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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+15°С, вдень: +13°С. 

Вітер західний 5 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +5°С, вдень: +12°С. Вітер пів-
нічно-західний 2 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна тем-
пература: +6°С, денна: +12°С. Вітер 
північно-західний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 «Покутські 
джерела»
За рік — в Тисмениці

 стор. 12

 Кубки 
знайшли 
володарів

 стор. 6

 Вчителі, 
бібліотекарі, 
музиканти

 стор. 7

 Щоб 
застуда 
не здолала

 стор. 4

Під заступництво Матері Божої
30 вересня-1 жовтня у монастирі Успіння Матері Божої, що в селі Погоня, 
відбулася XXІІ Міжнародна проща Вервиці за мир і єдність Церкви з нагоди 
400-ліття Василіянського Чину. 

Кульмінаційним моментом прощі 
стала Архієрейська Божественна Лі-
тургія, яку очолив Предстоятель Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ Кир 
Володимир Війтишин. Впродовж двох 
днів тисячі молільників прибували до 

святого місця. У програмі прощі був і 
молебень, і співана вервиця, і адорація 
Найсвятіших Тайн, і нічна ватра з духо-
вною програмою. 

Цьогорічна Міжнародна проща Вер-
виці зібрала до 15-тисяч паломників не 

тільки з нашої держави, прибули й іно-
земні гості з Польщі, США, Португалії 
та інших країн світу.

Апогеєм духовного свята стала Ар-
хієрейська Божественна Літургія, яку 
очолив Архієпископ і Митрополит Івано-
Франківський Кир Володимир у співслу-
жінні чисельно зібраного духовенства. 
У своєму духовному слові до 15-тисяч-
ного збору вірян, Митрополит роздуму-

вав над уривком з недільного євангеліє, 
яке розповідало нам історію про жінку-
хананейку. На думку проповідника, ми, 
сучасні люди, часто є дуже нетерпеливі, 
хочемо негайної допомоги, і тільки на-
ша безупинна молитва в дусі віри і на-
дії на Божу поміч є єдиним способом, 
який може спонукати Господа Бога до 
швидкої відповіді. А для того, щоб ма-
ти певність, що Він нас вислухає, маємо 
дуже могутню заступницю – Пресвяту 
Богородицю, яку, як пригадав Владика, 
в особливий спосіб почитають на цьому 
святому місці.

«В місяці жовтні, Вселенська Церк-
ва через молитву на Вервиці віддає ша-
ну Пресвятій Богородиці. В цьому часі 
Вервиця є шляхом споглядання на Об-
личчя Христа Спасителя, очима його Ма-
тері – Пречистої Діви Марії», — вів далі 
Проповідник.

Наостанок, Владика заохотив усіх 
до ревної молитви, яка «не тільки «ла-
має залізо», а для якої не існує ні най-

глибших океанів, ні найвищих гір, яка 
здатна сповна обійняти все небо».

Багатоголосе «Дякую!» лунало від 
тисяч людей на адресу головного ор-
ганізатора, щирого патріота і настоя-
теля цього духовного місця – ректора 
базиліки Успіння Пресвятої Богородиці, 
ігумена Свято-Успенського Погінського 
монастиря прп. о. Никодима Гуралюка, 
ЧСВВ. Щиро вітали паломники поважних 
духовних осіб, які взяли участь у бого-
служінні. Слова подяки адресовано й 
обласній, районній, місцевій владі за 
підтримку у проведенні прощі.

На завершення, Митрополит Воло-
димир заохотив помолитися за всіх на-
ших воїнів, за всіх постраждалих вна-
слідок війни на Донбасі, та й загалом 
– за мир та спокій у Батьківщині нашій 
— Україні.

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ

Фото Миколи МАЦЮКА

Міст, довжиною у дев’ять років

Саме стільки років тривала епопея із будівництва 
нового моста на автомобільній дорозі загального ко-
ристування державного значення Н-10 Стрий – Чер-
нівці – Мамалига, відкритого 29 вересня Президентом 
України Петром Порошенком під час робочої поїздки 
на Івано-Франківщину. 

Того дня Президента з нетерпінням чекали на но-
вому мості поміж Драгомирчанами та Старим Лисцем 
мешканці довколишніх населених пунктів, представ-
ники районів та робітники фірми-підрядника —  ПБС, 

яким випала честь завершувати довгобуд. Відтак сіль-
ський голова Старого Лисця Анатолій Лущак від імені 
чотиритисячної громади, для якої міст є фактично «во-
ротами» до обласного центру, та мешканців сусідніх 
населених пунктів особисто подякував президенту за 
такий чудовий дарунок центральної влади.

Президент, привітавшись із прикарпатцями та по-
тиснувши руки «щасливчикам», власне словами «При-
їжджайте в Прикарпаття! Приїжджайте, люди добрі, за-
вжди раді будуть вам…» із відомої композиції «Край, 

мій рідний край» розпочав свій виступ. Причому під-
мітивши, а як же до нас приїжджати, коли немає мос-
тів, позаяк на території області від 2008 року повені 
«забрали» 19 мостів і ремонтні роботи на жодному 
не проводились. Говорячи про міст через Бистрицю 
Солотвинську, зруйнований великою водою напри-
кінці липня 2008 року, зауважив, що на новий «гроші 
виділялися та розкрадалися, а міст не будувався аж 
до 2015 року». 

 Закінчення на 2 стор.

Дайте людині мету, заради якої варто жити, і вона зможе вижити в будь-якій ситуації.  
Йоган Вольфґанґ Ґете  
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  ДЕПУТАТСЬКІ БУДНІ

Михайло Довбенко 
відвідав 

Тисмениччину
У четвер, 28 вересня, на Тисмениччині, серед виборців, побував на-
родний депутат України Михайло Довбенко. Він відвідав ПАТ «Івано-
Франківськцеме́нт», одне з провідних українських підприємств бу-
дівельної галузі, де зустрівся з керівництвом. 

На зустрічі обговорили першочергові завдання в галузі будівництва, 
житлово-комунального господарства, соціально-економічного розвитку 
краю. Однією з головних тем розмови була презентація Благодійного 
фонду для відродження Успенського собору та створення культурно-ду-
ховного центру на теренах давнього Галича. Також народний обранець 
вручив директору з фінансів та економіки підприємства Василю Лютому 
цінний подарунок (годинник) від Верховної Ради України, відзначивши 
активну участь у житті краю, особистий внесок у фінансово-економічний 
та інвестиційний розвиток підприємства та нашого Прикарпаття, сумлін-
ну працю та високий професіоналізм.

Народний депутат побував у селах Угринів та Черніїв, де зустрівся з 
сільськими головами Мирославом Вівчаренком та Богданом Грейдою. 
Оглянув об’єкти будівництва в селах, що ведуться за державні кошти. В 
селах Угринів та Клузів прокладається каналізаційна мережа, на будівни-
цтво якої Михайло Довбенко домігся виділення з державного бюджету 5 
млн 270 тис грн. А в селі Черніїв продовжуються роботи по будівництву 
дитячого садочка, на спорудження якого в цьому році за сприянням на-
родного депутата вже виділено 1 млн 500 тис грн з державного бюдже-
ту. На зустрічі також піднімалося питання повернення до сільських бю-
джетів акцизного збору з паливно-мастильних матеріалів, на що Михай-
ло Довбенко повідомив, що вже домігся прийняття постанови КМУ про 
відрахування цих коштів для місцевих бюджетів та до кінця наступного 
тижня сільські ради їх отримають в повному обсязі.

Відвідав народний обранець також і село Старі Кривотули, де зустрів-
ся з головами с. Гостова Ганною Нащук, с. Нові Кривотули Михайлом 
Мантуляком та Володимиром Назаруком — головою с. Старі Кривотули. 
Під час зустрічі обговорювалось питання створення об’єднаної терито-
ріальної громади, перспективи розвитку таких громад, фінансові заохо-
чення, які отримують новостворені громади. Народний депутат відповів 
на питання, які виникали під час обговорення, дав роз’яснення щодо по-
зиції Уряду та Парламенту при визначенні спроможності громад. Також 
хвилювало голів і питання ремонту доріг між цими селами, на що депу-
тат обіцяв сприяти, при можливості, включенню дороги Гостів — Старі 
Кривотули до плану робіт на 2018 рік. Обговорювалося питання будів-
ництва дитячого садка в с. Старі Кривотули. Громада на сьогодні розви-
вається й має необхідність у спорудженні такого закладу. Михайло Во-
лодимирович підтримав ініціативу громади та наголосив, що необхідно 
створювати всі умови для виховання та розвитку дітей.

Наталія РОМАНЕНКО

Міст, довжиною 
у дев’ять років

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Історія зведення нового моста розпоча-

лася у тому ж 2008-му, коли на заміну старо-
му залізобетонному, довжиною у 136 метрів, 
розпочато будівництво нового, довшого від 
попереднього на 16 метрів. Відтак для за-
безпечення транспортного сполучення на 
міжнародній магістралі у серпні 2008-го по-
руч встановлено тимчасову понтонну пере-
праву, яка протягом останніх років неодно-
разово піддавалася випробуванням водної 
стихії. Велика вода у 2010-му руйнувала як 
міст, так розмивала під’їзну дорогу, однак 
тимчасова споруда мужньо і досі приймає 
багатотонні фури та автомобільні потоки. 

Розпочаті у тому ж році роботи на 
об’єкті тривали до 2011 року. Відтак усі 
сподівалися на якнайшвидшу відбудову, 
однак у наступні три роки: з 2012 по 2015 
рр., будівництво було заморожено. Вина-
хідливі громадяни навіть встигли поцупити 
важливі металеві конструкції. А надія на за-

вершення будівництва потихеньку згасала. 
Про цю транспортну артерію загово-

рили в ході ремонту власне автомагістралі 
Н-10. Після тендерних процедур, підрядник 
тільки наприкінці 2016 року відновив буді-
вельні роботи.  «Кошторисна вартість мос-
та — 127 млн грн. Реально побудували його 
за 96 млн грн. Цей результат досягнуто за 
рахунок використання більш ефективних 
технологій і застосування передових ме-
ханізмів щодо державних закупівель. Це є 
реальні механізми боротьби з корупцією. Бо 
раніше ці 30 млн пішли би на фінансування 
окремих ділків при владі», — підкреслив 
Глава держави. — Я думаю, що дуже симво-
лічно, що ми з вами сьогодні зустрічаємось 
на мосту. Мости – це те, що з’єднує людей, 
з’єднує країну», — звернувся до присутніх 
на такій знаковій для Івано-Франківщини 
події Петро Порошенко.

Після піднесеної емоційної промови 
про історію будівництва моста та загалом 
стратегію розвитку дорожнього господар-
ства країни Петро Порошенко, міністр інф-
раструктури України Володимир Омелян і 
голова Івано-Франківської ОДА Олег Гонча-
рук перетнули символічну стрічку. 

«Зараз ми перші, хто пройшли по ново-
збудованому мосту. Я вітаю вас і насправ-
ді можу наголосити, що попереду роботи 
ще не початий край. Ми збудували лише 
чотири мости, ще як мінімум 15-ть потре-

бують будівництва і відновлення», — за-
певнив Гарант.

Введення моста, довжиною 152,46 ме-
трів, шириною проїжджої частини 10,5 ме-
трів із двома пішохідними переходами по 
1,25 метра в експлуатацію з одночасним 
ремонтом дороги Н-10 Стрий – Мамалига, 
на думку головного дорожника Прикарпат-
тя Василя Буджака, забезпечить виведення 
транзитного транспорту за межі обласно-
го центру. Заразом збільшить пропускну 
спроможність вантажних і пасажирських 
перевезень, покращить транспортне спо-
лучення Прикарпаття, Буковини і півдня 
України з країнами Євросоюзу.

Відтак по дорозі на Коломию, де на га-
ранта очікувало ще одне новосілля — запуск 
заводу всесвітньовідомої німецької компанії 
«Lеоni», він проінспектував будівництво ви-
ще названої траси. Президентський кортеж 
мав нетривалу зупинку в Одаях, де очільник 
Державного агентства автомобільних доріг 
Славомір Новак поінформував про стан будів-
ництва та реконструкцію доріг в Івано-Фран-
ківській області в рамках програми «Розви-
ток дорожнього господарства Карпатського 
єврорегіону у 2015-2017 роках».

Щоб не бути голослівними про те, що 
пріоритетом влади є будівництво доріг, на-
ведемо цифри, що за останні три роки При-
карпаття отримало більше 3 млрд грн на 
будівництво доріг. В тому числі, завдяки 

започаткованому очільником країни ме-
ханізму, коли 50% коштів, що перевищу-
ють виконання планових показників на 
митниці, спрямовуються на будівництво 
доріг в тому регіоні, де вони збираються. 
Лише у 2017 році сума коштів, спрямова-
на на дороги Прикарпаття, склала 1,3 млрд 

грн. Очільник країни запевнив, що наполіг, 
аби цей експеримент було збережено і в 
наступному році. 

Відтак є надія, що дороги Прикарпат-
тя стануть європейськими. А працювати є 
над чим, оскільки протяжність автомобіль-
них доріг загального користування в Івано-
Франківській області складає 4 110,4 км. З 
яких 995,3 км – автомобільні дороги дер-
жавного значення та 3 115,1 км – місцевого. 

Зупинка в Одаях поруч із просторим са-
кральним комплексом, певне, запам’ятається 
Петрові Порошенкові непідробною дитячою 
щирістю, бо за час нетривалої зустрічі десят-
кам школярів місцевої дев’ятирічки пощас-
тило зробити спільне фото, а декому й селфі 
з першою особою країни.

Завершальним акордом робочої по-
їздки на Івано-Франківщину стало ще од-
не перетинання стрічки, яке очікувало чи 
не все футбольне товариство Прикарпат-
тя. Разом із очільниками Прикарпаття та 
головою Федерації футболу України Андрі-
єм Павелком Петро Порошенко нагородив 
фіналістів «Кубка Хет-трик Арена», які пер-
шими випробували новозбудований за про-
грамою УЄФА «Хет-трик» футбольний стаді-
он для дитячо-юнацького та аматорського 
футболу в Івано-Франківську. 

Проект будівництва найсучаснішої 
спортивної арени, яку почали зводити піс-
ля закладення капсули у жовтні 2015 року, 
передбачав облаштування футбольного по-
ля із синтетичним покриттям, дренажною 
системою та підосновою площею 7739 кв. 
м, зведення одноповерхової будівлі блоку 
роздягалень для двох команд, тренерських 
приміщень та медичного пункту. Також вста-
новлені опори освітлення поля та трибуни 
для глядачів на 400 місць, обладнане елек-
тротабло на металевих опорах і платформа 
для телекамер. 

«Реалізація цього проекту, кошторис-
ною вартістю 15 мільйонів гривень, – яскра-
вий приклад того, як наміри та плани стають 
реальністю, якщо взятися до справи ра-
зом. Будівництво стадіону стало можливим 
завдяки злагодженій командній взаємодії 
ФФУ, обласної федерації, мерії Івано-Фран-
ківська та керівництва області. Це чудовий 
подарунок юним прикарпатським футболіс-
там, які живуть цією грою і мріють стати 
новими зірками шкіряного м’яча», — від-
значив у вітальному слові Андрій Павелко.

Відтепер прикарпатська шкільна мо-
лодь матиме якнайкращі умови для вдо-
сконалення футбольної майстерності. Від-
так Президент побажав, щоб у кожній школі 
був футбольний майданчик, де би виростали 
майбутні Андрії Шевченки. І передумови для 
цього є, оскільки днем пізніше поблизу сто-
лиці відкрито перший в Україні вітчизняний 
завод із виробництва високотехнологічного 
штучного покриття для мультиспортивних 
майданчиків та професійних футбольних 
полів найвищого світового рівня. 

Оксана САКОВСЬКА 

Виступ Президента  Петра Порошенка під час відкриття моста

Щира зустріч  в Одаях

Юрій Дерев’янко 
подбав про гірські 

Під час ухвалення пенсійної реформи Верховна Рада підтримала 
поправку народного депутата Юрія Дерев’янка щодо виключення 
з пенсійної реформи Урядових змін до закону про статус гірських 
населених пунктів, якими пропонувалось погіршити умови пенсій-
ного забезпечення жителів гірських регіонів. Зокрема, відповідна 
поправка 364 Ю. Дерев’янка була врахована народними депутатами.

Урядовими змінами пропонувалось погіршити умови пенсійного 
забезпечення жителів гірських населених пунктів, скасувавши частину 
другу статті 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 
Україні». Поправка Дерев’янка це прибрала. Тепер ця норма продовжує 
діяти і розмір пенсій громадянам, які одержали статус особи, що працює, 
проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано 
статус гірського, збільшуватиметься і надалі на 20%.

«Суть в тому, що надбавка в 20% гірських має розраховуватись від 
розміру пенсії, а не від розміру прожиткового мінімуму, як пропонував 
Уряд», — пояснив Дерев’янко.

Він додав, що із врахуванням даної поправки пенсіонери, які прожи-
вають в гірській місцевості отримають на 20% більше від своєї заробленої 
пенсії, як передбачає закон «Про статус гірських населених пунктів», а не від 
розміру прожиткового мінімуму, який може бути меншим. Народний депутат 
Юрій Дерев’янко не голосував за так звану Пенсійну реформу в цілому, так 
як абсолютно не вважає її реформою, а законом який більшій кількості укра-
їнців приховано збільшить пенсійний вік і погіршить їх соціальний захист. 

Нагадаємо, третього жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий про-
ект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підви-
щення пенсій». «За» проголосувало 288 народних депутатів. Проект закону 
передбачає, що з першого жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, 
які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, 
як зараз. Підвищення пенсійного віку не передбачається, але разом з 
тим збільшується страховий стаж, від якого залежатиме, вийде украї-
нець на пенсію в 60 років, або в 65, що фактично підвищує пенсійний вік. 

Раніше Юрій Дерев’янко звертався із запитом до Кабінету міністрів, 
в якому просив усунути порушення при нарахуванні підвищення до за-
робітної плати особам, які працюють на території гірських населених 
пунктів. Дерев’янко заявляв, що підвищення на 20% за роботу у гірських 
населених пунктах не повинно поглинатися мінімальною заробітною 
платою, а повинно доплачуватися понад її розмір, тобто понад 3200 грн.

Соломія ХРЕПТИК 
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Перелік кандидатів на посаду голови 
Ямницької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади
№п/п  Дані кандидата
1.  Вацеба Іван Ярославович, 19.06.1985,  безпартійний, самовисування.
2.  Катамай Ігор Романович, 06.09.1970,  безпартійний, 
 політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
3.  Крутий Роман Анатолійович, 21.11.1978,  
 член партій «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».
4.  Росіцький Іван Карлович, 24.06.1962, безпартійний, самовисування.

Склад Ямницької сільської виборчої  комісії 

Голова СВК : Гулага Мирослава Богданівна (25.06.1962 року)
Заступник СВК: Галярник Ірина Богданівна (10.12.1978 року)
Секретар СВК: Ковальчук Лілія Іванівна (08.05.1985 року)
Члени СВК: 
Оглоблін Галина Іванівна (27.10.1971 року)
Галіпчак Леся Миколаївна (11.08.1992 року)
Маланюк Володимир Ігорович (25.03.1985 року)
Боднар Михайло Ярославович (17.05.1971 року)
Стасинець Іванна Миколаївна (03.07.1981 року)
Синишин Оксана Богданівна (11.06.1987 року)
Бибик Максим Тарасович (09.10.1988 року)
Мисько Ірина Олександрівна (04.07.1986 року)
Береза Тетяна Дмитрівна (15.01.1967 року)
Босович Микола Васильович (08.11.1996 року)
Гунчик Олеся Яремівна (12.03.1968 року)
Зелінська Оксана Романівна (22.12.1978 року)
Поваляєва Наталія Олексіївна (30.01.1973 року) 
Турчанський Віталій Васильович (25.01.1994 року)
Федак Уляна Михайлівна (26.12.1996 року)

Перелік  кандидатів у депутати одномандатних  виборчих округів 
з виборів депутатів Ямницької об’єднаної територіальної громади

Номер одно-мандатного  Кандидати
виборчого округу 
1 Абрамчук Віталій Богданович, 07.07.1987, член ВО «Свобода»
 Попадинець Василь  Іванович, 29.03.1985, безпартійний
 Шкляр Василь Зіновійович, 10.04.1965, безпартійний.
2 Кравчук Ярослав Анатолійович, 08.09.1975, безпартійний
 Якубів Олег Васильович, 01.03.1980, член ВО «Батьківщина».
3 Гуменюк Мирослав Васильович, 15.10.1964, безпартійний
 Когуч Іван Васильович, 05.07.1984, безпартійний
 Когуч Іван Євгенович, 08.08.1970, член ВО «Свобода».
4 Винничук Мар’яна Олександрівна, 29.09.1992, 

безпартійна
 Третяк Михайло Васильович, 18.05.1983, безпартійний.
5 Боднар Олександра Ярославівна,15.05.1977, безпартійна
 Савчук Тетяна Миколаївна 22.06.1976, безпартійна.
6 Боднарчук Ярослава Дмитрівна,11.03.1967, 

член ВО»Свобода»
 Маланюк Олег Ярославович, 01.01.1983, безпартійний
 Федишин Олег Миколайович, 26.06.1982, безпартійний.
7 Боднарчук Олег Володимирович, 01.04.1979, 

член ВО «Свобода»
 Вінтонів Олег Володимирович, 09.11.1983, безпартійний
 Ружанський Ігор Володимирович, 01.12.1988, 

безпартійний
 Ткачишак Віктор Володимирович, 18.11.1969, 

безпартійний.
8 Бойчук Іван Петрович, 09.07.1961 безпартійний
 Голобин Василь Васильович, 06.01.1989, безпартійний
 Деркач Роман Михайлович, 28.03.1990, безпартійний
 Мейхер Олександр Олексійович, 27.05.1997, 

член ВО «Батьківщина»
 Проценко Юрій Володимирович, 15.02.1985, член партії 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».
9 Гнатковська Любов Петрівна, 31.01.1970, безпартійна
 Дуда МиколаЗіновійович, 16.03.1969, безпартійний
 Обшира Назар Петрович, 16.09.1986, безпартійний
 Цюцьмаць Ігор Володимирович, 12.11.1988, 

член ВО «Свобода»
 Шиндак Надія Михайлівна, 04.05.1960, член партії 

«Батьківщина».
10 Богач Романа Романівна, 01.03.1957, безпартійна
 Зуб’як Іванна Іванівна, 12.07.1981, член 

ВО «Батьківщина»
 Сисак Роман Степанович, 25.04.1975, безпартійний
 Юркевич Михайло Іванович, 03.01.1975, член партії 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».
11 Андруняк Оксана Іванівна, 17.06.1969, Безпартійна
 Бринзей Богдан Сергійович, 22.01.1990, член 

ВО «Батьківщина»
 Дарвай Ярослав Ігорович, 06.07.1986, безпартійний
 Добрянський Ігор Ярославович, 04.08.1983, безпартійний.
12 Галюк Михайло Йосифович, 18.08.1977, безпартійний
 Квасній Василь Зіновійович, 13.10.1981,  безпартійний.
13 Гресько Михайло Миколайович, 22.09.1983, безпартійний
 Досюк Богдан Миколайович, 12.11.1987, член ВО «Свобода»,
 Ковальчук Василь Зіновійович, 11.09.1977, член партії 

«Блок ПЕТРА ПОРОШЕНКА «Солідарність».

Номер одно-мандатного  Кандидати
виборчого округу 
14 Ковальчук Тарас Романович, 27.02.1972, член 

ВО «Батьківщина»
 Королевич Наталія Василівна, 17.04.1980, член 

ВО «Свобода»,
 Тюн Роман Миронович, 12.10.1966, безпартійний.
15 Боднарчук Зіновій Ярославович, 08.06.1958, безпартійний
 Литвинець Ігор Петрович, 17.10.1961, член партії 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
 Сербин Роман Ярославович, 27.10.1975, безпартійний.
16 Дерун Мар’ян Богданович, 20.09.1978, член партії 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
 Катамай Тетяна Василівна, 12.04.1973, безпартійна
 Кравчук Світлана Василівна, 17.05.1975, безпартійна
 Стельмах Олег Дмитрович, 26.04.1987, безпартійний.
17 Боднарчук Михайлина Степанівна, 20.11.1963, член НРУ
 Палій Вадим Степанович, 15.08.1969, безпартійний
 Смеричанський Роман Ярославович, 16.04.1960, 

безпартійний.
18 Бибик Марія Іванівна, 22.08.1970, безпартійна
 Винник Наталія Ігорівна, 19.03.1972, безпартійна
 Тиркот Антон Васильович, 26.04.1958, безпартійний.
19 Бялюк Мирослава Миколаївна, 25.04.1956, безпартійна
 Вирста Ігор Михайлович, 20.01.1973, безпартійний
 Гулага Ярослав Васильович, 01.05.1982, безпартійний
 Павлюк Тетяна Богданівна, 12.05.1972, безпартійна
 Рега Володимир Михайлович, 25.08.1976, безпартійний.
20 Катамай Роман Васильович, 02.02.1978, безпартійний
 Самсонов Тарас Вікторович, 24.07.1980, безпартійний.
21 Іваніцький Ярослав Михайлович, 06.01.1956, член 

ВО «Батьківщина»
 Савуляк Руслан Михайлович, 29.10.1976 безпартійний.
22 Галярник Ярослав Антонович, 29.06.1972, безпартійний
 Деркач Василь Антонович, 26.07.1956, безпартійний
 Деркач Ярослав Васильович, 18.06.1983, безпартійний
 Орловський Роман Богданович, 23.12.1981, член 

ВО «Свобода»
 П’яста Андрій Романович, 09.04.1970, безпартійний
 Сьовко Ростислав Васильович, 23.02.1988, безпартійний.
23 Галіпчак Володимир Васильович, 21.07.1986, 

безпартійний
 Галіпчак Роман Богданович, 15.02.1971, безпартійний.
24 Деркач Наталія Денисівна, 30.07.1971, безпартійна
 Іваночко Василь Богданович, 03.11.1962, член 

ВО «Свобода»
 Сміжак Андрій Романович, 27.11.1988, безпартійна.
25 Дейчаківська Надія Василівна, 20.11.1967, член 

ВО «Батьківщина»
 Зуб’як Світлана Олексіївна, 02.07.1964, безпартійна
 Петришин Олег Васильович, 07.02.1983, безпартійний. 
26 Гандера Андрій Ярославович, 01.04.1976, безпартійний
 Кабанов Андрій Андрійович, 01.03.1996, безпартійний
 Новосільська Оксана Мирославівна, 24.03.1970, 

безпартійна
 Паркулаб Андрій Григорович, 28.11.1981, безпартійний
 Семочко Андрій Богданович. 20.04.1965, безпартійний.

Опис меж одномандатного виборчого округу
Виборчий округ 1: с. Павлівка – вул. 

Винниченка, вул. Грушевського, вул. Зе-
лена, вул. Кармелюка, вул. Київська, вул. 
Левицького, вул. Хвильового, вул. Шухе-
вича, вул. 16 липня, вул. Шевченка: 1-46.

В/о 2: с. Павлівка – вул. Довбу-
ша, вул. Зарічна, вул. Л.Українки, вул. 
Л.Бачинського, вул. Миру, вул. О.Тихого, 
вул. О.Литвина, вул. Потічна, вул. Свято-
го Миколая, вул. Я.Мудрого, вул. Шев-
ченка: 47-74.

В/о 3: с. Павлівка – вул. Галицька, 
вул. Довженка, вул. Карпатська, вул. Ко-
зацька, вул. Кривоноса, вул. Привокзаль-
на, вул. Хмельницького, вул. Шевченка: 
75-106А, пров. Шевченка.

В/о 4: с. Павлівка – вул. Берегова, 
вул. Богуна, вул. Височана, вул. Героїв 
УПА, вул. Стефаника, вул. Стрілецька, 
вул. Шевченка: 107-160.

В/о  5:  с .  Павлівка  – вул . 
Є.Коновальця , вул. Куліша , вул. 
М.Черемшини, вул. П.Когуча, вул. Сагай-
дачного, вул. Шептицького, вул. 1 Листо-
пада, вул. Шевченка: 161-202.

В/о  6:  с .  Павлівка  – вул . 
Д.Вітовського, вул. Залізнична, вул. За-
порізька, вул. Львівська, вул. М.Вовчка, 
вул. Мазепи, вул. М.Коцюбинського, 
вул. Пастушенка, вул. С.Бандери, вул. 
С.Крушельницької, вул. С.Качинського, 
вул. Святого Володимира, вул. Стуса, 
вул. Тичини, вул. 22 січня, вул. Франка: 
1-17, вул.Січинського.

в/о  7:  с .  Павлівка  – вул . 
В.Чорновола, вул. Короля Данила, вул. 
Лепкого, вул. Незалежності, вул. Польо-
ва, вул. Садова, вул. Солов’їна, вул. Со-
нячна, вул. Стефанчука, вул. Тобілевича, 
вул. Ю.Целевича, вул. Франка: 18-77, 466.

В/о 8: с. Сілець – вул. Володимира 
Великого, вул. Івана Франка, вул. Іва-
сюка, вул. Коновальця, вул. Котлярев-
ського, вул. Марка Вовчка, вул. Миру, 
вул. Панаса Мирного, вул. Черемшини.

В/о 9: с. Сілець – вул. Данила Га-
лицького, вул. Незалежності, вул. Са-
дова, вул. Січових Стрільців, вул. Сте-
фаника, вул. Українських повстанців, 
вул. Шевченка.

В/о 10: с. Сілець – вул. Андрія Ко-
ника, вул. Будка, вул. Грушевського, вул. 
Зузука Дмитра Федоровича.

В/о 11: с. Сілець – вул. Весела, вул. 
Володимира Озаркевича, вул. Дмитра 
Вітовського, вул. Левицького, вул. Лесі 
Українки, вул. М.Колюшка, вул. Семена 
Височана.

В/о 12: с. Тязів – вул. Богуна, вул. 
Грушевського, вул. Коцюбинського, вул. 
Петлюри, вул. Шевченка: 38-88.

В/о 13:  с. Тязів – вул. Коновальця, 
вул. Л.Українки, вул. Р.Шухевича, вул. 
Січових Стрільців.

В/о 14: с. Тязів – вул. Галицька, вул. 
Залізняка, вул. Лисенка, вул. М.Вовчка, 
вул. Посацького, вул. Черемшини, вул. 
Шевченка: 1-37А.

В/о 15: с. Тязів – вул. Воїнів УПА, 
вул. І.Франка, вул. Мазепи, вул. Рудан-
ського, вул. С.Бандери, вул. Стефаника.

В/о 16: с. Ямниця – вул. Нова, вул. 
Стефаника, вул. Шевченка, пров. Моло-
діжний,  пров. Поповича, вул. Франка: 
1,3,3А,5,7, 9, 11; 2,4,6.

В/о 17: с. Ямниця – вул. Коцюбин-
ського, вул. Черемшини, вул. Франка: 
8, 10, 12-50; 13,15,17,19,21-85.

В/о 18: с. Ямниця – вул. Л.Українки: 
2, 4, 4А, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 
22, 24;19, 19А, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, вул. Нижникевича.

В/о 19: с. Ямниця – вул. Івасюка, 
вул. Тичини, вул. Яремчука.

В/о 20: с. Ямниця – вул. Гагаріна, 
вул. Галицька: 8, 10,10А,12,14,16,18,20-
56; 11,11А,13,15,17,19-55, вул. Л.Українки: 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

В/о 21: с. Ямниця – вул. Галицька: 
1, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Є, 3Ж, 5, 7, 9;  
2,4,6,  вул. Хмельницького: 1;  2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, пров. 
Привокзальний, пров. Залізничний.

В/о 22: с. Ямниця — вул. Зелена, 
вул. Хмельницького:28, 30, 32, 34, 36, 
38-84;5, 11,11А, 17, 19, 23, 35, 43-А, вул. 
Бандери:52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; 
59, 61, 63, 65, 67, 69, вул. Білозіра, вул. 
Шухевича.

В/о 23: с. Ямниця – вул. Бандери: 
70,72,74,76,76А,78,80 -126; 71, 73, 75, 77, 
79, 81, 83, 85, 87, 89-121,  вул. Стариць-
кого,  пров. Київський. 

В/о 24: с. Ямниця – вул. Бандери: 1, 
3, 5, 7, 9, 11,13,15, 19, 21, 23, 25-57; 2-50, 
вул. Рильського.

В/о 25: с. Ямниця – вул. В.Савчака, 
вул. Глібова, вул. Смицнюка: 1,1А, 3, 5, 
7, 7А, 9, 11; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20, 
22, 24, 26, 28, 28А, 28Б, 28В, 30.

В/о 26: с. Ямниця – вул. Віль-
на ,  вул. Небесної  сотні  вул. Не-
залежност і ,  вул .  Самост ійна , 
вул .  Сонячна ,  вул .  Смицнюка : 
13,15,15А ,17,19,21,23,25,27,29-99; 
32,34,36,38,40,42,44,46,48,48А,50-102.

На старті атестація 
педагогічних працівників 

19 вересня в Загвіздянській школі Тисменицького району 
відбувся семінар-практикум для заступників директорів 
із навчально-виховної роботи загальноосвітніх закладів 
району, на якому обговорювались питання реалізації кон-
цептуальних ідей Нової української школи, організації 
навчально-виховного процесу в 2017-2018 навчально-
му році, проведення атестації педагогічних працівників 
та організації методичної роботи.

Завідувач районного методичного 
кабінету відділу освіти Наталія Попади-
нець, відкриваючи семінар, наголосила 
на тому, що саме професійна компетент-
ність учителя є основою якісної освіти.

Директор Петро Маліборський пред-
ставив мультимедійну візитівку Загвіз-
дянської школи та ознайомив присутніх 
із особливостями організації освітнього 
процесу в навчальному закладі.

Заступник директора Любов Коб-
льовська виступила із презентацією 
алгоритму атестації педагогічних пра-
цівників, зосередивши увагу на тому, 
що атестація — це підсумок професійної 
майстерності вчителя, це новий етап на 
шляху до підняття вчительського авто-
ритету серед колег та учнів.

У роботі семінару взяла участь началь-
ник відділу освіти Світлана Шарабуряк, 

яка відповіла на запитання присутніх та 
виокремила найважливіші для кожного 
керівника аспекти отриманої інформації.

Важливі методичні рекомендації ке-
рівники навчальних закладів отримали 
від практичного психолога школи Іри-
ни Джус, яка виступила із презентаці-
єю «Психологічний супровід вчителя».

Усі присутні заслухали звіт за під-
сумками атестації 2017 року учителя 
української мови й літератури та основ 
здоров’я Світлани Гордюк, ознайомили-
ся з її методичною розробкою «Історико-
духовна спадщина Івано-Франківщини», 
яка зайняла призове місце в обласному 
конкурсі «Педагогічна знахідка».

Учасники семінару мали змогу по-
бувати на майстер-класах, які прово-
дили Тетяна Тацакович, учитель зару-
біжної літератури та технологій («Но-

ві підходи у вивченні біографії пись-
менника», «Ниткова графіка»), Мар’яна 
Гребінник, учитель початкових класів 
(«Впровадження інноваційних техноло-
гій на уроках літературного читання та 
образотворчого мистецтва»), Галина 
Ципердюк, вчитель фізики («Екологічне 
виховання на уроках фізики з викорис-
танням мультимедійних технологій»).

Цікавою була екскурсія в шкільний 
музей історії рідного краю, яку провела 
заступник директора з виховної роботи 
Ольга Боднар.

Учасники семінару-практикуму на-
мітили шляхи становлення нового ке-
рівника та нового вчителя в новій укра-
їнській школі. 

Наталія ПОПАДИНЕЦЬ, завідувач 
районного методичного кабінету 

відділу освіти
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Діагностика всього організму на медичному обладнанні «Оберон». Унікаль-
на можливість всього за одну годину отримати вичерпну інформацію про своє 
здоров’я, рівнозначну обстеженню лікарів всіх спеціальностей і декільком де-
сяткам лабораторних обстежень. Достовірність обстеження 90-98%.

Діагностика класу «люкс» дозволяє виявити: обмінні; ендокринні; судинні 
порушення; наявні в людини гострі і хронічні захворювання; причини їх виник-
нення; ризик виникнення серйозних захворювань, схильність до них; визначен-
ня характеру неврологічних захворювань.

Телефон для запису: 097 973 16 99; 099 306 38 48, Уляна. 

Осінь — період застуд
Словом «застуда» медики означують групу захворювань, викликаних по-
над 200 видами вірусів. Спільне між ними те, що вони поширюються пере-
важно в холодний період року й мають наступні ознаки: «закладений» ніс, 
нежить, головний біль, кашель, біль у тілі, підвищення температури, біль у 
горлі, загальний дискомфорт, чхання. Хоч на грип і на гострі респіраторні ві-
русні інфекції (ГРВІ) люди хворіють протягом усього року, але є сезонні пе-
ріоди активації вірусу.

Закінчилася літня пора, прийшла 
осінь, похолодання, дощі, мряка — по-
чався період чхання, нежитю. І саме в 
цей період частішають простудні захво-
рювання. Під час сезону 2017/2018 років 
активними на території України будуть 
віруси грипу А(Н1N1) «Мічиган», грипу 
А(Н3N2) «Гонконг» і грипу В «Брісбен», 
які були виділені відповідно в 2014 і 
2008 роках.

Що потрібно знати, щоб запобігти 
захворюванню? Перш за все, що вірус 
в людський організм може проникнути 
двома шляхами: при чханні, кашлеві зі 
слиною — повітрянокрапельним шляхом 
та через немиті руки, овочі, фрукти — 
оральним. Щоб попередити це, потріб-
но як найчастіше мити руки (витирати 
вологими серветками) та по можливості 
оминати скупчення людей (маршрутки, 
поліклініки, кінотеатри, школи і т.д.). На 
прктиці ми не можемо цілком уникнути 
таких обставин. Тому рекомендується 
робити вакцинацію від грипу. Ніякі інші 
методи: «ліки» (стимулятори інтерферо-
ноутворення, імуностимулятори чи «над-
звичайно корисні» вітаміни), народні за-
соби, як от цибуля, часник, горілка, не да-
ють ефекту, оскільки не діють на жоден 
вірус. Дійсно дають ефект озальтамівір 
«таміфлю» та інгаляційний «занамівір», 

однак це дорогі засоби, і їх просто нема 
в аптечній мережі.

Корисно згадати жовтень 2008 року, 
«курячий грип». На хвилі ажіотажу аптеки 
заробили більше 1 млрд. грн. Пам’ятаймо 
народну мудрість: грип у середньому лі-
кується сім днів медикаментами, а сам 
проходить за тиждень. Тоді що ж робити? 
Перше — це профілактика: уникайте кон-
тактів із хворою людиною; більше пере-
бувайте на свіжому повітрі; одягайтесь 
відповідно до сезону; підтримуйте на-
лежну температуру повітря в приміщенні 
(краще 16, ніж 22 градуси); підтримуйте 
належну вологість (краще 70-80 %, ніж 
50 %) — проводьте дво- чи триразове во-
логе прибирання, провітрювання примі-
щення два-три рази на день. Корисним є 
регулярне зволоження слизових верхніх 
дихальних шляхів (аптечними засобами 
«Аква маріс», «Х’юмер», «Марі мер», «Но-
соль» або розчином морської чи кухон-
ної солі у пропорції чайна ложка на літр 
перекип’яченої води). Корисне також по-
лоскання рота цим же розчином. Потріб-
но часто мити руки. Не торкайтеся губ, 
рота, очей руками після рукостискання, 
контакту з грошима. Зменшує ризик за-
раження маска, яку слід міняти що дві 
години — вона гіпотетично може затри-
мати крапельки слизу, які виділяє хво-

рий при кашлеві чи чханні, але більш до-
цільно її носити хворому.

З першого дня захворювання хворо-
му слід дотримуватися ліжкового режиму 
(незалежно від важкості стану хворого). 
Потрібно максимально багато пити під-
кислених лимоном теплих напоїв: ком-
потів, морсів, чаїв; ідеально — вживати 
готові розчини «Регідрон», «Гастроліт» і 
т.д. Контролюйте температуру тіла, зби-
ваючи підвищену «Парацетамолом», «Ібу-
профеном», але ні в якому разі «Аспіри-
ном» («Ацетилсаліциловою кислотою)». 
При кашлеві не вживайте ніяких проти-
кашлевих засобів, розріджуючи слиз чи 
пригнічуючи кашель, оскільки це може 
викликати ускладнення — пневмонію. 
Не вживайте ніяких антибіотиків — во-
ни на вірус не діють. Протиалергічні та 
антигістамінні засоби користі приносять 
мало, натомість висушують слизову. При 
відсутності апетиту нехай хворий більше 
п’є. У харчуванні перевагу надавайте лег-
ко засвоюваній їжі, вуглеводам. Не вико-
ристовуйте гірчичників, банок, розтирань 
мазями та жирами, дихання парою над 
каструлею та парення ніг недопустиме.

Слід обов’язково викликати лікаря: 
якщо немає поліпшення на четвертий день; 
якщо температура було встановилася нор-
мальна, але згодом знову підвищилася; від-
булося погіршення стану після покращен-
ня; посилився кашель; змінився характер 
мокроти; з’явилася задишка, серцебиття, 
спрага, блідість шкіри; біль у грудній клітці.

Викликати лікаря негайно треба при 
появі судом, втраті свідомості, важкому 
диханні, задишці, цианозі, інтенсивному 
болю, температура більше 39, яка не зни-
жується після жарознижуючих, блюванні, 
будь-якому підвищенні температури в по-
єднанні з ознобом і блідістю шкіри.

Ботулізм — 
ковбасна хвороба

Мабуть, кожен звернув увагу, що в засобах масової інформації та по телеба-
ченню, періодично з’являються повідомлення про дану хворобу. На даний час 
в Україні зареєстровано 92 випадки хвороби, 9 людей померли. В порівнянні з 
2016 роком (115 випадків, 12 померлих за рік). Що це за хвороба та чи вона нова.

Ботулізм – (в перекладі з латині) 
ковбасна хвороба — це гостре токсико-
інфекційне захворювання, яке викликає 
токсин мікроорганізму: клостридія бо-
тулізму. Це захворювання відоме люд-
ству ще з давніх часів, але вчені тільки 
в ХVІІІ ст. звернули на цю недугу увагу. 

З того часу відкрито сім видів збуд-
ника у людини, птахів, домашньої худоби, 
риби; частина збудників живе в землі, 
в намулі озер та річок — вони виклика-
ють раневий ботулізм у людини та пе-
резаражають водних тварин: риб, раків, 
жаб. Можна стверджувати, що збудник 
в природі розповсюджений дуже широ-
ко. Людина заражається, як правило 
споживаючи його з їжею. Відтак роз-
різняють харчовий ботулізм; раневий; 
ботулізм немовлят; невстановлений; ви-
падки захворювання трапляються рідко, 
але увага суспільства приковується до 
нього через: по-перше соціальний резо-
нанс — масовість захворювання, яке ви-
никає переважно на масових заходах та 
гуляннях, по-друге висока ймовірність 
захворювання та смерті. 

Як зазначалося вище, людина за-
ражається через споживання неякісно 
приготованої їжі, з неякісних продуктів 
харчування, тобто збудник потрапляє в 
продукт харчування: м’ясо, рибу, овочі, 
фрукти, молокопродукти, і т.п.; його ве-
гетативні форми там розмножуються, 
виділяють ботулотоксини — продукти 
життєдіяльності; людина споживає та-
кий продукт і хворіє. Можливий варі-
ант, коли продукти якісні, але зберіга-
ються довший час, збудник потрапляє 
на ці продукти, продукти готуються, чи 
консервуються з порушенням режимів 
теплової обробки, закладаються в єм-
кості зі збудником, який не загинув; та 
розмножується в них, під герметично за-
критою кришкою — без доступу кисню 
(в цьому випадку краще, коли консер-
вація закрита пластмасовою кришкою 

– кисень потрапляє в продукт). Наведені 
дані стосуються не тільки м’яса, птиці, 
риби але й овочів та фруктів. Вважаєть-
ся, що споживання збудника, як правило 
здоровій людині не приносить шкоди; за 
виключенням (хворі на захворювання 
шлунку, кишечника, дизбіоз, виснажені 
хворі, імунодефіцитні стани; та грудні ді-
ти особливо, які знаходяться на штуч-
ному вигодовуванні), але при попаданні 
його на раневу поверхню його вегета-
тивні форми, розмножуючись виділяють 
ботулотоксин, який попадаючи в кров 
викликає захворювання. 

Ознаки хвороби проявляються (за-
лежно від кількості спожитого токсину) 
від 8 годин до 10 діб, навіть якщо за-
хворюють групою, початок захворюван-
ня може суттєво відрізнятись, це пояс-
нюється не тільки кількістю спожитого 
токсину в продукті, але слід пам’ятати 
про гніздність розташування токсину і 
збудника (в одних порціях їжі його ба-
гато, в інших менше, а в деяких немає). 
Існує пряма залежність від часу появи 
ознак захворювання та його важкістю, 
чим швидша поява тим важчий пере-
біг. Дебют захворювання починається 
з загальної слабкості (ватні ноги), не 
завжди є підвищення температури, го-
ловна біль, тошнота, 2-3 рази блювота, 
після цього буває як при кожному отру-
єнні пронос, але він по об’єму невели-
кий, по частоті: 2-4 рази.

Розгортання симптомів захворю-
вання супроводжується «двоїнням в 
очах», охриплістю голосу, відчуттям ком-
ка в горлі, який неможливо проковтнути, 
сухість в роті, болі в животі,  вздуття жи-
вота, посилюється загальна слабкість: 
хворий не може підняти руку, не може 
сидіти, тримати голову; погіршується 
зір, падає гострота зору, широкі зіниці, 
очні щілини звужуються (опускаються 
верхні повіки — хворий не може їх під-
няти); порушується дихання — хворий 

відчуває брак повітря, особливо затруд-
нюється видих, в диханні активно беруть 
участь допоміжні групи м’язів, дихання 
стає більш частим та поверхневим, роз-
вивається блідість шкіри яка суха, а по-
тім ціаноз до тотального, обличчя стає 
маскоподібне, навіть при тяжкому пере-
бігу свідомість у хворих збережена; роз-
вивається надзвичайно пришвидшене 
серцебиття та підйоми і падіння тиску. 
Чим більше з перечислених ознак у хво-
рого розвивається, тим важчий перебіг 
захворювання, а при наявності всього 
перечисленого велика ймовірність не-
благоприємного завершення. 

Зазвичай перебіг хвороби тривалий, 
виздоровлення йде поволі, затягуєть-
ся на тижні та місяці. Усі хворі, неза-
лежно від важкості стану, підлягають 
обов’язковій госпіталізації! Лікування 
тільки стаціонарне, при цьому чим рані-
ше хворий госпіталізований, тим більше 
шансів. Лікування починається з вве-
дення ботулінічного анатоксину (вар-
тість 1 дози від 2000 до 5000 грн) та 
медикаментозної корекції порушених 
функцій організму і нейтралізації ток-
сину (вартість лікування у США одного 
випадку приблизно до 9000 дол). Тому 
слід дотримуватись наступних правил: 
споживати тільки якісні та свіжі продук-
ти; ніколи не переїдати; дотримуватись 
правил чистоти та гігієни; при консер-
вації дотримуватись інструкцій та тем-
пературних режимів, а не порад і тра-
дицій; остерігатись купівлі продуктів на 
стихійних ринках, із землі.

Слід пам’ятати, що 10-15-хвилин-
на  термічна  обробка при температу-
рі від 80 градусів, підозрілого за якіс-
тю продукту, руйнує ботулотоксин, але 
для знезараження збудника потрібна 
обробка при температурі 120 градусів 
протягом години.

Слід спростувати міф про відносно 
знезаражуючу дію алкоголю на збудник 
ботулізму. Однозначно алкоголь на збуд-
ника не діє, однак спиртне дещо сповіль-
нює всмоктування ботулінічного ана-
токсину, тобто зі з’їдженого  неякісного 
продукту в організм всмоктується дещо 
менша доза токсину, але зважаючи на 
підвищений апетит, людина споживає 
більше продукту в якому він міститься. 

Мирослав САБАН, 
лікар-терапевт Лисецької ЦРЛ 

Подбайте про красиву 
усмішку завчасно

Профілактика є дуже важливою ланкою у стоматології. Адже завчасно попереджене 
захворювання значно бажаніше, ніж його лікування, навіть на ранніх стадіях. Це сто-
сується і таких поширених стоматологічних захворювань, як карієс чи пародонтоз.
Саме поняття профілактика включає в 

себе соціальні, державні, медичні, санітар-
но-просвітницькі та гігієнічні заходи. У за-
лежності від кінцевої мети, виділяють три 
рівні профілактики: первинну, вторинну та 
третинну. Найважливіший етап — це первинна 
профілактика. Саме сюди входить навчан-
ня дітей із маленького віку особистої гігієни 
порожнини рота, що є чи не найголовнішою 
запорукою стоматологічного здоров’я. Тут 
важливе значення має й правильна техні-
ка чищення зубів, грамотний підбір зубної 
щітки та пасти. Важливе значення в пер-
винній профілактиці відіграє диспансерне 
спостереження за населенням. Тобто вже 
на ранніх стадіях профілактики свою роль 
повинна відігравати держава. Сюди також 
входить покращення умов праці, навчання 
й проживання населення. Також не останню 
роль в здоров’ї ротової порожнини відіграє 
правильне харчування.

Вторинна профілактика повинна бу-
ти спрямована вже на раннє виявлення 

будь яких патологій в ротовій порожнині, 
та якнайшвидшого їх лікування й попе-
редження прогресування захворювань. 
Тут теж важливим фактором є індивіду-
альна відповідальність людини: якомога 
частіше проходити профілактичний огляд 
у стоматолога.

Третинна профілактика спрямована 
на реабілітацію стоматологічного стату-
су. Така профілактика переважно викону-
ється вже вузькими спеціалістами: орто-
донтами або стоматологами-хірургами.

Підводячи підсумок, зауважимо, що 
профілактика в стоматології на даний мо-
мент повинна займати важливе місце в 
просвітницько-медичній діяльності дер-
жави загалом, а водночас бути нормою 
для населення. Правильне харчування, 
дотримання правил особистої гігієни, регу-
лярні профілактичні огляди — це запорука 
красивої та здорової посмішки.

С. ОБІДНЯК, В. ОБІДНЯК

Нехай їжа 
не буде шкідливою

Усе частіше реєструються спалахи інфекційних захворювань та харчових отру-
єнь, пов’язаних зі вживанням бактеріально забруднених харчових продуктів 
та питної води. Це, як правило, гострі кишкові захворювання, сальмонельозні 
інфекції, дизентерія, вірусний гепатит А, стафілококові отруєння. Найчастіше 
збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походжен-
ня (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, паштети, кондитерські вироби з 
кремом, морепродукти), немитих фруктах та овочах, салатах із майонезом.

Щоб уберегти себе від харчових отру-
єнь і гострих кишкових інфекцій, вживайте 
лише ті продукти, у якості яких ви впевнені, 
дотримуйтеся основних правил безпечного 
харчування, використовуйте для споживан-
ня якісну воду.

Які правила гігієни харчування? Підтри-
муйте чистоту: мийте руки перед тим, як брати 
продукти чи готувати їжу, після відвідування 
туалету; вимийте всі поверхні і кухонне при-
ладдя; захищайте кухню і продукти від комах, 
гризунів та інших тварин; відокремлюйте сиру 
їжу від готової; для обробки сирих продуктів 
користуйтеся окремим кухонним приладдям.

Ретельно готуйте їжу: дотримуйтеся пра-
вил термічної обробки харчових продуктів. Ре-
тельно прожарюйте чи проварюйте продукти; 
не залишайте приготовану їжу при кімнатній 
температурі більш, ніж на дві години; збері-
гайте приготовані страви гарячими (60° С) аж 
до подачі до столу; не зберігайте їжу надто 
довго, навіть у холодильнику.

Використовуйте чисту або очищену во-
ду, обирайте свіжі і незіпсовані продукти, ре-
тельно мийте овочі й фрукти, особливо, якщо 
вживатимете їх сирими. Не вживайте про-
дукти, у яких закінчився термін придатності.

При транспортуванні й зберіганні харчо-
вих продуктів використовуйте чисту упаковку 
(поліетилен, контейнери для харчових про-
дуктів тощо); не купуйте продукти харчування 
у випадкових осіб або в місцях несанкціоно-
ваної торгівлі; не давайте маленьким дітям 
некип’ячене розливне молоко, сирі яйця.

Уникайте контактів з особами, які мають 
ознаки інфекційного захворювання; при по-
яві симптомів захворювання негайно звер-
тайтеся за медичною допомогою.

Вчені склали рейтинг найбільш шкід-
ливих продуктів, які є причиною поширених 
захворювань шлунково-кишкового тракту, 
серцево-судинних, цукрового діабету, онко-
логічних. Лідером по шкідливості визнані: 
чіпси, лимонад, Кока-Кола — через надли-
шок цукру, барвників, вуглекислого газу, що 
веде до підвищення кислотності та гастриту; 
крім того, газовані напої містять багато штуч-
них добавок — ароматизаторів, підкислю-
вачів; фастфуд (біляші, чебуреки, картопля 
фрі), коли фритюрний жир використовуєть-
ся кілька разів. Хімічну речовину акриламід, 
яка утворюється в чіпсах, пригорілих тостах, 
картоплі фрі у фастфудах, крекерах визнано 
канцерогенною. Причому, чим сильніша тер-
мічна обробка продукту, тим більше в ньому 
канцерогену.

Серед шкідливих продуктів — дешеві 
ковбаси та копченості; кетчупи, майонези 
(містять синтетичні токсичні трансжири). Ово-
чі та фрукти, що вирощені біля автодоріг та 
промпідприємств, містять продукти згоран-
ня палива, солі важких металів). Шкодять 
нам продукти з консервантами — горішки, 
сухарики, маргарини, спреди, жирні конд-
вироби. До шкідливих відносять також ка-
ву та енергетичні напої; морозиво (містять 
згущувачі та ароматизатори); рафінований 
цукор, сіль (вживати не більше 5 г в день); 
бульйонні кубики, супи швидкого приготу-
вання (мівіна), що містять харчові добавки 
і велику кількість солі.

Споживайте якісну та корисну їжу і будь-
те здорові.

Валентина ЛЕВИЦЬКА, начальник 
Богородчанської міжрайонної філії
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Вітаємо!
День народження — свято осо-

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

ЛЕСЬКІВ Софію Юріївну, 9.10.1960 
р. н., секретаря Узинської сільської ра-
ди; 

СКІЛЬСЬКОГО Михайла Миколайо-
вича, 10.10.1957 р. н., директора ТОВ 
«АТП 12629»;

МИКИТИН  Ірину  Яремівну, 
10.10.1973 р. н., головного спеціа-

ліста загального відділу апарату рай-
держадміністрації; 

ДРАГАНЧУКА Павла Івановича, 
11.10.1963 р. н., сільського голову 
села Загвіздя;

ЛЕСЮКА Михайла Павловича, 
12.10.1943 р. н., генерального дирек-
тора ПП «Газбудсервіс».

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

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради 
оголошує конкурс 

на заміщення вакантної посади посадової особи 
місцевого самоврядування — 
спеціаліста І категорії апарату 

виконавчого комітету Тисменицької міської ради 

Вимоги до кандидатів: 
— повна вища освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем  спеціаліста; 
— стаж роботи за фахом на служ-

бі в органах місцевого самоврядуван-
ня чи на державній  службі не менше 
1-го року або стаж роботи за фахом 
не менше 2-х років; 

— вільне володіння державною 
мовою, володіння комп’ютерною тех-
нікою.

Для участі у конкурсі подаються 
документи: 

— заява про участь у конкурсі; осо-
бова картка форми П2-ДС з додатком 
1 та автобіографією; 

— копія (-ї) диплома (-ів) з додат-
ком (-ами), інших документів про осві-
ту, перепідготовку, підвищення ква-
ліфікації; 

— декларація про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за встанов-
леною формою; 

— копії паспорта та реєстрацій-
ного номера облікової картки плат-
ника податків; 

— копія військового квитка (у ра-
зі наявності); копія трудової книжки; 

— дві фотокартки розміром 3х4 см.

Додаткова інформація:
1. Документи на конкурс прийма-

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

2. Учасники конкурсного від-
бору мають дати згоду на збір та 
обробку їх персональних даних від-
повідно до Закону України «Про за-
хист персональних даних», а пере-
можець конкурсного відбору, який 
претендуватиме на зайняття по-
сади посадової особи місцевого 
самоврядування, у встановлено-
му порядку підлягатиме перевірці 
відповідно до Закону України «Про 
очищення влади».

3. Щодо часу та місця прове-
дення конкурсу, основних функці-
ональних обов’язків, умов оплати 
праці, переліку питань для перевір-
ки знання законодавства з ураху-
ванням специфіки функціональних 
повноважень, тощо інформація на-
дається  під час особистого при-
йому за адресою: 77401, м. Тис-
мениця, вул. Галицька, 32, другий 
поверх, приймальня, в робочі дні 
з 8.00 до 16.00 (обідня перерва з 
12.00 до 13.00).

Оголошення
2 листопада 2017 року о 15.00 у приміщенні Радчанської сільської ради на вул. С. Бандери, 26 відбудуться громад-

ські слухання щодо розробленої містобудівної документації «Детальний план території частини промзони для влаштуван-
ня виробництва приладів електротехнічної промисловості при відсутності ливарень та без застосування ртуті в с. Радча 
Тисменицького району Івано-Франківської області».

Шановні юристи!
Щиро вітаємо знавців права та служителів Закону із професійним святом – 

Днем юриста, яке відзначається в Україні 8 жовтня.
Ви обрали для себе престижну, але надзвичайно відповідальну сферу діяльності 

– бути на варті прав та свобод громадян, гарантованих Конституцією України. Тому 
вкрай важливо залишатися чесними, гуманними, справедливими і принциповими.

Люди покладають на вас великі надії, приходять за порадою та допомогою. 
Адже без компетентної та кваліфікованої консультації юриста не може обійтися 
жодна галузь господарства, а для вирішення проблем громадян ви часто залиша-
єтеся рятівною соломинкою. 

Тож бажаємо усім працівникам юридичної сфери, де б вони не працювали: в 
адвокатурі, суді, поліції, прокуратурі, органах юстиції та інших сферах діяльності, 
невичерпних сил і наснаги, здоров’я і родинного щастя, самовідданої праці в ім’я 
закону і справедливості, благополуччя і нових професійних перемог на благо пра-
вової демократичної держави – Україна.

Шановні працівники поштового зв’язку!
Щиро вітаємо вас із Всесвітнім днем пошти, який відзначається 9 жовтня.
Пошта є невід’ємною частиною суспільства, одним із найважливіших еле-

ментів інфраструктури держави. Це унікальний вид зв’язку, який дозволяє пере-
правляти в будь-який кінець світу не просто інформацію, а й матеріальні об’єкти.

Незважаючи на стрімкий розвиток сучасних технологій, пошта залишається 
популярною серед населення, адже доставляючи улюблені періодичні видання, 
листи, телеграми, посилки поштарі скорочують відстань між людьми, несуть їм 
радість спілкування. 

З нагоди професійного свята прийміть слова вдячності за щоденну працю та 
побажання міцного здоров’я, добра, достатку, злагоди в родинах та успіхів на бла-
го нашої держави.

Шановні художники!
В пору золотої осені відзначають своє професійне свято художники.
Талановиті митці власним творчим доробком збагачують мистецьку скарбни-

цю рідного краю, долучають нас до світу прекрасного, формують естетичний смак. 
Вишуканий живопис, віртуозна графіка, майстерна пластика є невід’ємною части-
ною української культури, джерелом духовного розвитку суспільства.

Висловлюємо щирі слова вдячності майстрам образотворчого, декоративного 
мистецтва району за плідну творчу діяльність, талант, благородство душі, невтом-
ний творчий пошук, збереження і примноження традицій нашого роду. Щиросерд-
но бажаємо вам невичерпної наснаги, нових цікавих ідей, щастя, здоров’я і добра.

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
                                        Іван СЕМАНЮК                       Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

3 жовтня 2017 року № 173-р   м. Тисмениця

Про відзначення Подякою голови Тисменицької 
районної ради з нагоди Міжнародного Дня музики
Відповідно до рішень районної ра-

ди від 24.05.2012 “Про встановлення 
Подяки голови Тисменицької районної 
ради”, від 23.03.2016 “Про внесення змін 
до рішення районної ради від 24.05.2012 
“Про встановлення Подяки голови Тис-

меницької районної ради”, від 28.10.2016 
“Про внесення змін до рішення районної 
ради від 24.05.2012 “Про встановлення 
Подяки голови Тисменицької районної 
ради” за багаторічну творчу працю по 
естетичному вихованню молоді, ваго-

мий особистий внесок у розвиток і по-
пуляризацію музичного мистецтва та з 
нагоди Міжнародного Дня музики від-
значити Подякою голови Тисменицької 
районної ради:

БОЙКО Світлану Михайлівну — ди-
ректора Ямницької дитячої музичної 
школи, викладача вокально-хорових 
дисциплін;

ГЕРМАК Мар’яну Василівну — ви-
кладача Ямницької дитячої музичної 
школи по класу фортепіано. 

Голова районної ради  Роман КРУТИЙ

Новий очільник тисменицької поліції
Четвертого жовтня у Тисменицькому відділі поліції Головного управління 
Національної поліції в Івано-Франківській області відбулися ротаційні зміни 
— передає прес-служба Тисменицької районної державної адміністрації. Від-
повідно до наказу Головного управління Національної поліції в Івано-Фран-
ківській області №426 від 3.10.2017 р. Тисменицький відділ поліції очолив 
підполковник поліції Микола Сидорук. 

Захід відбувся за участі заступника 
начальника Головного управління На-
ціональної поліції в Івано-Франківській 
області – начальника кримінальної по-
ліції Ігоря Баб’юка, голови Тисменицької 
районної державної адміністрації Івана 
Семанюка, голови Тисменицької район-
ної ради Романа Крутого.

Ігор Баб’юк представив працівни-
кам районного відділу поліції нового 
начальника – Миколу Сидорука, який 
змінив на цій посаді Тараса Щербанюка. 
Очільники Тисмениччини – Іван Сема-
нюк та Роман Крутий подякували попере-
дньому керівникові за професіоналізм, 
добре виконання службових обов’язків 
на ниві правоохоронної діяльності, на-

лагоджену роботу та побажали новому 
начальникові відділу успіхів у непростій 
щоденній праці.

Дякували Тарасові Щербанюку за са-
мовіддану працю, розуміння та відповідаль-
ність його підлеглі, а новому керівникові 
бажали здобутків у службових справах. 

До речі, попередній начальник Тис-
меницького відділу поліції Тарас Щер-
банюк очолюватиме Тлумацький відділ 
поліції Головного управління Національ-
ної поліції в Івано-Франківській області.

Довідково: Сидорук Микола Мико-
лайович народився 5.04.1982 року у с. 
Кричка Богородчанського району Івано-
Франківської області. Одружений. Освіта 
повна вища: у 2008 році закінчив Юри-

дичний інститут Прикарпатського наці-
онального університету ім. В. Стефани-
ка за спеціальністю «Правознавство».

В органах внутрішніх справ працює 
з 2000 року. До цього часу із 7 листопа-
да 2015 працював начальником Рожня-
тівського відділення поліції Калуського 
відділу поліції Головного управління На-
ціональної поліції в Iвано-Франкiвськiй 
області.

Микола Сидорук (зліва) дякує попереднику 

Новий час потребує нових технологій
Саме таким принципом керувалися 

батьки двох десятків майбутніх тисмениць-
ких першачків та адміністрація школи, до-
бре усвідомлюючи, що наші діти зовсім 
на нас не схожі і не схожі на тих першо-
класників, які навчались у першому класі, 
скажімо 5-6 років тому. Позаяк дитина, як 
губка вбирає в себе найменші зміни в се-
редовищі, що її оточує. А в час стрімкого 
розвитку інформаційних технологій, все-
поглинаючого Інтернету, навіть першачка 
треба зацікавити навчанням. 

Відтак батьки погодилися, аби їхні 
допитливі та розумні чада розпочали 
знайомство із Країною Знань за експери-
ментальною шкільною програмою «Інте-
лект України».  Підготовки вимагали як 
навчальна кімната, так довелося вчити-
ся самому наставникові Лесі Скрипник. 
Протягом літніх вакацій батьківським 
коштом із залученням бюджетних гро-
шей облаштували сучасну класну кім-
нату. Однак для переходу на експери-
ментальне навчання із залученням ін-

формаційних технологій  знадобилися 
нова оргтехніка та мультимедія.  Хоча 
діти навчаються за спеціальними зоши-
тами з математики, української мови, 
«Еврики», «Вчимося разом», «Людина і 
світ», програма в основному заснована 
на роботі з телевізором. 

Відтак батьківський комітет за ре-
комендацією адміністрації школи звер-
нувся до департаменту освіти та науки 
ОДА, які скерували актив до депутатів 
Тисменицької районної ради. Без вагань 
на одній із засідань сесій депкорпус про-
голосував за виділення Тисменицькій 
спеціалізованій школі з поглибленим 
вивченням окремих предметів коштів 
для матеріально-технічного оснащення 
кабінету (придбано новий плазмовий 
телевізор, ноутбук та принтер). 

Від усієї душі батьківський комітет 
1-Г класу складає подяку очільнику Тис-
меницької райради Романові Крутому 
та усьому депкорпусу за підтримку під-
ростаючого покоління. 

Ця підтримка — свідчення вашого 
небайдужого ставлення до проблем осві-
ти. Бажаємо  здоров’я, злагоди, взаємо-
розуміння, душевного спокою та достат-
ку. Хай Господь сторицею віддячить за 
ваше розуміння, підтримку і за частку 
душі, подаровану нашим дітям.     



6 6 жовтня
2017 року № 40 Спорткалейдоскоп
Заслужені нагороди 

отримали наймайстерніші
Попри осінню прохолоду минула су-

бота, 30 вересня, видалася «гарячою» 
для фіналістів турніру з міні-футболу 
серед школярів району на кубок голо-
ви Тисменицької районної ради, адже 
бажання отримати заповітні кубки, ме-
далі, спеціальні чеки пересилювало. 

На майданчик із синтетичним по-
криттям у Тисмениці першою вийшла 
пара — команди Тисменицької спеціа-
лізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибле-
ним вивченням окремих предметів та 
Старолисецької ЗОШ І-ІІІ ст., яка мала 
визначити «бронзового» призера. Ко-
манда районного центру, яка вела у ра-
хунку, не очікувала, що до кінця друго-
го тайму їх візаві його зрівняють. Від-
так доля третього місця вирішувалася 
у серії пенальті, де влучнішими стали 
тисменицькі школярі. 

Фінальний батл, за участі Драгомир-
чанської ЗОШ І-ІІ ст. та Клубовецької 
ЗОШ І-ІІІ ст., подарував чисельній гру-

пі підтримки та представникам 36 ко-
манд-учасниць другого міні-футбольного 
турніру вир емоцій. На перший погляд 
рівні команди ніяк не змогли розпоча-
ти відлік голам. Все ж таки проворніші 
клубовецькі школярі обіграли драгомир-
чанців з рахунком 3:1. 

Суботній апогейний день міні-фут-
больного Кубка був сповнений не лише 
спортивної боротьби, але й нагород та 
відзнак, позаяк по завершенні матчів 
тріумфальне дійство із відзначення учас-
ників турніру та призерів, усіх причетних 

до організації та проведення наймасові-
шого на теренах району шкільного фут-
больного дійства перенеслося на велике 
футбольне поле. Тут учасників святково-
го параду вітав засновник турніру — го-
лова Тисменицької районної ради Роман 
Крутий, голова Тисменицької районної 
державної адміністрації Іван Семанюк 
та представники депутатського корпусу 
райради, освітяни, сільські голови за-
вдяки яким спортивне дійство прово-
диться вже другий рік поспіль. Таким 
чином, залучаючи все більше молоді до 

занять міні-футболом та популяризації 
здорового способу життя. 

Подяки голови Тисменицької ра-
йонної ради та грошові премії отрима-
ли члени суддівської колегії та організа-
ційного комітету. Усім без виключення 
командам-учасницям та їх керівникам 
— вчителям фізичного виховання — діс-
талися подяки, грамоти голови Тисме-
ницької районної ради, грошові премії 
та футбольні м’ячі. 

Організатори турніру відзначили 
спеціальними статуетками найкращих 
у номінаціях. Кращим воротарем став 
захисник воріт команди-переможця тур-
ніру Ярослав Атаманюк із Клубовецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Дана команда отримала ще 
одного номінанта — кращим бомбарди-
ром став клубівчанин Олег Штогрин. Кра-
щим захисником названо Андрія Олен-
чука з Тисменицької ЗОШ І-ІІІ ст. Зван-

ня кращого гравця удостоївся учень 
Драгомирчанської ЗОШ І-ІІ ст. Андрій 
Британ. Андрія Дрекала зі Староли-
сецької ЗОШ І-ІІІ ст. визнано кращим 
нападником. 

Призери та переможець турніру 
отримали з рук організаторів турніру 
найзаповітніші відзнаки: відповідно 
20, 15 та 10 тисяч гривень на розвиток 
спортивної інфраструктури рідних за-

гальноосвітніх навчальних закладів, а 
також кубки, медалі та футбольні м’ячі. 

Запальна пісня у виконанні лауреа-
та міжнародних та всеукраїнських кон-
курсів Анастасії Боднарчук та енергій-
ний хіп-хоп від юних танцюристів клу-
бу естрадно-спортивного танцю «Star 

Dance», найщиріші привітання допо-
внили святкову спортивну атмосферу. 

Відтак другий міні-футбольний тур-
нір залишився в історії. Маючи і надалі 
фінансову підтримку з боку організаторів 
та шалену активність учнівської молоді, 
турнір має стати традиційним, позаяк 
футбольною виконавською майстерніс-
тю учні навіть найменшої загальноосвіт-
ньої школи здійснюють школярські мрії.

  ФУТБОЛЬНІ ОБРІЇ

Чемпіонат першої ліги Івано-Фран-
ківської області. 7 тур, 24.09: «Вихор» 
Ямниця – НФК «Бурштин» – 2:1. 8 тур: 
«Нафтовик» Долина – «Вихор» Ямни-
ця – 1:1. 

Першість другої ліги області. 6 тур: 
«Хутровик» Тисмениця – ФК «Угорники» 
– 2:6. 7-ий тур: ФК «Рогатин» – «Хутро-
вик» Тисмениця – 5:0. 

Чемпіонат ДЮФЛІФО. 7 тур. U-18: 
НФК «Бурштин» — «Вихор» Ямниця — 
2:3; U-16: ДЮФК «Ніка-05» — Тисмениць-
ка ДЮСШ — 3:0; U-14: ДЮФК «Ніка-05» 
— Тисменицька ДЮСШ — 7:0. 8-ий тур. 
U-18: «Вихор» Ямниця – «Нафтовик» До-
лина – 3:0.

Першість ДЮФЛІФО. U-18: 6 тур: 
«Хутровик» Тисмениця – ФК «Угорни-
ки» – 6:0. 7-ий тур: ФК «Рогатин» – «Ху-
тровик» Тисмениця – 2:3.

Кубок області з футболу сезону 
2017/2018. 28 вересня відбулися по-
єдинки за право виходу в стадію 1/4 
фіналу розіграшу. Тисменицький «Ху-
тровик» приймав ФК «Калуш» (0:7), а 
ямницький «Вихор» на домашній арені 
боровся проти ФК «Битків» — 2:1. До на-
ступної стадії пробився «Вихор». 

Кубок чемпіонів районів та міст се-
зону 2017/2018. 3 тур: «Козацький острів» 
Чорнолізці – «Вовки» Вовчківці – 4:2; ФК 
«Верхня Липиця» – «Авангард» Загвіздя 
– 0:2. Після першого кола «козаки» посі-
дають друге місце у групі Б, загвіздянці — 
наразі на третій позиції у групі В. 

Чемпіонат району. 7 тур, 24.09: 
«Сокіл» Підлісся — «Козацький острів» 
Чорнолізці (юнаки — 2:1; дорослі — 1:3); 
«Ураган» Черніїв — «Бистриця» Старий 
Лисець (0:4; 7:2); ФК «Угринів» — ФК 
«Радча» (4:1; 3:1); «Стримба» Липівка 
— «Авангард» Загвіздя (1:3; 1:0); «Сокіл» 
Чукалівка — «Дружба» Драгомирчани 
(4:1; 1:2).  8 тур, 1.10: «Сокіл» Чукалівка 
— «Стримба» Липівка (4:2; 0:1); «Аван-
гард» Загвіздя — ФК «Угринів» (2:1; 0:0); 
ФК «Радча» — «Ураган» Черніїв (2:2; 1:5); 
«Колос» Братківці — «Сокіл» Підлісся  
(0:1; 3:0);  «Дружба» Драгомирчани — 
«Козацький острів» Чорнолізці (1:2; 1:2). 

ІІ ліга. 6 тур, 24.09: «Фортуна» Бере-
зівка — «Цегельник» Нові Кривотули (1:2; 
4:1); «Оболонь» Милування — ФК «Єзу-
піль» (11:0; 2:2); ФК «Клубівці» — ФК «Сі-
лець» (3:1; 2:3); «Дністер-Рітас» Побереж-
жя — «Прикарпаття» Підлужжя (11:0; 3:2); 
ФК «Марківці» — ФК «Старі Кривотули» 
(6:2; гра перенесена).  7 тур: ФК «Старі 
Кривотули» — «Дністер-Рітас» Побереж-
жя (1:5; 0:5); «Прикарпаття» Підлужжя 
— ФК «Клубівці» (1:3; 3:5); ФК «Сілець» 
— «Оболонь» Милування (3:2; 2:2); ФК 
«Єзупіль» — «Фортуна» Березівка  (0:3; 
0:2); «Цегельник» Нові Кривотули — ФК 
«Марківці (1:4; 1:2). 

ІІІ ліга. 5 тур, 24.09: «Сокіл» Угри-
нів — ФК «Вільшаниця» (2:2); «Колос» 
Пшеничники — «Сокіл» Павлівка (1:5).  

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА

Переможці турніру — школярі з Клубівців

Драгомирчани — другі 

Тисменицькі школярі стали третіми

Пісенне вітання Анастасії Боднарчук

Школярі Старого Лисця залишилися в статусі  фіналіста

Організатори турніру: Юрій Проценко, Іван Семанюк, Роман Крутий та Іван Тимчук із 
нагородами для переможців

Українські 
паратенісисти — 
перші в Європі 

У статусі тріумфаторів вчора на 
батьківщину із чемпіонату Євро-
пи з настільного тенісу повернула-
ся збірна команда паралімпійців. 

На чемпіонаті у Словенії команда 
України, що представлена чи не найчи-
сельнішим складом — 15 спортсменами, 
боролась за високі місця зі 295 спортс-
менами з 31 країни Європи. Відрадно, 
що вкотре проявив бійцівський характер 
наш краянин Василь Петрунів. У остан-
ній день змагань, четвертого жовтня, ду-
ет паратенісистів у складі харків’янина 
Олександра Єзика та тисменичанина 
Василя Петруніва приніс команді «сріб-
ну» нагороду. 

Таким чином, маючи у своєму до-
робку 10 високих нагород: 5 «золотих», 
3 «срібні» та 2 «бронзові» медалі, наці-
ональна паралімпійська збірна завер-
шила чемпіонат на першому загально-
командному місці. 



6 жовтня
2017 року № 40 7Свято

Подяка 
найдорожчим вчителям 

28 вересня у Народному домі м. 
Тисмениця відбулося святкування з на-
годи Дня працівників освіти України. 

Цей день освітяни розпочали свят-
ковим Богослужінням у церкві Свято-
го Архістратига Михаїла м. Тисмениця. 
Отець-настоятель Роман Микієвич бла-
гословив вчителів на нові педагогічні 
звершення, а піднесеного настрою їм 
додав мелодійний спів дитячого хору 
з Єзуполя (керівник Наталія Вовчук). 

Згодом свято продовжили учні Тис-

меницької спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окре-
мих предметів. Під звуки дзвоника ви-
хованці адресували вчителям чудові вір-
шовані вітання.

Освітян привітали, нагородили гра-
мотами та грошовими преміями, а також 
подяками голови Тисменицької район-
ної державної адміністрації та голови 
Тисменицької районної ради за сумлін-
ну працю, значний внесок у справу на-
вчання і виховання учнівської молоді та 
з нагоди Дня працівників освіти України 

заступник голови Тисменицької район-
ної державної адміністрації Степан Ман-
дибур та голова Тисменицької районної 
ради Роман Крутий.

З привітальними словами та сло-

вами вдячності виступили начальник 
відділу освіти Тисменицької РДА Світла-
на Шарабуряк та голова Тисменицького 
районного комітету профспілки праців-
ників освіти Іван Когуч, вони ж нагоро-
дили своїх колег спільними грамотами 
департаменту освіти, науки та молодіж-
ної політики Івано-Франківської ОДА та 
обласного комітету Профспілки праців-
ників освіти і науки України. Святково-
го настрою присутнім додали яскраві 
музично-пісенні виступи відомих вико-
навців та творчих колективів району.

На крилах музики…
О, скільки в мені музики бува 
Веселої, печальної, важкої…

Вона біжить, біжить в мені рікою
Та музика… мелодія жива.

Я — вже не я. Я — музики крило.
Я — шепіт трав. Я — шелести листкові…

Цей світ — не світ, а музика любові!
Це — нашого життя цілюще зело!

Такими прекрасними словами про 
музику розпочався вечір в Тисмениць-
кій школі мистецтв ім. Й. Княгиниць-
кого, приурочений Міжнародному Дню 
музики і посвяті першокласників в юні 
музиканти. 

«В цьому навчальному році мис-
тецьку родину поповнили 42 маленькі 
романтики, які виявили неабияке ба-
жання професійно навчатись музики, 
— підмітила директор школи Кароліна 
Секрета. — Тому ми радісно відкрива-
ємо перед наймолодшими тисменича-
нами двері нашого «храму мистецтв», а 
викладачі готові ділитися своїми знан-
нями з вами, дорогі діти».

З уст ведучих вечора: а ними ста-
ли колишні учні школи Інна Данчук та 
Олег Олійник — звучали щирі вітальні 
промови викладачам школи з нагоди 
поєднання двох свят: Дня Музики та 
Дня вчителя. Теплі душевні слова не 
залишили байдужими присутніх в залі 
батьків цьогорічних першокласників, 
які в свій час також були вихованця-
ми школи мистецтв, а сьогодні — Ві-
ра Данилюк, Оксана Бедза, Наталя 

Стельмах, Тетяна Данюк-Палюга та 
інші — привели навчатись прекрас-
ному своїх діток. 

В концерті разом з учнями Оксан-
кою Марцінко, Вікторією Стельмах, Ро-
маном Перміновим, вокальним ансамб-
лем учнів старших класів та ансамблем 
бандуристів, прозвучали твори україн-
ських композиторів у виконанні викла-
дачів школи: Надії Вівчарук, Діани Кі-
ловатої, Ірини Князєвої, Петра Цьоли-
ка, Любомира Медвідя та Володимира 
Данчука. 

Відрадно, що в цьому році в школі 
відкрито вокальний відділ (відділ соль-
ного співу), на який було досить багато 
бажаючих. Однак після вступних іспитів 
щасливчиками стали вісім учнів-співа-
ків, які відразу ж під час концерту дізна-
лися багато цікавого про українських 
соловейків: Соломію Крушельницьку 
та Анатолія Солов’яненка. Адже саме 
місяць вересень дав появу на світ цих 
двох зірок світової слави. 145 років то-
му народилась славетна Соломія Кру-
шельницька, яка мала звання «Вагне-
рівської примадонни» і була визнана 
італійським композитором Дж. Пуччі-
ні «найпрекраснішою і найчарівнішою 
Баттерфляй». А Народному артистові 
України, Лауреатові Державної премії 
ім. Т. Шевченка, командарові Італійської 
республіки, кавалерові орденів і меда-
лей Анатолію Солов’яненку виповни-
лося би 85-ть!

Та найбільш хвилюючою миттю бу-
ла та, коли юних музикантів запросили 
вперше на сцену, де було «знайомство» 
з Великим роялем. В дітей сіяли очі від 
щастя! Випускники вручили пам’ятні гра-

моти кожному першокласнику з бажан-
нями свято берегти мистецькі традиції 
нашого народу і гідно нести у світ укра-
їнську культуру. Від всіх першокласни-
ків Максим Підлуський свій дебютний 
виступ на сцені висловив піснею «Ви-
шиванка». 

Поєднала всі покоління музикан-
тів, що були присутні на вечорі, невми-
руща «Пісня буде поміж нас» Володи-
мира Івасюка.

Марія БОРИС

Вітання від Світлани Шарабуряк та Івана Когуча

Музей запалив іскру патріотизму
У рамках відзначення 75-ї річниці 

створення Української Повстанської Ар-
мії учні 6-8 класів Сілецького НВК (клас-
ні керівники Людмила Напора, Христина 
Владика та Іван Драбчук) здійснили екс-
курсію в Музей визвольної боротьби ім. 
С. Бандери в Івано-Франківську. У музеї 
вони ознайомилися з експозицією, при-
свяченою багатовіковій боротьбі україн-
ського народу за свою незалежність. Але 
особливо зацікавив учнів період 40-50-их 
років ХХ століття. Боротьба упівців із воро-
гами на три фронти (тут виділяємо і вну-
трішніх ворогів-сексотів), героїчні сторін-
ки минулого й трагічні моменти загибелі 
повстанців до глибини душі зворушували 
серця юних галичан. У цій боротьбі гарту-
вався дух нації. Адже на спротив із нерідко 
переважаючим ворогом ставали молоді 
юнаки й дівчата, які своїм гаслом вибра-
ли слова «Здобудеш Українську державу 
або згинеш у боротьбі за неї».

Цікава розповідь екскурсовода На-
талії, музейні локації, що відтворюють 
тюремну камеру чи криївку, найбільше 
запам’яталися учням. А ще учні розгля-
дали й фотографували виставлену в му-
зеї зброю, цікавилися долями персона-
лій, зокрема Романа Шухевича, Василя 

Андрусяка, Марка Боєслава та інших по-
встанських провідників. Дізналися учні й 
про долю тих, хто потрапив у лапи НКВД. 
Їх чекали довгі роки заслання, але зла-
мати повстанського духу ворогам так і 
не вдалося. Переконаними патріотами 
покидали сілецькі учні стіни музею. Вони 

купували для себе й своїх рідних патріо-
тичні книжки, наклейки з національною 
символікою. Та найголовніше, що учні 
пройнялися ідеєю минулої боротьби. А 
це залишиться у їхніх душах надовго. І, 
можливо, ті іскорки патріотизму зараз 
ще не спрацюють, але у потрібний мо-
мент заявлять про себе.

Також, перебуваючи в Івано-Фран-
ківську, учні піднялися на оглядовий 

майданчик місцевої ратуші. Звідси 
вони побачили, яким красивим є наш 
обласний центр. Діти тут фотографува-
лися групами, робили селфі й у напрям-
ку ліворуч Вовчинецьких гір (або, по-
сільському, Бійної гори) шукали свій 
рідний Сілець. Екскурсія вдалася — і 
це головне.

Іван ДРАБЧУК

Свято бібліотекарів 28 вересня у Народному домі м. Тис-
мениця відбулися урочистості з нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек, що від-
значається у нашій державі 30 вересня. 
Привітати бібліотечних працівників при-
йшли заступник голови районної дер-
жавної адміністрації Степан Мандибур, 
заступник голови районної ради Ігор Фе-
доришин, начальник відділу культури 
районної державної адміністрації Олек-
сандра Стефінко. Виступаючі бажали 
присутнім здоров’я, родинного благо-
получчя, успіхів у роботі та нових про-
фесійних звершень. 

За сумлінну працю і з нагоди про-
фесійного свята Степан Мандибур та 
Ігор Федоришин вручили бібліотекарям 
грамоти голів районної державної адмі-
ністрації, районної ради та грошові пре-
мії. Відзнаки кращі представники галузі 
отримали від голови обласної організації 
профспілки працівників культури Богда-
на Бойчука. Додали гарного настрою й 
музичні вітання від Діани Шатарської і 
Василя Дубіцького.Після спільної молитви у Погоні з отцем Никодимом
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Встановлено 
заборону 

на вилов раків
З 18 вересня по 20 жовтня 2017 року наказом Івано-Франківського рибо-

охоронного патруля № 76 від 13.09.2017 встановлено осінню заборону на 
лов раків у рибогосподарських водних об’єктах Івано-Франківської області 
під час нересту.

Цих безхребетних, що живуть у рі-
ках, озерах, ставках, інших водоймах, 
багато знають дуже добре. Їх м’ясо 
має високі смакові та поживні якос-
ті. Воно містить приблизно 16 відсо-
тків білка й легко засвоюється. У їжу 
вживається м’ясо клешень, лапок, че-
ревця, а також печінка — жовтувато-
зелена маса усередині головогрудей. 
Втім, рак їстівний майже увесь, крім 
панцира й кишечника.

Тіло рака чітко поділяється на дві 
частини – злиті разом головогруди, 
вкриті буро-зеленим міцним панци-
ром, і членисте черевце з широким 
плавником на кінці.

Рак дуже чутливий до якості во-
ди та до кількості розчиненого в ній 
кисню. Він зникає у водоймах, які за-
бруднюються комунально-промисло-
вими водами, куди потрапляють змиті 
сільськогосподарські отрутохімікати.

Рак — сутінкова тварина. Най-
більш інтенсивно він харчується піс-
ля заходу сонця і на світанку, а в по-
хмуру погоду може і вдень. Харчується 
як рослинною так і тваринною їжею.

Рак стає статевозрілим на третьо-
му році життя, коли досягає довжини 
не менше 7-8 см. Серед статевозрі-
лих особин самців завжди в два-три 
рази більше, ніж самок. Спарювання 
відбувається звичайно у вересні-жов-
тні і навіть у листопаді. Самець стає 
агресивнішим і рухливішим, нападає 
на іншу особину, що наближається. 
Побачивши самку, він починає пере-
слідування і, якщо наздоганяє, то ха-
пає її за клешні і перевертає на спину. 
Самець має бути більший за самку, 
інакше вона може вирватися. У за-
плідненої самки на черевній стороні 
головогрудей з’являється біла пляма. 
Вона відкладає ікру через 2-3 тижні 

після спаровування. Ікра прикріплю-
ється до черевних ніжок самки і ви-
ношується на них до вилуплення мо-
лоді, що відбувається в кінці травня 
або на початку червня. Виношуван-
ня ікри самкою рака триває близько 
семи місяців. Самки періодично про-
водять певні рухи черевцем, завдяки 
чому ікра омивається свіжою водою 
й очищається від мулу. 

Правилами любительського ри-
бальства забороняється лов раків, 
менших за 10 см (довжина рака ви-
мірюється по спині тіла від середини 
ока до кінця центральної пластини 
хвостового плавника).

Нагадаємо, що добування раків у 
заборонений час, менше встановлено-
го розміру, забороненими знаряддя-
ми та способами карається штрафом 
від 34 грн до 170 грн. Порушники ще 
додатково сплачують суму завданих 
збитків — 25,5 грн за кожен екземпляр 
незалежно від його розміру.

Добова  норма  вилову  раків 
складає 30 шт. на одного рибалку 
за одну добу перебування на водо-
ймі. Перевищення добової норми 
вилову карається штрафом від 340 
грн до 680 грн.

Олександра ЛУЧКО, Оксана ЮРКІВ, 
головні державні 

інспектори рибоохорони

Увага! 
Магістральні 

електричні мережі! 
Напруга  220-750 тисяч вольт!

До відома власників земельних 
ділянок, землекористувачів, 

керівників фермерських 
орендних підприємств, 
органів самоврядування 

та  місцевої виконавчої влади!
На території ряду районів Івано-

Франківської області землями сіль-
ськогосподарських виробників та ін-
дивідуальних господарств проходять 
магістральні лінії електропередач на-
пругою 220-750 кВ, які мають ключове 
значення для забезпечення електро-
постачання ряду стратегічних об’єктів 
та енергетичних вузлів на теренах За-
хідної України, а також зв’язок з енер-
госистемою країн Центральної і Схід-
ної Європи.

Як показує досвід попередніх років, 
злочинна недбалість під час проведення 
весняно-польових робіт та жнив в охо-
ронних зонах повітряних ліній (ПЛ), а 
також підпали сухої трави та чагарни-
ків часто стають причинами вимкнен-
ня ліній електропередач, а в деяких ви-
падках призводять до людських жертв. 

Слід усвідомлювати, що в ситуації 
зовнішньої агресії, що її переживає Укра-
їна, питання енергетичної безпеки стає 
одним з ключових. Окрім того, в умовах 
складної суспільно-політичної ситуації 
в країні порушення в роботі Об’єднаної 
енергетичної системи України можуть 
бути використані як додатковий деста-
білізуючий фактор.

Шановні громадяни, пам’ятаймо!
Будь-яке пошкодження опор ма-

гістральних ліній електропередач мо-
же призвести до аварій на цих лініях, 
можливих людських жертв та перебо-
їв у електропостачанні  цілого регіону.

З метою створення нормальних 
умов експлуатації електричних мереж 
Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 209 від 04.03.1997 р. затверджено 
«Правила охорони електричних мереж», 
в яких визначено основні вимоги до гро-
мадян, виробничих підприємств, лісо-
господарств, землекористувачів, фер-
мерів-орендарів, які виконують робо-

ти чи знаходяться в охоронних зонах 
електричних мереж.

Охоронна зона  встановлюється 
уздовж повітряної лінії електропере-
дач у вигляді земельної ділянки і по-
вітряного простору, обмежених верти-
кальними площинами, що віддалені по 
обидві сторони  від крайніх проводів лі-
нії на 25 м для ПЛ 220 кВ,  30 м  для ПЛ 
330 кВ і  40 м для ПЛ 750 кВ.

В охоронних зонах магістральних 
ліній електропередач категорично за-
бороняється виконувати будь-які дії, 
що можуть порушити нормальну робо-
ту електричних мереж, спричинити їх  
пошкодження або привести до нещас-
них випадків, зокрема:

будувати житлові, громадські, 
дачні будівлі;

влаштовувати звалища, розпа-
лювати вогнища (спалювання соломи, 
хмизу та ін.);

складати дрова, корми, скирту-
вати солому та зберігати інші матеріали;

 розташовувати автозаправні 
станції або сховища паливно-мастиль-
них матеріалів;

 накидати на струмопровідні 
частини ліній електропередач сторонні 
предмети, підніматись на опори повітря-
них ліній, демонтувати елементи опор;

 запускати спортивні моделі 
літальних апаратів, повітряних зміїв;

здійснювати зупинки усіх видів 
транспорту (крім залізничного).

Просіки для повітряних ліній елек-
тропередач, які проходять через лісо-
ві масиви та інші зелені зони, повинні 
утримуватись в пожежобезпечному ста-
ні, а також забезпечувати нормовану 
відстань від проводів до гілок дерев. В 
охоронних зонах ліній електропередач 
дозволяється насадження низькорос-
лих порід дерев висотою до чотирьох 
метрів,  але забороняється без письмо-
вої згоди  енергетичного підприємства 
здійснювати вирубку дерев, проїзд ма-
шин і механізмів загальною висотою з 
вантажем, або без нього від землі по-
над 4,5 м.

Польові сільськогосподарські ро-
боти в охоронних зонах магістральних 
ліній електропередач із застосуванням 
механізмів слід проводити так, щоби 
механізми рухались впоперек осі  лі-
нії електропередач, а при використанні 
техніки на шинному ходу, її  необхідно 
заземляти ланцюгами.

Відповідальність
Підприємства, організації та грома-

дяни повинні негайно повідомляти енер-
гетичні підприємства і місцеві органи 
виконавчої влади про виявлені обірвані 
або провислі проводи, пошкоджені опо-
ри, розкрадання енергетичного майна.

Кримінальним кодексом України 
передбачено відповідальність за  роз-
крадання  державного енергетичного 
майна, а саме:

умисне знищення або пошко-
дження чужого майна (ст. 194);

умисне пошкодження об’єктів 
електроенергетики (ст. 1941);

 порушення встановлених зако-
нодавством вимог пожежної безпеки, 
(ст. 270).

Законом України «Про охорону зе-
мель» встановлено відповідальність 
власників і землекористувачів земель-
них ділянок за забезпечення захисту зе-
мель від заростання бур’янами, чагар-
никами і дрібноліссям (ст.35).

Кодексом України про адміністративні 
правопорушення встановлено відповідаль-
ність громадян і посадових осіб за само-
вільне випалювання стерні, луків, залиш-
ків рослинності та опалого листя (ст. 771) 
і відповідальність за порушення «Правил 
охорони електричних мереж», що спричи-
нило або могло спричинити перерву в за-
безпеченні споживачів електроенергією, 
пошкодження електричних мереж.

При виявленні порушень чи пошко-
джень магістральних електричних ме-
реж, а також підозрілих осіб в місцях 
їхнього проходження просимо зверта-
тись за адресою:

76014, м. Івано-Франківськ,
вул. О. Басараб, 9,
тел./факс: (0342) 52-29-05, 52-29-

13 (цілодобово);
моб.: 050-467-53-83 (цілодобово).

Івано-Франківський ремонтно-
експлуатаційний центр 

Відокремленого підрозділу 
«Західна електроенергетична 

система» ДП «НЕК «Укренерго»

  ПОРАДИ САДІВНИКАМ

Зустрічайте осінь, 
готуйтеся до зими

Осінь — золота пора збору врожаю й підготовки саду до зими. Від осіннього 
догляду за плодовим садом залежить якість і щедрість майбутнього врожаю.

Після збирання плодів дерева по-
трібно оглянути і провести лікування, 
обрізання сухих гілок та пагонів, зня-
ти муміфіковані плоди, засохлі листки.

Обрізування пошкоджених чи хво-
рих гілок сприяють покращенню фіто-
санітарного стану дерев. Таким чином 
ми зменшуємо кількість шкідників та 
збудників хвороб (жуків яблуневого квіт-
коїда, кліщів, яйцекладок шовкопрядів, 
листокруток, попелиць, гусениць яблуне-
вої плодожерки, збудників борошнистої 
роси, парші), що зимують під корою та 
у тріщинах гілок. Всі зрізи, тріщини по-
трібно обробити садовим варом.

Щоб дерева краще перезимували, 
рекомендується підгодувати їх фосфор-
но-калійними добривами. Підживлення 
варто вносити з розрахунку 20-25 грамів 
суперфосфату і 20 грамів калійної солі 
на квадратний метр. Добрива потрібно 
рівномірно розкидати по поверхні ґрунту 
навколо стовбура дерева. Під дерева, 
які були сильно навантажені урожаєм, 
дозу збільшують у півтора рази. Слід 
нагадати, що азотні добрива у цей час 
не вносять, щоб запобігти ослабленню 
зимостійкості рослин.

Проти парші яблуні й груші обпри-
скайте як самі дерева, так і ґрунт під 
ними 4-5% розчином мочевини (карбамі-

ду) у пропорції 40-50 грам на літр води. 
Обробку проводять після збору врожаю, 
коли опаде 50% листя. Механізм дії пре-
парату простий: листя швидше перегниє 
і спори грибків, що знаходяться у ньому, 
не доживають до весни. Опале листя ба-
жано виносити з саду й закопувати на 
компост. На ньому зимує багато шкід-
ників і збудників хвороб.

Осіннє перекопування ґрунту в при-
стовбурних колах на глибину 5-10 см 
(щоб не пошкодити кореневу систему) 
сприяє загибелі багатьох видів шкідни-
ків, які там зимують.

Від відмерлої кори, моху та лишай-
ників металевими щітками слід очисти-
ти штамби та основи скелетних гілок. 
Тож у вологу погоду розстеліть під де-
ревом плівку або брезент й обережно, 
щоб не пошкодити молоду кору, здеріть 
усе відмерле, зберіть і — у вогонь. Це 
дає можливість позбутися шкідників у 
різних стадіях розвитку (дорослі осо-
бини, лялечки, яйця).

Побілка стовбура й скелетних гілок 
плодових дерев захистить їх від соняч-
них опіків і морозобоїн, а також від шкід-
ників. Його проводять до настання мо-
розів у кінці жовтня — напочатку листо-
пада у суху теплу погоду. Щоб приготу-
вати відро суміші для побілки, візьміть 

чотири частини глини, одну частину сві-
жого коров’яку, одну частину попелу і 
розчиніть усе це водою до консистенції 
густої сметани. Біла поверхня стовбура, 
вкрита вапном, відбиває сонячні про-
мені, тому коливання температури дня 
й ночі знижується. Отже дерева будуть 
захищені від сонячних опіків, які часто 
трапляються в лютому й березні та при-
зводять до розтріскування кори, а пізні-
ше до захворювань. Весняна ж побілка 
носить чисто косметичний характер.

Старі кущі порічок, смородини, аґру-
су проріджуємо, залишаючи однорічні 
й дворічні пагони. Таким чином омоло-
джуємо кущ. Всі обрізані частини дерев 
і кущів потрібно спалити.

Ефективний спосіб знищення хво-
роботворної інфекції, яєць шкідників 
— обливання кущів смородини й аґрусу 
окропом, це роблять наприкінці жовтня 
і рано навесні до розпускання бруньок.

У малини видаліть зайву паросль 
або пересадіть її на нове місце. Все, 
що відплодоносило — видаліть. У ре-
монтантної малини пагони, які росли 
з весни і давали другий урожай, будуть 
плодоносити й у наступному році. То-
му їх залишають. Можна їх і видаляти 
й переводити малину на одне плодо-
ношення на рік. Зверніть увагу на па-
гони: якщо є здуття, то видаліть їх. Це 
попрацювала малинова галиця. Якщо 
пагони йдуть у ріст, треба прищипнути 
верхівку. Добре визрілі пагони краще 
переносять зиму.

Зробіть все правильно, і наступного 
року зберете здоровий, смачний врожай.

Любов ІВАНЮК, державний 
фітосанітарний інспектор

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

головного бухгалтера — начальника відділу 
бухгалтерського обліку і звітності 

Вимоги до кандидатів: 
— повна вища освіта відповідного 

професійного спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста; 

— стаж роботи за фахом на службі 
в органах місцевого самоврядування 
та державній службі на керівних по-
садах не менше 3-х років або стаж ро-
боти за фахом у бюджетних установах 
не менше 5-и років; 

— вільне володіння державною 
мовою; 

— володіння комп’ютерною тех-
нікою, навички роботи з основними 
програмами на комп’ютері та роботи 
з експлуатації спеціалізованих про-
грамних комплексів. 

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

— заяву про участь у конкурсі, в 
якій зазначається про ознайомлення 
заявника зі встановленими законодав-
ством обмеженнями щодо прийняття 
на службу в органи місцевого само-
врядування та проходження служби; 

— заповнену особову картку (фор-
ма П-2ДС) з відповідними додатками; 

— одну фотокартку розміром 3 
х 4 см; 

— документи про освіту; 
— Декларацію про майно, до-

ходи, витрати і зобов’язання фінан-

сового характеру за минулий рік за 
формою, передбаченою Законом 
України «Про запобігання корупції»; 

— паспорт громадянина України; 
довідка про присвоєння ідентифіка-
ційного номера; 

— письмову згоду на обробку пер-
сональних даних відповідно до Зако-
ну України «Про захист персональних 
даних»; 

— військовий  квиток  (для 
в і й с ь к о в о с л у ж б о в ц і в  а б о 
військовозобов’язаних); копію тру-
дової книжки. 

Документи від кандидатів при-
ймаються протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування цього ого-
лошення. 

Кандидати, допущені до учас-
ті у конкурсі, складають іспит на 
знання Конституції України, Зако-
нів України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про службу в 
органах місцевого самоврядуван-
ня», «Про запобігання корупції», 
інших законодавчих та норматив-
но-правових актів з урахуванням 
специфіки функціональних повно-
важень. Інформація щодо конкрет-
них функціональних обов’язків та 
умов оплати праці надається кон-
курсною комісією. 

Заяви приймаються за адресою: 
м. Тисмениця, вул. Галицька, 32, 2-й 
поверх, приймальня, тел.: 2-44-54.
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Овен
Зараз ви можете відчути 
особливий прилив комуніка-
бельності. Багато справ бу-
дуть вдаватися завдяки кон-
тактам і дружнім зв’язкам. 

Затьмарити настрій можуть фінансові 
обставини — є ризик вийти за межі бю-
джету. Намагайтеся не робити необду-
маних покупок.

Телець
Наступного тижня зросте 
ваша чарівність, що в пер-
шій половині тижня спри-
яє зав’язуванню вигідних 

ділових відносин. Плідною буде і творча 
робота, і фізична праця. Головне — не до-
пускати надмірного оптимізму і безпечнос-
ті в грошових питаннях. Друга половина 
тижня підходить для важливих придбань.

Близнюки
Стежте за здоров’ям. Може 
проявитись схильність до 
захворювань дихальної сис-
теми, загострення хронічних 

процесів в легенях. У харчуванні може ви-
явитися схильність до солодкого або го-
строго, в помірних дозах воно корисно, так 
як підвищує настрій, знімає нервозність.

Рак
Багатьом представникам да-
ного знаку доведеться з го-
ловою зануритися в трудову 
діяльність. Робота в цей час 

обіцяє бути вигідною. Також це гарний 
час для пошуку роботи та працевлашту-
вання. Намагайтеся не перевантажувати 
себе, оскільки зараз великий ризик по-
ганого самопочуття. 

Лев
Сильна тяга до різноманітнос-
ті може виразитися в збіль-
шенні витрат на одяг,  на роз-
ваги та подорожі. Заробити в 

першій половині тижня можна завдяки 
рухливості і товариськості. Друга полови-
на тижня знижує комунікативні здібності і 
підвищує аналітичні. Тоді буде продуктив-
ніше спокійна робота. 

Діва
У вас в цей час найбільш 
вразлива травна система, на 
неї може впливати не тільки 
невідповідна їжа, але і емо-

ційні переживання, стреси. Слід берегти 
серцево-судинну систему, уникати фізич-
них перевантажень і негативних емо-
цій, особливо в кінці тижня. Гарний час 
для позбавлення від шкідливих звичок.

Ваги
Якщо ви займаєтеся твор-
чістю, спортивною або на-
уковою діяльністю, то зараз 
для вас настає час перемог. 

Крім того, це хороший період для подо-
рожей і розширення горизонтів. Зараз 
ви з легкістю привернете увагу до сво-
єї персони і завоюєте симпатії публіки. 
З родичами не виключені конфлікти.

Скорпіон
Перша половина тижня спри-
яє використанню природних 
талантів і придбаного май-
стерності для збагачення. 

Особливо якщо ваші вміння пов’язані з 
створенням краси і благоустроєм житла. 
Непогано піде творча робота в домашніх 
умовах. У другій половині тижня можуть 
виникнути труднощі з реалізацією плодів 
вашої творчості, а втома веде до помилок. 

Стрілець
Не можна перевантажува-
ти серцево-судинну систему, 
уникайте пристрастей, здат-

них призвести до порушення здоров’я і 
травм. Корисні помірні фізичні наванта-
ження на свіжому повітрі, заняття улю-
бленою справою. 

Козеріг
Багатьом представникам да-
ного знаку в цей час дове-
деться грунтовно попрацю-

вати. Старанність і працьовитість при-
несуть свою вигоду. Зараз сприятливий 
час для лікування, відвідування лікаря, 
тим більше що ваш фізичний стан може 
виявитися не оптимальним. Уникайте 
азартних підприємств — вони можуть 
обернутися збитками.

Водолій
Прагнення створити в будинку 
затишок і красу може призвес-
ти до підвищених матеріаль-
них витрат. Для їх поліпшення 

тиждень вкрай несприятливий, доведеть-
ся задовольнятися тим, що є. Можливий 
успіх в торгівлі та землеробстві, плідною 
може бути робота в домашніх умовах, але 
потрібний уважність і спокій.

Риби
Тиждень підвищеної турботи 
про здоров’я: навіть якщо ви 
не хворі, необхідно зайнятися 
профілактикою. Позитивне 

ставлення до життя і самого себе може 
істотно зміцнити ваше здоров’я, адже 
багато хвороб виникають через надмір 
негативу в думках.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 9 по 15 жовтня)

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 світ-
ло, газ, вода, літня кухня, 20 соток землі. 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.
 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 поті-
чок до ставка. 5 км від смт. Коропець, 700 
м до р. Дністер, 40 км до Івано-Франків-
ська. Ціна 10 100 у. о. Тел.: 067 729 30 36, 
Марія 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 домов-
леністю. Гаражні ворота, висота 1м 75 см, 
ширина 2 м 60 см. Тел.: 066 594 77 20, Галина.
  3-кімнатну квартиру, 5-ий поверх, 89,6 м 
кв., вул. Декабристів, 58. Ціна за домов-
леністю. Тел.: 050 277 77 51.
  2-кімнатну квартиру на вул. Декабристів в 
цегляному будинку, 6 поверх 9-ти поверхо-
вого будинку, 68,3 м кв., є всі лічильники, 
дитячий майданчик. Будинок зданий в екс-

плуатацію. Цілодобова охорона. Ціна 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 Іва-
но-Франківська, 1/2, цегляний будинок, ін-
дивідуальне 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.
  Холодильник LG. Ціна 7000 грн. Мікрохвильо-
ву піч LG. Ціна 3000 грн. Тел.: 066 923 32 21.
  Будинок  в центрі м. Тисмениця, вул. Запо-
різька, 7/2. Недорого. Тел.: 099 322 56 85.
  Електрокранбалку вантажопідйомністю 1,0-

10,0 тонн в комплекті з електротельфером 
та підкрановими коліями. Тел.: 050 373 39 
57, 068 169 73 00.
 Сіно тюковане, дошка 40 мм, ясенова в м. 
Тисмениця. Тел.: 099 094 77 03.
 Двокімнатну квартиру в м. Тисмениця, мета-
лопластикові вікна, індивідуальне опалення, 
засклений балкон перероблений на лоджію. 
Готова до проживання. Квартира в затишно-
му районі, поруч школа і стадіон, п’ять хвилин 
до центру. Ціна договірна. Тел.: 099 200 76 61.
  Корову в с. Бортники Тлумацького р-ну. 
Тел.: 096 174 40 84.

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.
 Пропоную роботу в Ізраїлю. Хороші умови та 
висока заробітна плата. Тел.: 097 948 16 16.
 Ремонт та заміна основних вузлів електро-
кранбалок та електротельферів вантажо-
підйомністю 1,0-10,0 тонн. Тел.: 050 373 39 
57, 068 169 73 00.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Гаман у формі 
торбинки, що затягується шнурочком. 
4. «Помірність примножує … життя» (Де-
мокріт). 7. Любовні стосунки. 9. Високе 
стояче дзеркало. 10. Хибне сприйняття 
дійсності. 12. Титул правителя на Схо-
ді. 13. Швидкий польський народний 

танець. 14. Приватна британська хлоп-
чача школа. 17. Тонка палиця для вер-
хової їзди. 18. Сорт сиру. 20. Африкан-
ська держава. 21. Сценічне освітлення. 
22. Одношарова, неклеєна фанера. 24. 
Південний вітер. 28. Столиця Латвії. 29. 
Європейська держава. 33. Доброзичли-

вий дух природи у старогерманській мі-
фології. 36. Каракатиця. 37. Син Тантала 
в давньогрецькій міфології. 38. Вхідний 
отвір печі. 39. Німецький хімік, лауре-
ат Нобелівської премії в 1920 році. 40. 
Риба-пішохід.

По вертикалі: 1. Альбом для ма-
рок. 2. Абрикоси висушені з кісточкою 
3. Стиль в мистецтві. 5. Святковий мон-
гольський намет. 6. «Справедливість – 
це … в дії» (Жубер). 7. Геометрична фі-
гура . 8. Драма Ібсена. 9. Популярний 
танець 60-х. 11. Радіоактивний хімічний 
елемент. 15. Глиняна флейта. 16. Уза-
гальнена думка, висловлена стисло та 
виразно. 17. Відома тенісистка Моніка 
…. 19. Отруйна змія. 23. Міфологічний 
крилатий кінь. 25. Бевзь. 26. Супутник 
Нептуна. 27. Лев з головою людини у 
давньогрецькій міфології. 30. Гірський 
хребет. 31. Шахрайство. 32. Ріка в Ек-
вадорі та Перу. 34. Холодна зброя. 35. 
Розмелює зерно.

Відповіді на кросворд в № 38:
По горизонталі: 1. Бонобо. 4. Акі-

нак. 7. Яруга. 9. Базен. 10. Ураза. 12. 
Наст. 13. Ескулап. 14. Мате. 17. Алея. 
18. Овал. 20. Пікчу. 21. Вотум. 22. Адак. 
24. Лема. 28. «Біді». 29. Меренга. 33. 
Мопс. 36. Олена. 37. Брама. 38. Панна. 
39. Нардек. 40. Партер.

По вертикалі: 1. «Бажань». 2. Бязь. 
3. Турку. 5. Каас. 6. Крикет. 7. Янус. 8. 
Аура. 9. Бусол. 11. Адана. 15. Лядунка. 
16. «похвала». 17. Афіна. 19. Лаура. 23. 
Дідро. 25. Міома. 26. Абакан. 27. Осо-
кір. 30. Етап. 31. Елінг. 32. Губа. 34. Пе-
ле. 35. Сага.
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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.

Коли на душі тягар
Тема самогубства є доволі делікатною, тому говорити про неї завжди склад-
но. Однак і замовчувати її не слід. Адже кількість самогубств зростає з кож-
ним роком і, що найжахливіше, збільшується кількість суїцидів, здійснених 
дітьми дедалі молодшого віку.

Причин у цього явища багато, і ко-
жен вік має свої «аргументи». У моло-
ді такими чинниками можуть виступа-
ти підвищена емоційна чутливість, ім-
пульсивність, неврівноваженість та інші 
характерні особливості психіки. Кожне 
розчарування, невдача, конфлікт може 
сприйматися у цьому віці як крах, до 
того ж ієрархія цінностей, відчуття зна-
чимості життя не у всіх вже достатньо 
сформовано, що збільшує фатальність 
сприйняття життєвих труднощів.

У середньому та старшому віці 
причиною вчинення самовбивчого 
акту може стати самотність, відчут-
тя непотрібності іншим, хвороби, які 

виснажують фізично, психічно та ма-
теріально, небажання бути тягарем 
для близьких. Індикатором вчинення 
цього поступку можуть виступати ще й 
такі фактори як переживання образи, 
втрата близьких, зрада, розлучення, 
почуття провини, сорому, невдоволен-
ня собою, страх перед покаранням, по-
чуття помсти, бажання привернути до 
себе увагу, викликати жаль, співчуття. 
Поряд з цими чинниками не менш ва-
гоме значення, особливо в теперішній 
час, набувають і матеріальні нестатки, 
кредитні зобов’язання та матеріальні 
борги (в тому числі програші на ігро-
вих автоматах і т. ін.).

Кожному такому рішенню, в біль-
шості випадків, передує затяжна де-
пресія. Іронія долі полягає в тому, що 
в переважній більшості таких випадків 
є цілком реальна можливість виправити 
ситуацію, але, зосередження на пробле-
мі, переважання емоцій над здоровим 
глуздом не дають можливості знайти 
вихід. Проте вихід є з кожної ситуації. 
Кажуть, що Бог посилає людині рівно 
стільки випробувань, скільки та в силі 
витримати. Не потрібно боятися зверну-
тись за допомогою до близьких людей, 
друзів, священика, працівників соціаль-
них служб. Цінуйте своє життя, любіть 
себе і налаштовуйтесь на позитив, адже 
не має такої ночі, після якої б не настав 
день, такого дощу, після якого не засві-
тило б сонце.

Ігор ДМИТРІВ, начальник 
Тисменицького РВ У ДСНС 

в Івано-Франківській області
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З Днем народження!
Сільський голова, виконавчий комітет та депутатський корпус 
Узинської сільської ради, учасники художньої самодіяльності 

будинку культури вітають з днем народження секретаря сільської ради 
Софію Юріївну ЛЕСЬКІВ. 

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

А в серці довіку живе доброта!

Віват!
Сільський голова, виконавчий комітет 

та депутатський корпус Ганнусівської сільської 
ради від усієї душі здоровлять 

із 65-річччям депутата сільської ради 
Богдана Олексійовича РИБІЦЬКОГО.

Бажаємо бути завжди в хорошому настрої, вірити 
в свої сили, прагнути до втілення своїх мрій в реаль-
ність. Бажаємо хороших друзів. Здоров’я, успіхів в 
особистому житті. Бажаємо, щоб на наступний свій 
ювілей Ви впевнено і гордо сказали: «Я маю все, що 
хотів, чого праг і бажав, про що мріяв і що зробив, що втілював і чого досяг, кого 
кохав і з ким побрався, кого народив і виховав, що створив і що буду творити!»

З ювілеєм!
Третього жовтня прекрасний ювілей завітав до справжнього чоловіка, патрі-

ота та відданого голови родини Богдана Олексійовича РИБІЦЬКОГО з Ганнусівки.
Хай буде світлим кожен день в житті, хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти, і словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаєм успіхів великих у роботі, й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи, і хай приносить радість кожний день.
Нехай Вам буде усе, як бажається, Фортуна нехай лише посміхається.
Хай буде довгим Ваш життєвий шлях, хай не турбують лихо і нещастя!
Й лелеки на крилах принесуть все те, що люди називають щастям!

Родина РИБІЦЬКИХ

11 жовтня виповнюється 30 років 
з часу отримання священичої хіротонії 

отцем Ігорем Приймаком
Громада села Підпечери щиро здоровить сво-

го духовного наставника, пароха церкви Різдва 
Христового отця Ігоря Приймака з цією ювілей-
ною датою. Схиляємо голови з визнанням і подя-
кою за Ваші труди, за молитви. Нехай джерело Іс-
усової любові та Пресвята Богородиця повсякчас 
опікуються Вами і Вашою родиною, допомагають 
у молитві за всіх, хто її потребує. 

Хай щира молитва до Бога полине
І випросить милість, дари для отця,
Хай Він і надалі ті плідні зернини
Завжди засіває у наші серця.

З повагою — вдячні парафіяни

  ПОГОДА

У понеділок, 9 жовтня 
— дощ. Тем пера тура 
вночі: +9°С, вдень: 
+8°С. Вітер північно-
західний 6 м/с.

У вівторок, 10 жовтня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +6°С, денна: +10°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
4 м/с.

У середу, 11 жовтня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +3°С, вдень: 
+13°С. Вітер південно-
східний 2 м/с.

У четвер, 12 жовт-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +8°С, денна: 
+15°С. Ві тер південно-
західний 2 м/с.

У п’ятницю, 13 жовт-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +9°С, 
вдень: +20°С. Вітер пів-
денний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Чим сухіший і тепліший початок 
жовтня, тим пізніше настане зима.

  Дикі гуси на відльоті — кінець ба-
биному літу.

  Грак відлетів — чекай снігу.
  Доки листя з вишень не опало, 

скільки б снігу не випало, відлига 
його згонить.

  Пізній гриб — пізній сніг.
8 жовтня — Фросини

  Ранній сніг — на ранню й теплу 
весну; якщо він глибокий, то наступ-
ного року буде добрий врожай; якщо 
сухий — літо буде погоже.

  Якщо цього дня випаде сніг, то 
зима встановиться на Михайла (21 
листопада).

  Коли на Фросини тепла погода, 
то ще тепло триватиме три тижні.

9 жовтня — Івана Богослова
  На Богослова дощ зі снігом — у січ-

ні тричі йтиме дощ; сонячно і тепло 
— червень буде дощовий і холодний.

  Після Івана Богослова не можна 
сіяти озимини, бо пізнувато вже і 
врожай буде мізерний.

Наостанок

З ювілеєм!
Дорогу дружину, люблячу матусю, бабусю і донечку 

Оксану Ярославівну МАКАР 
з села Довге вітають з ювілейним Днем народження мама Ірина, чоловік Іван, 
син Володя з сім’єю, син Іван з сім’єю, дочка Оля з сім’єю, родина з Одеси та 
Старого Мізуня, а також свати з Миколаєва, Івано-Франківська та Угринова.

Зупинить час ніщо не в змозі
І шумить ліс, і цвіте сад.
На сонячнім вашім порозі
З’явилось цілих 50!
Ваш ювілей – важлива дата
Про це зараз пам’ятать не слід,
А ліпше щиро побажати
Щастя, здоров’я і довгих літ.
Щоб життя завжди було у мирі
В колі близької сім’ї,
Нехай пісні чудові й щирі
Вам в гаю прошепочуть солов’ї.
50 – є зовсім небагато,

Дуже щаслива і гарна пора,
Бажаємо вам у родинне свято
Довгих років радості і добра,
Нехай над вами буде блакитне небо,
Не залишать сили на путі.
І живіть стільки, буде скільки треба
Гордо ступайте у житті.
Нехай вам сонечко світить, а серце співає,
Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у вашому домі,
І радість нехай з вами буде завжди.
Здоров’я міцного і справедливої долі
Нехай Господь Бог дає на довгі роки!

Тисмениччина на 
«Покутських джерелах» 
У день Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, 
мистецькі колективи Тисмениччини на чолі із офіційною делегацією райо-
ну: головою Тисменицької райдержадміністрації Іваном Семанюком та його 
заступником  Степаном Мандибуром, заступником голови Тисменицької ра-
йонної ради Ігорем Федоришиним, начальником відділу культури райдерж-
адміністрації Олександрою Стефінко взяли участь у VІІІ обласному відкри-
тому фестивалі аматорського мистецтва «Покутські джерела», що цьогоріч 
відбувся у Городенці.

Місцеві глядачі та гості цього чудово-
го покутського краю мали змогу насоло-
джуватися  нашим фольклором, піснями, 
музикою і танцями. Позаяк Тисмениччина 
– щедра і багата, творча і цікава перлина 
Покутського краю. Це – край сивочоло-
го Дністра, чистих джерел, затишних по-
кутських сіл, які славляться гостинністю 
своїх мешканців, поетичною душею лю-
дей, усім  різнобарв’ям  талантів щедрої 
життєдайної землі…

Достойно привітавшись із глядача-
ми, ми розпочали свою програму і гос-
тинно запросили до нашої Горпини на 
іменини  — це жартівлива фольклорно-
етнографічна композиція, яку майстерно 
виконав  народний аматорський  вокаль-
ний ансамбль «Клузівчанка»  с. Клузів під 
керівництвом Романа Мантуляка.

«Проходять роки…. Змінюємося ми, 
змінюється все навколо, але залишаєть-
ся вічним те, чим ми пишаємось і горди-
мося – це природна краса рідного отчого 
краю, наші традиції, звичаї, обряди, це те, 
що ми повинні зберегти для прийдешніх 
поколінь...». Саме ці слова ведучого Ро-
мана Шкрумиди стали підводкою до то-
го, що наше молоде покоління зберігає, 
примножує та популяризує нашу народну 
автентику. У виконанні народного аматор-
ського ансамблю танцю «Тисменичанка» 
Народного дому м. Тисмениця (керівни-
ки Ярема Галига, заслужений працівник 
культури України та Роман Шкрумида), 
на фестивалі були представлені україн-
ський народний танець «Клубовецький 

кручений», записаний у с. Клубівці Тис-
меницького району, та український на-
родний танець «Тисменицька полька-
сокола», записаний у м. Тисмениця, які 
супроводжувалися бурхливими оплес-
ками глядачів.

Композицією старовинних обрядо-
вих покутських пісень городенківську 
публіку приємно дивував і народний ама-
торський вокальний ансамбль «Перлина»  
Народного дому м. Тисмениця під ору-
дою Марії Борис, заслуженого працівни-
ка культури України. Вигуками «Браво!» 
супроводжувалася  пісня «Зелений ду-
бочку», що була вплетена у композицію.

Почерпнувши творче натхнення з 
духовної криниці рідної покутської зем-
лі, чудово виступили на фестивалі і учас-
ники оркестру народної музики Олега 

Камінського Народного дому м. Тисме-
ниця під орудою Володимира Шотурми. 
«В’язанка українських мелодій», пісня 
«Калиновий цвіт» у виконанні  солістки 
оркестру  Світлани  Бойко були гідно оці-
нені глядачами.

Із побаченого і почутого на фес-
тивалі у Городенці ми вкотре пере-
свідчилися у тому, що покутяни – це 
особливі люди, які люблять свій край, 
славлять у молитві Бога, бо знають, 
що «Без Бога, а ні до порога». У генах 
покутян з Божого благословення за-
кладена висока духовність, високе 
почуття батьківства, гостинність, лю-
бов до рідної землі-матінки України. 
Саме краса покутського краю нади-
хає рідних синів і дочок до творчої 
праці: кольорових неповторних ви-

шиванок, чудових художніх творів, 
музики і пісень. 

Від щирого серця ми представляли 
своє рідне мистецтво для городенківців 
та гостей  цього чудового покутського міс-
течка. Гідно представивши наш район, з 
гордістю перейняли естафету обласного 
відкритого фестивалю аматорського мис-
тецтва «Покутські джерела».  І вже у наступ-
ному році ми раді будемо знову зустрітися  
та провести у себе, на нашій рідній покут-
ській землі —  м. Тисмениця — ІХ обласний  
відкритий фестиваль аматорського мисте-
цтва «Покутські джерела». З нетерпінням 
чекаємо нової творчої зустрічі!

Любов ГЛОДОВ’ЮК, 
завідуюча методичним кабінетом 

відділу культури РДА


