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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+14°С, вдень: +14°С. 

Вітер північно-західний 6 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +10°С, вдень: +13°С. Вітер пів-
нічно-західний 6 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: +15°С, денна: +17°С. Вітер 
північно-західний 7 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Сторінки славної 
і драматичної 
історії

 стор. 2, 3

 Коли бізнес 
приносить 
задоволення

 стор. 6

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань.
Декалог

Програма заходів 
з відзначення в районі 
Дня захисника України, 
75-ї річниці створення 

Української 
Повстанської Армії

14 жовтня 2017 року
10.00 – богослужіння в церквах 

м. Тисмениця;
11.20 – святкова  хода  до 

пам’ятника Борцям за волю України;
11.30 – урочисте віче біля 

пам’ятника Борцям за волю України.

Шановні захисники України, воїни УПА, 
учасники АТО та військовослужбовці 

Збройних сил України!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня захисника України, створення 

УПА та українського козацтва, що відзначаються у день величного хрис-
тиянського свята – Покрови Пресвятої Богородиці.

Це свято уособлює мужність, звитягу і героїзм оборонців рідної землі 
на різних етапах нашої історії, символізує нерозривний зв’язок усіх поко-
лінь захисників України.

Особливі слова вдячності висловлюємо сивочолим ветеранам УПА 
та воїнам АТО, які сьогодні на Сході України захищають цілісність та неза-
лежність нашої держави.

У цей величний день ми просимо Пресвяту Богородицю взяти під Своє 
покровительство усіх захисників України, подарувати їм добру долю, міц-
не здоров’я, довголіття, а найважливіше – можливість виконувати свій 
обов’язок у мирній та процвітаючій Україні.

Слава Україні! Героям Слава!
Голова районної державної адміністрації       Голова районної ради
                                        Іван СЕМАНЮК                 Роман КРУТИЙ

Дорогі прикарпатці!
Прийміть найщиріші вітання з Днем Святої Покрови! Для нас, укра-

їнців, це велике християнське свято є особливим. Недаремно у цей день 
ми відзначаємо ще й народження Української Повстанської Армії та День 
українського козацтва. Адже наше прагнення до волі було споконвічним, 
і ми зобов’язані це прагнення передати майбутнім поколінням. Ми твер-
до переконані, що саме свята Богородиця благословляє нашу боротьбу за 
незалежність Української держави, благословляє наші найкращі вчинки 
заради свободи, добробуту й процвітання України, допомагає нам долати 
всі перешкоди й рухатися вперед.

Бажаю кожному з вас і всім українцям незламності, сили духу і вели-
кого натхнення у нашому спільному поступі. Тільки разом ми здолаємо 
усіх недругів, захистимо мирне небо над Україною, зробимо нашу країну 
прогресивною та економічно розвинутою. Нехай у всіх домівках українців 
панують тепло і затишок, добробут і мир. Здоров’я вам міцного, любові, 
єднання і великих мрій.

Слава Україні! Героям слава!

Щиро ваш – Михайло ДОВБЕНКО, народний депутат України

Наймолодший: 
оунівець, в’язень, табірний електрик

Усе менше залишається тих, хто про дії ОУН-УПА 
може говорити, як про частину власного життя, а не з 
переказів чи й фантазій. Наш сьогоднішній оповідач 
не лише допомагав упівцям як зв’язковий (безпосе-
редньо в бойових діях участі не брав), а й поплатився 
за це арештом і засланням у табори Сибіру майже на 
сім років. Історія тисменичанина Яреми Підлуського 

могла б укластися хіба в книжку, однак ми спробу-
ємо стиснути її до обсягу, прийнятного для газети.

Перші знайомства: з «москалями» і упівцями
Отже, народився Ярема Підлуський у Тисмениці, в 

кушнірській сім’ї Миколи та Сабіни, 3 липня 1928 року. 
Розповідає, що в родині завжди шанували книжки. От і 

Ярема швидко пристрастився до читання. Якось йому 
потрапив у руки «Холодний Яр» Юрія Горліс-Горсько-
го — історико-літературний роман про події 1918-1922 
років у Холодноярській Республіці — осередку україн-
ського повстанського руху проти німецьких окупантів 
та російських «білих» і «червоних» інтервентів. 

 Закінчення на 4 стор.

Свято всіх, хто любить Україну
В українському національному 
літописі не важко було знайти 
день, найбільш придатний для 
вшанування захисників Віт-
чизни. 

14 жовтня, Покрову Пресвятої 
Богородиці, ще січовики-запорожці 
зробили своїм військовим святом. 
Відтоді не одне покоління українців, 
наших славних лицарів, борців за її 
незалежність та свободу, відзнача-
ли його як день козацької слави та 
власної звитяги. Свято 14 жовтня 
поєднує наші християнські традиції, 
спадщину українського козацтва, 
армії Української Народної Респу-
бліки, УПА. Найбільшою мірою це свято 
асоціюється зі справжніми героями Украї-
ни, учасниками антитерористичної операції 
і бойових дій, учасниками війни за нашу 
Незалежність, з теперішніми Збройними 
Силами, Національною гвардією, праців-
никами оборонних підприємств.

Це свято всіх, хто любить Україну. Тих, 
хто тілом, серцем і душею відчув свою від-
повідальність і причетність до оборони Віт-
чизни від російських агресорів, окупантів, 
найманців.

Тих, хто не залишився осторонь і став 
на захист територіальної цілісності Укра-
їни, полишивши свої сім’ї, рідні теплі до-
мівки і на початках війни поповнив лави 
Збройних сил України. У складних умовах 
відродження Української армії наші воїни 
стали тією непорушною силою, яка дає нам 
впевненість у майбутньому нашої держави, 
нашого народу, наших нащадків.

Щира пошана і вдячність діючим 
військовослужбовцям, демобілізова-
ним ,  резервістам  і  тим ,  хто  планує 
пов’язати своє майбутнє із захистом 
батьківщини. Своїм  прикладом ви спо-
нукаєте покоління молодих українців 
не уникати свого конституційного і 
чоловічого обов’язку, бути готовими 
стати на захист рідної землі ,  на за-
хист України. 

Особлива подяка волонтерам, зокрема 
волонтерам Тисменицького району – го-
лові громадської організації «Українська 
спілка ветеранів Афганістану» Д. Сатуру, 
голові громадської організації «Спілка учас-
ників  АТО Тисменицького району» І. Сте-
фаніву, які в складний для держави час 
підставили плече, допомагали армії тоді 
й зараз продовжують  збір та  доставку до-
помоги українським військовим на Сході 
нашої держави.

Багато з тих, хто пройшов важкі часи 
початку проведення АТО, зараз продовжу-
ють службу як військовослужбовці ЗСУ за 
контрактом. Лави Збройних Сил щороку 
поповнюються новими професіоналами.

Сильна та професійна армія – це пріо-
ритет у військовій політиці нашої держави. 
Саме тому ми орієнтуємося на військовос-
лужбовця за контрактом. Держава реально 
дає високе фінансове, якісне матеріальне 
та соціальне забезпечення. Тисменицький 
районний військовий комісаріат продовжує 
працевлаштовувати у Збройних Силах Укра-
їни тих, хто обрав професію військового.

Бути захисником Вітчизни зараз по-
чесно і престижно.

Військовий комісар 
Тисменицького районного військового 

комісаріату підполковник 
Олександр ДІДЕНКО
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На знак вдячності за 
можливість мирно вчитися

Уранці, 10 жовтня, на подвір’ї Івано-Франківського коледжу 
ресторанного сервісу і туризму Національного університету 
харчових технологій зібралися викладачі, учні та численні гос-
ті. Цього дня тут відбулася важлива для навчального закла-
ду подія — на фасаді будівлі була відкрита й освячена мемо-
ріальна дошка випускнику коледжу, мешканцю села Черніїв 
Тисменицького району, загиблому під час бойових дій у зоні 
АТО, двадцятитрьохлітньому герою Володимирові Данилюку.

На відкриття, серед інших, 
приїхали батьки воїна. Почесну 
місію скинути полотно з мемо-
ріальної дошки виконали та-
то бійця пан Володимир Дани-
люк та мер Івано-Франківська 
Руслан Марцінків. Після спіль-
ної молитви за душу полегло-
го чин освячення здійснив па-

рох ближнього храму Архістра-
тига Михаїла отець Михайло. 
А далі слово до учнів та всіх 
присутніх виголосила мама 
Володимира Данилюка, пані 
Галина. За її словами, Воло-
дя був звичайним хлопцем — 
з планами й сподіваннями на 
майбутнє, але коли довелося 

йти боронити Україну, він це 
зробив без вагань. І на жаль, 
так багато українських синів 
полягли у цій війні та далі ги-
нуть… Тему продовжив міський 
голова, розповідаючи, що та-
ка меморіальна дошка далеко 
не перша в місті. Ось і 13 жов-
тня таким же чином франківці 
вшанують пам’ять ще одного 
героя-прикарпатця в рамках 
міської програми «Івано-Фран-
ківськ — місто героїв». Адже 
обов’язок тих, хто має можли-
вість жити в мирних умовах, 
принаймні, пам’ятати своїх за-
хисників.

Подякувати батькам за чу-
дового сина від імені районної 
влади приїхав того дня до облас-
ного центру заступник голови 
Тисменицької РДА Степан Ман-
дибур. А представник міської 
асоціації учасників АТО Андрій 
Долик вручив пані Галині Дани-
люк «Орден матері бійця АТО».

Як розповів заступник ди-
ректора коледжу РСТ, Володю 
тут добре пам’ятають. Він був 
серед тих учнів, котрі вчаться 
охоче й успішно, і на всеукраїн-
ському професійному студент-
ському змаганні отримав зван-
ня «кращого офіціанта». Але ві-
йна забирає власне найкращих 
синів України. Тож меморіальна 
дошка при вході в коледж має 
нагадувати його учням, кому во-
ни завдячують можливістю вчи-
тися в мирних умовах, а також 
має зобов’язувати звершити для 
своєї вітчизни те, що не вдалося 
зробити Володі Данилюку.

Напис на пам’ятній дошці 
гласить: «Тут навчався з 2008 
по 2010 рік Володимир Данилюк 
(10.09.1991 — 12.08.2014). Геро-
їчно загинув під час виконання 
бойового завдання, відстоюю-
чи незалежність і територіаль-
ну цілісність України в зоні АТО 
(під Амвросіївкою Донецької 
області). Нагороджений орде-
ном «За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно)».

Вероніка ЗАНИК

Освячення меморіальної дошки

Батьки героя — Г. і В. Данилюк
Слово вдячності від заступника 

голови Тисменицької РДА

Шановні герої ОУН-УПА! 
Шановні 

герої російсько-української війни! 
Шановні мешканці Тисмениччини!
Щиросердечно вітаємо вас зі святом Покрови Пресвятої Бо-

городиці, з Днем українського козацтва, з 75-ою річницею з дня 
створення Української Повстанської Армії та з Днем захисника 
України.

14 жовтня – славетний день в історії українського народу. Це 
свято, котре увібрало в себе багаті і славні традиції українсько-
го національного війська, уособлює мужність, звитягу і героїзм 
оборонців рідної землі на всіх етапах нашої героїчної історії. В 
цю осінню днину Україна вшановує всіх своїх лицарів-захисни-
ків: воїнів Руси-України, запорізьких козаків, Українських січових 
стрільців, вояків Української народної республіки та Української 
Галицької армії, запорожців-холодноярців, борців Карпатської 
України, вояків ОУН-УПА, теперішніх воїнів – захисників східних 
рубежів нашої держави. 

Від усього серця бажаємо вам, наші Герої, миру, здоров’я і довго-
ліття, щастя і благополуччя, радості і добра, бадьорості духу та родин-
ної злагоди! Нехай ваше життя освітлює слава перемог українського 
війська, сила і міць української зброї, любов і відданість Україні, а 
Пресвята Богородиця щомиті покриває вас своїм омофором та за-
хищає від всіх бід та незгод.

Слава Україні! Героям Слава!

Зі щирими словами подяки та вітаннями, Михайло КОРОЛИК 
та Василь ПОПОВИЧ, депутати обласної ради 

від ВО «Свобода», 
фракція ВО «Свобода» у Тисменицькій районній раді

Щиро вітаємо наших чоловіків 
з Днем захисника України!

День захисника України – це свято, яке увібрало в себе 
славні козацькі традиції, уособлює мужність і героїзм захис-
ників рідної землі , що проявлялися протягом багатовікової 
української історії.

У цей день віддаємо шану доблесті козацтва, героїзму всіх за-
хисників України – учасників визвольних змагань, військовослуж-
бовців, бійців антитерористичної операції. Як ніколи усвідомлюємо 
їхню роль у збереженні миру та захисті територіальної цілісності на-
шої держави. Адже тільки під захистом військових можемо почувати 
себе в безпеці та жити мирним життям. 

Щиро бажаємо усім захисникам нашої держави та їх близьким 
щастя, сімейного затишку, козацького здоров’я, невичерпної енергії 
та нових перемог в ім’я України. Нехай ваша мужність та сила наза-
вжди залишаться в пам’яті українського народу.

З Днем захисника України!

З повагою, депутатська фракція 
Партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» 

у Тисменицькій районній раді

Клубівчани 
вшанували героїв

Громада села Клубівці прове-
ла урочистості з нагоди 75-річчя 
від дня створення УПА 12 жовтня. 
У церкві Покрови Пресвятої Бого-
родиці УГКЦ парох села, декан Тис-
меницький Петро Скрипник від-
служив святкову Літургію, а біля 
музею-криївки УПА – панахиду за 
героями, котрі віддали життя за 

Україну. На церемонії були присут-
ні представники кількох поколінь 
українських патріотів. Серед них 
голова районного Братства УПА 
Петро Галига, ветеран АТО Ігор 
Чернецький з побратимами, учні 
та вчителі Клубовецької ЗОШ, пра-
цівники сільської ради, депутати та 
жителі села. П. Галига, І. Чернець-

кий, а також краєзнавець Йосип 
Карпів та сільський голова висту-
пили з промовами перед присут-
німи. Біля криївки пролунали па-
тріотичні пісні.

У суботу, на храмове свято, в 
клубовецькій церкві Покрови від-
будеться Архієрейське Богослужін-
ня та освячення нового престолу.

Клубовецька громада вислов-
лює слова вдячності працівникам 
державного підприємства «Івано-
Франківський лісгосп» в особі ди-
ректора цього підприємства Ми-

хайла Ярославовича Бойчука за 
проведення толоки з благоустрою 
біля музею-криївки УПА.

Вітаємо благодійників, всіх 
краян із величним святом Покро-
ви Пресвятої Богородиці, Днем за-
хисника України та 75-ю річницею 
створення Української Повстан-
ської Армії. Щиросердечно бажа-
ємо вам та вашим родинам миру, 
міцного здоров’я та благополуччя.

Богдан РЕКЕТЧУК, 
сільський голова Клубівців

Шановні краяни, 
дорогі співвітчизники!

З почуттям твердої віри у велике майбутнє нашої Батьківщи-
ни щиро вітаємо вас зі святом, яке століттями асоціювалося в 
Україні з відданістю та героїзмом її кращих синів і дочок, заступ-
ництвом Божої Матері для воїнів, які ставали на захист України 
від ворожих зайд, чужинців — від славних козаків до новітніх ге-
роїв, які боронять нашу землю від агресора, з державним святом 
– Днем захисника України.

Виповнюється 75 років з часу створення Української повстан-
ської армії, унікальної армії без держави, яка в нерівній борні зі 
світовими монстрами виказувала взірці несхитності, героїзму та 
самопожертви. Схиляємо голови перед сивочолими повстанця-
ми, які пережили страшні поневіряння, перед пам’яттю тих, кого 
немає серед нас. Вони передали естафету новітнім героям, за-
вдяки котрим Україна є і буде.

Нам нелегко на шляху становлення, в протистоянні зовнішнім 
загрозам, внутрішнім підступам, лицемірству та фальші. Але шлях 
долає той, хто йде. Твердості усім нам, віри, здоров’я та наснаги, Бо-
жого заступництва.

Слава Україні!

Василь ГЛАДУН, депутат Івано-Франківської обласної ради 
від фракції «Батьківщина»; 

депутати фракції «Батьківщина» в Тисменицькій районній раді

Коледж вшановує пам’ять бійця
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Куди пропали пам’ятки?
У кожному селі, селищі, місті є постаті, які знаменують собою цілу епоху, цілі етапи 
життя, цілі пласти історії. Ці самовіддані люди, які не зважають на похвали, доко-
ри, насмішки, погрози, переслідування, впевнено і цілеспрямовано роблять свою 
роботу, ба навіть виконують місію, що їм вготована самим життям. Їх пам’ятають 
покоління, а заслуги, зазвичай, можна належно оцінити тільки через роки, а то й 
через століття. Про таких кажуть, що випередили свій час.

Мені довелося знати одну таку лю-
дину, і маю за честь називати себе його 
товаришем, незважаючи на різницю у ві-
ці та те, що його уже немає кілька років.

Мова йде про Євстахія Івановича Адам-
чука із села Слобідка, учителя географії, кра-
єзнавця, засновника та директора місцевого 
народного музею «Краєзнавець», активіста, 
громадського діяча, лауреата багатьох пре-
мій, першого сільського голову з часу неза-
лежності, директора школи.

Саме завдяки його зусиллям побачила 
світ книга про історію рідного села «Слобідка 
із сивої давнини», створено місцевий громад-
ський музей «Краєзнавець», який удостоєно 
звання «Народний», завдяки його праці збе-
реглося та досі дарує людям чисту, цілющу 
воду древнє джерело «Кадуб». І це далеко 
не повний перелік заслуг, добрих вчинків 
Євстахія Івановича, життєпис учительсько-
го подружжя Адамчуків вартий цілої книги.

Навесні 2015-го відійшов у вічність по-
важний краєзнавець. Уся його праця, всі 
надбання осиротіли на довгих два роки.

У 2017-му обрано нового керівника 
музею – Василя Івановича Лесюка, гро-
мадського активіста, депутата сільської 
ради, настоятеля храму святого Дими-
трія УПЦ КП села Марківці.

Перш за все у народному музеї при-
значили інвентаризацію за участі голів 

постійних комісій сільської ради, керів-
ника філії бібліотеки, сільського голови, 
за результатами якої виявлено відсут-
ність найцінніших, унікальних експона-
тів – кам’яної сокири, кам’яного молота 
та інших. Пам’ятки пролежали тисячі 
років у землі до часу, коли потрапили 
на полиці музею, а за два роки безслід-
но зникли!

Публічно звертаюся до керівників 

установ та організацій, обов’язком яких 
є підтримання порядку, вжити заходів 
щодо даної ситуації, та притягнення вин-
них до відповідальності.

Андрій МЕЛЬНИК, сільський голова 
Слобідки, учасник АТО

Євстахій Адамчук під час вручення районної премії ім. Романа Федоріва, 29 грудня 2012 р.

Загинули в криївці
В електронному архіві Українського визвольного руху ми натрапили на ціка-
вий документ, у якому йдеться про загибель українських повстанців біля с. 
Старий Лисець Тисменицького району в 1946 році. Протокол загибелі упівців 
детально розкриває події того трагічного й героїчного дня. Тож ми вирішили 
опублікувати його до 75-ї річниці створення УПА. Мова документа збережена.

«Дня 1.ХІ.1946 року в 4 год. 18 боль-
шевиків богородчанського РО МВД за-
йшли в ліс т. зв. «Запуст» біля с. Старий 
Лисець і почали переводити розшуки за 
криївками. В часі трусів знайшли криїв-
ку, в якій в той час сиділи стрільці УПА 
сотні «Пирога» — роєвий «Буря» — Ба-
лан Микола, син Михайла, ур.1919 р. і 
стрільці: «Сулима» — Волосянко Іван, 
син Федора, ур. 1925 р., «Славко» — Мар-
тинів Микола, син Олекси, ур. 1923 р., 
«Богун» — Волосянко Степан, син Іва-
на, ур. 1925 р.

Знайшовши криївку окружили її, а 
двох большевиків пішло до Лисця. За 30 
хв. на місце знайденої криївки прибув на-
чальник РО МВД Цимбал з 60 большеви-
ками. Частина їх пішла на стійки і заста-
ви, а решта почала розкопувати криївку.

Дещо розкопавши, большевики по-
чали взивати стрільців, щоби здалися 

без опору, бо як не здадуться, то всіх по-
стріляють. Стрільці почали відстрілюва-
тися і кричати, що живими не здадуть-
ся. По двогодинній перестрілці стрільці, 
понищивши всі запаси харчів і убрання 
у криївці з криком «Слава Україні» — по-
стрілялись.

Як опісля розповідали большеви-
ки, то по стрілах, якими стріляли себе 
стрільці, було чути: «Я здаюсь!» Больше-
вики цим зацікавились і договорились, 
що роєвий «Буря» вийшов з криївки з 
піднесеними руками. Після цього кіль-
кох большевиків зайшло до криївки, за-
брало зброю і всі інші понищені речі, а 
опісля витягли тіла побитих, зложили 
їх на підводу і від’їхали до Лисця, веду-
чи за собою зв’язаного «Бурю». Постій 
4.ХІ.1946 р.»

Подав Іван ДРАБЧУК

  З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Односельчани зробили 
вірний вибір

Ми, члени осередку Конгресу Україн-
ських Націоналістів села Підпечери, хоче-
мо висловити щирі слова поваги та під-
тримки прекрасній людині, лідеру грома-
ди, патріоту України, господарнику, духо-
вно багатій і освіченій людині, ввічливій 
до громади села, яка відноситься з пова-
гою і відповідальністю до своїх службових 
обов’язків — це сільський голова с. Під-
печери Ярослава Дмитрівна Довженко.

На нашу думку, односельчани зро-
били вірний вибір, проголосувавши за 
неї. За час її головування (а це ще неве-
ликий проміжок часу) зроблено багато 
роботи. Завдяки її старанням село зміни-
лося в позитивну сторону, як в господар-
ській діяльності, так і в духовній сфері. 

Громада ще більше увірила в самостій-
ність України. Вперше в історії села над 
адміністративним будинком культури, 
крім Державного прапора України, було 
піднято червоно-чорний прапор Україн-
ської Повстанської Армії, що символізує 
героїчне гасло «Перемога або смерть».

Також багато зроблено для об’єднання 
громади з містом, щоб село стало більш 
багатим і економічно сильним.

По благоустрою села зроблено ре-
монт доріг, прокладений асфальт від 
центру села до церкви (приблизно 1 
км); ремонт двох кладок і моста через 
річку Ворона, ремонт і перекриття ме-
талочерепицею даху автобусної станції 
села; ремонт каналізаційної системи; 

окультурено територію сільської ради 
(поставлено кований паркан приблизно 
50 метрів, підтримується чистота і по-
рядок). А також у селі вчасно коситься 
трава, на околиці прибирається терито-
рія; по всій території села налагоджено 
вивезення сміття; наводиться порядок 
з обліком землі сільськогосподарсько-
го призначення.

За головування Ярослави Дмитрів-
ни наведено порядок з вуличним освіт-
ленням, яке працює по графіку і без-
перебійно.

Пані Слава користується повагою 
переважної більшості односельчан.

Організація КУН висловлює подя-
ку і підтримку в професійній діяльнос-
ті голови сільської ради с. Підпечери.

З повагою і вдячністю — 
голова осередку КУН П. КОРОЛЬ, 

заступник Б. ДУДЧАК 

  ПАМ’ЯТЬ 

З шістнадцяти років боровся в УПА
75 років віддаляють нас від того часу, коли «далеко на Волині створилась 
армія УПА», яка боролася проти німецького фашизму та радянських окупан-
тів. Саме тоді в кожному населеному пункті Західної України створювались 
повстанські загони. 

Лави УПА поповнили й жителі Старо-
го Лисця, які входили до сотень «Різуна», 
«Пирога», «Чорноти», декотрі числились 
у складі груп української самооборони. 

Одним із активних воїнів УПА був 
Василь Говзан на псевдо «Швець», син 
Прокопа Говзана та Емілії Ткачук, який 
народився 10 липня 1927 року в Лисці 
Старому. Від 16-літнього віку життя бо-
ровся в УПА. Числився стрільцем сотні 
«Пирога» в курені «Прута». Брав участь 
у численних боях.

19 травня 1945 року в бою під Од-
реховою коло Ясла (територія Польщі) 
попав у полон. 20 грудня 1945 року Вій-
ськовим судом у Кракові на виїзній сесії 
у Ряшеві Василь Говзан засуджений до 
смертної кари. З огляду на молодий вік 
був помилуваний. Смертну кару заміни-

ли на десять років ув’язнення. На волю 
вийшов 25 серпня 1955 року.

Після звільнення додому Василь не 
повернувся. Проживав у місті Вроцлав. 
Одружився з Анною Резнік. Працював шев-
цем у майстерні з ремонту взуття. З нагоди 
сімдесятих роковин УПА і 105-ої річниці 
від дня народження Головного командира 
УПА Романа Шухевича В. Говзан («Швець») 
нагороджений грамотою за заслуги в бо-
ротьбі за державну незалежність України.

Помер наш односельчанин 22 люто-
го 2017 року. Вічний спочинок знайшов 
в Україні, в селі Староміщина Тернопіль-
ської області, де й був похований. Вічна 
пам’ять героєві-повстанцю!

Галина ПТАШИНСЬКА, вчитель історії 
Старолисецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Панахида за сучасними 
героями в Дем’яновому Лазі

 Вересень та жовтень є особливими місяцями для Меморіального комплексу 
«Дем’янів Лаз». 17 вересня там згадували трагічну для всіх галичан подію – 
вторгнення московських окупантів у 1939 році, яке комуністична, а тепер і 
путінська «неоімперська» пропаганда називає «визвольним походом», «брат-
ньою допомогою», як і окупацію частини Донбасу в 2014 році. До меморіаль-
ної каплиці на Богослужіння зійшлися сотні мирян з різних куточків нашого 
краю. Були серед них і родичі тих, що були знищені в 1939-1941 роках. Після 
церковної служби відвідувачі ознайомилися з експозицією музею та огля-
нули дві пересувні виставки: «Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичного 
терору» та «Шлях на Голгофу. Репресії НКВС проти УГКЦ», які надав інститут 
історії та політології ПНУ ім. В. Стефаника.

Більшовицькі репресії в Західній Укра-
їні розпочалися майже одразу після окупа-
ції, коли були створені не тільки відповідні 
радянсько-партійні органи, але й потужні 
силові структури… Зокрема, 6 листопада 
1939 р. у відповідності до рішення ВР СРСР 
від 1 листопада про приєднання Західної 
України до складу СРСР, нарком внутріш-
ніх справ Лаврентій Берія видав наказ «Об 
організаціі орґанов НКВД Западной Укра-
іни», згідно з яким створювалися управ-
ління НКВС. До складу УНКВД Станіслав-
ської області ввійшло 14 повітових відділів 
НКВС: Богородчанський, Галицький, Горо-
денківський, Долинський, Жидачівський, 
Коломийський, Калуський, Косівський, На-
двірнянський, Рогатинський, Стрийський, 
Снятинський, Сколівський і Тлумацький. 
Наказом від 13 грудня Жидачівський та 
Стрийський ПВ НКВС увійшли до складу 
УНКВС у Дрогобицькій області, а також 
створено Станіславський повітовий від-
діл НКВС в селі Софіївка (тепер мікрора-
йон міста).

Тоталітарний режим заборонив ді-
яльність усіх політичних партій, культур-
но-освітніх, спортивних та господарських 
товариств і розпочав переслідування на-
ціонально свідомих українців, у першу чер-
гу членів ОУН. 

Про масові вбивства людей в тюрмі 
м. Станіслава перед війною було відомо 
давно, але мало хто насмілювався говори-
ти про це вголос. І тільки 14 серпня 1989 
року старший слідчий прокуратури Іва-
но-Франківської області юрист 1-го класу  
М. Данилів порушив кримінальну справу 
№ 63953 за заявою громадянина Дани-
лишина Володимира Теодоровича, який 
заявив, що перед початком Великої Ві-
тчизняної війни військами НКВД в урочищі 
«Дем’янів Лаз» були поховані громадяни, 
розстріляні в місцях позбавлення волі. По 
цій справі було винесено постанову про 
проведення розкопок жертв комуністич-
ного терору, які розпочалися 21 вересня 
1989 року і тривали близько місяця. В їх 
ході були досліджені ексгумовані кістко-

ві останки 524 людських скелетів, з яких 
359 скелетованих трупів відносяться до 
скелетів чоловічої статі, кістки 151 ске-
летованого трупа – до скелетів жіночої 
статі, а стать 14 останків скелетованих 
трупів не вдалося встановити.

Слід зазначити, що першими розпо-
чали розкопки в урочищі «Дем’янів Лаз» 
у серпні 1941 року німці, намагаючись 
показати справжнє обличчя радянської 
системи з метою завоювання довіри у 
місцевого населення й для подальшої 
співпраці з ним. Жителька села Пасіч-
на Ольга Бігун пригадувала: «Вже при 
німцях ми довідалися, що в лісі є кілька 
могил. Про це було надруковано в газеті, 
а ми, діти, першими побігли подивитися, 
що там розкопують… Першою відкопа-
ли жінку з дитиною на руці. Вона і після 
смерті притискала немовля до грудей». 
Причому, за показаннями судмедекспер-
тизи, проведеної під час розкопок вже у 
1989 році, дитина була живою прив’язана 
до грудей мертвої матері.

29 жовтня 1989 року в Дем’яновому 
Лазі відбулося велелюдне перезахоро-
нення жертв комуністичного терору і Па-
нахида, яку відправили священики УГКЦ, 
яка всі роки комуністичної окупації була 
поза законом, але моментально відро-
дилася, бо ніколи не зрадила свій народ 
і боролася разом з ним за вільну Україн-
ську державу. Незважаючи на всі спроби 
влади і «московських попів» зірвати ві-
че, вшанувати пам’ять жертв, знищених 
кремлівськими карателями, зібралося 
майже півмільйона небайдужих людей. 
Згодом до трьох могил доєдналися ще 
дві: з с. Посіч з 32 останками та 15 остан-
ками, знайденими в районі івано-фран-
ківських шкіл № 5 та № 7.

У 2014 році спадкоємиця СРСР Росія 
на чолі з вірним сталінцем і «кадебістом» 
Путіним вчинила нову збройну агресію 
проти України. Але на захист власної дер-
жави знову, як колись їхні предки січові 
стрільці та вояки УПА, стали десятки ти-
сяч українців. Тисячі з них загинули в цій 
новітній війні, але зупинили просування 
ворога. Серед цих героїв є і 31мешканець 
Івано-Франківська, а також уродженці ін-
ших прикарпатських міст, сіл, містечок.

23 вересня 2017 р. батьки героїв при-
їхали до «Дем’янового Лазу» на Панахиду 
за своїми синами, що полягли на Донбасі. 
Двоє з них – Тарас Шевченко і Олег Баса-
раб – поховані на пасічнянському кладо-
вищі. Після молебню батьки зайшли до 
музею на коротку екскурсію та поклали 
квіти і запалили свічки пам’яті на моги-
лах українських героїв. 29-30 вересня в 
«Дем’яновому Лазі» вперше пройшла і «Ніч 
в музеї», організована молодим науковцем 

Анною Чорній разом зі студентами-істо-
риками Прикарпатського університету.

Невдовзі до Пантеону загиблих від 
рук Москви може доєднатися ще одна 
братська могила з останками жертв ста-
лінського терору, знайденими біля місь-
кого озера, які проводять обласне това-
риство «Меморіал» та комунальне під-
приємство «Пам’ять».

Тож просимо всіх мешканців краю 
та гостей, а особливо учнівську та сту-
дентську молодь відвідати Меморіаль-
ний комплекс, ознайомитися з трагіч-
ними сторінками нашої героїчної історії 
та вшанувати тих, хто відстоював нашу 
свободу.

Пам’ять про героїв потрібна в пер-
шу чергу нам самим і нашим нащадкам. 
Слава Героям! Слава Україні!

Михайло ФРЕЇК, завідувач МК 
«Дем’янів Лаз»
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Наймолодший: 
оунівець, в’язень, 
табірний електрик

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
«Ото вже я начитався, хто то такі — 

москалі», — ділиться не забутими досі 
емоціями пан Ярема. Зрештою, у роди-
ни були про «москалів» не літературні, 
а реальні враження. Один стрийко Яре-
ми Підлуського, що служив в австрій-
ській армії, потрапив до росіян у полон 
та був замордований на Соловках, а ін-
шого вислали в Красноярський край, де 
він і пропав.

Отже, книжки школяр-Ярема читав 
багато й охоче, брав їх із собою в школу, 
а там мав на два роки старшого колєґу 
— також книголюба із ближнього села 
Клубівців — Василя Рекетчука. Хлопці 
обмінювалися читвом і на тому інтересі 
дуже здружилися, так що Ярема ходив до 
нього в Клубівці. Одного разу, вже випус-
кник школи, Підлуський прийшов у гості 
до Рекетчука, а той познайомив юнака 
з місцевою підрайонною боївкою УПА. 

Тоді клубовецькі упівці, чоловік 
дванадцять під орудою Дира, мешка-
ли вдома — по лісах ще не ховалися. 
Тож Василь привів Ярему до Дири, і той 
дав тисменицькому хлопцеві завдання: 
спостерігати за всім, що діється в міс-
течку, і доповідати. Так хлопець і робив.

Юний оунівець
А в 1946 році — на той час українські 

націоналісти вже мусили бути в лісових 
криївках — 16-річного Ярему Підлуського 
прийняли в юнацький ОУН. «Посвячу-
вали мене в націоналісти в лісі. Дали 
прочитати статут, а перед тим — Дека-
лог націоналіста, який я вивчив і мав 
у день посвяти розповісти напам’ять. 
Вручили мені посвідку оунівця, а з нею 
присвоїли псевдо «Вир». Документ я хо-
вав удома за одвірком. Та якось, коли 
ми мусили виселятися до іншої хати, а 
стару мали валити, мені не вдалося по-
тай забрати ту посвідку зі сховку — так 
вона й пропала, про що шкодую досі», 
— розповідає пан Ярема, а ще — і до-
сі майже дев’яносторічний чоловік без 
запинки напам’ять виголошує Декалог 
націоналіста.

Юний оунівець продовжував допо-
магати старшим, бійцям. Каже, що якось 
знайшов під мостом у Тисмениці проти-
танкову рушницю (ПТР), а іншим разом 
— ручний кулемет Дехтярьова. Не раз 
роздобував зброю і доставляв хлопцям 
до лісу. «…Якось і не боявся попасти-
ся, певно, тому, що був молодий, — смі-
ючись, пригадує пан Ярема. — Одного 
разу, як їхав у Клубівці, яструбки мене 
таки зупинили. То я збрехав, що обка-
тую велосипед».

Серед інших завдань, оунівці дору-
чили хлопцеві добути списки працівни-
ків хутрової фабрики та тисменицьких 
учителів: «Хотіли знати, хто місцевий, а 
хто приїжджий. Бо тут вже було багато 
людей зі сходу України. Потребували тих 
списків точно не для того, аби нищити 

«зайшлих». То всьо москалі множили 
легенди, що упівці жорстоко розправ-
лялися з не своїми. Я такого не знаю». 
Самі ж совіти з українцями не панька-
лися. Так, у 1944 році арештували Яре-
миного товариша Василя Рекетчука. «У 
сільраді інформацію з Василя старшина 
вибивав з допомогою пістолета і вчився 
при цьому стріляти, та й влучив хлопцеві 
в око. Рекетчука поклали в лікарню, де 
його ніхто не провідував, бо боялися. А 
я таки йшов його відвідати…»

А списки для боївки Ярема роздо-
був. Але ті папери в якийсь спосіб по-
трапили до чекістів. Як це сталося, юнак 
не знав: «Може хтось здався і віддав 
списки, а, може, знайшли криївку — а 
в ній і папери».

Лиха неділя
Одного разу Ярема довідався, що 

арештували жінку з фабрики, яка дістала 
для нього перелік працівників підпри-
ємства. А невдовзі, якось у неділю, до 
Підлуського додому прийшов сусід і по-
кликав на пиво. «Я саме читав книжку й 
не хотів нікуди йти, — згадує той лихий 
день пан Ярема. — Але чоловік таки ме-
не вмовив. На розі дороги, що веде на 
Монастир, тоді стояла така собі чайна. 
Зупинилися ми коло неї, аж тут до мене 
підходить совєтський офіцер і каже, що 
в них у відділенні «што-то свєт нє горіт». 
Мовляв, треба, щоб я пішов полагодити, 
бо ж працював електриком на фабриці. 
Зайшли ми з офіцером у будинок — а з 
кабінету виходить чекіст і кличе: «Під-
лускій, заході!»» …З того кабінету Яре-
ма Підлуський вийшов аж на наступний 
день уже в статусі арештанта. Це було 
31 жовтня 1948 року.

Цілу ніч тривав допит. А в обід на-
ступного дня хлопцеві сказали розписа-
тися в графі: «подпись арестованного». 
Що сина забрали, Яремина мама дові-
далася аж на другий день після арешту 
— і то чисто випадково. Після допиту 
юнака повели в камеру, влаштовану в 
колишньому жидівському склепі. «За-
вели — а там уже сидить мій знайомий 
— директор взуттєвої фабрики. Його аре-
штували, бо шив чоботи для упівців… 
— згадує пан Підлуський. — Через два 
дні погрузили арештантів у вантажівку 
й повезли до Станіслава. Самих тисме-
ницьких в машині було чоловік сім, я 
серед них — наймолодший, двадцяти-
річний. Доправили на нинішню вулицю 
Сахарова й розподілили по камерах. У 
тій першій, маленькій, шестиметровій, 
нас було, може, п’ятнадцять. Спали на 
підлозі. Мені з дому передали куфай-
ку — то я спав на ній». Виявляється, це 
були ще не найгірші умови. Бо врешті 
в приміщення наладували понад трид-
цять в’язнів. «Жара стояла така, що ми 
відмовлялися брати обід: що би то було, 
якби в камеру ще й занесли тридцять 

мисок з гарячою баландою? Піт з нас 
стікав цюрком». За те, що відмовилися 
їсти гаряче, начальник в’язниці обіцяв 
побити шомполами. А таке трапляло-
ся: в’язня били жорстоко, аж врешті на-
півживого заносили на коці до камери.

У франківській тюрмі Ярему за-
стали і Різдво, і Великдень. Так зване 
слідство все ще тривало. Підлуського 
викликали на допити, які продовжува-
лися чотири-п’ять годин. Офіцер спря-
мовував в очі світло яскравої лампи і 
щось писав-писав у своїх паперах, не 
дозволяючи в’язневі ворухнутися. Яре-
ма намагався говорити якомога менше, 
аби випадково не сказати зайвого. Так 
чи інакше, врешті йому оголосили, що 
слідство закінчене. Чекіст показав зо-
шит із тими записами, які свого часу 
упівцям передав Ярема, й іронічно на-
тякнув, хто його міг закласти. Були «під-
садні» і в камерах.

Як слідство завершилося, перевели 
Ярему в Коломию. Тут відбувся суд. Хо-
ча насправді ніякого суду не було: Під-
луського та ще декількох співкамерни-
ків завели в тюремну канцелярію і там 
зачитали присуд. Підлуського засудили 
на десять років.

Далі було недовге перебування в 
тюрмі у Львові й двадцятиденний етап 
до Сибіру, в табірне поселення Тайшет 

Іркутської області. У серпні 1949 року 
Ярема Пілуський в одному з вагонів дов-
гого ешелону прибув на місце заслання.

Шістдесят два морозу 
й істинно російська жінка

Перше, що пам’ятає пан Ярема, ко-
ли вийшов із вагону етапного поїзда — 
хмара мошкари, яка обліпила в’язнів з 
ніг до голови. А далі було ще чимало 
«приємного». Важко переповісти про всі 
лиха й випробування арештантів. Однак 
наш оповідач, схоже, не втрачав гумору 
тоді й не втрачає зараз. Він розповідає 
комічну історію на тлі нелюдських умов 
життя й праці. «…У грудні 1949-го в Тай-
шеті було 62 градуси морозу. На роботу 
арештантів не виганяли. Але від такої 
температури рвалися електричні дро-
ти. І їх треба було лагодити. Тож мене, 
як електрика, послали відновити струм 
на лагерній конюшні. Там обірвало дріт 
електролінії, а на стовп міг вилізти тіль-
ки наймолодший і найлегший — тобто 

я. …Оце я зняв зі стовпа обірваний дріт, 
зіштукував і знову лізу нагору — дріт, ще 
не зачеплений на стовп, лежить у снігу. 
Аж тут біжить якась жінка, «безконвой-
на» робітниця конюшні, перечіпається 
за дріт і паде в сніг. Та як починає ма-
тюкатися — і по-рускі, по-рускі… Я та-
ких матів доти не чув у житті! Оце було 
моє знайомство з правдивою рускою 
жінкою… Коли, зремонтувавши світло 
на конюшні, проходив попри жіночий 
барак, мене побачили жінки-в’язні — і 
як почали реготатися: у мене на лиці бу-
ло намальоване усе враження від того 
«знайомства» з росіянкою».

Не менш промовиста й історія з 
життя пана Яреми, що стосувалася спів-
лагерника-німця. В таборі «035» Під-
луському довелося валити ліс. Робив 
це вручну, бо електрична пила важила… 
тридцять два кілограми. Бригадир у 
напарники дав полоненого німецького 
офіцера. Мороз був лютий. У лісі Яре-
ма наскладав дрова, кору для ватри, 
щоб час-від-часу грітися. Сказав німце-
ві розпалити вогонь, а сам пішов вали-
ти дерева. Врешті вертається до ватри 
— а вогонь так і не горить. Німець із 
сірником в руках сів та й закляк коло 
купи дров. Тож Підлуський попросив 
бригадира більше того німця на робо-
ту з ним не відсилати, мовляв, Ярема 

сам працюватиме — без напарника. Так 
і сталося. А німець, залишившись на-
одинці в бараку, з’їв увесь запас хліба 
в’язнів та й дістав, бідака, скрут кишок.

Робота на лісоповалі коштувала 
зісланим здоров’я. Взимку працювали 
по коліна в снігу. Валянки замерзали 
на кістку. Але грітися коло багаття 
— означало лише розтопити той лід і 
рубати дерева в мокрому взутті. По-
сушити одяг і валянки в бараці теж не 
вдавалося. Сушка там була, але сім-
десят людей, що мешкали в ньому, 
не могли на ній розмістити ті лахи і 
взуття. Тому вранці, мороз-не-мороз, 
натягали на себе мокре й шли працю-
вати. Сяко-тако підсушитися вдавало-
ся аж у неділю.

Про середовище, в якому доводи-
лося виживати галичанам, свідчить і 
такий епізод: одного разу на очах у Під-
луського колишній зек, «безконвойник», 
зарубав «братана» сокирою… Розборки…

Але врешті настали й світліші ча-
си. За вміння і якісну працю Підлусь-
кого цінували. Одного дня начальник 
виправного трудового табору — «ИТЛ» 
(а це значно легші умови життя й пра-
ці) — забрав Підлуського «до себе», 
бо новозбудований табір потребував 
електрика. «Це спасло від Колими, куди 
мене врешті могли переправити. А Ко-
лима — значить шахти, крайня Північ, 
неможливі умови», — пояснює пан Яре-
ма. Хлопцеві доручили тутешню елек-
тростанцію. Фактично це була парова 
машина з генератором, що передавав 
струм на всю територію табору. Над ті-
єю паровою машиною, що давала те-
пло, хлопець мав лежанку. Однієї но-
чі йому приснився сон, що начальник 
відсилає його в сусіднє поселення Ві-
хоровка і велить принести звідти по-
шту. От хлопець несе листи начальни-
ку й бачить, що один — з прокуратури 
і стосується власне його, Підлуського. 
То був сон. Але найдивніше, що невдо-
взі дійсно «начлагера» каже Яремі йти 
у Віхоровку за двадцять кілометрів від 
їхнього «ИТЛ», та наказує доставити 
кореспонденцію. І справді один з лис-
тів стосується Яреми. Генпрокуратура 
дає запит на характеристику в’язня Під-
луського. «Я напишу тобі добру харак-
теристику», — обіцяє начальник табору 
й, очевидно, дотримує слова. А все це 
означало — звільнення. Завдяки амніс-

тії, що настала після смерті Сталіна, і 
тому, що пан Підлуський відсидів на 
той момент дві третини присудженого 
терміну, а найперше — дякуючи мамі, 
яка вперто писали листи-прохання про 
помилування.

Третє червня 1955 року. Свобода. 
Ярема Підлуський знає день у день, що 
в засланні відбув шість років сім міся-
ців і три дні.

Однак то був ще не кінець. Адже 
через нього, старшого сина, зіслали в 
Томську область його маму. І після сво-
го звільнення Ярема поїхав до неї. А 
повернувся в рідну Тисменицю аж ще 
через чотири роки — 1959-го.

Записала 
Вероніка ЗАНИК

Останній табір біля Віхоровки

У Томській області з мамою та братом

На електростанції

Перед звільненням
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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:

КЛЕЙНОТУ Галину Богданівну, 
17.10.1970 р. н., завідувача Підпече-
рівського дошкільного навчального 
закладу «Колос»;

ЛИТВИНЦЯ Ігоря Петровича, 
17.10.1961 р. н., депутата районної ради;

ДАРЧИН Галину Миколаївну, 
18.10.1959 р. н., директора ТОВ «Тис-
хутролюкс»;

МАНТУЛЯКА Михайла Івановича, 
19.10.1970 р. н.,  сільського голову с. 
Нові Кривотули;

МУДРАК  Галину  Миронів-
ну, 19.10.1972 р. н.,  завідувача 
Хом’яківської  ЗОШ  І ст.;

КУДЛЯК Світлану Дмитрівну, 
20.10.1977 р. н., секретаря Єзупіль-
ської селищної ради.

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

Офіційно

Колектив Милуванського навчально-виховного комплексу співчуває за-
ступнику директора з навчально-виховної роботи Олександрі Богданівні Ло-
бур з приводу смерті батька 

Богдана Богдановича Зінька.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої Вам людини.

Пам’яті вчительки
7 жовтня 2017 року закінчила земний шлях колишня вчителька Клубо-

вецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Марія Олексіївна Борушок, яка 37 років (з 1954 до 
1991) віддала невтомній педагогічній праці. Прийшовши з недалекого села 
Рошнева в юному віці, вона всю свою молодечу енергію спрямовувала на ви-
ховання підростаючого покоління, прививала дітям любов до книжки, до сло-
ва, до пісні. Під керівництвом М. Борушок клубовецькі школярі неодноразаво 
виходили переможцями на районних олімпіадах з художньої самодіяльності.

Марія Олексіївна була активною у громадському житті, жила турботами 
села і школи, брала участь у фольклорному ансамблі «Клубівчанка», в сіль-
ському драмгуртку, до останніх днів співала в церковному хорі.

М. Борушок разом з чоловіком Іваном Семеновичем, колишнім активним 
учасником художньої самодіяльності, виховали трьох синів та багатьох онуків.

Сумуємо з приводу непоправної втрати і висловлюємо щирі співчуття ро-
дині та близьким нашої вчительки. Нехай всемилостивий Господь поселить її 
душу у місці світлому, де всі праведні спочивають.

 Г. СТЕФІНКО, М. ПАЛАГІЦЬКА, М. БОЙКО, К. ТУРИК, Й. КАРПІВ, 
В. ПАЛАГІЦЬКИЙ,  В. КВАСНІЦЬКИЙ, випускники школи 1961 року

Шановні працівники харчової промисловості!
У третю неділю жовтня своє професійне свято відзначають працівники хар-

чової промисловості. 
Саме завдяки щоденній праці цих людей, освоєнню нових технологій на по-

лицях магазинів все частіше з’являються якісні продукти вітчизняного виробни-
цтва, розширюється та оновлюється їх асортимент, що задовольняє смаки виба-
гливих споживачів. 

Трудові колективи галузі у районі докладають максимум зусиль, щоб забезпе-
чити наших мешканців хлібом, хлібобулочними виробами, солодощами, м’ясом та 
ковбасними виробами, молоком й молочними продуктами, мінеральною, столовою 
водою, наповнити бюджет та примножувати економічний потенціал краю. За що 
у день свята ми висловлюємо щирі слова подяки усім, хто трудиться у цій сфері.

Бажаємо вам, шановні працівники харчової промисловості, міцного здоров’я, 
наснаги, високих матеріальних статків у ваших сім’ях та нових виробничих успі-
хів на благо України.

Голова районної державної адміністрації              Голова районної ради
                                        Іван СЕМАНЮК                         Роман КРУТИЙ

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 28.09.2017 № 170-р,  
06.10.2017 №175-р “Про використання коштів з фонду на виконання депутат-
ських повноважень” профінансовано видатки Фонду на виконання депутат-
ських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:
Мельника Романа Дмитровича – в 

сумі 2 000 (дві тисячі) гривень 00 копі-
йок, Стефінко Олександри Миколаївни 
– в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень 00 
копійок, Фармуса Руслана Романовича 
– в сумі 223 (двісті двадцять три) грив-
ні 00 копійок,  Цапая Володимира Васи-
льовича – в сумі 780 (сімсот вісімдесят) 
гривень 00 копійок для надання матері-

альної допомоги на лікування жительці 
с.Старий Лисець.

Литвинця Ігоря Петровича – в сумі 
3 683 (три тисячі шістсот вісімдесят три) 
гривні 00 копійок на придбання кухонної 
витяжки для шкільної їдальні Тязівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів.

Тисменицька районна рада

На 73-му році зупинилося серце великого патріота  Федора Михайловича 
Долішнього, який з 1998 по 2002 рік обирався сільським головою Добровлян. 
Вдруге виявив бажання балотуватися на посаду очільника громади на поза-
чергових виборах у квітні 2017 року.  

Громада села Добровляни, апарат сільської ради, депутатський корпус 
сумують з приводу втрати та висловлюють найщиріші співчуття родині покій-
ного. Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої нам  людини. Нехай 
усе милостивий Господь прийме Його душу до Царства Небесного.  

Тисменицька міська рада звертається  до всіх власників рекламних щитів, 
розміщених у місті Тисмениця, надати документи, що підтверджують право влас-
ності на ці щити та правомірність їх розміщення. Рекламні щити, власники яких 
не будуть встановлені, будуть демонтовані  01.11.2017 року.

Міський голова м. Тисмениця Степан СВОРАК

Подяка
 Адміністрація  Стриганецького навчально-виховного комплексу, бать-

ківський комітет та громада села складають щиру подяку голові районної 
ради Роману Крутому,  депутатам районної ради за виділені кошти  для за-
міни вхідних дверей та вікон у навчальному закладі. Слова вдячності ви-
носимо і сільському голові Андрію Максиміву, депутатам сільської ради  за 
виділені кошти на придбання чотирьох сучасних дощок для класів навчаль-
но-виховного комплексу. Дякуємо приватному підприємцю Ігорю Спетруку 
за спонсорську допомогу у вигляді посуду для шкільної їдальні. Це дасть 
змогу створити ще більш комфортні умови для навчання  і виховання стри-
ганецьких дітей.

З повагою — директор НВК Роман ЛАПІНСЬКИЙ

РНС закликає долучатись 
до Всеукраїнської акції

У вівторок, 17 жовтня, «Рух нових сил», інші політсили, народні депутати, зо-
крема Юрій Дерев’янко, громадські організації, активісти, в тому числі з При-
карпаття, вийдуть на Всеукраїнську акцію під Верховною Радою, аби змусити 
владу почати виконувати вимоги Майдану.

«На четверту річницю Революції Гід-
ності в країні фактично згорнуті реформи, 
Парламент захопили олігархи, а Прези-
дент продовжує узурпувати владу і штов-
хати державу до чергової диктатури. Ми 
повинні припинити це свавілля та здій-
снити наступ на цю систему», – відзна-
чає народний депутат Юрій Дерев’янко.

Під час акції мітингувальники ви-
сунуть три основні вимоги: 

1. Зруйнувати корупцію та прийняти 
Закон про Антикорупційний Суд. Робота 
Національного антикорупційного бюро 
не буде ефективною без новостворено-
го справедливого Антикорупційного су-
ду, який буде арештовувати чиновників-
корупціонерів, а не випускати їх. Тому 
активісти вимагають незалежного та 
справедливого Антикорупційного суду, 
окремого незалежного Вищого антико-
рупційного суду, склад якого обирати-
меться за участі громадськості та між-
народних партнерів і який буде швид-
ко розглядати справи корупціонерів та 
приймати справедливі рішення.

2. Зламати олігархічну систему та 
ухвалити новий Закон про вибори за від-

критими списками. Активісти впевне-
ні, що основою для чинного парламен-
ту, який працює в інтересах олігархів, є 
виборча система часів Януковича, яка 
дозволяє скуповувати округи і розстав-
ляти людей олігархів в закриті виборчі 
списки. Позбавити впливу олігархів на 
владу зможе лише новий виборчий за-
кон, коли вирішувати будуть громадяни, 
а не «грошові мішки».

3. Припинити безкарність і вседоз-
воленість влади та обмежити депутат-
ську недоторканність. Нардепи, які хо-
ваються за недоторканністю, беруть ха-
барі, «відмивають» гроші, «освоюють» 
державний бюджет – фактично, щодня 
відбувається безкарне обкрадання гро-
мадян. На переконання активістів, об-
меження депутатської недоторканності 
припинить ховання злочинів депутатів 
за своїм мандатом, тому вони вимага-
тимуть внести відповідні зміни до Кон-
ституції.

«Ми стомилися від обману, не ві-
римо більше обіцянкам і не хочемо че-
кати ще 2 чи 5 років, щоб в результаті 
отримати розчарування і втрачені надії. 

Ми робимо останню спробу в мирний та 
цивілізований спосіб змусити владу ви-
конати вимоги громадян України та по-
чати будувати сильну успішну країну», 
– каже координатор Івано-Франківської 
обласної організації «Руху нових сил» 
Тетяна Пришляк.

На акції дані вимоги підтримають і 
активісти з Прикарпаття, учасники АТО, 
представники громадських організацій 
та політичних сил.

«17 жовтня я буду під Верховною Ра-
дою, бо хочу нарешті бачити реальні дії 
політиків та депутатів, а не лише голо-
слівні обіцянки», – каже демобілізова-
ний боєць 79-ї аеромобільної бригади, 
секретар обласної Асоціації учасників 
АТО Андрій Фармуга.

«Ми чи не щодня бачимо, як прово-
дяться обшуки в корупціонерів різних 
рівнів, бачили цирк, пов’язаний з Насіро-
вим, але влада не робить справжніх дій, 
аби змусити їх нести відповідальність. 
Нам потрібен Антикорупційний суд, щоб 
нарешті ці негідники сиділи в тюрмах», 
– додає учасник АТО Іван Качмар.

Активісти закликають всіх не-
байдужих людей долучатись до ак-
ції, яка розпочнеться  17 жовтня о 
10.00 під стінами Верховної Ради. За 
детальнішою інформацію звертайтесь 
в офіс обласної організації «Руху нових 
сил» в Івано-Франківську, вул. Пилипа 
Орлика 8, або за тел.: 098 700 50 76, 
099 601 71 23. 

Соломія ХРЕПТИК

ОГОЛОШЕННЯ 
Конкурсної комісії з надання в оренду на конкурсній основі об’єктів оренди 

Тисменицької міської ради про проведення  конкурсу на право оренди 
комунального майна територіальної громади м.Тисмениця частини нежитлового 

приміщення котельні, яка розташована за адресою: 
м.Тисмениця, вул.Височана, 2А, площею 370 м кв.

Основні умови конкурсу:
1. Строк оренди 49 років ( нотаріальне посвідчен-

ня договору оренди за рахунок орендаря).
2. Для використання у підприємницькій діяльності 

відповідно до норм чинного законодавства.
3. Утримання приміщень у належному стані , за 

необхідності проведення поточного або капітально-
го ремонту приміщень.

4. Благоустрій прилеглої території.
5. Орендар самостійно укладає договори орен-

ди на користування комунальними послугами, елек-
троенергією.

6. Стартова орендна плата становить: 
6% від оціночної вартості, а саме:  14543, 28 

грн. в рік.
Сума застави за участь у конкурсі становить 

7271, 64 грн.
7. Оформлення земельної ділянки в оренду .
8. Передача орендованого об ’єкту в суборенду 

заборонено.
9. Компенсація орендодавцю витрат, пов’язаних 

з проведенням незалежної оцінки та конкурсу.

Основним критерієм визначення переможця є най-
більший розмір орендної плати у разі обов’язкового 
забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Конкурс відбудеться 15 листопада 2017 року о 
10.00 год. в залі засідань Тисменицької міської ра-
ди, м. Тисмениця, вул. Галицька, 32. Пропозиції у 
конвертах з написом «На конкурс» надаються до гро-
мадської приймальні. Кінцевий термін подання про-
позицій — 13 листопада 2017 року.

Для участі у конкурсі претендент подає на роз-
гляд комісії такі матеріали:

1. Заяву про участь у конкурсі з пропозиціями 
щодо виконання умов конкурсу, а також документи, 
зазначені в оголошенні про конкурс.

2. Відомості про претендента.

Для юридичної особи:
 документи, що посвідчують повноваження пред-

ставника юридичної особи;
 посвідчені нотаріусом копії установчих доку-

ментів;
 завірену належним чином копію звіту про фінан-

сові результати претендента з урахуванням дебітор-
ської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

 довідку від претендента про те, що стосовно 
нього не порушено справу про банкрутство;   

 інші документи, згідно з умовами конкурсу;
 платіжний документ про сплату суми застави 

за участь у конкурсі.

Для фізичної особи:
 копія документа, що посвідчує особу, або на-

лежним чином оформлену довіреність;
 завірену належним чином копію виписки або 

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців;

 завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва –
фізичної особи – платника єдиного податку.

 платіжний документ про сплату суми застави 
за участь у конкурсі;

 інші документи, згідно з умовами конкурсу.
Для довідок звертати за телефоном: 
(03436) 2-44-54.
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такі ж дитячі майданчики були встанов-
лені і в Тязеві, і в Сільці, і ще два, оскіль-
ки Павлівка має велику протяжність, 
в моєму рідному селі. Додам, що фа-
хівці підприємства  старались і будуть 
старатись, аби наші дитячі майданчи-
ки були гарними, і, в усіх деталях, по-
справжньому мистецькими.

— Михайле Васильовичу, слухаю-
чи Вас, мимоволі думаєш, що робота 
для Вас — це більше, ніж просто робо-
та, це спосіб життя. Щодень вирішує-
те різні питання, були, напевно, і при-
крі випадки?

— Ну, про випадок, швидше всього 
підпалу, не хотілося б говорити. Підпри-
ємство внаслідок пожежі в 2015 році бу-
ло зруйноване фактично вщент. Але ми 
його відновили, і на сьогодні працюємо 
на повну силу.

— Важливими були в цьому періоді 
підтримка родини, друзів?

— Безумовно, в приватному підпри-
ємстві важливо мати, як я вже говорив, 
однодумців, справжніх друзів. Сім’я моя 
завжди поруч зі мною. Дружина Галина 
працює головним лікарем, син Максим, 
і цим дуже тішуся, хоча ще тільки вчить-
ся в п’ятому класі, а вже виявляє вели-
ку зацікавленість до столярної справи. 
Родина, друзі — це дуже важливо.

— Ви зазнали в житті, у Вашій не-
простій справі, великих труднощів, і все 
ж фортуна, якщо можна так сказати, 
на Вашому боці. В чому, на Вашу дум-
ку, щедрість фортуни?

— Щедрість фортуни?.. Напевно в то-
му, що вона завжди дає ще один шанс…

Розмову вів І. ГОРОДЕЦЬКИЙ 

Улюблена справа
  АДРЕСИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ТОВ «М. В. Буд»: 
фаховість плюс працелюбність 

— успішний результат
Приблизно таку, начебто просту арифметику можна вивести, коли говоримо 
про приватне підприємництво. Звісно, непрості економічні умови, невдачі 
можуть породжувати песимізм, зневіру. Дехто, навіть серйозно і не почав-
ши власну приватну справу, відходить від неї. І, в  той же час, є, на щастя, в 
Україні чимало молодих і енергійних людей, здатних швидко адаптуватися 
на всіх ринках — і на внутрішніх, і на зовнішніх. Чи не яскравий приклад цьо-
му ТОВ «М. В. Буд», що в с. Павлівка, очолює його Михайло Васильович Тре-
тяк. На свої 34 роки встиг вже багато — створив економічно міцне ТОВ «М. 
В. Буд», а якість виробів цього приватного підприємства знають у Бельгії, 
Франції і навіть у далекій Австралії.
Коли якість роботи на першому 

місці, а саме цим девізом керуються 
фахівці підприємства, тоді й замовник 
завжди буде.

«Що найголовніше при започатку-
ванні власної справи, — запитую п. Ми-
хайла. — Розум, вміння, певні зусилля?» 
«Ну, напевно, — відповідає, — важливим 
є і підтримка в сім’ї, підтримка друзів. 
Любов до столярування, — продовжує 
Михайло Третяк, — була в мене з юних 
літ. Коли дивився, як працює дядько 
Володимир, і самому хотілось бути хо-
рошим столяром, здобути саме цей фах. 
Спочатку навчався за спеціальністю сто-
ляр-верстатник в Івано-Франківському 
вищому художньому училищі № 3, осво-
ював тонкощі, як мовиться, обраної про-
фесії. Принагідно можу додати, що сам 

навчальний процес в училищі зорганізо-
ваний так, щоб учень, зробивши власни-
ми руками основні меблеві чи столярні 
вироби, міг в подальшому легко орієн-
туватись на виробництві чи організу-
вати власне». 

— Власне, так і сталося?
—  Не так зразу, передувало цьому 

і продовження навчання (різальник по 
дереву), згодом вища освіта в інституті 
мистецтв в обласному центрі (факультет 
декоративно-прикладного мистецтва). 
У 2004 заснував на території колишньо-
го колгоспу в своїй рідній Павлівці при-
ватне підприємство, яке спеціалізува-
лось на виробництві столярних виробів.

— І що пропонуєте на сьогодні?
— Дерев’яні вікна, двері, житлові бу-

динки з оциліндрованого бруса різних 

розмірів під індивідуальне замовлення. 
Також художні меблі з елементами різь-
би, дерев’яні сходи, дитячі майданчики. 
Маємо все необхідне устаткування, прак-
тично всі необхідні верстати, наприклад, 
круглопилкові, фугувальні, шліфувальні, 
фрезерні та інші. Працює на підприєм-
стві 13 чоловік, з приємністю хочу дода-
ти, що це справжні професіонали своєї 
справи. Для нас, як я вже говорив, дуже 
важливим є висока якість виготовлюва-
них виробів, їхня добротність.

— Маєте, скажімо так, якісь окре-
мі замовлення?

— В даний час працюємо над іко-
ностасом для церкви в Івано-Франків-
ську, тішуся, що у центральному скве-
рі Павлівки нещодавно був відкритий 
дитячий майданчик, реалізація цього 
соціального проекту стала можливою 
завдяки підтримці районного та місце-
вого бюджетів.

— Михайле Васильовичу, Ви, десь 
так, може занадто скромно, не говорите, 
що в цьому і Ваша заслуга як керівника 
підприємства, водночас як і депутата 
Павлівської сільської ради. Що плану-
єте, як директор і депутат, в подаль-
шому у продовженні цієї доброї справи 
— встановленні дитячих майданчиків?

— Однозначно, незабаром об’єднана 
територіальна громада з центром в Ям-
ниці буде, як мовиться, доконаним фак-
том, тобто пройдуть вибори голови цієї 
об’єднаної громади. Мені б хотілося, щоб 

«Музика торкається душі»
Першого жовтня відзначають Міжнародний день музики. Святкувати йо-
го почали з 1 жовтня 1975 року. Протягом століть музика була невід’ємною 
частиною творчого самовираження людей, їхньої культурної традиції, релі-
гійного обряду та повсякденного існування. Щороку це свято супроводжу-
ється різноманітними концертами за участю кращих артистів та художніх 
колективів, які знаходять палкий відгук у серцях слухачів. Святковий кон-
церт з нагоди відзначення Дня музики «Музика торкається душі» відбувся 4 
жовтня в залі Ямницької ДМШ.

Юні музиканти та професіонали, учні 
і викладачі приготували велику й цікаву 
програму. Концерт розпочався піснею Л. 
Горової «Відчинилося життя» у виконанні 
дівчат: Софії Гнатишин, Вікторії Гойсан, 
Тетяни Деркач, Юлії Дудяк (Світлана Бой-
ко). Їх чарівні голоси у супроводі форте-
піано (акомпаніатор Наталія Маришко) 
порадували глядачів щирим співом та 
романтичним настроєм.

Перенести всіх присутніх в грай-
ливу та казкову атмосферу вдалося 
Анастасії Мицько «В країні гномів» 
(Ольга Неволіна) та Антону Стефа-
новичу «Пінгвіни» (Андрій Павлусик, 
концертмейстер Наталія Маришко). 
Весело прозвучала українська на-
родна пісня «Ой за гаєм, гаєм» у ви-

конанні Анни Риснюк (Зоряна Ди-
машок).

Патріотичне музичне вітання під-
готувала Тетяна Деркач, яка віддано, 
щиро, з любов’ю в серці виконала твір 
Ю. Рибчинського «Мова, наша мова» 
(Марія Павлусик).

Невимушено й безпосередньо прозву-
чав ансамбль піаністок, молодших учас-
ниць свята: Мар’яни Бибик та Вікторії Са-
вуляк, які виконали «Французьку пісню» 
О. Баталова. Потішили слухачів грою на 
фортепіано Вікторія Гойсан ( Ю. Шинкарен-
ко «Незнайко») й Ольга Кузів (В. Гіллок «Ві-
денське рондо») класу Галини Федунишин.

Ансамбль гітаристів із «Бразильською 
народною піснею» Е. Торлассона (Ігор При-
сяжнюк) та тріо у складі учениці VI класу 

Розани Сиротинської й викладачів Гали-
ни Гринчук, Уляни Федорів з композицією 
«Алегро» А. Страделла підтримали святко-
ву атмосферу музичного вечора.

Ліричною кульмінацією став дует 
викладачів Андрія Павлусика (саксо-
фон) та Наталії Маришко (фортепіано) 
з композицією «Дим» Дж. Керна.

Після завершення концертної про-
грами розпочалася наступна частина 
свята — знайомство з найменшими учня-
ми-першокласниками, які роблять свої 
перші кроки в музиці. Кожен учень з гор-
дістю оголосив своє ім’я та інструмент, 
на якому навчається грати. Першоклас-
ники отримали невеличкі подарунки з 
побажаннями мати стимул до праці, на-
снагу, добитися творчих успіхів, любити 
музику і бути відданими їй.

Професійним музичним дарунком, 
справжньою окрасою та родзинкою ве-
чора став виступ вокально-інструмен-
тального ансамблю викладачів із піс-
нею «Намалюй мені ніч» М. Скорика. 
Драматичною кульмінацією стала піс-
ня «Біля тополі» в аранжуванні Мар’яни 
Гусар, присвяченої пам’яті героїв, що 

віддали своє життя за краще майбут-
нє України, тим, хто зараз знаходиться 
на сході та бореться з ворогом за сво-
боду і справедливість та матерям, які 
виховали справжніх патріотів.

На завершення концерту висту-
пили голова сільської ради Микола 
Зелінський та голова Тисменицької 
районної ради Роман Крутий, які при-
вітали всіх учасників та слухачів з 
Днем Музики й подякували за орга-
нізацію концерту.

Своєю чергою директор Ямницької 
ДМШ Світлана Бойко висловила подяку 

вельмишановним гостям за моральну 
та фінансову підтримку школи й поба-
жала всім присутнім: «…Нехай красива 
музика завжди лунає в наших серцях, 
викликає позитивні емоції, кожен день 
хай буде сповнений світлої музики, яка 
надихає до життєвих перемог».

Ямницька ДМШ щиро вітає всіх тих, 
хто любить музику і присвятив їй усе 
своє життя, хто створює музику та да-
рує її людям.

Ірина ТУТКА, 
викладач Ямницької ДМШ

Сходи, прикрашені різьбленими балясинами. 
Для виконання замовлення своїх зусиль доклали Василь Глушак, Олег Попадинець 

На фрезерувальному верстаті для оциліндрованого бруса працює столяр-верстатник 
Василь Качкан

Директор ТОВ «М. В. Буд» Михайло Третяк 

ТОВ «М. В. Буд»
 дерев’яні будинки
 дитячі майданчики
 дерев’яні двері
 вікна з євробруса
 сходи
 меблі з масиву
 та ін. столярні вироби

Івано-Франківська область, 
с. Павлівка, 
вул. Фермерська, 6.
Тел.: 050 839 23 09, 096 866 66 96

Найнижчі ціни в регіоні!



13 жовтня
2017 року № 41 7Громада

У сьоме століття — з ґрунтовним літописом
Мальовничий Старий Лисець, запросивши гостей із довколишніх сіл та інших 
куточків Прикарпаття, минулої неділі дружньо зустрів 601-шу річницю від 
часу першої писемної згадки про село. 

Щорічно після завершення осінньо-
польових робіт, зі слів сільського голови 
Старого Лисця Анатолія Лущака, прово-
диться День села, як свято єднання та 
підведення підсумків. Варто розпочати з 
того, що перший рік сьомого століття гро-
мада прожила достойно. Одружувалися 
та утворювалися нові сім’ї, народжува-
лися малі патріоти, щоправда втрачало 
село своїх хранителів досвіду та мудрос-
ті. Однак Старий Лисець з оптимізмом 
дивився у майбутнє. З приходом нових 
інвесторів, серед яких варто виокремити 
приватне підприємство з виготовлення 

смаколиків «Ням-ням», створилися нові 
робочі місця, потужнішою ставала міс-
цева казна, а відтак ще більше задумів 
щодо розбудови малої батьківщини вті-
лилося в життя.  

Не зраджуючи добрій традиції, у 
День села старолисецька громада зви-
кла до дарунків, і вони не забарилися. 
Буквально напередодні святкування 
центральна влада подарувала громаді 

Старого Лисця можливість гідного спо-
лучення із обласним центром. Відкрив-
ши сучасний міст, який очільник села 
назвав «воротами» до села, мешканці 
довколишніх населених пунктів забудуть 
понтонну переправу, яка протягом довгих 
дев’яти років сполучала Старий Лисець 
із трасою на Івано-Франківськ.

На свято початку навчального року 
старолисецьким школярам Івано-Франків-
ська обласна рада на заміну старого авто-
буса, який ще у 2014-му передали на по-

треби наших захисників у зону проведен-
ня антитерористичної операції, передала 
ще кращий та вмістиміший транспортний 
засіб. Відтак із найвіддаленіших куточків 
чи не найпротяжнішого населеного пунк-
ту Тисмениччини тамтешню учнівську мо-
лодь доставлять до навчального закладу 
оперативно та з комфортом. 

Із річним запізненням мешканці на-
селеного пункту все ж отримали анонсо-
вану під час минулорічного ювілею книгу 
з історії села. Друге доповнене видання 
авторства вчителя історії, заступника ди-
ректора з виховної роботи місцевої школи 

Галини Пташинської «Мальовниче село 
Старий Лисець» побачило світ завдяки 
ініціативі сільського голови за сприяння 
уродженця села – заступника командува-
ча Національної Гвардії України Миколи 
Балана та вихідця з Ганнусівки, що зараз 
проживає у Харкові, Володимира Парку-
лаба. Мешканці понад чотиритисячно-
го населеного пункту можуть гордитися 
своїм літописом, який так з любов’ю упо-

рядкувала автор, опираючись на спогади 
довгожителів та численні публікації. На 
майже п’яти сотнях сторінках – історія від 
найдавніших часів до сьогодення, про-
ілюстрована старовинними світлинами 
з архіву односельців та яскравими фото 
багатьох місцевих фотографів та фотоко-
респондентів, яких залюбки запрошують 
на спільні святкування та новосілля до 
села понад Бистрицею Солотвинською. 

Після таких знакових дарунків у 
День села жителі Старого Лисця почу-

ли багато вітальних слів на свою адресу 
із побажаннями ще більшого розквіту та 
процвітання від заступника голови Тис-
меницької районної ради Ігоря Федори-
шина, заступника голови Тисменицької 
районної державної адміністрації Степана 
Мандибура, депутата районної ради Ігоря 
Іванишина, виконавчого директора За-

хідного регіону Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад Юрія Івасюка, 
колишнього голови місцевого колгоспу, 
екс-голови РДА Богордчанського району 
Володимира Єфімчука, сільського голови 
Стебника Ірини Портецької, командира 
військової частини 3072 Національної 
Гвардії України підполковника Андрія 
Махобея.

Найактивніших жителів відзначили 
запровадженими сільською радою спе-
ціальними відзнаками «За вагомий осо-
бистий внесок у розвиток села». Цього-
річними лауреатами стали: місцевий при-
ватний підприємець Василь Волосянко, 
ветеран педагогічної ниви, що упродовж 
двох десятиліть (1977-1997 рр.) очолю-
вав колектив Старолисецької загально-
освітньої школи Роман Кривенький, ви-
ходець зі Старого Лисця, який нині пра-

цює головним лікарем Івано-Франків-
ської міської клінічної лікарні №1 Тарас 
Василик, власне людина, яка посприяла, 

аби село отримало потужний літопис Во-
лодимир Паркулаб. 

Дістали грамоти та подарунки учні, 
які всю любов до малої батьківщини ви-
словили у конкурсі шкільних стіннівок 

та виробів декоративно-прикладного 
мистецтва. 

Свою фізичну загартованість та 
вправність у такий знаковий для гро-
мади день подарували спритні юнаки 
під час сільських велоперегонів, а пере-
можців теж відзначали на великій сцені 
під час дружнього святкування. 

Щедрою була тригодинна концерт-
на програма за участю старолисецьких 
аматорів, яку розпочали величними ком-
позиціями учасники хорів церкви свя-
того Миколая Чудотворця (регент Ми-
хайло Савка, диригент Ірина Олексенко) 
та церкви Пресвятої Богородиці та Йо-
сипа Обручника (керівник Василь Гар-
буз), а продовжили вокальний жіночий 
ансамбль «Родина», гурт «Ексклюзив», 
місцеві соловейки: Софійка Мороз, Юлія 
Турчин, Соломія Волосянко, Тетяна Фе-
денько, Микола Карманський, Зоряна Ро-
щук, Христина Олексин та танцюристка 
Наталія Бойко. 

На просторому сільському стадіоні 
забав вистачало як для малечі та молоді, 
які попри осінню прохолоду окупували 
великий вибір розважальних атракціо-
нів та каруселей, так і старших газдів та 

газдинь, які частувалися у павільйонах 
виїзної торгівлі. 

Прохолода із осіннім дощем не 
розігнала жителів, які з появою по-
тужного мистецького «десанту»: авто-
ра та виконавця пісень, заслуженого 
журналіста України Богдана Кучера, 
народних вокалісток Оксани Романюк, 
Анни В’ялової, заслуженого артиста 
України Володимира Коваленка, гур-
ту «Будьмо», гумористичного театру 
«КУМ», народної артистки України Ні-
ни Шестакової зігрівалися масови-
ми гуляннями перед сценою, дарую-
чи один одному настрій та святкову 
атмосферу. 

100-кілограмового мегаторту доче-
калася навіть малеча, яка попри пізній 
час бавилася разом із дорослими, поза-
як таке масове дійство єднає, роблячи 
громаду міцною та одностайною. 

Оксана САКОВСЬКА 

Церковний хор храму Миколая Чудотворця

Вітання отців Мар’яна та Миколи Представники влади та гості з найщирішими побажаннями громаді

Церковний хор під орудою Василя Гарбуза

Степан Мандибур та Ігор Федоришин гортають новий літопис

Сільський голова А. Лущак з лауреатами відзнаки В. Волосянком та Т. Василиком 

Анна В’ялова, Надія Шестакова

Фольклорний колектив «Родина»
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Тисменицька районна рада Івано-Франківської області
XІ сесія 7 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 06 жовтня 2017 року            м. Тисмениця

Про підтримку рішення Богородчанської районної ради 
“Про звернення районної ради до Верховної Ради України щодо 

скасування депутатської недоторканності”
Відповідно до статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, районна ра-
да вирішила:

1. Підтримати рішення Богородчанської район-
ної ради “Про звернення районної ради до Верхо-
вної Ради України щодо скасування депутатської 
недоторканності” (додається). 

2. Рішення надіслати Голові Верховної Ради 
України А. Парубію.

3. Звернення опублікувати в районній га-
зеті “Вперед” та розмістити на веб-сайті район-
ної ради.

4. Контроль за виконанням рішення поклас-
ти на заступника голови районної ради І. Фе-
доришина.

Голова районної ради 
Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я
від 06 жовтня 2017 року            м. Тисмениця

Про підтримку рішення Косівської районної ради 
від 19 вересня 2017 року № 341-10/2017 “Про звернення районної 
ради щодо скасування плати за підключення до електромереж”

Відповідно до статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, районна ра-
да вирішила:

1. Підтримати рішення Косівської районної 
ради Івано-Франківської області від 19 вересня 
2017 року № 341-10/2017 “Про звернення район-
ної ради щодо скасування плати за підключення 
до електромереж” (додається).

2. Рішення надіслати Президенту України, Голо-
ві Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, 
голові НКРЕКП Д. Вовку, голові Івано-Франківської 
обласної ради О. Сичу  та Косівській районній раді.

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федоришина.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ 

Президенту України Петру ПОРОШЕНКУ
Голові Верховної Ради України Андрію ПАРУБІЮ

Прем’єр-міністру України Володимиру ГРОЙСМАНУ
Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 

та комунальних послуг Дмитру ВОВКУ
Народному депутату України Ігорю СОЛОВ’Ю

Голові Івано-Франківської обласної ради Олександру СИЧУ

Звернення
Ми, депутати Косівської районної ради, глибоко обурені значним подорожчанням плати за при-

єднання електроустановок до електричних мереж, спричиненим прийняттям Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постанови 442 від 
30.03.2017 р. «Про внесення змін та доповнень до постанови НКРЕКП від 26 січня 2017 року» та поста-
нови від 26.01.2017 № 81«Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок 
для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 20І7 р.», та постанови №148 
від 30.01.2017 р. «Про встановлення величини питомої вартості нестандартного приєднання електроус-
тановок до електричних мереж на 2017 р.» Дані постанови накладають величезне навантаження на на-
селення, середній та малий бізнес в України, оскільки за приєднання електроустановок до електричних 
мереж потрібно сплачувати великі суми. Згідно з додатком №1 до постанови НКРЕКП від 26.01.2017 р. 
№ 81 та додатків 5-16 до постанови 442 від 30.03.2017 р. «Про внесення змін та доповнень до постано-
ви НКРЕКП від 26 січня 2017 року», тариф (плата) за приєднання електроустановок до електричних ме-
реж в Івано-Франківській області чи не найвищий в Україні в порівнянні з сусідніми областями майже 
на 100% (додатки додаються).

У зв’язку з важким економічним становищем у державі в цілому, особливо в гірських районах При-
карпаття, Косівська районна рада звертається до вас із проханням вирішити питання по встановленню 
нульової ставки оплати за приєднання електроустановок до електромереж, або суттєвої знижки для 
Івано-Франківської області.

Вирішення питання у такий спосіб сприятиме зменшенню соціальної напруги серед населення.

Прийнято на X сесії районної ради 19 вересня 2017 року

Голові Верховної Ради України Андрію Парубію

ЗВЕРНЕННЯ
Невід’ємний принцип правової держави закріплено в ст. 24 Конституції України: «Громадяни мають 

рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом».
Скасування депутатської недоторканності є ключовим моментом у подальшому реформуванні та 

розбудові України. Прийнявши таке рішення, ми твердо зможемо говорити про демократію, громадян-
ське суспільство та правову державу, у якій діє один закон для всіх і ніхто не може бути «рівнішим се-
ред рівних».

Слід зазначити, що 16 квітня 2000 року на Всеукраїнському референдумі народ дав свою відпо-
відь щодо наявного інституту депутатської недоторканності в політичній системі України. Так, за скасу-
вання депутатської недоторканності проголосувало 89% громадян, але це рішення не набуло чинності.

Однією з вимог Революції Гідності було забезпечення рівності всіх громадян перед законом. Пар-
тії, які сформували коаліцію в парламенті, перед виборами запевняли, що скасування недоторканності 
буде їхнім першочерговим кроком, але згодом відмовилися від своїх обіцянок. Окрім тиску на владу, 
суспільство повинно дати оцінку діям політиків. Влада має нести політичну відповідальність за нехту-
вання вимогами Революції Гідності.

Депутатська недоторканність — це пережиток часів, традиція авторитарних режимів та радянської 
минувшини. Затягування процесу вирішення питання скасування недоторканності народних депутатів 
додає проблем у державі. Народні депутати обираються на загальнодержавних виборах шляхом пря-
мої демократії. Всенародне волевиявлення є основним джерелом їхньої влади. Таким чином, депута-
там потрібно стати на один рівень з громадянами і відчути, що ми живемо в тій самій системі, у якій 
живуть вони. Суспільство дуже гостро відчуває правову нерівність між низами і верхами. Скасування 
депутатської недоторканності може стати лакмусовим папірцем у поверненні довіри до влади, тому 
парламент має довести, що дійсно бажає докорінно змінити уявлення про владу та державну службу.

Ми, депутати районної ради, просимо Верховну Раду України прийняти рішення про скасування де-
путатської недоторканності.

Прийнято на чотирнадцятій сесії Богородчанської районної ради сьомого демократичного скликання 
від 7 вересня 2017 року

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

Р І Ш Е Н Н Я
від 06 жовтня 2017 року            м. Тисмениця

Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року “Про районну програму 
поліпшення інформаційної діяльності, забезпечення відкритості та прозорості роботи органів 

виконавчої влади і місцевого самоврядування на 2016-2020 роки”
Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішен-

ня районної ради від 25 грудня 2015 року “Про районну програму поліпшення інформаційної діяльності, 
забезпечення відкритості та прозорості роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування 
на 2016-2020 роки”, керуючись рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань розвитку міс-
цевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, регламенту, депутатської діяльності 
та етики, захисту прав людини, законності і правопорядку, районна рада вирішила:

Внести такі зміни до додатка до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року “Про районну про-
граму поліпшення інформаційної діяльності, забезпечення відкритості та прозорості роботи органів ви-
конавчої влади і місцевого самоврядування на 2016-2020 роки ”: 

1. п. 6 “Паспорт районної програми поліпшення інформаційної діяльності, забезпечення відкритос-
ті та прозорості роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування на 2016-2020 роки” ви-
класти в такій редакції: 

“Прогнозовані обсяги та джерела фінансування:”
Джерела фінансування  Обсяг фінансування,  Прогнозовані обсяги  фінансування з 2016-2020 рр. 
   тис. грн.   (у тис. грн.)
     2016 2017 2018 2019 2020
Районний бюджет  540,00  60,00 120,00 120,00 120,00 120,00

2. п.2 загальної частини “Обгрунтування доцільності розроблення районної програми поліпшення 
інформаційної діяльності, забезпечення відкритості та прозорості роботи органів виконавчої влади і 
місцевого самоврядування на 2016-2020 роки” викласти в такій редакції: “надання фінансової допомоги 
для підготовки та видавництва книг та виготовлення інформаційних і туристичних буклетів про визна-
чні місця району, виготовлення та розміщення тематичних постерів на білбордах та сітілайтах, тощо”.

3. Розділ “Фінансове забезпечення Програми” викласти  в такій редакції:
Джерела фінансування  Обсяг фінансування,  Прогнозовані обсяги фінансування з 2016-2020 рр. 
    тис. грн.    (у тис. грн.).
   2016 2017 2018 2019 2020
Районний бюджет  540,00 60,00 120,00 120,00 120,00 120,00

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради І. Федоришина 
і постійну комісію районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-тери-
торіального устрою, регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності і 
правопорядку (В. Царук).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я
від 06 жовтня 2017 року            м. Тисмениця

Про використання залишку коштів на 01.01.2017 
спеціального фонду районної ради

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місце-
ве самоврядування в Україні”, керуючись Бюджет-
ним кодексом України, районна рада вирішила:

1. Спрямувати залишок коштів спеціального 
фонду районної ради на 01 січня 2017 року по КПКВК 
0118600 “Інші видатки”  в сумі 187022 гривень (над-
ходження коштів у 2011 році від ТОВ “Стриганець-
кий кар’єр”) для оплати витрат (КЕКВ 2281) по ре-

алізації проекту “Відновлення канатної паромної 
переправи через р. Дністер с. Довге”.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федориши-
на і постійну комісію районної ради з питань бю-
джету  (Т. Градюк).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я
від 06 жовтня 2017 року            м. Тисмениця

Про затвердження  тарифу на теплову енергію ТОВ “Лінісе-Тисмениця”  для Лисецької ЦРЛ
Відповідно до статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закону Укра-
їни “Про теплопостачання”, Постанови КМУ від 
01.06.2011 р. №869 “Про затвердження Порядку 
формування тарифів на виробництво, транспор-
тування, постачання теплової енергії та послуг з 
централізованого опалення і постачання гарячої 
води” (із змінами), розглянувши звернення ТОВ 
“Лінісе-Тисмениця” від 07.08.2017 щодо затвер-
дження тарифу  на теплову енергію та керуючись 
рекомендаціями постійної комісії районної ради з 
питань соціально-економічного розвитку, функці-
онування об’єктів соціально-культурного призна-
чення, реалізації державної регуляторної політики, 

малого, середнього бізнесу та інвестицій, районна 
рада вирішила:

1. Затвердити ТОВ “Лінісе-Тисмениця” тари-
фи на виробництво, транспортування та постачан-
ня теплової енергії для Лисецької ЦРЛ в розмірі 
1394,60 грн/Гкал на  період до 31 грудня 2017 року.

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І. Федориши-
на і постійну комісію районної ради з питань со-
ціально-економічного розвитку, функціонування 
об’єктів соціально-культурного призначення, ре-
алізації державної регуляторної політики, мало-
го, середнього бізнесу та інвестицій (В. Говзан). 

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

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

Р І Ш Е Н Н Я
від 06 жовтня 2017 року            м. Тисмениця

Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року 
“Про районну  комплексну програму підтримки єдиної  технології прийому громадян 

та призначення усіх видів допомог в управлінні соціального захисту населення 
районної державної  адміністрації на 2017-2022 роки”

Відповідно до ст.43 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні”, враховуючи ре-
комендації постійної комісії районної ради з пи-
тань охорони здоров’я, материнства і дитинства, 
соціального захисту населення та підтримки сімей 
учасників АТО, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до додатка до районної комп-
лексної програми підтримки єдиної технології при-
йому громадян та призначення всіх видів допомог 
в управлінні соціального захисту населення ра-
йонної державної адміністрації на 2017-2022 роки 
“Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування 
районної комплексної програми підтримки єдиної 

технології прийому громадян та призначення всіх 
видів допомог в управлінні соціального захисту на-
селення районної державної адміністрації на 2017-
2022 роки”, доповнивши його пунктом 13 такого 
змісту: “13. Придбання лічильника теплової енергії”.

2. Контроль за виконанням рішення покласти 
на заступника голови районної ради І.Федоришина 
та постійну комісію районної ради з питань охоро-
ни здоров’я, материнства і дитинства, соціального 
захисту населення та підтримки сімей учасників 
АТО (М. Лутчин).

Голова районної ради Роман КРУТИЙ
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Овен
Народженим під цим зна-
ком зодіаку не варто діяти 
імпульсивно, необхідно все 
обдумати і діяти розсудливо. 

Утримайтеся від великих покупок, кра-
ще не витрачати кошти на цьому тижні, 
інакше ризикуєте залишитися зовсім 
без фінансів у кінці тижня.

Телець
Наведіть порядок для почат-
ку у своїх думках, а потім вже 
на робочому столі. Ідеаль-

ний час для генерального прибирання та 
ремонту в квартирі. У середу обговоріть 
на сімейній раді всі важливі питання, ви 
дуже не любите йти на поступки. Поста-
райтеся поглянути на проблему під іншим 
кутом, тоді вдасться відшукати компроміс. 

Близнюки
Приготуйтеся до великих 
змін в особистому житті. Са-
мотні Близнюки вирушать 
на побачення, а стосунки за-

коханих будуть активно розвиватися. У 
другій половині тижня відбудеться низка 
подій, завдяки яким ви по-іншому поди-
витеся на свого обранця. На вихідних 
може різко погіршитися самопочуття. 

Рак
Перша половина тижня зму-
сить вас вирішувати сімейні 
проблеми. Постарайтеся від-
воліктися від гнітючих думок, 

саме час обзавестися новим хобі, схо-
дити в кіно або в театр. Близькі будуть 
радувати своїми успіхами, кожен праг-
не отримати частинку турботи і уваги. 

Лев
Зірки радять Левам більше 
контактувати з людьми, остан-
нім часом ви стали менш бала-
кучі. Пора надолужувати згая-

не, варто зустрітися з друзями, обмінятися 
останніми новинами. Не придумуйте собі 
зайвих проблем, їх слід вирішувати по мірі 
надходження. Ідеальний час для ремонту, 
можете сміливо включати свою фантазію 
і виявляти весь креатив. 

Діва
Думки про роботу вас пере-
слідують постійно, постарай-
теся трохи убезпечити себе 
від них хоча б вечорами. Пер-

ша половина тижня порадує успіхами на 
кар’єрному поприщі, якщо ви давно хотіли 
підвищення, саме час поговорити з началь-
ником про це. Нова посада — це нова зарп-
лата і мотивація впевнено рухатися далі. 

Ваги
Терези наступного тижня мо-
жуть відчути себе нещасними 
людьми на планеті і впасти в 
стан депресії. Якщо все це че-

рез погоду, не варто засмучуватися, скоро 
вийде сонечко. Становище виправляти до-
ведеться максимально оперативно, щоб до 
вихідних набратися сил. Мріяли поміняти 
стиль одягу? Пора діяти! Більше імпульсив-
них і непередбачуваних рішень. 

Скорпіон
Представників цього знаку зо-
діаку тягне до всього загад-
кового, захочеться послухати 
містичні історії. Варто привес-

ти в порядок свої думки і постаратися про-
вести вихідні з максимальною користю для 
настрою. Дозвольте собі трохи розслабити-
ся, забути про проблеми і переживання хо-
ча б ненадовго, щоб відновити баланс сил. 

Стрілець
Стрільцям не вистачає екстри-
му і гострих відчуттів, є можли-
вість освоїти новий вид спорту. 

На роботі виникнуть проблеми фінансового 
плану, і доведеться зайнятися пошуком під-
робітку. Не соромтеся попросити допомоги 
у друзів, вони точно не залишать вас у біді. 

Козеріг
Вас чекають знайомства з нови-
ми людьми, однак не варто від-
разу кожному відкривати свою 

душу. Краще придивитися, зробити відповідні 
висновки і лише через деякий час впустити 
цих особистостей в своє коло спілкування. 
Самотнім Козерогам варто заглянути на про-
стори соціальних мереж, які дозволять про-
вести цікаво і весело своє дозвілля. 

Водолій
На роботі вас чекають ділові зу-
стрічі, постарайтеся поставити-
ся до них максимально відпо-
відально і серйозно. Ідеальний 

час для врегулювання важливих питань, в 
тому числі і фінансового плану. Щоб в очах 
колег виглядати впевнено, необхідно щоден-
но працювати над собою. Більше читайте, 
відвідуйте тренінги та семінари. 

Риби
Головне на даному життєво-
му етапі постаратися скон-
центруватися на розширенні 
кола спілкування. Не варто 

брати кредити і позики в другій половині 
тижня — несприятливий час для подібних 
фінансових операцій. Рибам варто еко-
номніше ставитися до грошей, останнім 
часом ви стали занадто марнотратними. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 16 по 22 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.
  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 Івано-
Франківська. Тел.: 097 645 43 70.
 Саджанці морозостійкі самозапильних ківі, 
інжиру, хурми. Саджанці черенковані. 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.
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. 
Тисмениця по вул. Шевченка. Тел.: 067 
665 12 32.
 Кормовий буряк.  Тел.: 066 923 32 21.

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.

  Телевізори, газові колонки б/в.  Недо-
рого. Тел.: 095 768 02 62, Тарас.

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.
 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. Коштовний ка-
мінь, блакитний турмалін. 6. Бог грози 
у Вавилонії. 7. Японська хурма. 9. Скат. 
11. Одиниця спадковості. 12. Житло гор-
ців Кавказу. 18. Рахівниця стародавніх 

греків. 19. Наперед зумовлене побачен-
ня. 20. Румунський маляр і графік. 23. 
Рахунок. 24. Вид пінгвіна. 28. Кораловий 
острів. 29. «… слід мати добру пам’ять» 
(Апулей). 30. Тенісний майданчик. 33. 

Чашка без ручки. 34. Амплуа актора. 35. 
Сорт міцного виноградного вина. 38. Рос-
те на баштані. 39. Одиниця освітленості. 
40. Довгий спис вершників Александра 
Македонського.

По вертикалі: 2. Предмет торгівлі. 
3. Дар в Персії. 4. «Наша заздрість за-
вжди живе довше, ніж чуже …, якому ми 
заздримо» (Ларошфуко). 5. Сорт кави з 
Бразилії. 8. Італійський композитор та 
диригент. 10. Святковий монгольський 
намет. 13. Допоміжна теорема. 14. Лег-
ка тимчасова будівля. 15. Родичка ко-
та. 16. Жанр буддійської літератури. 17. 
Помірний музичний темп. 21. Ягель. 22. 
Сорт сиру. 25. Маленький яскравий па-
пуга. 26. Густий балканський м’ясний 
суп. 27. Французький романіст. 31. Вид 
вишивки. 32. Садово-паркова споруда. 
36. Сорт яблунь. 37. Письмовий стіл з 
шухлядами.

Відповіді на кросворд в № 40:
По горизонталі: 1. Капшук. 4. «Радо-

щі». 7. Роман. 9. Трюмо. 10. Омана. 12. 
Емір. 13. Обертас. 14. Ітон. 17. Стек. 18. 
Фета. 20. Алжир. 21. Рампа. 22. Шпон. 24. 
Зюйд. 28. Рига. 29. Україна. 33. Ельф. 36. 
Сепія. 37. Пелоп. 38. Жерло. 39. Нернст. 
40. Анабас.

По вертикалі: 1. Клясер. 2. Урюк. 
3. Ампір. 5. Асар. 6. «Істина». 7. Ромб. 
8. «Нора». 9. Твіст. 11. Астат. 15. Ока-
рина. 16. Афоризм. 17. Селеш. 19. Ас-
під. 23. Пегас. 25. Йолоп. 26. Тритон. 27. 
Сфінкс. 30. Кряж. 31. Афера. 32. Напо. 
34. Спис. 35. Млин.
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15 жовтня 2017 року в с. Сілець відбудуться гро-
мадські слухання щодо розгляду детального плану те-
риторії земельних ділянок за межами населеного пунк-
ту с. Сілець згідно з Розпорядженнями Тисменицької 
РДА № 452 від 31.07.2017 р., № 523 від 4.09.2017 р., № 
569 від 26.09.2017 р., про розроблення детального пла-
ну території земельних ділянок за межами с. Сілець, на 
клопотання Павлика Богдана Степановича та Паслав-
ської Богдани Богданівни.

Зауваження та пропозиції з даного питання подава-
ти за адресою: с. Сілець, Сілецька сільська рада.

Виконавчий комітет Загвіздянської сільської ради 
повідомляє про те, що 18 жовтня 2017 року о 18.30 в 
приміщенні будинку культури відбудуться громадські 
слухання з питання внесення змін у детальний план 
території по вулиці Ленкавського.

Повідомляємо, що 20.10.2017 з 10.00 по 13.00 в 
приміщенні Тисменицької місцевої прокуратури, що зна-
ходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василі-
янок, 48, буде проводити особистий прийом громадян 
перший заступник прокурора Івано-Франківської об-
ласті В. Торованин.

Увага: вибухонебезпечні предмети
З початку 2017 року в Тисменицькому районі було вияв-
лено та знешкоджено 46 вибухонебезпечних предметів. 

Шановні жителі Тисменицького району! Тисменицький ра-
йонний відділ У ДСНС в області звертається до вас. Пам’ятайте! 
Якщо ви виявите вибухонебезпечні предмети, то, для запобіган-
ня нещасним випадкам, не можна їх торкатися, оскільки такі дії 
несуть загрозу для життя. 

У випадку, коли ви знайдете вибухонебезпечі предмети 
вдалині від населених пунктів, необхідно поставити біля них 
пам’ятну позначку і добре запам’ятати дорогу до того місця, де 
їх знайдено. Якщо вибухонебезпечні предмети будуть знайдені 
вами в населеному пункті, слід поставити тимчасову охорону і 
терміново повідомити в органи місцевого самоврядування, по-
жежно-рятувальну службу, поліцію, відділ з питань надзвичай-
них ситуацій в районі.

При виявленні вибухонебезпечних предметів категорично 
забороняється: піднімати, переносити або переміщати з місця 
знайдені вибухонебезпечні предмети; розбирати або завдава-
ти по них удари; кидати їх у вогнище або розпалювати над ни-
ми полум’я.

Бережіть своє життя і життя оточуючих! При виявленні ви-
бухонебезпечних предметів телефонуйте 101.

Ігор ДМИТРІВ, начальник Тисменицького РВ УДСНС 
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З Днем народження!
У ці осінні дні ювілейний день народження зустрічає привітна та чарівна 

жінка Оксана ОЛЕКСИН. Хочемо висловити слова вдячності та подякувати Вам 
як розповсюджувачу нашої «районки».   

Ось він прийшов — цей добрий день, 
Коли в душі в Вас справжнє свято!
І гляньте — Ви серед людей. 
Он скільки друзів у Вас багато!
Вітаємо із святом Вас, 
Яскраву, чарівну людину —
Найкращу із земних прикрас, 
В яку би там не було годину!
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік, 
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов хороші, 
Святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

Вітаємо!
14 жовтня свій сонячний ювілей — 50-ліття — 

святкує житель села Одаї Тисменицького району
Василь Остапович ЗБІГЛЕЙ.

Щиро вітаємо ювіляра з цим святом та бажаємо 
усіляких гараздів, здоров’я і Богом благословенного 
довголіття!
Зупинити час ніщо не в змозі: і ліс шумить, і зацвітає сад…
На сонячному Вашому порозі з’явилось 

нині цілих п’ятдесят.
Ваш ювілей — поважна дата, але про 

це нагадувать не слід.
А краще нині щиро побажати здоров’я, щастя 

і ще довгих літ.
Щоб життя завжди було у мирі, в колі дорогої Вам сім’ї.
І нехай пісні чудові, щирі Вам в гаю співають солов’ї.
50 — це зовсім не багато. Це щаслива й радісна пора.
Тож бажаєм Вам в родинне свято довгих років, радості й добра.
Хай над Вами буде синє небо, не покинуть сили на путі.
І живіть на світі, скільки треба, і ступайте гордо по житті.
Нехай Вам сонце світить, а серце хай співає.
Нехай печаль дороги до серця не пізнає.
Нехай щастя буде у Вашому домі і радість із Вами хай буде завжди.
Здоров’я міцного, справедливої долі Господь хай дарує на довгі роки.

З найщирішими привітаннями ювіляру, добрій людині, 
справжньому господареві: дружина Леся, діти — Леся, Вадим, Андрій, Тетяна, 

найдорожчі внуки — Василько, Андрійко, Каріночка, 
а також теща Марія і вся родина

  ПОГОДА

У понеділок, 16 жов-
тня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +13°С, 
вдень: +17°С. Вітер пів-
нічно-західний 3 м/с.

У вівторок, 17 жовтня 
— без опадів. Ніч на тем-
пература: +7°С, денна: 
+20°С. Вітер пів нічно-
за хід ний 2 м/с.

У середу, 18 жовтня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +8°С, вдень: 
+19°С. Вітер південно-
західний 2 м/с.

У четвер, 19 жовтня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +7°С, денна: 
+21°С. Ві тер південно-
східний 2 м/с.

У п’ятницю, 20 жов-
тня — без опадів. Тем-
пература вночі: +10°С, 
вдень: +21°С. Вітер пів-
денний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

14 жовтня — Покрова
  Якщо лист із берези та дуба на 

Покрову впаде чисто — до легкого 
року, а не чисто — до суворої зими.

  Якщо до цього дня не спадає з ви-
шень листя — на теплу зиму, а звіль-
ниться — на сувору.

  Зранку вітер з півдня, а по обіді з 
півночі — початок зими буде теплим, 
але згодом похолодає.

  Яка погода на Покрову, такою бу-
де і зима.

  Якщо в цей день сніг не покрив зем-
лю — не покриє в листопаді та грудні.

  На Покрову вітер — весна буде 
вітряна.

  Відліт журавлів до Покрови — на 
ранню зиму.

  Хто сіє по Покрові, не має дати 
що корові.

  Якщо на Покрову випав сніг, то бу-
де він і в Дмитрів день (8 листопада).

  Відліт журавлів до 14 жовтня — 
бути ранній зимі.

  Білка до Покрови змінить шубку 
— зима буде добра.

Наостанок

З ювілеєм!
Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи Стриганецького НВК 

щиро вітають з ювілеєм колишнього заступника директора, 
учителя української мови та літератури 

Марту Петрівну ПІЧАК 
з ювілеєм.

Бути учителем, вихователем, наставником — це справжнє мистецтво, обра-
не за покликом серця, наполеглива, чесна, натхненна праця, що збагачує світ 
знаннями, мудрістю, милосердям, людяністю.

Щира подяка вам, Учителю, за самопожертву і 
щоденну  самовіддачу, благородну любов і турботу, 
віддане служіння улюбленій справі, терпіння, мудрість, 
наполегливість і високий професіоналізм, які ви все-
ляли у своїх учнів не один рік. 

У Вас настала славна дата,
Яка залишить в серці слід.
Дозвольте щиро привітати
І побажати довгих літ!
Зичимо здоров’я, любові і тепла.
Від друзів поваги, від людей добра.

Многая і благая Вам літ!

З ювілеєм!
Найдорожчого татуся, доброго 
й люблячого дідуся із с. Одаї
Василя Остаповича ЗБІГЛЕЯ

вітають із 50-річчям дочка Леся і зять Вадим, 
а також дідусева потіха й радість — 

онуки Василько й Каріночка.
Настав в житті твоїм той вік солідний — 

тобі сьогодні, рідний татку, п’ятдесят.
Із вдячністю ми хочем привітати тебе за мудрість 

батьківських порад,
За вміння всім допомагати, за приклад 

чоловіка й сім’янина і за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословення, нехай здоров’я й сил дарують всі святі.
Хай Мати Божа тебе оберігає від зла, хвороби і журби.

Нехай Господь міцне здоров’я посилає сьогодні, завтра і завжди!

З ювілеєм!
Сільський голова Угринова, депутатський 
корпус, працівники сільради та виконком 

вітають із 40-річним ювілеєм колегу, 
угринівського депутата

Віталія Михайловича ЛЕСИКА.
Нехай цей ювілей відкриває перед Вами нові 

обрії й можливості. Адже уже є достатньо життє-
вого досвіду, але ще так багато енергії. Тож сер-
дечно бажаємо успішної натхненної праці на благо громади, удачі у всіх хороших 
задумах та планах, мирного неба над головою, родинного затишку й достатку 

в домі, підтримки й любові від близьких, міцного здоров’я та многая літ!

У Нових Кривотулах 
відновили 

зал урочистих подій
Пам’ятним буде день п’ятого жовтня 

2017 року для молодого кривотульсько-
го подружжя Михайла Михайлишина та 
Вікторії Запоточної, які відтепер носи-
тимуть спільне прізвище Михайлишин. 
Того дня молодята не просто ступили 
на рушничок щастя – вони стали пер-
шою подружньою парою, яка отримала 
цивільний шлюб у відновленому залі 
урочистих подій Новокривотульської 
сільської ради.

Саме їх сільський голова Михай-
ло Мантуляк запросив виконати по-
чесну місію – перерізати стрічку на 

вході до залу. Відкриваючи церемо-
нію, М. Мантуляк висловив щирі сло-
ва вдячності депутату Івано-Франків-
ської обласної ради Василеві Гладуну, 
завдяки якому на капітальний ремонт 
приміщення було виділено 50 тисяч 
гривень з обласного бюджету, голові 
Тисменицької районної ради Романові 
Крутому та депутату райради від села, 
які посприяли у спрямуванні 10 тис 
грн на завершення ремонту, а також 
родині Гошіїв –  сільському депутату 
Михайлові Михайловичу, його батьку 
Михайлові Лук’яновичу та доньці Іри-

ні, які доклалися до оформлен-
ня інтер’єру.

Освятив нове приміщення 
парох села Мирослав Сем’яник, 
шлюбну церемонію під супровід 
троїстих музик провела секретар 
сільської ради Марія Заник, а 
батьки та найближчі родичі сер-
дечно привітали молодят. Сим-
волічно, що в цьому приміщен-
ні, збудованому 45 років тому, 
свого часу функції весільного 
старости виконував дідусь на-
реченого, нині покійний дирек-
тор Новокривотульської школи, 
ветеран Другої світової Микола 
Золотонишин.

Володимир ЗАНИК

Марія Заник та Михайло Мантуляк

Молодята та учасники церемонії


