слова про Крим, а Ро-
сія не названа агресором. Отже, 
Україна має ініціювати нові пе-
реговори, за участю США, клю-
човим питанням повинно ста-
ти відновлення контролю над 
400-кілометровою ділянкою 
державного кордону; нехай за 
участю ОБСЄ, ООН, але передов-
сім – контроль над кордоном, 
а вже потім якийсь особливий 
статус, вибори і так далі. Щоб 
Росія більше не ввозила нову 
військову техніку, боєприпаси, 
пальне. І війна закінчиться че-
рез кілька тижнів… Поки кордон 
контролює Путін, він ввозить 
стільки, скільки хоче і тоді, ко-
ли хоче. Отже потрібне довго-
строкове справедливе рішення 
з кінцевою метою: відновлення 
України в міжнародно визнаних 
кордонах як мирної держави».

Володимир ЗАНИК

А. Гриценко та  голова обласної організації партії М. Ладовський

Псевдо-громади 
роблять свою справу

«Перед нами – вічність. І якщо для цього треба п’ять років, ми почекаємо 
п’ять, якщо десять – ми почекаємо десять, але ми точно знаємо, що Украї-
на нікуди від Росії не дінеться. І буде з Росією, а не з Брюсселем». Це слова 
заступника голови російської держдуми Петра Толстого з інтерв’ю для Ра-
діо Свобода від 7 липня 2017 року. Хоча Петро Толстой висловився досить 
відверто, та він не до кінця щирий. Росія не просто чекає, а робить все мож-
ливе, аби якнайшвидше повернути Україну в орбіту свого впливу. Силовий 
варіант поки що відклали і роблять ставку на внутрішню дестабілізацію за 
всіма напрямами. Створення фейкових територіальних громад – один із них. 

Що таке справжня 
територіальна громада? 

Територіальна громада існує, так 
би мовити, за природнім правом – во-
на включає ВСІХ жителів відповідно-
го села, селища, міста. Як випливає зі 
статті 140 Конституції України тери-
торіальна громада є природнім утво-
ренням, що виникає за фактом існу-
вання заселених людьми населених 
пунктів. Не потрібна реєстрація чи інші 
формальні дії зі «створення» терито-
ріальної громади.

Кремлівські маніпуляції полягають 
в тому, що створення ОБ’ЄДНАНИХ те-
риторіальних громад, яке проводиться 
в рамках державної політики децентра-
лізації заради покращення добробуту 
жителів, підміняється створенням «те-
риторіальних громад» – квазіутворень 
на противагу вже існуючим природним 
територіальним громадам.

Що таке фейкова 
територіальна громада?

Простий приклад. Усі мешканці села 
Підлужжя становлять територіальну гро-

маду. Право представляти свої інтереси 
та здійснювати місцеве самоврядування 
територіальна громада села делегувала 
депутатам Підлузької сільської ради на 
місцевих виборах.

Якщо хтось приходить до вас з про-
позицією «створити Підлузьку територі-
альну громаду» – така людина або по-
гано освічена і не знає, що всі мешканці 
села за природним правом належать до 
його територіальної громади, або пере-
слідує свої корисливі мотиви та втягує 
вас в сепаратистську діяльність. 

До слова, Служба безпеки України 
розцінює створення фейкових «тергро-
мад» як «дії, спрямовані на насильниць-
ку зміну чи повалення конституційного 
ладу або на захоплення державної вла-
ди» – стаття 109 Кримінального кодек-
су України. На даний час спецслужба 
розслідує 26 кримінальних проваджень 
за цією статтею по всій Україні. Перед-
бачене покарання – від п’яти до деся-
ти років позбавлення волі. Суворо, але 
держава не має наміру дати росіянам 
повторити кримський, донецький та лу-
ганський сценарій. 

Прикладом проекту створення за-
конної територіальної громади у Тисме-
ницькому районі є рішення природних 
територіальних громад сіл Ямниця, Пав-
лівка, Сілець, Тязів створити ОБ’ЄДНАНУ 
територіальну громаду у відповідності 
до закону «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» та постанови 
Кабміну «Про затвердження методики 
формування спроможних територіаль-
них громад». Назва ОТГ – «Ямницька 
територіальна громада» – визначена 
згідно з найменуванням її майбутнього 
адміністративного центру – с. Ямниця. 
Враховуючи викладене, у відповідності 
до чинного законодавства, розпочато 
підготовчий процес, пов’язаний із ор-
ганізацією та проведенням виборів го-
лови та депутатського корпусу майбут-
ньої Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади, які відбудуться 29 жовтня 
2017 року.

Чому правоохоронці й експерти 
вважають створення «територіальних 
громад», паралельних до вже існуючих, 
російським проектом?

По-перше, до організації деяких 
фейкових тергромад прямо причетні 
громадяни РФ.

По-друге, Віктор Медведчук та йо-
го «Український вибір» активно впрова-
джують фейкові територіальні громади 
в Україні з 2013 року. На сайті «Україн-
ського вибору» можна ознайомитися з 
десятками публікацій на цю тему. Одна з 
них, від 23 травня 2013 року, називається 
«Украинский выбор»: территориальные 
общины выступают за федеративное 
устройство страны».

У статті йдеться про ініційова-
ний партією Медведчука у травні 
2013 року «круглий стіл» у Доне-
цьку. Учасники збіговиська під со-
усом «самоорганізації громадян», 

«відродження громади Донецька», 
«кристалізації суспільства» фактич-
но готували ґрунт для сепаратиз-
му й відділення. Назви організацій, 
що делегували на обговорення сво-
їх учасників, говорять самі за себе: 
«Украинская Федерация», «Донбас-
ская Русь», «Русский блок». 

Представники «Руського блоку» вза-
галі відкрито підняли питання, «чи гото-
ве суспільство брати владу в свої руки 
і що потрібно робити для росту грома-
дянської активності?».

Ось фото з сайту «Українського ви-
бору». На ньому учасники «круглого сто-
лу». Другий зліва – Павло Губарєв, який 
всього лише через дев’ять місяців після 
участі в ньому втілив ідеї Віктора Мед-
ведчука в життя.  

28 лютого 2014 року він виступив 
на сесії Донецької міської ради з уль-
тиматумом до депутатів визнати неле-
гітимними Верховну Раду України, Ка-
бінет Міністрів Арсенія Яценюка, До-

нецьку ОДА. Першого березня на про-
російському мітингу на площі Леніна 
в Донецьку проголосив себе «народ-
ним губернатором» Донецької області; 
третього березня прибічники Губарєва 
захопили будівлю ОДА, а сам Губарєв 
виступив на засіданні обласної ради з 
вимогою затвердити його головою До-
нецької ОДА та провести референдум 
про відокремлення регіону від України. 

Так почалася війна на сході Украї-
ни. Губарєв і йому подібні підготували 
підстави для появи російських танків 
і градів. 

Хочеться запитати в учасників 
фейкових «територіальних» утво-
рень, чи справді такого майбутньо-
го вони прагнуть для свого краю? А 
також звернутися до СБУ з вимогою 
невідкладно розслідувати справи про 
«тиху федералізацію» та покарати при-
хованих сепаратистів.

Андрій БОЙЧУК
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Одаї відсвяткували 
День села

«Село моє – моя Батькіщина» – назва свята, яка манила усіх охочих поринути 
у вир історії та сьогодення села Одаї Тисменицького району. 10 вересня 2017 
року всі жителі та гості населеного пункту мали змогу насолодитись дійства-
ми, які були приурочені 257-річниці з дня заснування Одай.

Розпочалось святкування, за тради-
цією, зі Святої Літургії в добре відомому 
храмі Різдва Пресвятої Богородиці, де 
віряни спільною молитвою подякували 
Господу за минулий рік та попросили 
благословення на майбутній.

Попри цьогорічну примхливу верес-
неву погоду, природа подарувала Одаям 
сонячну та ясну днину, і свято продо-
вжилось футбольним турніром. Позма-
гатись приїхали команди з сіл Марків-
ці, Старі Кривотули та Слобідка. Участь 
також взяли господарі села. У завзятих 
та дружніх іграх перемогу здобули мар-
ковецькі футболісти. Але без уваги не 
залишився ніхто: сільський голова Іван 
Буртик нагородив усі команди почесни-
ми грамотами та заохочувальними при-
зами, а переможці та господарі змагань 
отримали ще й футбольні м’ячі.

Після спортивної частини свята усі 
охочі могли насолодитись урочистим 
концертом. Для присутніх виступали міс-
цеві таланти. Приїхали привітати ода-

ївчан і сусіди: народний аматорський 
колектив пісні і танцю «Барви Прикар-
паття» зі Старих Кривотул, солісти й во-
калісти району та учасники художньої 
самодіяльності з Марківців. Кульміна-
цією святкового концерту став виступ 
гурту «Козаки» з Ворохти. Вмілі юнаки 
й дівчата продемонстрували глядачам 
усі принади бойового мистецтва.

У цей день привітали селян й ра-
йонні та місцеві посадовці, зокрема, 
голова Тисменицької районної ради 
Роман Крутий, депутат районної ради 
Іван Тимчук, завдяки яким з районно-
го бюджету виділено суттєві кошти на 
соціальний розвиток села, наш поваж-
ний односельчанин, директор аграрно-
го коледжу Богдан Андрійович Костюк, 
директор Одайської школи Галина При-
сяжнюк, які поділились своїми думками 
про село, його історію та розвиток, та, 
звісно ж, очільник Марковецької сіль-
ської ради Іван Буртик, який того дня 
нагородив багатьох односельчан.

Чудові пісенні, ліричні та прозові 
привітання прозвучали для поважних 
жителів села. Подарунками та грамота-
ми були нагороджені найстарша та най-
молодша жительки села, новоодружена 
пара та ті, хто найдовше прожили разом 
у шлюбі. Проте найщиріші слова подяки 
та поваги прозвучали для хлопців, які 
захищали Україну в зоні АТО.

Дитячий радісний сміх, гомін дерев 
та приємний запах солодкої вати зача-
ровували усіх впродовж усього дійства, 
адже святкували одаївчани під відкри-
тим небом. Під час урочистостей усіх 
частували рибною юшкою та запече-
ною картоплею, які приготували місце-
ві чоловіки.

Після закінчення офіційної час-
тини свято продовжилось. Талано-

виті співаки Прикарпаття дали змо-
гу людям потанцювати українські 

народні танці та, одразу, послуха-
ти пісень. Проте й на цьому вечір 
не закінчився. Молодь мала змогу 
провести вечір під треки одного з 
кращих діджеїв області.

Урочисте святкування Дня села – 
чудова нагода зібратись усім разом та 
порадіти за інших, – діляться місцеві 
жителі. І додають, що завжди із задо-
воленням підтримають нові починання 
організаторів. Жителі щиро вдячні ор-
ганізаторам та меценатам за незабутні 
емоції та хороший настрій. Одаївчани та 
гості з нетерпінням чекають наступних 
іменин села Одаї.

Юлія ТОКАРУК

Б. Костюк, Р. Крутий, І. Тимчук, Г. Присяжнюк І. Буртик нагороджує односельчанина 
Михайла Біглого

Відзначення учасників футбольного турніру На сцені кривотульські «Барви Прикарпаття»

Громада захищає життя
11 вересня у Старих Кри-
вотулах понад сто меш-
канців села на півгодини 
перекрили державну авто-
дорогу Н-10, вимагаючи на-
несення належної дорож-
ної розмітки, встановлення 
дорожніх знаків, облашту-
вання під’їздів та відмостки 
на відтинку дороги, нібито 
якісно відремонтованої фір-
мою ПБС, але по-українськи 
не закінченої. Вимоги гро-
мади викладено в колектив-
ному зверненні на ім’я сільського голови Володимира Назарука (див. нижче). 
За останні тижні село вкотре вжахнули дорожні пригоди зі смертельними на-
слідками, тож люди вирішили вдатися до рішучих дій, але поводилися при 
цьому підкреслено коректно, взірцево.

Колективне звернення
Починаючи з початку 2017 р. на між-

народній трасі, яка пролягає по території 
с. Старі Кривотули внаслідок ДТП заги-

нуло 12 осіб та в трьох ДТП дев’ять осіб 
зазнало травм важких та середньої важ-
кості. Це все відбувається попри те, що 
траса в нічний час освітлюється. В центрі 

населеного пункту с. Старі Кривотули є 
перехід з двохрядного руху на чотирьох-
рядний, що є також аварійно небезпеч-
ний. На нашу думку, це відбувається по 
декількох причинах: 

— відсутність пішохідних переходів; 
— відсутність освітлювальних зна-

ків «пішохідний перехід»;
— відсутність світлофора на цен-

тральному перехресті.
Виходячи з вище наведеного, ми, 

що нижче підписалися, вимагаємо від 
влади всіх рівнів та служби автомобіль-
них доріг вплинути на ситуацію, а саме: 
встановити світлофори на центрально-
му перехресті, встановити освітлювальні 
знаки «пішохідний перехід» та облашту-
вати пішохідні переходи. 

Доводимо до Вашого відома, що 
громада с. Старі Кривотули запланува-
ла акцію мирного протесту на підтримку 
наших вимог шляхом перекриття траси. 
Акція запланована на понеділок 11 ве-
ресня на 13:00. Попереджувальна акція 
буде тривати 30 хвилин.

26 підписів

Отримавши звернення, В. Наза-
рук попередив про акцію районну 
владу, Національну поліцію, служ-
бу автомобільних доріг, інші інсти-
туції. Точно у визначений час люди 
вийшли на дорогу та перекрили рух 
трасою, а також бічними вулицями, 
якими спритники намагалися оми-
нути пікет. Без застережень пропус-
кали швидку, людей, які поспішали 
до лікарень. Агресивних водіїв спо-
кійно приструнювали. І рівно через 
півгодини пікетувальники звільнили 
дорожнє полотно, але в повній рішу-
чості вийти на потужнішу акцію, як-
що їхні вимоги не будуть задоволені.

Учора сільський голова Старих Кри-
вотул повідомив нас, що дорожники са-
ме облаштовують переходи на перехрес-
ті, наносять розмітку. В Кривотулах че-
кають, що фірма-виконавець зробить 
нормальні з’їзди на перехресті та всте-
лить гравієм узбіччя.

Володимир ЗАНИК

Телефони 
довіри 

СБУ діють 
ефективно
Управління СБУ в Івано-Франків-

ській області фіксує, що впродовж 2017 
року кількість звернень громадян на її 
телефони довіри збільшилася в п’ять 
разів у порівнянні з минулим роком. 

Також побільшало жителів області, 
які особисто приходили в УСБУ та на-
правляли повідомлення на електронну 
поштову скриньку й на сторінку в соці-
альній мережі Фейсбук. Ми розцінюємо 
це як зростання довіри до спецслужби. 

Громадяни повідомляють про підоз-
рілих осіб, предмети, залишені без нагля-
ду, корупційні прояви, правопорушення, 
пов’язані з поширенням наркотиків, та 
надають іншу інформацію, яка дозво-
ляє СБУ упередити вчинення злочинів. 
Водночас є багато звернень громадян 
стосовно шахраїв, які видають себе за 
співробітників спецслужби.

Спецслужба ретельно перевіряє всі 
звернення громадян з приводу незакон-
них дій будь-яких осіб, у тому числі тих, 
які представляються співробітниками 
СБУ. Вказаним діям надається правова 
оцінка. За ознаками злочинів правоохо-
ронцями області відкрито кримінальні 
провадження.

Управління СБУ в Івано-Франків-
ській області висловлює вдячність всім 
небайдужим громадянам та надає кон-
тактні телефони, за якими можна пові-
домити в Управління СБУ про злочини, 
віднесені до компетенції спецслужби:

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. 
Академіка Сахарова, 15. 

Телефони довіри (цілодобово): 
(0342) 52-22-95, 59-03-03. 

E-mail: usbu_ivf@ssu.gov.ua

Депутат райради В. Цапай з та В. Назарук

Серед пікетувальників — відомий актор Василь Бендас
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Фантастика? Реальність. 
Як зміниться наше життя найближчими роками

Два тижні тому медіа-ресурс Uapost/Ukrainian American Media, що зареєстро-
ваний у Чикаґо, поширив шокуючу в певному сенсі публікацію під назвою 
«Стаття, яку потрібно прочитати: Як разюче зміниться наше життя через 20 
років». Викладений у ній футурологічний огляд найближчих перспектив роз-
витку цивілізації може здатися фантазією, маренням, неймовірністю. Але 
подуймо: чи могли собі уявити пересічні люди років зо 30 тому, що в осяж-
ному майбутньому у кожного в кишені буде телефон, ба більше – маленький 
комп’ютер. Чи візьмемо простіше – ПЕТ-пляшку, якими нині повсюдно засмі-
чено… Отже, що може бути в найближчі роки – за подачею www.uapost.us. У 
дужках подано примітки редакції газети «Вперед».

Наступні пункти статті запозичено 
з допису у Фейсбуці Удо Голуба, Голов-
ного виконавчого директора компанії 
“17 Minute Languages”.

• Програмне забезпечення підірве 
основи більшості традиційних галузей 
економіки упродовж наступних 5-10 ро-
ків. (Uber – американська компанія, що 
створила мобільний додаток для пошу-
ку таксі

• Uber є лише програмним засобом; 
вони не володіють жодним автомобілем, 
однак зараз є найбільшою компанією 
таксі у світі. 

• Сьогодні Airbnb є найбільшою ком-
панією світу у сфері готельного бізнесу, 
незважаючи на те, що вони не володі-
ють нерухомістю. (Airbnb – електронний 
сервіс у сфері туризму, в якому немає 
посередників).

• Штучний інтелект. Комп’ютери ста-
ють експоненціально кращими у розу-
мінні світу. Цього року комп’ютер здо-
був перемогу у найкращого гравця з Ґo 
(китайська настільна гра, вважається 
складнішою за шахи) у світі, на 10 ро-
ків раніше, ніж очікувалося.

У США молоді адвокати втрачають 
робочі місця. IBM Watson (комп’ютерна 
система штучного інтелекту, здатна від-
повідати на питання, задані усно лю-
диною) надає юридичну консультацію 
(поки з більш-менш базових питань) за 
декілька секунд, з точністю 90% у порів-
нянні з 70% для випадків, коли консуль-
тації надаються людьми. Отже, якщо 
ви вивчаєте юриспруденцію, припиніть 
негайно. У майбутньому кількість адво-
катів зменшиться на 90%, залишаться 
лише професіонали.

Watson вже допомагає медсестрам, 
які діагностують онкологічні захворю-
вання. І робить це у чотири рази точні-
ше, ніж медичний персонал. Facebook 
сьогодні має програмне забезпечення 
для розпізнавання, що дозволяє від-
різняти обличчя краще, ніж людина. У 
2030 році комп’ютери стануть розумні-
шими за людей.

• Автомобілі з автокеруванням. У 
2018 році з’являться перші автомобілі 
зі системою самокерування для насе-
лення. Близько 2020 року настане по-
вний занепад галузі машинобудування. 
Ви більше не матимете бажання володі-
ти автомобілем. Ви здійсните виклик зі 
свого телефону, авто з’явиться на міс-
ці вашого перебування і відвезе вас до 
пункту призначення. Вам не потрібно 
буде паркувати авто, ви оплатите ли-
ше за пройдену відстань і зможете бути 
продуктивним під час водіння. Наші ді-
ти ніколи не отримуватимуть водійські 
права і ніколи не матимуть машини.

Для перевезення нам буде потріб-
но на 90-95% менше автомобілів, а це 
видозмінить міста. Ми можемо пере-
творити колишні місця для паркуван-

ня на паркові зони. У світі у результаті 
дорожньо-транспортних пригод щорічно 
гине 1,2 мільйона людей. Зараз ми ма-
ємо одну аварію на кожні 60 000 миль 
(100 000 км); ці показники зменшаться 
до однієї аварії на 6 млн. миль (10 млн. 
км) при використанні автопілоту у во-
дінні. Це дозволить зберегти мільйон 
життів на рік.

Більшість автомобільних компаній, 
ймовірно, збанкрутують. Традиційні ав-
товиробники намагаються застосувати 
еволюційний підхід і просто створюють 
кращий автомобіль, тоді як технічні ком-
панії (Tesla, Apple, Google) використову-
ватимуть революційний підхід і будують 
комп’ютер на колесах.

Багато інженерів з Volkswagen та 
Audi налякані розробками Tesla.

• Страхові компанії також пережи-
ватимуть величезні труднощі, оскільки 
без аварій страхування стане у 100 ра-
зів дешевшим. Їх бізнес-модель страху-
вання автомобіля зникне. Ситуація змі-
ниться і у сфері нерухомості. Бо, якщо 
існуватиме можливість працювати під 
час пересування автомобілем, люди пе-
реїжджатимуть до красивіших районів.

• Електрокари становитимуть осно-
вний потік виробництва біля 2020 року. 
Міста будуть менш шумними, оскільки 
всі нові автомобілі працюватимуть на 

електроенергії. Електрика стане значно 
дешевшою і чистою: виробництво енергії 
сонця вже 30 років поспіль демонструє 
поступове зростання, однак тепер можна 
побачити її зростаючий вплив.

Минулого року по всьому світу бу-
ло освоєно більше сонячної енергії, ніж 
енергії від копалин. Енергетичні компа-
нії відчайдушно намагаються обмежити 
доступ до електромережі для запобі-
гання конкуренції через встановлення 
домашніх сонячних устаткувань. Однак, 
це не може тривати вічно. Технологічні 
впровадження змінять таку стратегію.

Здешевлення електроенергії спри-
чинить зменшення ціни на воду і збіль-
шення обсягів її постачання. Очищення 
солоної води зараз потребує лише 2кВт 
на кубічний метр (0,25 центів). У біль-
шості регіонів немає дефіциту води, на-

томість існує недостача у питній воді. 
Уявіть лишень, які з’являться можли-
вості, якщо будь-хто зможе отримати 
стільки чистої води, скільки забажає, 
без особливих витрат.

• Сфера охорони здоров’я. Цього 
року буде оголошено компанію-пере-
можця конкурсу Tricorder X Prize. Іс-
нують компанії, які створять медич-
ний пристрій (так званий Tricorder, 
термін запозичений із науково-фан-
тастичної медіафраншизи «Зоряний 
шлях», Star Trek), який здійснюва-
тиме операції через ваш телефон. 
Апарат скануватиме сітківку ока , 
відбиратиме зразок вашої крові, пе-
ревірятиме подих.

Даний пристрій здатний аналізувати 
54 біопоказники, що дасть можливість 
діагностувати практично будь-яке за-
хворювання. Він буде недорогим, а от-
же, через кілька років кожна людина 
на нашій планеті майже безкоштовно 
отримає доступ до медичного аналізу 
світового класу. Прощавайте, медичні 
заклади.

• 3D-друк. Вартість найдешевшого 
3D-принтера упродовж останніх 10 років 
зменшилася з 18000 до 400 дол. США. 
Водночас процес друкування пришвид-
шився у 100 разів. Всі великі взуттєві 
компанії вже почали виробництво взут-
тя за допомогою 3D-друку.

Деякі запасні частини літака вже 
виготовлені через 3D-друк у віддале-
них аеропортах. Космічна станція тепер 
має принтер, який усуває необхідність у 
великій кількості запасних частин, що 
існувала раніше.

Наприкінці цього року нові смарт-
фони будуть оснащені функцією 
3D-сканування. Згодом ви зможете здій-

снити 3D-сканування своїх ніг і надру-
кувати взуття ідеального розміру у до-
машніх умовах.

У Китаї вже здійснили 3D-друк де-
талей і повністю побудували шестипо-
верхову офісну будівлю. До 2027 року 
10% всього, що виробляється, буде над-
руковане у форматі 3D.

• Можливості для бізнесу. Якщо ви 
обдумуєте нішу, яку хотіли би зайняти, 
запитайте себе: «чи у майбутньому все 
ще існуватиме така можливість?» І якщо 
відповідь так, то як можна цього швид-
ше досягнути? Якщо ідея не спрацьовує 
відповідно до вашого телефону, забудьте 
про неї. Будь-яка ідея, що виникла для 
успіху у ХХ столітті, приречена на про-
вал у ХХІ столітті.

• Працевлаштування: 70-80% ро-
бочих місць зникнуть у найближчі 20 

років. Виникне багато нових робочих 
місць, але невідомо, чи їх кількість бу-
де достатньою у такому недалекому 
майбутньому.

• Сільське господарство. У май-
бутньому до сільськогосподарських 
робіт залучатиметься сільськогоспо-
дарський робот, вартістю 100 дол. 
США. Фермери країн третього світу 
зможуть стати управляючими на своїх 
полях, замість виконувати весь день 
польові роботи.

Аеропоніка (вирощування рослин 
у повітряному середовищі без ґрунту, 
при якому пожива подається до коре-
нів у вигляді аерозолю) передбачає ви-
користання набагато меншої кількос-
ті води. Сьогодні вже доступна перша 
генерована у Чашці Петрі (плоска про-
зора циліндрична посудина, що вико-
ристовується біологами) телятина, що 
вже у 2018 році стане дешевшою, ніж 
телятина звичайного походження. Сьо-
годні 30% усіх сільськогосподарських 
угідь використовується для випасання 
та утримання корів. Уявіть, якщо нам 
більше не будуть потрібні такі терито-
рії. Існує кілька стартапів, що незаба-
ром принесуть на ринок білок комах. 
Комахи містять більше протеїну, ніж 
м’ясо. Вони будуть означені як «альтер-
нативне джерело надходження білка» 
(оскільки більшість людей все ще від-
кидають ідею харчування комахами).

•  Існує  додаток  під  назвою 
Moodies, який вже може виявити , в 
якому  настрої  ви  перебуваєте. До 
2020 року  з ’являться  додатки ,  які 
за вашими виразом обличчя визна-
чатимуть ,  чи  говорите  ви  неправ -
ду.  Уявіть  собі  політичні  дебати , 
де відображається ,  коли учасники 
говорять  правду,  а  коли  ні.

• Bitcoin (електронна валюта, що 
з’явилася 2009 року, виключає участь 
держави чи будь-якого регулятора) мо-
же навіть стати резервною валютою для 
погашення несплачених боргів... У кра-
їнах всього світу!

• Довголіття. Середня тривалість 
життя на сучасному етапі збільшуєть-
ся на три місяці на рік. Чотири роки 
тому тривалість життя становила 79 
років, тепер це 80 років. Ці показники 
зростають, і до 2036 року збільшиться 
до більше року на рік. Таким чином, 
ми всі могли б жити довго, можливо, 
понад 100 років.

• Освіта. Найдешевші смартфони 
вже коштують 10 доларів у країнах Аф-
рики та Азії. До 2020 року 70% всіх лю-
дей матимуть смартфон. Це означає, 
що кожен отримає однаковий доступ 
до освіти світового рівня.

Кожна дитина може скориста-
тися послугами Академії Хана (Khan 
Academy) і отримати весь матеріал, 
до якого мають доступ діти, що на-
вчаються у школах розвинутих країн. 
У Індонезії вже були випуски цього 
програмного забезпечення, і незаба-
ром влітку цього року з’являться ви-
пуски арабською та китайською мо-
вами, а також мовою Суахілі. Я вба-
чаю величезний потенціал, якщо ми 
представимо безкоштовну англомовну 
програму, щоб діти у Африці і будь-де 
у світі могли вільно володіти англій-
ською мовою, а це може статися вже 
за півроку.

Джерело: Ukrainian Amerikan Media 
www.uapost.us 

Автомобіль Тесла

Висячі сади

Люди і роботи
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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:

СЛИВОЦЬКОГО Михайла Олек-
сійовича, 17.09.1956 р. н., головного 
спеціаліста відділу взаємодії з право-
охоронними органами,  оборонної та 
мобілізаційної роботи апарату район-
ної державної адміністрації;

ВАРУ Олександра Петровича, 
17.09.1967 р. н., сільського голову с. 
Березівка;

СТЕФАНЮКА Богдана Дмитровича, 
18.09.1970 р. н., голову фермерського 
господарства «Данко» (с. Пшеничники);

ШАЛАУТУ Оксану Олегівну, 
19.09.1964 р. н., сільського голову с. 
Узин;

ДЕМ’ЯНІВА Михайла Михайлови-
ча, 21.09.1963 р. н., голову наглядової 
ради ВАТ «Івано-Франківський міський 
молокозавод»;

АНТОНЯК Марію Романівну, 
21.09.1968  р. н., секретаря Майдан-
ської сільської ради.

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

Офіційно

Втрачено сертифікат на пра-
во на земельну частку (пай) на 
ім’я Данилюка Василя Петрови-
ча серія РП № 314477 виданий 
12.04.2002 року.

Втрачений студентський квиток серія ВА № 11063767, 
виданий Івано-Франківським коледжем фізичного вихо-

вання у 2015 р. на прізвище Федорків Руслан Віталієвич, 
вважати недійсним.

Правління Тисменицького районного споживчого товариства  висловлює 
свої щирі  співчуття голові споживчого товариства «Стриганецьке» Володими-
ру Євгеновичу Лотоцькому з приводу тяжкої втрати — смерті 

батька.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати рідної людини. Світла йому пам’ять.

Шановні винахідники і раціоналізатори!
З нагоди  професійного свята – Дня винахідника та раціоналізатора, який тра-

диційно в Україні відзначається в третю суботу вересня, щиро вітаємо новаторів 
науково-технічної думки.

Це свято об’єднує людей різних професій і спеціальностей, але всі вони 
обов’язково наділені рідкісним даром творчості, відчуттям нового, умінням роз-
ширити межі звичного, вийти за рамки стереотипу.

Ваша невтомна праця на інтелектуальній ниві, неспинне бажання шукати й 
реалізовувати на практиці нові науково-технічні ідеї та гіпотези сприяють розви-
тку економіки, піднесенню добробуту громадян та зміцненню позитивного іміджу 
нашого краю.

Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, достатку, нових ініціатив та ідей, твор-
чого натхнення і нових здобутків на ниві технічного та наукового прогрессу на 
благо України.

Шановні працівники фармацевтичної галузі!
Щорічно у третю суботу вересня ви відзначаєте своє професійне свято, з яким 

ми вас щиро вітаємо!
Щоденна самовіддана і відповідальна праця фармацевта – дбати про забезпе-

чення населення доступними, високоякісними та ефективними лікарськими засоба-
ми є надзвичайно потрібною та значущою. Вона потребує досвіду та знань, любові 
до людей та співчуття, адже сприяє розвитку охорони здоров’я у нашій державі.

Бажаємо фармацевтичній спільноті нових здобутків, а всім працівникам га-
лузі – здоров’я, щастя і благополуччя в родинах. Нехай доля завжди посміхаєть-
ся, а люди дарують щирі слова вдячності за вашу уважність та професіоналізм.

Шановні рятівники!
Щорічно 17 вересня ми віддаємо шану людям, які стоять на сторожі життя та 

безпеки інших. Тож зі святом вас, шановні працівники Тисменицького районного 
відділу управління ДСНС та поважні ветерани служби!

Все частіше люди стають жертвами природних або техногенних катастроф, а 
загроза терористичних нападів стала повсякденною реальністю нашого життя. 
Останнім часом відбувається дуже багато трагічних випадків, які приносять го-
ре в конкретний будинок чи відгукуються болем для тисяч людей у нашій країні. 
Тож дуже важливо, що в цих складних ситуаціях є люди, які можуть професійно 
прийти на допомогу. Це – рятувальники, які займаються захистом життя грома-
дян, ліквідацією і попередженням наслідків природних й техногенних катастроф.

Мужність, самовідданість, сміливість, сила волі та дисциплінованість – 
риси характеру працівників служби «101». Рятуючи чуже життя, здоров’я, ма-
теріальні цінності, ви піддаєте небезпеці власне, допомагаючи іншим, жерт-
вуєте собою. Тож велика шана і подяка вам, люди мужньої професії, за про-
фесіоналізм та добре серце.

Бажаємо усім рятівникам міцного здоров’я, щастя, оптимізму, затишку і яко-
мога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших родинах!

Шановні працівники лісового господарства району!
Вітаємо вас із професійним святом, яке відзначається у третю неділю вересня.
Ліси не тільки одне з найбільших, найцінніших природних багатств та прикра-

са краю, але й запорука екологічної рівноваги й економічної стабільності регіону.
Охорона цього дару природи – високе покликання працівників лісового госпо-

дарства. Ваша щоденна праця в усі пори року за будь-якої погоди покликана при-
множувати зелене багатство країни, забезпечувати екологічну безпеку людей та 
гармонійну взаємодію суспільства і природи. 

Спрямовуючи зусилля на зміцнення лісового фонду, ви вносите вагомий вне-
сок у захист земельних угідь та поліпшення стану довкілля, забезпечуєте потреби 
населення у різноманітній лісовій продукції.

Бажаємо працівникам лісового господарства міцного здоров’я, невичерпної 
енергії та успіхів у праці на благо України.

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
     Іван СЕМАНЮК                        Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна держав-
на адміністрація та Тисменицька 
районна рада глибоко сумують у 
зв’язку із важкою втратою – смер-
тю голови районного відділення 
Всеукраїнського об’єднання вете-
ранів 

Василя Петровича Сенюка. 
Висловлюємо співчуття рід-

ним, близьким, знайомим покій-
ного. 

Світла пам’ять про непересічну 
особистість назавжди залишиться 
у наших серцях та на сторінках іс-
торії Тисменицького району.

Нехай Бог прийме його душу. 
Вічна пам’ять.

24 вересня 2017 року о 16:00 в с.Драгомирчани, в приміщенні бу-
динку культури відбудеться громадське обговорення щодо об’єднання 
територіальних громад сіл Крихівці та Драгомирчани в об’єднану тери-
торіальну громаду.

Редакція газети «Вперед» повідомляє, що вартість одиниці друкованої пло-
щі – один сантиметр квадратний – для розміщення передвиборних матеріалів 
у друкованому ЗМІ газеті «Вперед» на перших виборах ОТГ 29 жовтня 2017 р. 
становить 5.00 грн; на першій шпальті – 7.00 грн.

Телерадіоорганізація «Тисмениця» повідомляє, що вартість одиниці ефір-
ного часу — одна секунда — для трансляції передвиборних матеріалів в ефірі 
телебачення «Тисмениця» на перших виборах ОТГ 29 жовтня 2017 р.  стано-
вить 1 грн 50 коп. 

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 05.09.2017 № 148-р, 
“Про використання коштів з фонду на виконання депутатських повноважень” 
профінансовано видатки Фонду на виконання депутатських повноважень 
згідно із заявами  депутатів районної ради:
Буника Олександра Михайловича 

– в сумі 915 (дев’ятсот п’ятнадцять) 
гривень 00 копійок на покращення ма-
теріально-технічної бази Липівсько-
го ФАПу.

Семеніва Володимира Миколайовича 
– в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень 00 ко-
пійок на придбання воротарської форми та 
набиття напису «Ураган Черніїв» для Чер-
ніївської сільської футбольної команди.

Ферштея Михайла Васильовича 
– в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень 
00 копійок для надання матеріальної 
допомоги на лікування жительці с. 
Пшеничники. 

Царука Василя Михайловича – в су-
мі 3 642 (три тисячі шістсот сорок дві) 
гривні 00 копійок на покращення мате-
ріально-технічної бази Підліської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів.

 Тисменицька районна рада

Тисменицька районна державна адміністрація та Тисменицька районна 
рада глибоко сумують з приводу смерті у зоні АТО, в районі Станиці Луганської 
Луганської області, жителя с. Черніїв 

Івана Степановича Деркача
і висловлюють співчуття його рідним та близьким.

Це ще одна важка втрата для Тисмениччини. Серце військовослужбовця 
в/ч А 1008 прапорщика Деркача Івана Степановича, 1966 року народження, 
перестало битися 11.09.2017 р. Військовий перебував на ротації в зоні про-
ведення АТО.

Іван Деркач народився 08.07.1966 року в с. Черніїв. Був учасником бойових 
дій (неодноразово перебував у зоні АТО: з 02.07.15 по 12.10.15, з 14.11.15 по 
09.03.16, з 30.03.16 по 26.04.16). З 05.09.2016 р. – проходив військову службу 
за контрактом у в/ч А 1008. До цього, з 31.03.2015 по 03.05.2016 – проходив 
службу за призовом по мобілізації у в/ч пп В 0256.

Вічна пам’ять про захисника рідної землі, Героя України Івана Деркача 
назавжди залишиться у наших серцях, спогадах його бойових побратимів, 
родичів та земляків.

Тисячі українців вийшли на мирну 
акцію та зустріли Саакашвілі в Україні

Кілька тисяч активістів зі всієї України, народні депутати, представники «Руху 
нових сил» та інших політичних партій вийшли на мирну акцію на українсько-
польському кордоні та зустріли Михайла Саакашвілі, якого влада незаконно 
позбавила громадянства.

«Тотальний контроль над ЗМІ, «від-
жим» бізнесу, знищення антикорупцій-
них органів, переслідування активістів, 
постійний шантаж депутатів — все це 
ознаки нового режиму диктатури, який 
створює президент Порошенко. Янукович 
саджав неугодних політиків до в’язниці. 
Нинішній режим пішов далі — вони виганя-
ють неугодних з України. І з цим не стали 
миритись тисячі українців, що зібрались 
на акцію»,— відзначив народний депутат 
Юрій Дерев’янко.

Активісти розклали наметове містеч-
ко біля пропускного пункту «Краковець» у 
Львівській області, висловили свою пози-
цію проти свавілля влади та нехтування 
правами людини. Вони зібрались, щоб у 
мирний спосіб не дозволити владі забло-
кувати в’їзд в Україну Михайлу Саакашвілі 
та позбавити його змоги захистити грома-
дянство в суді.

Втім активістів чекали численні про-
вокації та намагання розігнати мирну 
акцію. Спочатку до пункту пропуску 
«Краковець» прибуло декілька автобу-
сів з «тітушками», які намагались спро-
вокувати активістів. Під час обшуку, по-
ліція виявила, що жоден з них не має 
документів, у деяких знайшли холодну 
зброю. Щоб уникнути будь-яких прово-
кацій на пункті пропуску «Краковець», 
Михайло Саакашвілі вирішив перетну-
ти кордон поїздом Перемишль-Львів. 
Втім за вказівкою влади, «Укрзалізниця» 
не давала вирушити потягу з Саакашві-
лі впродовж трьох годин. Тому, аби не 
створювати незручності людям, які пе-
ребували в поїзді, Михайло Саакашвілі, 
разом з народними депутатами та жур-
налістами зійшов з потяга і направився 
на прикордонний пункт у Шегині. Там 
усі пройшли польський прикордонний 
контроль, але українські прикордонни-
ки не пропускали Саакашвілі, мотивую-
чи це тим, що прикордонна зона замі-

нована, втім жодних дій для евакуації 
людей не вживали.

«Активісти, які зібрались на укра-
їнській стороні пункту «Шегині» розу-
міли, що Михайло Саакашвілі, народні 
депутати перебували в зоні можливого 

вибуху та опинилися у пастці. Система-
тично спрацьовувала сигналізація та 
система сповіщення тривоги. Відповід-
но до інструкцій, на випадок небезпе-
ки, польська сторона закрила кордон 
зі свого боку. 

Тому активісти стихійно та спонтан-
но стали здійснювати евакуацію грома-
дян України, які перебували в зоні ризику 
та самостійно рятували життя людей.

«Вони вимушено перетнули зону 
прикордонного контролю (але не дер-
жавний кордон!) у стані крайньої необ-
хідності з метою порятунку життя паса-
жирів автобуса – Михайла Саакашвілі 
та людей, які його супроводжували», — 
розповідає координатор обласної органі-
зації «Руху нових сил» Тетяна Пришляк.

Врешті, Михайло Саакашвілі повернув-
ся на територію України, що звісно не на 

руку Петру Порошенку та його оточенню. 
Михайло Саакашвілі та партія «Рух нових 
сил» виступають в опозиції до нинішньої 
влади, Саакашвілі будучи президентом 
Грузії поборов корупцію, впровадив дієві 
реформи і пропонує такі зміни в Україні. 
Ближчим часом Михайло Саакашвілі пла-
нує відвідати всі області України та поспіл-
куватись з людьми.

«Я поїду і зберу вимоги народу, і ра-
зом з народом приїду в Київ пред’являти 

ці вимоги владі України. У мене немає 
особистого конфлікту ні з Президен-
том Петром Порошенком, ні з прем’єр-
міністром Володимиром Гройсманом, 
ні з генпрокурором Юрієм Луценком, ні 
з главою МВС Аваковим. Але в мене є 
конфлікт з цією системою брехні, кра-
діжок і порушення прав українців. Тому 
я буду збирати всі ці факти, ми й так їх 
знаємо, і разом з людьми приходити і 
створювати механізми для легальної 
зміни влади», — підкреслив Михайло 
Саакашвілі.

Ймовірно, Саакашвілі побуває в Іва-
но-Франківську цієї суботи та виступить 
на Вічевому Майдані, попередньо час 
мітингу – 16.00.

Прес-служба 
Івано-Франківської ОО РНС
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«Живи Україно в віках». Подвійне свято у Клубівцях
Відзначення Дня Незалежності у Клубівцях завжди проходить урочисто та 
піднесено. У селі так повелося, що саме в найбільше державне свято клубів-
чани відзначають і День села, а цього року він був ювілейним – виповнилося 
520 років від першої писемної згадки про населений пункт.

Святкові заходи розпочалися Літур-
гією у храмі Покрови Пресвятої Богоро-
диці. Парох церкви, отець-декан Петро 
Скрипник відправив також панахиду в 
пам’ять про загиблих борців за волю 
України та воїнів АТО. Вокальні колек-
тиви села Клубівці, серед яких квартет 
«ТОРІ», вокальний ансамбль «Намис-
то» та фольклорний жіночий колектив 
«Клубівчанка» взяли участь у мистецькій 
акції «Фольклорне подвір’я Тисмениччи-
ни». Традиційні страви, напої, вишивка 
місцевих майстринь, старовинні речі по-
буту та в’язка народних пісень — саме 
так було представлено побут села. Вже 
багато років на теренах Тисмениччини 
на високому рівні село Клубівці пред-
ставляють його жителі, які дбають про 

збереження традицій та підтримують 
культурний розвиток. Приємно те, що 
представники іноземних делегацій за-
лишилися враженими після відвідин 
«Клубовецького подвір’я».

Увечері в центрі села розпочався 
святковий концерт за участю місцевих 
колективів та виконавців. З вітальними 
словами з нагоди свята до клубівчан 
звернувся сільський голова Богдан Ре-
кетчук, який нагородив призерів спор-
тивних змагань.

Ведучі свята Тетяна Марцінко, Пав-
ло Баб’як та Оксана Овчарчин продо-
вжили концерт. Патріотичні пісні для 
глядачів виконали квартет «ТОРІ», брати 
Віталій і Тарас Козаки, Руслан Борушок 
та Христина Негела. Театралізована по-

становка «Небесна сотня» у виконанні 
учасників драматичного колективу (ху-
дожній керівник С. Слупська )  вразила 
глядачів і підкреслила значення Рево-
люції Гідності в історії нашої держави.

Школярі – наймолодші учасники 
свята — декламували вірші та співали 

пісні. Захоплюючі танцювальні компо-
зиції продемонстрували глядачам Окса-
на Овчарчин, Марійка Татарин та Мар’ян 
Лобур, які представляють клуб спортив-
ного танцю «Star Dance». Радісні емоції 
у глядачів викликала гумореска «Як ми 
з кумом колядували» у виконанні сту-

дента Калуського коледжу культури та 
мистецтв Павла Баб’яка.

Гості святкування – народний ама-
торський ансамбль танцю «Тисменичан-
ка» Народного дому м. Тисмениця (керів-
ники – заслужений працівник культури 
України Ярема Галига та Роман Шкруми-

да), народний аматорський молодіжний 
вокальний ансамбль «Фортуна» (керівник 
Тамара Березіцька) дарували глядачам 
яскраві враження та незабутні емоції.

Учасники АТО, які проходять реабіліта-
цію у Клубівцях, активно долучилися до свят-
кування. Клубівчани та гості села мали змогу 
скуштувати надзвичайно смачний банош за 
оригінальним рецептом наших захисників.

Завершальним акордом концерту 
була пісня «Сам собі країна» у виконан-
ні Надії Пронюк.

Варто зазначити, що День Незалежності 
— це свято, яке завжди по-особливому від-
значається у Клубівцях: об’єднує родини та 
сприяє утвердженню національних цінностей.

Світлана СЛУПСЬКА

Презентація «Клубовецького подвір’я»

Учасники АТО, які проходять реабілітацію в Клубівцях, готують фірмову страву

Наймолодші учасники свята

Театралізована постановка «Небесна Сотня» Ведучі свята

  МИНУЛЕ Й СУЧАСНЕ

Джерело наснаги
Культосвітня установа для села — це 

незаміниме джерело просвітницької на-
снаги для різних вікових груп громади. 
Це та скарбниця, до якої складали без-
цінні коштовності – мову, пісню, звичаї 
– наші предки.

Та чомусь останнім часом державні 
посадовці у своїх настановних виступах 
оминають культуру, одну із складових 
тріади суспільного життя громади – осві-
та, медицина, культура. Можливо, це 
мовчання відповідає розпочатому про-
цесу об’єднання громад, коли останні 

будуть змушені самостійно утримувати 
сільські установи. А як не буде звідки, 
то, мабуть, почнуть закривати, і держа-
ва тоді, ніби, ні при чому?

Зрозуміло, що час уже не той і ви-
магає нових підходів та методів, але до-
зволю собі стверджувати, що 100 років 
тому галицький селянин, простий хлоп 
став українцем завдяки «Просвіті» та 
іншим патріотичним організаціям, які 
розбудили його патріотичну свідомість 
через навернення до українського дру-
кованого слова, української культури.

Героїчна «Просвіта» та її побрати-
ми-осередки свою патріотично-вихов-
ну місію без зупину і перепочину про-
водили на вулицях, майданах, в стодо-
лах, оборогах десятки років, плануючи, 
звичайно, спорудити громадою свою 
установу – читальню, або й народний 
дім «Просвіти».

У селі Загвіздя таке довгоочікуване 
свято пройшло 85 років тому – в 1932 р. 
у селі відкрили просвітницьку установу 
– читальню. У Загвізді першим бібліоте-
карем був Семен Пилипчук, який, зібрав-
ши патріотичну літературу, над поличкою 
написав слова Августина Волошина:

«Відкрита книга — це розум, що 
промовляє.

Закрита — приятель, що чекає.

Забута — душа, що прощає.
Знищена — серце, що ридає».
У читальні, пізніше – клубі, про-

водились трохи не щоденно найрізно-
манітніші просвітницькі, виховні, ес-
тетично-відпочинкові масові заходи і 
політико-драматичні події, про які гро-
мада пам’ятає і не має права віддати 
їх забуттю. До читальні спішили сотні 
односельчан, іноді цілими сім’ями, як 
правило, брали участь в кількох ама-
торських гуртках, якими сумлінно керу-
вали Макутрак, Мисак, Кардаш, Білоус 
і інші. Серед таких аматорів – феномен 
сцени Марта Мажак і її сім’я Гоголів, 
що варто гідної відзнаки. Прописані у 
читальні були і народні троїсті музики 
Савера, Сметько, Крума.

Вікопомна ювілейна подія вартує 
гідного відзначення. Для цього грома-
да має все: відповідальних посадових 
осіб, свідків пережитих подій, сценар-
ні плани відтворення сторінок мину-
лого, партійно-політичні осередки; є 
відомі громадські діячі, інтелектуали 
та, звичайно, нащадки славних твор-
ців «Просвіти».

Знаючи роль священиків Навроць-
кого, Ленкавського та Галібея у створен-
ні і діяльності «Просвіти», благословить 
це свято церква. Такий захід став би 
генеральною репетицією театралізова-
ного відзначення 625-річчя заснування 
славного села Загвіздя.

Петро ЛАВРУК

Квартет «ТОРІ»
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Свято спорту 
та грації

Урочистим парадом та вша-
нуванням найуспішніших спортс-
менів, наймайстерніших тренерів 
запам’ятався День працівників фі-
зичної культури та спорту, який 
щорічно у другу суботу вересня 
збирає не тільки спортивну гро-
мадськість, але й усіх, хто обрав 
фізичну культуру як спосіб життя. 

Зростаюча свідомість спів-
вітчизників власне щодо пріори-
тету здорового способу життя ро-
бить цей день святом здорової 
нації та успішного майбутнього. 
Про це говорили у своїх промовах 
заступник голови Тисменицької 
районної ради Ігор Федоришин та 
керівник апарату Тисменицької 
районної державної адміністрації 
Ярослав Татарин. А присутній на 
параді начальник відділу моло-
ді та спорту Василь Дзудзило у 
минулому професійний самбіст, 
майстер спорту, якнайкращий 
приклад того, що заняття спор-
том дисциплінують, вдоскона-
люють фізичне здоров’я. Відтак 
суботні урочистості пройшли під 
гаслом за здоровий спосіб життя 
та заняття спортом. 

Завітавши до спортивної 
родини Тисменицької дитячо-
юнацької спортивної школи, яку 
вже 11 років очолює великий фа-
нат спорту — заслужений тренер 

України з боксу Ігор Іванишин, 
почесні гості пересвідчилися, 
що Тисмениччина має спортив-
не майбутнє. Аби привити молоді 
любов до спорту та «засвітити» 
нових зірок, секції ДЮСШ працю-
ють чи не в кожному населено-
му пункті. Навіть сусідство з об-
ласним центром Прикарпаття, де 
працюють якнайрізноманітніші 
спортивні школи та клуби, не при-
меншує ролі районної спортивної 
школи, де виховуються майбутні 
майстри спорту. Щоб якнайкраще 
презентувати спортивну гордість 
району, вихованці Тисменицької 
дитячо-юнацької спортивної шко-
ли вже два роки поспіль у най-
більше державне свято — День 

незалежності України — демон-
струють свою виконавську май-
стерність показовими виступами 
на центральній площі Тисмени-
ці. Треба відмітити, що оцінити 
старання юних борців, боксерів, 
футболістів, тенісистів та баскет-
болістів збирається широка гля-
дацька аудиторія. Відтак початок 

навчального року знаменуєть-
ся напливом нових вихованців. 

А постійна опіка з боку ра-
йонної влади спричиняється до 
покращення матеріально-техніч-
ної бази школи, яка йдучи в ногу 
з часом прислухається до потреб 
сучасної молоді. Так до вже до-
бре укомплектованих спортив-
них секції футболу, баскетболу, 
спортивного орієнтування, дзю-
до, настільного тенісу та боксу 
минулоріч додалося нове відді-
лення популярного у світі мис-
тецтва таеквондо. Адміністра-
ція школи при цьому наголошує, 
що неважливо, який вид спорту 
обере дитина, головне завдання 
тренера — привити кожному лю-

бов до здорового способу жит-
тя. Хоча найбільшою гордістю 
кожного наставника є його ви-
хованці, які стають професійни-
ми спортсменами. Має таких і 
наша спортивна школа. 

Відтак у цей день адресува-
лися багато побажань у досяг-
ненні високих результатів та під-
корення спортивного олімпу без 
виключення кожному юному та 
дорослішому вихованцю ДЮСШ. 

А найуспішнішим за результата-
ми виступів на цьогорічних зма-

ганнях дісталися спеціальні від-
знаки. Серед кращих спортсменів 
Наталія Українець, Анна Дунька, 
Мар’ян Ткачук, Андрій Дрекало, 
Ігор Івасик, Ростислав Івасюк, 
Орест Бориняк, Петро Гордій-
чук, Роман Недоступ, Олег Сем-
кович, Роман Пшепінда. 

Грамоти, статуетки та ма-
теріальну винагороду отримали 
їх наставники Володимир Недо-
ступ, Віталій Савчук, Мирослав 

Дрекало, Роман Байдюк, Василь 
Фодчук, Степан Дзюник, Іван Хо-
динський, Василь Гах, Олександр 
Корсак.

Ще більшого піднесення 
до святкового настрою у день 
професійного свята додала за-
пальна вокальна композиція у 
виконанні юної тисменичанки 
Інни Данчук. А священиче бла-
гословення отця Ігоря з церкви 
святого Архістратига Михаїла та 
окроплення освяченою водою 
нехай додасть Божої опіки кож-
ному вихованцеві для розвитку 
виконавської майстерності в об-
раних видах спорту.

Сторінку підготувала
Оксана САКОВСЬКА 

  ФУТБОЛЬНІ ОБРІЇ
Чемпіонат першої ліги Івано-Франківської області. 5 тур, 10.09: 

«Вихор» Ямниця – ФК «Калуш» – 3:0. 
Першість другої ліги області. 4 тур, 10.09: «Хутровик» Тисме-

ниця – «Покуття» Коломия – 2:3. 
Чемпіонат ДЮФЛІФО. 5 тур: ФК «Калуш» — «Вихор» — 0:3.
Кубок області з футболу сезону 2017/2018.  Попередній етап. 

7.09:«Касова» Бовшів – «Вихор» Ямниця – 1:2; «Хутровик» Тисме-
ниця – «Кремінь» Пістинь – 3:2. Перемігши, наші дві команди ви-
йшли у наступну стадію розіграшу. Їх суперники у 1/8 фіналу, який 
запланований на 28 вересня, визначаться після сьогоднішньої про-
цедури жеребкування. 

Кубок чемпіонів районів та міст сезону 2017/2018. 1 тур, 7.09: 
«Луквиця» – «Авангард» – 4:1. 

2 тур, 13.09: «Авангард» – ФК «Крихівці» – 3:6; «Арсенал» – «Ко-
зацький острів» — 3:2. 

Чемпіонат району. 5 тур, 10.09: «Стримба» Липівка — «Бистри-
ця» Старий Лисець (юнаки — 3:4; дорослі — 4:3); «Ураган» Черніїв 
— «Козацький острів» Чорнолізці (0:6; 0:2); ФК «Угринів» — «Колос» 
Братківці (3:0; 0:1); «Сокіл» Чукалівка — ФК «Радча» (2:2; 5:2); «Аван-
гард» Загвіздя — «Дружба» Драгомирчани (6:0; 2:0). 

ІІ ліга. 4 тур, 10.09: «Оболонь» Милування — «Фортуна» Березів-
ка (6:2; 4:2); ФК «Клубівці» — «Цегельник» Нові Кривотули (4:0; 3:0); 
«Дністер-Рітас» Побережжя — ФК «Єзупіль» (16:0; 2:1); ФК «Старі 
Кривотули» — ФК «Сілець» (гра перенесена); ФК «Марківці» — «При-
карпаття» Підлужжя (гра перенесена).

ІІІ ліга. 3 тур, 10.09: ФК «Майдан» — «Сокіл» Павлівка (1:2); «Со-
кіл» Угринів — «Колос» Пшеничники (2:2). 

  З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ

Вдалий почин 
навчального року 

5-7 вересня в івано-франківському спорткомплексі «Олімп» 
відбувся вже сьомий за ліком традиційний міжнародний тур-
нір з баскетболу серед дівчат 2002 та 2005 року народження, 
присвячений 50-річчю Івано-Франківської обласної дитячо-
юнацької спортивної школи. 

Вихованки тренера Володимира Недоступа із Тисменицької ДЮСШ 
виступали у віковій категорії 2002 року народження. Попри те, що їх 
суперниці — досвідченіші і старші за єзупільчанок, наша команда не 
поступалася їм у класі та виконавській майстерності. Так першого 
ігрового дня наші баскетболістки провели гру з ДЮСШ Полтави, у якій 
поступилися гостям. Другий день розпочався з ігри проти вихованок 
Львівської ДЮСШ. У запеклій боротьбі наприкінці матчу єзупільчан-
кам вдалося закинути вирішальні очки. Відтак перемога була здобу-
та. Найуспішнішим днем для наших вихованок виявився саме третій 
день, який приніс усім радість та наснагу. Нашими суперниками бу-
ли баскетболістки із недалекої нам Словаччини (місто Бардейов). В 
цьому протистоянні наші спортсменки проявили запеклий характер 
та здобули переконливу перемогу. Останній матч проти переможця 
турніру — Івано-Франківської ОДЮСШ завершився поразкою. Однак 
в загальному результаті наша дружня команда виборола третє місце. 
Отримала пам’ятний кубок, а кожна зі спортсменок була нагороджена 
цінними подарунками, грамотами та медалями. 

Кубок голови районної ради — на старті 
Вже цими вихідними стартує започаткований минулоріч турнір 
з міні-футболу серед школярів району на кубок голови Тисме-
ницької районної ради. 

Напередодні шкільних змагань відбулося засідання організа-
ційного комітету за участі керуючого справами виконавчого апарату 
Тисменицької районної ради Юрія Проценка, методиста районно-
го методичного кабінету відділу освіти Тисменицької РДА Василя 
Римчука, головного спеціаліста відділу освіти Тисменицької район-
ної державної адміністрації Андрія Татарина та вчителів фізичної 
культури навчальних закладів району.

Змагатимуться школярі протягом вересня 2017 року на май-
данчиках зі штучним покриттям, розташованих на території нашого 
району. Учасниками другого турніру стануть 36 збірних команд на-
вчальних закладів Тисмениччини. Втішною новиною є те, що у по-
рівнянні з минулим роком суттєво збільшено призовий фонд. Так, 
за перше місце, зайняте у турнірі, команда отримає 20 000 гривень, 
срібний призер —  15 000 гривень, бронзовий – 10 000 гривень. Готу-
ють організатори й заохочувальні призи, нагороди, грамоти й подяки. 
Усі кошти виділятимуться з районного бюджету і навчальні заклади 
зможуть використати їх для свого розвитку і на свій власний розсуд!

Тож цієї суботи, 16 вересня, о 10.00 запрошуємо шкільну гро-
мадськість району на урочисте відкриття турніру по завершенні 
якого команди ринуть у вир спортивної боротьби. Нехай фортуна 
обере спритніших!  

Ігор Федоришин, Ярослав Татарин нагороджують найкращих: 
футболіста І. Івасика та тренера Р. Байдюка

Наталія Українець отримує відзнаку кращого 
спортсмена

Володимир Недоступ з кращою баскетболісткою 
Анною Дунькою

Найспритніший таеквондист Орест Бориняк зі своїм 
тренером Олександром Корсаком 

Юні дзюдоїсти з талановитим наставником — заслуженим тренером України 
Ігорем Матійчуком
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ПАТ «Тисменицягаз» проводить 
з 15 вересня по 15 жовтня 2017 р. 

«МIСЯЧНИК З ПРОПАГАНДИ БЕЗПЕЧНОГО 
I ЗАОЩАДЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ В ПОБУТI»
З метою забезпечення безаварiйної експлуатацiї систем газо-
постачання, рацiонального витрачання газу, подальшого вдоско-
налення пропаганди безпечного i заощадливого використання 
природного  газу серед населення, навчання споживачiв правил 
користування газом та запобiгання нещасним випадкам.

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ 
КОРИСТУВАННЯ ГАЗОМ

Голубе паливо буде нашим надiйним 
помiчником лише при умовi, коли буде-
мо знати i суворо дотримуватись правил 
користування газом. Тому ПАТ «Тисме-
ницягаз» з метою профiлактики безпеч-
ного користування газом ще раз нагадує 
основнi правила.

ГРОМАДЯНИ!
При користуваннi газифiкованими 

печами, газовими колонками i котлами 
необхiдно дотримуватись таких правил:

перед розпалюванням газових 
приладiв слiд провiтрити примiщення 
i перевiрити наявнiсть тяги в димарях;

для перевiрки тяги необхiдно 
вiдчинити дверцята грубки i пiднести 
до неї вузьку смужку паперу. Якщо 
папiр втягується в топку печi, то тяга 
є. Але у зв’язку з частою змiною погод-
них умов i температури спостерiгається 
обледенiння оголовкiв димарiв, що нега-
тивно впливає на тягу. Якщо немає тяги, 
розпалювати газовi прилади категорич-
но забороняється — це може привести 
до отруєння чадним газом.

Категорично забороняється корис-
туватися опалювальними печами, вог-
нищами, газовими колонками, котла-
ми АГВ при сильному вiтрi. Це приво-
дить до вiдриву полум’я вiд пальника 
i попадання газу в примiщення через 
дверцята, а це приводить до отруєння 
чадним газом.

Категорично заборонено жителям 
самовільно встановлювати опалюваль-

ні прилади в приміщеннях ванних кім-
нат, а також проводити перестановку 
та установку газових приладів.

Газова колонка у ванній кімнаті не-
сумісна із життям абонента.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: сильний вiтер стає 
причиною аварiї або отруєння чадним 
газом.

ДОТРИМУЙТЕСЬ правил користу-
вання газом. Не залишайте без нагляду 
газовi прилади.

На нiч, закiнчивши користування 
газом, не забувайте ЗАКРИТИ кран пе-
ред газовими приладами.

СЛIДКУЙТЕ за справним станом 
витяжної вентиляцiї в кухнi та ваннiй 
кімнаті!

ВИМАГАЙТЕ  систематичної 
перевiрки димоходiв!

Вiдчувши запах газу у квартирi, пе-
рекрийте крани, провiтрiть примiщення 
i сповiстiть службу «104» ПАТ «Тисме-
ницягаз».

Головними причинами нещасних 
випадкiв  є необiзнанiсть абонентiв 
та невиконання ними правил безпеч-
ного користування газом в побутi, 
а тому, щоб не трапилось бiди, ПАТ 
«Тисменицягаз» нагадує всiм жите-
лям району:

ГРОМАДЯНАМ ЗАБОРОНЕНО:
Самочинно газифiкувати будинки 

(квартири, садовi будинки), перестав-
ляти, замiнювати i ремонтувати газо-
ве обладнання.

Переплановувати примiщення, де 
встановленi газовi прилади, без узго-
дження з газовим господарством.

Монтувати опалювальні котли та 
газові колонки у ванній кімнаті.

Вiдмикати автоматику безпеки i 
регулювання. Користуватися газом при 
несправностях газових приладiв, авто-
матики, арматури.

 Користуватись  газом  при 
порушеннi щiльностi кладки штука-
турки (трiщини) газифiкованих печей 
i димоходiв.

 Користуватись  газом  при 
засмiченнi димоходiв i вентиляцiйних 
каналiв, вiдсутностi їх щiльностi, 
несправностi, обмерзаннi i закупореннi 
оголовкiв-димоходiв.

Користуватись газовими прила-
дами при закритих кватирках (фраму-
гах), жалюзiйних решiтках, решiтках 
вентиляторiв, щiлинах пiд дверима 
ванних кiмнат i кухонь, вiдсутностi 
тяги в димоходах i вентиляцiйних ка-
налах.

Залишати працюючi газовi прила-
ди без нагляду (крiм тих, якi розрахованi 
для цього та обладнані вiдповiдною ав-
томатикою).

Допускати до користування газо-
вими приладами дiтей дошкiльного вiку, 
а також осiб, що не контролюють свої дiї 
i не пройшли iнструктаж на пiдприємствi 
газового господарства.

Прив’язувати до газопроводiв 
мотузки i навантажувати газопроводи.

Використовувати газ i газовi при-
лади не за призначенням, користува-
тись газовими плитами для опалюван-
ня примiщення.

Користуватись примiщеннями, де 
встановленi газовi прилади, для сну i 
вiдпочинку.

Застосовувати вiдкритий вогонь 
для виявлення витокiв газу.

 Зберiгати в примiщеннях i 
пiдвалах порожнi й наповненi зрiдженим 
газом балони.

ГРОМАДЯНИ!
Коли ви проходите вулицями бiля 

люкiв пiдземних комунiкацiй, пiдвалiв 
будинкiв, сходами житлових та громад-
ських будiвель, не залишайтеся байду-
жими, якщо почуєте запах газу, побачи-
те утворення бульбашок на калюжах, 
— термiново повiдомте про це аварiйну 
службу  «104».

Якщо  виконуються  будь -як i 
будiвельнi або землянi роботи побли-
зу пiдземних газових мереж, потрiбно 
погодити вiдстань, а також мiсце роз-
копки до дiючого газопроводу у ПАТ 
“Тисменицягаз”.

ГРОМАДЯНИ, КЕРIВНИКИ 
ОРГАНIЗАЦIЙ!

Необхiдно регулярно слiдкувати 
за справнiстю й очищенням димових 
i вентиляцiйних каналiв, вимагати вiд 
органiзацiй, якi експлуатують будинок, 
проведення очищувальних робiт.

Вiдповiдальнiсть за справний 
стан газового обладнання, димових i 
вентиляцiйних каналiв, ущiльнень, вiд-
галужень, iнженерних комунiкацiй у жит-
лових будинках покладено на керiвникiв 
житлово-експлуатацiйних органiзацiй, у 
житлових кооперативах — на їх голiв, у 
будинках i квартирах, якi належать гро-
мадянам на правах особистої власностi 
— на домовласникiв.

Усi роботи з очищення димових 
каналiв оформляються актами, якi 
потрiбно подавати ПАТ “Тисмениця-
газ” до початку опалювального перiоду.

Будьте уважнi й обережнi. Не нехтуй-
те правилами безпеки при користуваннi 
газом — це збереже ваше життя. Економ-
те газ. Ощадно використовуйте — вiд 
цього залежить добробут вашої родини!

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
САМОЧИННI ДIЇ МОЖУТЬ ПРИЗВЕС-

ТИ ДО АВАРIЙ, НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ, 
ПЕРЕБОЇВ У ГАЗОПОСТАЧАННI, А ТО-
МУ ПРО ВСI НЕСПРАВНОСТI ГАЗОВИХ 
ПРИЛАДIВ ПОВIДОМЛЯЙТЕ АВАРIЙНУ 
СЛУЖБУ «104» ПАТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» 
НЕГАЙНО!

ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ 
СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ!

Щоб уникнути нещасних випадків, 
необхідно дотримуватись наступних  
правил користування балонами:

Не користуйтесь балонами в при-
міщеннях багатоповерхових будинків, а 
також у підвальних та цокольних при-
міщеннях.

Не зберігайте наповнені газом ба-
лони у житлових приміщеннях, санвуз-
лах, коридорах, на балконах, у гаражах, а 
також поблизу опалювальних приладів.

Не користуйтесь несправною га-
зобалонною установкою. 

Не підігрівайте балон будь-якими 
засобами.

Обмінюйте балони тільки в спе-
ціально призначених для цього пунк-
тах обміну.

Вимагайте на пункті обміну пере-
вірки вентиля на герметичність і маси 
газу в балоні. Не ремонтуйте самовіль-
но вентиль балона. 

При витоку газу перекрийте вен-
тиль балона, винесіть його на вулицю 
та телефонуйте в службу «104».

ПАТ «Тисменицягаз»

Державні землі – 
стратегічний ресурс України

На сьогодні існує нагальна потреба у визначенні ефективного механізму управління у 
сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення держав-
ної власності, запобігання зловживанням, недопущення соціальної напруги у цій сфері.

Постановою Кабінету Міністрів України від 
від 7 червня 2017 р. № 413 «Деякі питання удо-
сконалення управління в сфері використання та 
охорони земель сільськогосподарського призна-
чення державної власності та розпорядження 
ними» затверджена Стратегія удосконалення 
управління в сфері використання та охорони 
земель сільськогосподарського призначення 
державної власності та розпорядження ними, 
яка набрала чинності 20.06.2017 року. 

Мета Стратегії – створення сучасної, про-
зорої і дієвої системи управління у сфері ви-
користання та охорони земель сільськогос-
подарського призначення державної влас-
ності, спрямованої на забезпечення захисту 
інтересів суспільства (насамперед учасників 
антитерористичної операції), територіальних 
громад та держави, а також раціонального та 
ефективного функціонування сільськогоспо-
дарських регіонів з урахуванням потреб роз-
витку населених пунктів, запобігання дегра-
дації земель, необхідності забезпечення про-
довольчої безпеки держави.

Основні завдання Стратегії:
це впровадження засад стратегічного 

менеджменту в систему управління у сфері ви-
користання та охорони земель сільськогоспо-
дарського призначення державної власності;

забезпечення оптимального викорис-
тання земель, зокрема з урахуванням регіо-

нальних програм і планів розвитку терито-
рій, генеральних планів населених пунктів;

підвищення рівня прозорості та публіч-
ності під час формування та реалізації дер-
жавної земельної політики;

підвищення рівня обізнаності насе-
лення, землевласників і землекористувачів 
щодо проблем деградації земель та сталого 
землекористування;

запобігання деградаційним процесам 
ґрунтового покриву, підвищення рівня родю-
чості ґрунтів;

проведення рекультивації порушених 
земель.

Звертаємо увагу, що Держгеокадастр 
та його територіальні органи під час пере-
дачі земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення державної власності у 
власність в межах норм безоплатної при-
ватизації повинні:

формувати перелік земельних діля-
нок та визначати площу земельних ділянок, 
яка передається в межах норм безоплатної 
приватизації на території відповідної області;

щокварталу за 10 днів до закінчення 
поточного кварталу оприлюднювати пере-
лік земельних ділянок, які пропонується пе-
редавати у наступному кварталі (розрахова-
них за відповідною формулою), на офіційних 
веб-сайтах територіальних органів Держге-

окадастру за місцем розташування земель-
них ділянок;

надавати дозволи на розроблення доку-
ментації із землеустрою та передавати земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення 
державної власності у приватну власність в ме-
жах норм безоплатної приватизації відповідно 
до зазначених переліків, насамперед учасникам 
антитерористичної операції;

враховувати позицію відповідної сіль-
ської та селищної ради під час надання (пе-
редачі) земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення державної власності у 
власність громадян.

Відділ Держгеокадастру 
в Тисменицькому районі

Україна має значний земельно-ресурсний 
потенціал. Станом на перше січня 2017 р. зе-
мельний фонд України становить 60,3 млн. 
гектарів, або близько шість відсотків терито-
рії Європи.

Сільськогосподарські угіддя становлять 
близько 19 відсотків загальноєвропейських, 
у тому числі рілля – близько 27 відсотків. По-
казник площі сільськогосподарських угідь у 
розрахунку на одну особу є найвищим серед 
європейських країн і становить 0,9 гектара, у 
тому числі 0,7 гектара ріллі (середній показ-
ник європейських країн — 0,44 і 0,25 гектара 
відповідно).

У цілому площа сільськогосподарських 
земель становить 42,7 млн. гектарів, або 70 
відсотків площі усієї території країни, а площа 
ріллі — 32,5 млн. гектарів, або 78,4 відсотка 
усіх сільськогосподарських угідь.

Площа чорноземів в Україні становить від 
15,6 млн. до 17,4 млн. гектарів, а це близько 
вісім відсотків світових запасів.

Правила пожежної безпеки 
при користуванні обігрівачами

З початком осіннього періоду та з метою запобігання виник-
нення пожеж та інших надзвичайних подій, Тисменицький РВ 
УДСНС України в Івано-Франківській області звертається до 
громадян з проханням дотримуватися правил пожежної без-
пеки під час користування різними обігрівальними приладами.

Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:
перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, 

що він не має механічних ушкоджень;
не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжу-

вач, адже електромережа може не витримати перевантаження;
не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;
не накривати радіатор електроприладу та не використову-

вати обігрівач для сушки одягу;
не обігрівати житло газовими, саморобними та несправни-

ми електрообігрівачами;
не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під 

час виходу з будинку.
Під час експлуатації пічного опалення забороняється:
залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними 

малолітнім дітям;
користуватися печами, які мають тріщини;
розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали без-

посередньо перед топковим отвором;
зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посу-

ді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці;
сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі пред-

мети та матеріали;
застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горю-

чі рідини.
Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій стане гарантією 

безпеки для вас та ваших близьких. У разі виникнення пожежі 
чи іншої надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби по-
рятунку за номером “101”.

Ігор ДМИТРІВ, начальник Тисменицького РВ УД СНС
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Овен
Якщо стукати в двері не тіль-
ки перед тим, як увійти, але 
і перед тим, як вийти, над 
вами будуть сміятися, але 
ніхто не зможе ні в чому до-

рікнути. Якщо ви розділите свою влас-
ність, запаси, бізнес з іншою людиною, 
ваші справи можуть швидко змінитися  
в кращу сторону.

Телець
Ви енергійні і оптимістич-
ні, користуєтеся довірою, з 
вами охоче співпрацюють, 
бо ви буквально випромі-

нюєте впевненість у собі. І дійсно, на-
віть в критичних ситуаціях ви не буде-
те переможені до кінця, бо завжди зна-
йдеться фактор, який в останній момент 
відводить удар. 

Близнюки
Там, де ви хочете знайти 
золотий самородок, все 
вже давно витоптано по-
передниками. Зірки радять 

вам на цьому тижні спробувати трохи 
змінити географію пошуків. Пестіть 
ваше самолюбство новиною: вияв-
ляється, якісь ваші слова або вчинки 
дуже популярні у відомих вам колах. 

Рак
Затримавшись на старті, ви 
зараз намагаєтеся надолу-
жити згаяне. Зберігайте спо-
кій, адже до фінішу ще дале-

ко. І не витрачайте даремно сили, щоб 
їх вистачило для фінішного старту. В ці-
лому, забіг обіцяє бути веселим. Зірки 
радять більше звертати уваги на зовсім 
нічого не значущі деталі.

Лев
Те, що вас вело за собою 
і вселяло надію відлетіло 
до інших. І не варто чека-
ти, коли вітер зміниться, і 

воно прилетить назад, тепер ви самі 
в змозі розпорядитися своєю долею. 
Не можна сказати, що у вас нічого не 
залишилося. А спогади? А надія? А 
впевненість у собі?

Діва
Добре б на кілька днів ви-
нирнути з цієї суєти... При 
виборі місця відпочинку від-
дайте перевагу рідним міс-

цям, краще всього, в межах регіону ва-
шого проживання. Найкращий час для 
того, щоб зайнятися своїм здоров’ям, 
його зміцненням.

Ваги
Ви непогано заробляєте, але 
на себе витрачаєте мало. На-
багато більше задоволення 
ви отримуєте від подарун-

ків і послуг, зроблених іншим. Вам до-
бре тоді, коли добре комусь поруч, і ви 
впевнені, що це і є справжнє щастя – 
вміння робити добро не заради ідеї, а 
по волі серця. 

Скорпіон
Наполегливість і завзя-
тість дозволять вам успіш-
но долати перешкоди, але, 
на жаль, на цей раз вам до-

ведеться стикатися з ними частіше за 
інших. Можливо, всьому причина – якась 
таємна проблема, пов’язана з сім’єю 
або здоров’ям, хоча – парадокс! – Ви 
можете про неї не знати, чи тільки смут-
но здогадуватися. 

Стрілець
Любов, ведена розсудливіс-
тю, може приймати розумні 
рішення, навіть якщо вони 

на перший погляд неприйнятні або не-
приємні, і робити правильний вибір. Сло-
вом, люди такого типу ніколи не підуть 
на повідку у своїх почуттів чи бажань.  

Козеріг
Поки що ви тримаєте пальму 
пер шості за раціональність і 
продуктивність. Жодного за-

йвого слова, жодного зайвого руху, хороші 
стійкі прибутки, хороший настрій. Ви вже 
все розрахували, все придбали за винят-
ком дрібниці – і достеменно знаєте, коли, 
як і що має статися. Скажемо по секрету: 
зірки приготували для вас кілька приєм-
них сюрпризів.

Водолій
Вам набридла буденність 
і передбачуваність життя. 
Як там у поета: «... з ранку 
на роботу, під вечір – на-

зад, а поїзд іде у вогнях ліхтарів...». 
Коротше, хочеться внести зміни в про-
ходження порогів і вирів – і героїчно 
їх подолати.

Риби
У своїх промовах ви часті-
ше, ніж зазвичай, перекру-
чуєте істину – не заради 
вигоди, не заради хорошо-

го слівця, а заради бажання зробити 
діалог більш захоплюючим і емоцій-
ним. При цьому ви, роблячи круглі 
чесні очі, готові клястися і хрести-
тися: «Все – чистісінька правда!».

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 18 по 24 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. Шахматний етюд. 
4. Встановлені правила поведінки. 7. Кра-
їна на Середньому Сході. 9. Знак музичної 
альтерації. 10. Стан організму, коли від-
чувається холод та тремтіння м’язів. 12. 
Кондитерський виріб. 13. Особа без гро-
мадянства. 14. Бивень. 17. Густий туман з 

димом. 18. Мексиканська художниця. 20. 
Пасторальний роман Джованні Бокаччо. 
21. Укріплене житло феодала. 22. Міжна-
родний аеропорт в Парижі. 24. Розділовий 
знак. 28. В’ючна тварина. 29. «Ніщо так не 
навчає, як усвідомлення своєї помилки. Це 
один з головних … самовиховання» (Кар-

лейль). 33. Рот. 36. Фінський урбаністич-
ний архітектор Алвар Гуго …. 37. Головна 
бджола у вулику. 38. Жанр японської поезії. 
39. Зброя для фехтування. 40. Волошка.

По вертикалі: 1. «Нерозумна людина 
… захопитися будь-яким вченням» (ви-
слів Геракліта). 2. Свіжий сік дерева. 3. 
Міцне темне пиво. 5. Масляне дерево. 6. 
Супутник планети Нептун. 7. Задня час-
тина тулуба коня. 8. Панти. 9. Пані в Па-
кистані. 11. Келих для вина. 15. Мало-
відоме слово. 16. «Ми охоче зізнаємося 
в маленьких недоліках, бажаючи цим …, 
що більш важливих у нас немає» (Ларош-
фуко). 17. Спортивне єдиноборство. 19. 
Місто в Польщі. 23. Сценічне освітлення. 
25. Багаторічна трав’яна дрібна плаваю-
ча рослина. 26. Альбом для марок. 27. 
Найбільше місто та столиця Оману. 30. 
Хімічний елемент. 31. Прісноводна хижа 
риба. 32. Українська акторка … Вітовська. 
34. Церковний причет. 35. Вид меблів.

Відповіді на кросворд в № 36:
По горизонталі: 1. «Дурнем». 4. Три-

зуб. 7. Варна. 9. Алібі. 10. Денар. 12. 
Арес. 13. Баліста. 14. Явір. 17. Дюма. 
18. Жако. 20. Еланд. 21. Рента. 22. Ях-
та. 24. Леон. 28. Тюль. 29. «Гіршими». 
33. Кіпр. 36. Ландо. 37. Лавіс. 38. Делія. 
39. Саріса. 40. Еребру.

По вертикалі: 1. Дракар. 2. Емір. 
3. Брагі. 5. Рані. 6. Бакара. 7. Віза. 8. 
Адат. 9. Авеню. 11. Равак. 15. Санджак. 
16. «Джерело». 17. Далія. 19. Остін. 23. 
Халал. 25. Онікс. 26. Стилус. 27. Прав-
ду. 30. Ірод. 31. Шабля. 32. Миля. 34. 
Янус. 35. Авар.

 1    2   3  4 5    6 

7    8 

9     10    11 

12    13       14    

15 16

 17    18   19  

20     21     

22 23   24  25  

26 27

28    29 30  31  32  33    

34 35

36     37     

38     

39         40      

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.

Світське життя закритої установи
В Івано-Франківській установі вико-

нання покарань (№12) у перший день осе-
ні відбулося свято «Першого Дзвоника»:

Куратор учнів, які навчаються в уста-
нові, викладач Івано-Франківської вечір-
ньої школи №1 (при установі) Дана Дми-
трівна Боднарук провела перший урок. 

Окропив учнів, які утримуються в 
установі, залучивши до спільної молит-
ви з подякою і благословенням на новий 
навчальний рік о. Арсеній Панчак. Згодом 

сестра Мирянського Чину Святого Василія 
Великого Надія провела релігійну годи-
ну із учнями, які утримуються в установі.

А п’ятого вересня в установі від-
бувся «День відкритих дверей», на який 
запрошено голову Спостережної комісії 
при Івано-Франківському міськвиконко-
мі М. Кушнірика, отця Арсена Панчака 
та родичів засуджених, які відбувають 
покарання у відділенні господарського 
обслуговування. 

Того дня родичі мали можливість 
ознайомитись з матеріально-побутовими 
умовами та умовами праці засуджених, 
а саме відвідати пекарню, кухню уста-
нови, й також ознайомилися із  відді-
ленням господарського обслуговування 
установи. Гості установи побували на 
літургії, присвяченій цьому дню.

Г. ТУХЛІЙ, старший лейтенант 
внутрішньої служби
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Віват!
«В морі спокуси є хвилі великі, та не забудь у захопленні ти, що лиш родина 

бальзамові ліки, ліки від старості і самоти… Тільки родина, є вічна зернина, на 
невмирущому полі життя» — саме цими словами з невмирущої пісні «Родина» 
народного артиста України Назарія Яремчука хочеться привітати із 50-річним 
ювілеєм невтомного, завжди енергійного життєлюба, справжнього господаря 
Василя Івановича ГРИГОРЧАКА зі Слобідки. 

З нагоди поважної віхи у його життєвому літописі за родинним столом зі-
бралася дружня ювілярова родина. І не важливо, що декого в той день розділя-
ли кілометри та кордони, найголовніше, що кожен з них відчував те генетичне 
коріння — код української ідентичності. І думками був разом зі своїм ювіляром, 
котрий попри життєві перипетії сповнений життєдайної енергії, якою щедро ді-
литься із друзями та однодумцями. 
Тож шанований Василю Івановичу, вам молодечої енергії та бадьорого духу!
Роки, мов птахи у вирій відлітають,
А спогади мережать далі голубі.
Хай Вашу стежку квіти застеляють,
Ви залишайтеся бадьорі й молоді.
Зібрались діти, внуки і знайомі,
І неповторним став звичайний день.

Вітання, квіти і слова любові,

Теплом зігріли славний ювілей.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда,
Хай множиться добром 

і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії 

і благії літа!  

  ПОГОДА

У понеділок, 18 верес-
ня — дощ. Тем пера тура 
вночі: +15°С, вдень: 
+21°С. Вітер північно-
східний 3 м/с.

У вівторок, 19 вересня 
— дощ. Ніч на темпе-
ратура: +15°С, денна: 
+21°С. Вітер південно-
за хід ний 2 м/с.

У середу, 20 вересня — 
дощ. Температура вно-
чі: +13°С, вдень: +17°С. 
Вітер пів нічно-західний 
4 м/с.

У четвер, 21 вересня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +10°С, денна: 
+15°С. Ві тер пів нічно-
західний 2 м/с.

У п’ятницю, 22 вересн-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +11°С, 
вдень: +15°С. Вітер пів-
нічно-західний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ.

  Осінь ясна — зима холодна. Грім 
у вересні нагадує про теплу й довгу 
осінь, а в жовтні — малосніжну зиму.

  Дружний відліт у вирій птахів — 
ознака суворої зими.

  Восени довго не зникають мухи 
— осінь буде затяжною і сніг ляже 
пізно.

  Якщо виросли шишки на ялинах 
знизу — на ранні морози, а зверху 
— на пізні.

  Рясна горобина і завчасно почер-
воніла — на сувору й сніжну зиму.

  Якщо осінь бідна на гриби, то зи-
ма буде багатою на сніг і морози.

18 вересня — Лисавети
  Рано пожовкло листя на гороби-

ні — рання осінь і рання та холод-
на зима.

21 вересня — Різдво Пресвятої 
Пречистої Богородиці, яке також на-
зивається Другою Пречистою

  Свято Другої Пречистої традицій-
но вважається жіночим святом, ко-
ли жінку належить вшановувати як 
продовжувачку роду. 

Наостанок

Зі святом !
З нагоди професійного свята – Дня працівників лісо-

вого господарства щиро вітаємо лісничого Ріп’янського 
лісництва Миколу Васильовича ШУЛЯРА з села Майдан. 

Прийміть в цей чудовий, осінній день найщиріші 
слова вітання з професійним святом. Хай він для Вас, 
як і інші дні, буде наповнений гідним визнанням Вашої 
професійності та відповідальності. Хай у Вашому домі 
панують щастя, добро і любов. Щиро зичимо Вам бла-
гополуччя, щоб реалізовувались Ваші кращі задуми і була щасливою доля. Не-
хай добробут, мир та спокій наповнюють Вашу родину, міцного здоров’я Вам, 
наснаги та нових трудових звершень.

З найщирішими привітаннями — Оксана ГАЄВСЬКА 
і родина Тараса та Орисі МИХАЙЛЬОНКІВ з Рожнятівщини

З ювілеєм!
Сільський голова, виконавчий комітет 

та депутатський корпус Майданської сільської 
ради вітають з 30-річним ювілеєм 

депутата сільської ради 
Христину Василівну СЛІПАЧИК.

Ваш ювілей — золота пора життєвого шляху, 
початок дивної подорожі в нові, раніше не звідані 
далі. Це чудовий вік, адже юність за плечима, а до старості — ще ой як далеко. 
Тому в цей такий знаменний і особливий день з усією щирістю бажаємо легко-
сті, яскравих вражень, нових емоцій і знань. Не переставайте удосконалюва-
тися, розвиватися і стрімко зростати в своїй кар’єрі на благо нашої громади. 

Бажаєм щастя і долі, неба синього, квітів у полі. 
Здоров’я, любові, краси, пісень солов’їних, живої роси.

Віват!
Сільський голова Узина, учасники художньої самоді-
яльності місцевого Будинку культури вітають зі слав-
ним ювілеєм активного учасника художньої самоді-

яльності, узинського «соловейка» 
Івана САВЛЮКА. 

35 — це такий хороший молодий вік. Ти вже маєш 
певний життєвий досвід, вже дещо бачив і пережив у 
своєму житті і ми бажаєм Тобі, щоб цей досвід тобі до-
помагав в житті приймати правильні рішення і щоб в 
свій час встиг зробити все, що хочеш і про що мрієш. 

Щоб в тебе все получалося і задумане збувалося. Щоб ми тебе завжди бачили 
здоровим, щасливим, люблячим і повним сил. Нехай у цей день будуть поруч  
всі ті, з ким життя приємніше і тепліше, і добрими, душевними словами прикра-

сять прекрасний ювілей!  

Для милуванської 
дітвори — 

спортивний майданчик
Відомо, що вкладення у спорт, фізичну культуру — це перспективні вкладен-
ня, тому що це — вкладення у здорову націю, у майбутнє країни. Залученню 
милуванської дітвори у вир спорту, фізичної культури слугуватиме і спор-
тивний майданчик, урочисте відкриття якого відбулось минулої неділі на 
подвір’ї Милуванського НВК. «Маємо дуже гарний спортивний майданчик із 
синтетичним покриттям, — говорить сільський голова Марія Татарин. — Ко-
шти для нього виділила районна рада, 160 тисяч гривень на сам спортивний 
майданчик (8 тренажерів) і 26 тисяч на огорожу».

Отож, урочисте відкриття спортив-
ного майданчика стало справжнім свя-
том як для дітей, учнівської молоді села, 
так і для дорослих, батьків.

З вітальним словом перед грома-
дою села виступив голова Тисменицької 
районної ради Роман Крутий. Вітаючи 
громаду села, очільник районної ради 
принагідно підкреслив те, що пропаган-
да здорового способу життя, залучен-

ня місцевих громад, зокрема дітей 
і молоді, до занять фізкультурою і 
спортом, змістовного дозвілля є ду-
же корисною і потрібною справою. Зі 
зробленого в селі протягом останніх 
півтора року Роман Крутий перелічив 
і ремонт вулиць Просвіти, Шевчен-
ка, відновлення пам’ятника Тарасові 
Шевченку, ремонт школи, встановлен-
ня дитячого майданчика. «Громада, 

сільський голова Марія Татарин вно-
сять свій посильний вклад у розвиток 
села, — зазначив Роман Крутий. — І 
я сподіваюсь, що разом ви зробите 
ще багато добрих справ». Завершую-
чи свій вітальний виступ, голова ра-
йонної ради запросив на тренажери, 
зміцнювати своє здоров’я як дітей, 
так і дорослих.

За доброю традицією відбулося пе-
ре різання символічної стрічки, освятив 
спортивний майданчик парох села отець 
Іван Боровський.

Спортивний майданчик допомо-
же задіяти фізичну активність ді-
твори ; впевненість у тому, що він 
довго слугуватиме громаді висло-
вив директор Милуванського НВК 
Василь Зарицький.

Звісно, свято відкриття спортивного 
майданчика було би неповним без му-
зичних, пісенних привітань, а в органі-
зації концертної програми постарались 
педагоги, учні місцевого НВК.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Під час перерізання символічної стрічки голова Тисменицької районної ради Роман Крутий, 
сільський голова Милування Марія Татарин 

Пісенне привітання від учнів Милуванського НВК  

На тренажерах залюбки займатимуться і діти, і дорослі 


