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На футбольному майданчику – 
загартовані фронтовими буднями 

Загартовані суворими фронтовими буднями учасники антитерористичної опе-
рації з Підлісся, Драгомирчан, Загвіздя, Березівки та Івано-Франківська  ми-
нулими вихідними стали суперниками на турнірі з міні-футболу серед учас-
ників АТО, присвяченому Дню захисника України. Зініційовані минулого року 
депутатами районної ради Ігорем Іванишиним із Підлісся та Василем Гейком із 
Драгомирчан міні-футбольні змагання мужніх звитяжців цьогоріч підтримав 
голова Тисменицької районної ради Роман Крутий, бо вважає, що ці мужні 
чоловіки в такий спосіб адаптуються до буденного життя поза військовими 
реаліями, пропагуючи здоровий спосіб життя.  

Господарем турніру не випадково обра-
ли Підлісся, оскільки цей населений пункт 
чи не найбільше серед інших селищ та сіл 

району своїх односельців відправив добро-
вольцями та військовослужбовцями на за-
хист країни. Щоправда, наступного дня фі-

нальна частина міні-футбольного турніру 
відбулася на ямницькій землі, яка зростила 
ще більше патріотів, які мужньо стоять на 
східних рубежах, захищаючи співвітчизників. 

Суботнє відкриття турніру відбуло-
ся у Підліссі на великому піднесенні, де 
мужніх синів, що гідно з честю виконують 
свій обов’язок, вітали керуючий справами  
Тисменицької районної ради Юрій Процен-
ко, депутати райради Василь Гейко та Ігор 
Іванишин, сільський голова Підлісся На-
талія Бойко.

Щемливими були промови небага-
тослівних у буденному житті звитяжців 
даного населеного пункту Романа Сме-
тани та Олега Ціцюри. «Символічно, що 
у свято Покрови Пресвятої Богородиці 
вшановуються захисники країни, які в 
усі часи боролися за вільну державу, — 
підмітив учасник АТО Роман Сметана, 
що зазнав важких поранень і після три-
валої реабілітації разом зі своїми побра-
тимами завітав на змагання. – Відтак 
цей день я би ще назвав Днем сильної 
нації та вільних людей». 

Дякуючи організаторам за змаган-
ня, його юний односелець, що теж во-

ював на Сході, Олег Ціцюра склав най-
щирішу вдячність хлопцям за те, що у 
такий сповнений урочистостей день від-
найшли можливість продемонструвати 
свою фізичну підготовку у наймасовішій 
грі, позаяк, для атовців змагання чудова 
можливість поспілкуватися із бойови-
ми побратимами, які після демобілізації 
важко повертаються до звичного життя.   

Слова подяки та щирі вокальні да-
рунки нашим захисникам того дня про-
звучали від школярів Підліської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

 Закінчення на 3 стор.

В. Гейко, Р. Крутий, І. Іванишин

Роман КРУТИЙ:
Дорогу долає 
той, хто йде

Інтерв’ю з кандидатом на посаду голови 
Ямницької об’єднаної територіальної громади 

Романом Крутим
— ПАНЕ РОМАНЕ, ЩО СПОНУКАЛО ВАС, КЕРІВНИКА ТИСМЕНИЦЬКОГО РАЙОНУ, ЙТИ НА ВИБОРИ 

ГОЛОВИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?
 — В Україні вже другий рік триває адміністративно-територіальна реформа, потреба в якій на-

зріла вже давно. 
Мета її наблизити всі необхідні адміністративні, соціальні, юридичні послуги до людей, припини-

ти «ходіння по муках» збирання довідок та актів обстеження і т.д. 
Особливості розташування району змушували людей роками їздити через місто Івано-Франківськ 

у Тисменицю, Лисець, Богородчани, бо там розташовані районні установи. Після створення ОТГ центр 
управління переноситься на територію громади, де будуть всі необхідні для людей установи.

В Україні таких громад вже створено 413. В області – 12. В нашому районі це перші вибори голо-
ви і депутатів  об’єднаної територіальної громади. Я був одним з ініціаторів проведення підготовчої 
роботи до цих виборів.  Як керівник району, добре знаю проблеми всіх сіл, в тому числі Ямниці, Пав-
лівки, Тязева і Сільця, багато допомагав і сприяв їх вирішенню. І, тому, маючи достатній професійний 
і управлінський досвід, хочу показати, як можна разом з людьми зробити громаду успішною, євро-
пейською, з комфортними умовами для проживання і праці. Прикладом для мене і для всіх нас ма-
ють бути європейські сусіди, де така реформа відбулася в 90-их роках.

— А МОЖНА ДОКЛАДНІШЕ ПРО ОБ’ЄДНАНУ  ТЕРИТОРІАЛЬНУ ГРОМАДУ?
— Об’єднана  територіальна громада – це орган місцевого самоврядування, який має правову, ор-

ганізаційну та фінансову автономію. Це означає, що ми самі будемо визначати структуру управління, 
формувати штати, призначати працівників та планувати бюджет розвитку громади. Основною зруч-
ністю для людей буде створення  ЦНАПУ (центру надання адміністративних послуг), а це означає, що 
людина не ходитиме різними установами, не вистоюватиме у чергах, а отримає необхідні послуги у 
«єдиному вікні». У громаді буде працювати державний реєстратор, служба з надзвичайних ситуацій, 
відділи містобудування та архітектури, земельних відносин, юридичний відділ, відділ соціальної ро-
боти, культури і туризму, освіти, молоді та спорту і т.д.

 Передвиборна агітація. Продовження на 6, 7 стор.

Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ — нацією, країна — державою.
Михайло Грушевський
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  НА ЧАСІ 

Пенсіонери Тисмениччини 
дочекались підвищених пенсій

Топ-темою жовтня є збільшення пенсійних виплат. На устах пенсіонерів 
та претендентів законодавчі новації. Як відбувся перерахунок пенсій-
них виплат нашим краянам, цікавимося у начальника Тисменицького 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській 
області Наталії Лагойди. 
— Чи проведено на даний час на-

рахування пенсій в новому розмірі, 
адже Закон був підписаний Прези-
дентом України 8 жовтня і набрав 
чинності з 11 жовтня?

– Так, наше управління до прове-
дення масового перерахунку пенсій 
фінансово, технічно і організаційно 
було готове. Тому після ухвалення За-
кону України від 3 жовтня 2017 року 
№ 2148 “Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій” оперативно було 
проведено тестування програмного 
забезпечення з урахуванням змін, які 
передбачав законопроект, зокрема 
підвищення мінімального розміру 
пенсій не до 1373 грн, як планува-
лося раніше, а до 1452 грн, а після 
підписання Президентом України ми 
приступили до масового перерахун-
ку. Практично прийшлося працюва-
ти цілодобово на вихідні, у суботу і 
неділю, 7-8 жовтня, щоб у понеділок 
надрукувати відомості, а у вівторок 
передати їх виплатним установам і 
забезпечити фінансування підвище-
них виплат. Завдяки цьому вже 11 
жовтня пенсіонери почали отриму-
вати підвищення. Тобто, ми можемо 
з гордістю заявити, що працівники 
Пенсійного фонду нашого району 
вчасно і якісно виконали важливе 
урядове завдання щодо реалізації 
державної політики в галузі пенсій-
ного забезпечення.

– Ви зазначили, що виплата роз-
почалася 11 жовтня, а як бути тим 
пенсіонерам, які вже отримали пен-
сії до цієї дати?

– Станом на 11 жовтня профі-
нансовано всі підвищення пенсій з 
датами виплати до 14 жовтня через 
поштові відділення і до 12 жовтня 
через банківські установи, тобто всі 
пенсіонери, які отримують пенсії че-
рез вкладні рахунки в банківських 
установах з датами виплати з 4 по 
11 жовтня вже отримали повідо-
млення про зарахування на їх ра-
хунок певних сум, а тим, хто не ко-
ристується банківськими послугами, 
зазначені підвищення принесе пош-
тар. У подальшому буде забезпечу-
ватися безперебійне фінансування 
відповідно до календарного графіку 
виплати пенсій, і листоноша видава-
тиме пенсію за двома відомостями: 
в одній буде розмір пенсійної випла-
ти до перерахунку, а у другій – сума 
підвищення. Принагідно, упереджу-
ючи масові звернення пенсіонерів 
щодо неотримання підвищень, хочу 
повідомити, що у жовтні підвищені 
суми пенсійних виплат отримають 
не всі пенсіонери. Зокрема, якщо 
сума підвищення не досягає 140 
грн, то зазначене підвищення пен-
сіонер отримає у листопаді разом 
з основним, уже підвищеним, роз-
міром пенсійної виплати. Крім того, 
після доопрацювання програмного 
забезпечення будуть проведені інди-
відуально-масові перерахунки пен-
сій по інвалідності та у разі втрати 
годувальника внаслідок трудового 
каліцтва чи професійного захворю-
вання, особам з інвалідністю з ди-
тинства та дітям з інвалідністю у 
зв’язку зі збільшенням їм мінімаль-
них пенсій до 1452 грн, а також пен-
сіонерам, які отримують пенсії за 
так званими “спеціальними” закона-
ми, у яких частина пенсійної випла-
ти, призначена за Законом України 
“Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, після пере-

рахунку стане вищою, ніж пенсійна 
виплата, обчислена за спецзаконом. 
Ці підвищення також будуть випла-
чені у листопаді.

– А наскільки є суттєвими ці 
підвищення і які категорії пенсіо-
нерів отримають найбільше?

– Йдеться про підвищення від 
однієї копійки і до величини, яка 
буде обмежуватися максимальним 
розміром пенсії, який зараз стано-
вить 10740 грн. Більшість пенсій до 
перерахунку була обчислена із за-
стосуванням показника середньої 
заробітної плати 1197,91 грн, а при 
перерахунку застосовувався показ-
ник 3764,4 грн. При цьому суми під-
вищень є індивідуальними, адже у 
кожного пенсіонера при призначенні 
пенсії розраховувався його індивіду-
альний коефіцієнт заробітної плати. 
Саме від нього залежить розмір під-
вищення, адже осучаснення пенсій 
– це застосування нової величини 
показника середньої заробітної пла-
ти, що використовується для обчис-
лення розміру пенсії, з урахуванням 
індивідуального коефіцієнту заробіт-
ної плати та коефіцієнту страхового 
стажу, який при перерахунку засто-
совувався без кратності 1,35.

Для прикладу, при наявності у 
пенсіонера 35-річного стажу (коефі-
цієнт стажу з урахуванням кратності 
1,35 становив 0,47250) при індивіду-
альному коефіцієнті зарплати 2,0 із 
застосуванням попередньої вели-
чини середньомісячного заробітку 
1197,91 грн основний розмір пенсії 
був 1132,02 грн (1197,91 множимо 
на 2,0 і на 0,47250). До нього було 
встановлено доплату до мінімаль-
ного розміру пенсії (1312,0 грн) в 
сумі 179,98 грн, доплату за понад-
нормовий стаж (для пенсій, призна-
чених до жовтня 2011 року необхід-
ний стаж для чоловіків становив 
25 років) 10 відсотків за 10 років 
від основного розміру пенсії, тобто 
113,20 грн і підвищення відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів 
від 23.04.2012 № 327 в розмірі 100 
грн. Отже, сума пенсійної виплати 
до перерахунку становила 1525,20 
грн (1132,02+179,98+113,20+100). 
Після перерахунку розмір пенсії об-
числюється так: індивідуальний ко-
ефіцієнт зарплати 2,0 множимо на 
нову величину середньої зарпла-
ти 3764,40 грн і на коефіцієнт ста-
жу, але вже без кратності, тобто на 
0,35. Новий основний розмір пенсії 
становить 2635,08 грн, до якого до-
бавляємо доплату за понаднормо-
вий стаж 145,20 грн (10 відсотків 
від нового прожиткового мінімуму 
1452 грн за 10 років понаднормово-
го стажу) і отримуємо новий розмір 
пенсійної виплати 2780,28 грн, який і 
буде отримувати пенсіонер. Реальне 
підвищення становить 1255,08 грн 
(2780,28 – 1525,20), оскільки при 
підвищенні поглинається виплата 
доплати до мінімального розміру 
пенсії (179,98 грн) та підвищення 
відповідно до Постанови №327 в 
розмірі 100 грн. Якщо ми проведемо 
аналогічний розрахунок, але вже із 
врахуванням індивідуального кое-
фіцієнту зарплати 1,0, то перекона-
ємося, що розмір пенсійної виплати 
внаслідок осучаснення реально не 
підвищиться, а зміняться тільки її 
складові, а підвищення відбудеть-
ся завдяки росту прожиткового мі-
німуму до 1452 грн. Що стосується 
найбільших підвищень, то їх отрима-

ють особи, що працювали в районах 
Крайньої Півночі або на шахтах чи 
в металургії, де було пільгове об-
числення стажу та високі зарплати.

– Скільки пенсіонерів одер-
жать реальне підвищення пенсій?

– Відповідно до проведеного 
перерахунку пенсій із 21 672 пен-
сіонерів Тисменицького району ре-
альне підвищення пенсій отримають 
20 912 пенсіонерів району.

– Чи всім одержувачам пенсій 
проведено перерахунок?

– Ні. Міністерство соцполітики 
вже доопрацювало програмне за-
безпечення для перерахунків пен-
сій особам, які отримують соціаль-
ні пенсії та особам, які отримують 
пенсії за так званими “спеціальни-
ми” законами. Списки на даний час 
опрацьовують спеціалісти відділів 
з питань призначення, перерахунку 
та виплати пенсій. Своє підвищен-
ня пенсій дані категорії громадян 
одержать також у жовтні – додат-
ковими відомостями.

– А чи вистачить коштів, адже 
раніше говорилося про підвищен-
ня мінімальних пенсій до 1373 грн, 
а законодавчо ухвалено 1452 грн?

– Як зазначив Голова правлін-
ня Пенсійного фонду України Олек-
сій Зарудний, виплата осучаснених 
і підвищених пенсій буде профінан-
сована своєчасно і в повному обся-
зі. Наразі фінансування йде з випе-
редженням календарного графіку, і 
підстав для сумнівів немає.

Так, потреба в коштах для ви-
плати пенсій по Тисменицькому 
районі зросла на 6172,77 тис грн 
та становить 42651,51 тис грн на 
місяць. Що стосується Богород-
чанського району, то потреба у ко-
штах збільшилась на 5364,70 тис 
грн та становить 36201,30 тис грн 
на місяць.

– А як пенсіонери можуть ді-
знатися про розміри підвищень, ку-
ди їм потрібно звертатися?

– Перевірити чи переконатися 
у правильності перерахунку пенсій 
можна у відділах обслуговування 
громадян, які функціонують у Тис-
меницькому та Богородчанському 
районах, куди кожен може звер-
нутися із паспортом чи пенсійним 
посвідченням. В телефонному ре-
жимі можна отримати відповідні 
роз’яснення, але конкретні розміри 
пенсій чи суми підвищень вам не 
повідомлять, оскільки інформація 
про розмір пенсії є конфіденційною 
і може надаватися тільки особис-
то пенсіонеру або його законному 
представнику, чи особі, яка діє на 
підставі довіреності. Також цю ін-
формацію пенсіонер може отримати 
через Веб-портал Пенсійного фонду 
України, куди після проведення ви-
плати будуть завантажені відомості 
про нові розміри пенсій. Зареєстру-
ватися на Веб-порталі і стати корис-
тувачем вам допоможуть фахівці в 
будь-якому територіальному управ-
лінні Пенсійного фонду.

Також хочу повідомити, що на 
виконання протокольного доручен-
ня Кабінету Міністрів України сто-
совно забезпечення інформування 
пенсіонерів щодо розмірів пенсій, 
перерахованих з 01.10.2017 р. від-
повідно до вказаного Закону управ-
лінням розпочато підготовчі заходи, 
необхідні для друкування інформа-
ційних повідомлень щодо розміру 
пенсії з жовтня 2017 року. Дані по-
відомлення надійдуть на поштову 
адресу кожного пенсіонера.

Розмовляла 
Оксана САКОВСЬКА 

Насамперед

 
Посада в ДВК Прізвище, ім’я та по батькові Суб’єкт подання

Виборча дільниця № 260756, с. Павлівка
Голова ДВК Гордійчук Іванна Мирославівна Депутататська фракція Партії 
  «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
Заст. голови ДВК Метенька Світлана Іванівна Депутат. фракція ПП 
  «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщана»
Секретар ДВК Комар Любов Михайлівна Депутатська фракція РП Олега Ляшка
Члени ДВК Третяк Галина Василівна Депутатська фракція ПП «Народний Фронт»
 Михайлів Ганна Богданівна Депутатська фракція ПП Об’єднання «Самопоміч»
 Боднар Іван Михайлович Кандидат у депутати Боднар Олександра Ярославівна
 Боднар Оксана Ярославівна Кандидат у депутати Кравчук Ярослав Анатолійович
 Бойчук Лілія Степанівна Кандидат у депутати Ткачишак Віктор Володимирович
 Босаковська Любов Мирославівна Кандидат у депутати Вінтонів Олег Володимирович
 Григорян Лілія Борисівна Кандидат на посаду голови Вацеба Іван Ярославович
 Когуч Вікторія Володимирівна Кандидат у депутати Маланюк Олег Ярославович
 Мельник Оксана Михайлівна Кандидат у депутати Когуч Іван Євгенович
 Попадинець Богдана Вікторівна Кандидат у депутати Савчук Тетяна Миколаївна
 Попадинець Василь Михайлович Кандидат у депутати Третяк Михайло Васильович
 Рибак Світлана Зіновіївна Кандидат у депутати Федишин Олег Миколайович
 Ситніков Олександр Валентинович Кандидат у депутати Попадинець Василь Іванович
 Шуляр Галина Василівна Кандидат у депутати Якубів Олег Васильович
 Ящишин Галина Ігорівна Кандидат у депутати Винничук Мар’яна Олександрівна

Виборча дільниця № 260766, с. Сілець
Голова ДВК Васер Надія Михайлівна Депутататська фракція Партії 
  «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
Заст. голови ДВК Шидивар Надія Михайлівна Кандидат на посаду голови Вацеба Іван Ярославович
Секретар ДВК Владика Христина Романівна Кандидат на посаду голови 
  Крутий Роман Анатолійович
Члени ДВК Копельчак Марія Григорівна Депутататська фракція ПП 
  «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщана»
 Вовчук Оксана Петрівна Депутатська фракція ПП «Народний Фронт»
 Олійник Світлана Богданівна Депутатська фракція ПП Об’єднання «Самопоміч»
 Крам Оксана Михайлівна Депутатська фракція РП Олега Ляшка
 Бойчук Оксана Ігорівна Кандидат у депутати Цюцьмаць Ігор Володимирович
 Воробчак Наталія Володимирівна Кандидат у депутати Андруняк Оксана Іванівна
 Дейдей Валентина Василівна Кандидат на посаду голови Росіцький Іван Карлович
 Ковальчук Уляна Іванівна Кандидат у депутати Бойчук Іван Петрович
 Костів Оксана Петрівна Кандидат у депутати Юркевич Михайло Іванович
 Паньчишак Оксана Михайлівна Кандидат у депутати Гнатковська Любов Петрівна
 Савчак Оксана Богданівна Кандидат у депутати Проценко Юрій Володимирович
 Шидивар Ілона Петрівна Кандидат у депутати Добрянський Ігор Ярославович
 Штогрин Мар’яна Володимирівна Кандидат у депутати Сисак Роман Степанович

Виборча дільниця № 260774, с. Тязів
Голова ДВК Причак Петро Миколайович Депутататська фракція Партії 
  «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
Заст. голови ДВК Климчук Василь Михайлович Депутатська фракція РП Олега Ляшка
Секретар ДВК Желюк Світлана Миколаївна Депутататська фракція 
  ПП «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщана»
Члени ДВК Дорошенко Любов Василівна Депутатська фракція ПП «Народний Фронт»
 Сеньків Іван Валерійович Депутатська фракція ПП Об’єднання «Самопоміч»
 Вітрикус Оксана Євгенівна Кандидат на посаду голови 
  Крутий Роман Анатолійович
 Галюк Мар’яна Ярославівна Кандидат у депутати Ковальчук Василь Зіновійович
 Говзан Галина Василівна Кандидат у депутати Галюк Михайло Йосифович
 Дейдей Наталія Василівна Кандидат у депутати Квасній Василь Зіновійович
 Ковальчук Марія Романівна Кандидат у депутати Гресько Михайло Миколайович
 Конопка Христина Василівна Кандидат у депутати Ковальчук Тарас Романович
 Литвинець Галина Юріївна Кандидат у депутати Королевич Наталія Василівна
 Литвинець Тарас Ярославович Кандидат у депутати Литвинець Ігор Петрович
 Лотоська Любов Володимирівна Кандидат у депутати Сербин Роман Ярославович
 Мульський Олександр Володимирович Кандидат на посаду голови Росіцький Іван Карлович
 Суп Віталій Васильович Кандидат на посаду голови Вацеба Іван Ярославович

Виборча дільниця № 260783, с. Ямниця
Голова ДВК Боднар Тетяна Мирославівна Депутататська фракція ПП 
  «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщана»
Заст. голови ДВК Галіпчак Вікторія Михайлівна Депутатська фракція РП Олега Ляшка
Секретар ДВК Іваночко Ірина Василівна Депутататська фракція Партії 
  «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
Члени ДВК Попадинець Христина Романівна Депутатська фракція ПП «Народний Фронт»
 Павлів Станіслав Євгенович Депутатська фракція ПП Об’єднання «Самопоміч»
 Босович Дмитро Васильович Кандидат на посаду голови Росіцький Іван Карлович
 Ворончук Галина Василівна Кандидат у депутати Савуляк Руслан Михайлович
 Іваночко Христина Антонівна Кандидат у депутати Тиркот Антон Васильович
 Королик Оксана Миколаївна Кандидат на посаду голови 
  Крутий Роман Анатолійович
 Лесів Анатолій Іванович Кандидат у депутати Винник Наталія Ігорівна
 Савчак Лілія Мирославівна Кандидат у депутати П’яста Андрій Романович
 Савчук Уляна Степанівна Кандидат на посаду голови Вацеба Іван Ярославович
 Смеричанська Наталія Романівна Кандидат у депутати Дерун Мар’ян Богданович

Виборча дільниця № 260784, с. Ямниця
Голова ДВК Береза Мирослав Теодозійович Депутат. фракція Партії 
  «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
Заст. голови ДВК Кохан Василь Іванович Кандидат на посаду голови Вацеба Іван Ярославович
Секретар ДВК Олійник Світлана Василівна Депутататська фракція ПП 
  «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщана»
Члени ДВК Сенько Василина Василівна Депутатська фракція ПП «Народний Фронт»
 Катамай Оксана Богданівна Депутатська фракція ПП Об’єднання «Самопоміч»
 Салій Іванна Володимирівна Депутатська фракція РП Олега Ляшка
 Бибик Мар’яна Степанівна Кандидат у депутати Галіпчак Роман Богданович
 Галюк Галина Петрівна Кандидат у депутати Мейхер Олександр Олексійович
 Галярник Оксана Богданівна Кандидат на посаду голови 
  Крутий Роман Анатолійович
 Дейчаківська Наталія Василівна Кандидат у депутати Стельмах Олег Петрович
 Кривдюк Марта Дмитрівна Кандидат у депутати Вирста Ігор Михайлович
 Обух Олег Романович Кандидат у депутати Сміжак Андрій Романович
 Самсонов Юрій Андрійович Кандидат на посаду голови Росіцький Іван Карлович
 Ходоровська Надія Богданівна Кандидат у депутати Деркач Наталія Денисівна

Секретар Тисменицької районної виборчої комісії КІТ О.І.

Перші вибори в Ямницькій ОТГ 
29 жовтня 2017 року

Відповідно до статті 23 Закону України «Про місцеві вибори» Тисменицька районна 
виборча комісія прийняла постанову № 71 від 12 жовтня 2017 р. «Про утворення діль-
ничних виборчих комісій та формування їх керівного складу для проведення перших 
виборів депутатів Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади і від-
повідного сільського голови 29 жовтня 2017 року».

Склад дільничних виборчих комісій з підготовки та проведення 
перших виборів депутатів сільської ради Ямницької об’єднаної територіальної громади 

та відповідного сільського голови 29 жовтня 2017 року
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На футбольному майданчику – 
загартовані фронтовими буднями 

 Закінчення. Поч. на 1 стор. 
Патріотичним репертуаром захопи-

ли учасниці художньої самодіяльності 
із вокального ансамблю «Джерело» під 

орудою Владислава Князєва. Промовис-
тою була й хореографічна композиція 
підліських грацій під супровід пісні «Біля 
тополі» польського гурту «Еней». І все 
для того, аби подякувати захисникам, 
які у напружений для країни момент не 
відступили і пожертвували собою зара-
ди батьківщини. 

Після таких теплих слів загартовані 
юнаки та чоловіки вже на спортивному 
майданчику досхочу демонстрували на-

вички гри у міні-футбол. Якщо у перший 
день змагань глядачами були учасники 
імпровізованого концерту та школярі, 
то недільний батл на ямницькому май-

данчику відбувався за участі чисель-
них уболівальників, позаяк на велико-
му футбольному полі місцевий «Вихор», 
як учасник обласної першості, приймав 
футбольну команду з Галича. 

Попри те, що протягом двох днів 
емоції вирували неабиякі, і кожен із 
учасників прагнув лідерства, перемо-
гла дружба, оскільки для організаторів 
найголовнішою була присутність якомо-
га більшого представництва захисників 

країни, які по поверненні у рідні села та 
домівки, замикаються в собі. Все ж таки 
за  результатами дводенних футболь-
них баталій, за якими пильно стежив 
головний суддя — великий прихильник 
футболу Богдан Костриба із Підлісся, 
тріумфувала збірна драгомирчанців та 
атовців з Березівки, другими стали ми-
нулорічні переможці — захисники з Під-
лісся, менш успішними стали звитяжці 
із Загвіздя. 

Виокремили організатори тих, хто 
разом із фізичною підготовкою проде-
монстрував найкращу футбольну май-
стерність: Іван Карабін з Драгомирчан, 
який мужньо захищав ворота своєї ко-
манди. Вправними під час турніру ста-

ли: Володимир Ружанський із Загвіздя 
та Дмитро Івашко з Підлісся. 

Кожному учасникові під час церемонії 
нагородження дісталися оригінальні меда-
лі за участь у ІІ турнірі з міні-футболу серед 
учасників АТО. Роман Крутий, Василь Гейко 
та Ігор Іванишин, як безпосередні ініціато-
ри та організатори турніру, командам-при-
зерам вручили пам’ятні кубки.    

Спільне фото учасників міні-фут-
больного турніру із організаторами дій-
ства засвідчило, що дана депутатська 
ініціатива стала для атовців направду 
святом дружби та згуртованості. 

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА

  НОВЕ ДОСЯГНЕННЯ 

Мар’яна Сливінська — 
третя на Кубку світу

З 5 по 8 жовтня в угорському Будапе-
шті  проходив Кубок Світу з кіокушинкай 
карате, у якому  взяли участь понад чо-
тири сотні спортсменів з 21 країни світу.

За найвищі нагороди «Word Dream Cup 
2017» змагалася представниця Кіокушин-
кай Унія України Мар’яна Сливінська з Під-
печер. У розділі «куміте» у ваговій кате-
горії до 50 кг (U-14) Мар’яна доволі легко 
долала своїх суперниць, аж до півфіналу, 
у якому поступилася. Тож у підсумку юнці 
дісталася «бронзова» нагорода. 

Всього українці  за результатами зма-
гань завоювали 58 нагород: 13 найвищо-
го гатунку, 16 «срібних» та 29 «бронзових» 
медалей. 

Вітаємо юну краянку і бажаємо ще 
більше досягнень задля вдосконалення 
виконавської майстерності та прослави 
країни.  

  ФУТБОЛЬНІ ОБРІЇ

Чемпіонат першої ліги Івано-Франківської області. 9 тур: «Вихор» Ямниця – 
«Бескид» – 2:0. 10 тур: «Вихор» – ФК «Галич» – 1:4. 

Першість другої ліги області. 8 тур: «Хутровик» – «Черемош» – 4:3. 9 тур: «Не-
птун-Покуття» Заболотів – «Хутровик» Тисмениця – 1:2. 

U-18: Чемпіонат ДЮФЛІФО. 9 тур: «Бескид» — «Вихор» — 0:2. 10 тур: ФК «Га-
лич» – «Вихор» Ямниця – 1:1. 

Першість ДЮФЛІФО. 8 тур: «Хутровик» — «Черемош» — 3:2. 9 тур: «Нептун-По-
куття» Заболотів – «Хутровик» Тисмениця – 6:2.

Кубок області з футболу сезону 2017/2018. 19 жовтня ямницький «Вихор» 
у ¼ фіналу зустрівся  на домашній арені із коломийською командою «Покуття».

Кубок чемпіонів районів та міст сезону 2017/2018.  4 тур: група «Б»: «Вовки» 
– «Козацький острів» – 1:0; група «В»: «Авангард» – ФК «Верхня Липиця» – 3:1. 5 
тур: «Козацький острів» Чорнолізці – «Арсенал» Тисменичани – 5:2; ФК «Крихівці» – 
«Авангард» Загвіздя – 1:2. Перед завершальним туром групового розіграшу обидва 
наші клуби займають другу сходинку турнірної таблиці, і у разі перемоги 26 жовтня 
над суперниками мають всі шанси пройти до наступного етапу. «Козацький ост-
рів» прийматиме ФК «Прибилів», а загвіздянці зустрічатимуться із ФК «Луквиця». 

Чемпіонат району. 9 тур: «Стримба» Липівка — «Дружба» Драгомирчани (юнаки 
— 0:4; дорослі — 5:1); ФК «Угринів» — «Сокіл» Чукалівка (2:1; 5:1); «Ураган» Черніїв — 
«Авангард» Загвіздя (1:1; 0:1); «Сокіл» Підлісся — «Бистриця» Старий Лисець (2:0; 
1:2); «Козацький острів» Чорнолізці — «Колос» Братківці (2:0; 2:0). 10 тур: «Стримба» 
Липівка — ФК «Угринів» (2:4; 1:1); «Сокіл» Чукалівка — «Ураган» Черніїв (4:1; 1:3); 
ФК «Радча» — «Сокіл» Підлісся (2:6; 6:1); «Бистриця» Старий Лисець — «Козацький 
острів» Чорнолізці (5:0; 1:3); «Дружба» Драгомирчани — «Колос» Братківці (3:1; 1:1). 

Першість району. ІІ ліга. 8 тур: «Цегельник» Нові Кривотули — ФК «Єзупіль» 
(9:2; 1:0); «Фортуна» Березівка — ФК «Сілець» (1:2; 1:2); «Оболонь» Милування — 
«Прикарпаття» Підлужжя (11:2; 2:1); ФК «Клубівці» — ФК «Старі Кривотули» (5:2; 
3:0); ФК «Марківці» — «Дністер-Рітас» Побережжя (1:2; 0:3). 9 тур: «Дністер-Рітас» 
Побережжя — ФК «Клубівці» (2:0; 2:0); ФК «Старі Кривотули» — «Оболонь» Милуван-
ня (6:2; 0:0); «Прикарпаття» Підлужжя — «Фортуна» Березівка (3:0; 0:1); ФК «Сілець» 
— «Цегельник» Нові Кривотули (3:5; 1:1);  ФК «Єзупіль» — ФК «Марківці» (1:5; 1:5).

ІІІ ліга. 7 тур: ФК «Майдан» — «Колос» Пшеничники (1:4);  ФК «Вільшаниця» — 
«Сокіл» Павлівка (3:1). 8 тур: «Сокіл» Павлівка — ФК «Майдан» (3:2); «Колос» Пше-
ничники — «Сокіл» Угринів (2:0).

Цієї неділі, 22 жовтня, учасники вищого дивізіону зіграють останній тур пер-
шого кола сезону 2017/18, в той час як третьолігова п’ятірка завершує перше ко-
ло тижнем пізніше. 

Н. Бойко, Р. Сметана, І. Іванишин, Ю. Проценко, В. Гейко

Вічна пам’ять!
Колектив Тисменицької дитячо-юнацької спор-

тивної школи у глибокій журбі. У понеділок пере-
стало битися серце колеги — багаторічного тренера 
спортивної школи 

Віталія Чернелицького.  
Ця трагедія завдала болю всім нам, але звичай-

но, родини вона торкнулася більше всіх. Прийміть 
наші щирі співчуття. Нехай Бог нагородить Його в 
небесах за все добро, що він творив для колег та 
люблячої родини. Ми пам’ятаємо і сумуємо, на сер-
це холодом вітер віє. Навічно нами, Віталію, ти будеш шанований, ніхто тебе 
нам не замінить. Вічна пам’ять! 
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Вітаємо!
День народження — свято особливе для кожного з нас. 

Воно сповнює кожного святковим настроєм, радістю. Тож 
з цієї нагоди районна рада та райдержадміністрація щиро 
здоровлять:

БОЙЧУКА Михайла Ярославовича, 20.10.1962 р. н., ди-
ректора державного підприємства Івано-Франківське лісо-
ве господарство;

ДОВЖЕНКО Ярославу Дмитрівну, 22.10.1952 р. н., сіль-
ського голову села Підпечери;

НЕТРЕБ’ЯКА Володимира Васильовича, 22.10.1960 р. 
н., директора Тисменицької міжрайонної виконавчої ди-
рекції фонду соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності.

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!

Четверта сторінка

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчого комітету Тисменицької міської ради про про-

ведення конкурсу з визначення виконавця надання послуг з 
вивезення побутових відходів на території міста Тисмениця.

1. Найменування, місцезнаходження організатора кон-
курсу. Виконавчий комітет Тисменицької міської ради, Україна, 
77401, Івано-Франківська обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 32.

2. Підстава для проведення конкурсу. Рішення виконкому 
Тисменицької міської ради від 11.10.2017 р. «Про проведення 
конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих 
побутових відходів на території м. Тисмениця».

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

Дата: 20 листопада 2017 року. 
Час: 14.00. 
4. Прізвище та посада, номер телефону особи, в якої 

можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення 
побутових відходів: Ковальчук Сергій Дмитрович – голова 
конкурсної комісії, заступник міського голови з питань діяль-
ності виконавчих органів ради, тел.: (03436) 2-44-54 з поне-
ділка по четвер з 08.00 до 17.15 та п’ятниця з 08.00 до 16.00.

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 
5.1. Наявність матеріально-технічної бази.
5.2. Вартість надання послуг у гривні.
5.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення по-

бутових відходів. 
5.4. Наявність працівників відповідної кваліфікації в 

достатній кількості для надання послуг з вивезення побу-
тових відходів. 

6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та ви-
моги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що 
визначаються відповідно до Правил надання послуг з ви-
везення побутових відходів:

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

7. Для участі в конкурсі учасник конкурсу надає на роз-
гляд конкурсній комісії:

— заяву про участь в конкурсі; 
— копії установчих документів, завірені належним чином;
– документи, які засвідчують повноваження представ-

ника;
— інформацію послуг згідно з критеріями та фінансо-

вий стан.

8. Характеристика території, де повинні надаватися послу-
ги з вивезення побутових відходів: територія міста Тисмениця. 

Загальна кількість населення м.Тисмениця – 9398 осіб.
Кількість дворогосподарств – 2348.
Кількість багатоквартирних житлових будинків – 23, кіль-

кість квартир – 810.
Перелік вулиць: Вишенського, Б. Лепкого, Княгиницького, 

Кокорна, Крушельницької, Лесіва, Мартовича, Г. Артемовсько-
го, Монастирська, Невідомого Солдата, Гоголя, Наливайка, Ві-
рменська, Запорізька, Площа Ринок, Пшениківська, Федькови-
ча, Вербова, Колійова, Курбаса, Лесі Українки, М. Підгірянки, 
Франка, Чорновола, Шевська, Яремчука, Богуна, Волосенків, 
Горбаля, Грушевського, Данила Галицького, Довженка, Зелена, 
Молодіжна, Орлика, Островського, Сагайдачного, Серафимо-
вича, Стефаника, Стуса, Липова, Б.Хмельницького, Височана, 
Вільшанецька, Довбуша, Набережна, Полуботка, Поповича, Сі-
чових Стрільців, Америка, Івасюка, Січинського, Слобода, 8 
Березня, Кушнірська, Мазепи, Голуба, Пільна, Рибацька, Сірка, 
Незалежності, Об’їзна, Сонячна, Коломийська, Вісконта, Шев-
ченка, К. Левицького, Галицька.

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

34 шт.
Характеристика під’їзних шляхів: дорожнє полотно з ас-

фальтно-бетонним покриттям, підсипка з щебеню та відсіву, 
ущільнений ґрунт із щебенем та піском.

9. Характеристика об’єкту поводження з побутовими 
відходами. Полігон твердих побутових відходів поблизу се-
ла Рибне Тисменицького району Івано-Франківської області.

10. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурс-
них пропозицій.

Заяви приймаються за адресою: 77401, Івано-Франківська 
область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Галицька, 32. 

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

Конкурсні пропозиції учасників повинні подаватися осо-
бисто або поштою конкурсній комісії у конверті, на якому за-
значаються повне найменування і місцезнаходження органі-
затора та учасника конкурсу. 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій — 
20.11.2017 року до 12.00.

Педагогічний та учнівський колективи Липівської ЗОШ І-ІІІ ст. глибоко 
сумують з приводу смерті колишнього вчителя математики 

Івана Васильовича Гетьмана. 
Нехай земля йому буде пухом. Вічна пам’ять.

Сільські та селищні голови Тисменицького району висловлюють щирі 
співчуття своєму колезі — сільському голові Старого Лисця Анатолію Рома-
новичу Лущаку з приводу передчасної смерті сестри 

Марії Романівни Шнайдер.  
Словами не можна передати всю біль і печаль від втрати найріднішої лю-

дини! Нехай наші співчуття полегшать ваш біль. Нехай усемилостивий Господь 
прийме Її душу до Царства небесног. 

Майданська сільська рада 
Тисменицького району Івано-Франківської області

XX сесія VІІ скликання
Рішення

 від 14 вересня 2017 року с. Майдан
Про внесення змін до генерального плану села Майдан

Керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», 
ст. 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Наказом Мі-
ністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального гос-
подарства України від 16.11.2011 року 
№290 «Про затвердження Порядку роз-
роблення містобудівної документації», з 
метою актуалізації стратегії розвитку се-
ла Майдан та необхідністю удосконален-
ня територіального розвитку села, сесія 
Майданської сільської ради вирішила:

1. Розробити зміни до генераль-
ного плану села Майдан Тисменицько-
го району, Івано-Франківської області 
з включенням додаткових територій в 

межі населеного пункту та виготовити 
план зонування.

2. Виконавчому комітету Майдан-
ської сільської ради в установленому 
порядку виступити замовником, орга-
нізувати розроблення та подання місто-
будівної документації, зазначеної у п.1 
цього рішення на розгляд Майданської 
сільської ради.

3. Оприлюднити дане рішення в га-
зеті «Вперед».

4. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин.

Сільський голова 
М. ЗЕЛІНСЬКА

Життя – на служіння громаді
16 жовтня на 84-му році життя відій-

шов у вічність Іван Васильович Гетьман, 
лауреат районної премії ім. Романа Федо-
ріва, скромний сільський учитель, який по-
над півстоліття пропрацював на освітян-
ській ниві, та великий патріот і літописець 
рідного села Братківці.

Іван Гетьман народився другого черв-
ня 1934 року в селянській сім’ї. Навчався 
в семирічній школі рідного села, в 1953 р.  
закінчив середню школу в с. Черніїв та по-
ступив на фізико-математичний факультет 
Станіславського педінституту, який успіш-
но закінчив 1957 року.

З 1957 по 1963 р. вчителював у Трос-
тянецькій середній школі Долинського району, а з 1963-го більше 47 років 
працював учителем Липівської загальноосвітньої школи.

Водночас Іван Васильович проводив велику пошукову роботу як краєзна-
вець, фольклорист, був дописувачем багатьох періодичних видань (друкував-
ся під псевдонімом М. Івасюк) та залишив по собі багатий творчий спадок. У 
його доробку шість книг, які видав власним коштом. Серед них два видання 
ґрунтовного краєзнавчого дослідження «Історія села двох братів. Братківці» 
(2002, 2007), повість-притча «Люлька Наливайка», книги «Вибране», «Пово-
роти долі». Він був упорядником кількох збірок. Останнє видання «Виявлені 
документи розповіли» побачило світ влітку 2016-го. Краєзнавча й літератур-
на праця Івана Гетьмана відзначена премією імені його славетного земляка 
й родича Романа Федоріва.

На подвір’ї батьківської хати син теслі Іван поставив хрест, збудував ка-
плицю й посадив дуб. То така скромна пам’ятка. Але незнищенною пам’яткою 
про Івана Гетьмана будуть для поколінь його книги.

Вічная пам’ять!

Родина, Братковецька сільська рада, працівники соціальних закладів, 
учасники художньої самодіяльності, громадськість села, 

колектив Липівської ЗОШ, редакція газети «Вперед»

Тисменицька районна державна адміністрація та Тисменицька районна 
рада висловлюють щире співчуття сільському голові с. Старий Лисець, голо-
ві Асоціації сільських та селищних рад Тисменицького району ЛУЩАКУ Ана-
толію Романовичу у зв’язку із важкою втратою – смертю 

сестри.
Нехай наше співчуття полегшить біль вічної розлуки із рідною людиною. 

Тисменицька міська рада повідомляє про початок процедури розгляду та вра-
хування пропозицій громадськості щодо розгляду містобудівної документації:

— для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) в урочищі «Ставищі» м. Тисмениця;

— для встановлення тимчасової споруди по вул. Липова в м. Тисмениця. 
Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються 

до 20 листопада 2017 року за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька,  32 в кабі-
неті земельного відділу (другий поверх міської ради). Громадські слухання бу-
дуть проводитись 21 листопада 2017 року о 14.00 в залі засідань Тисмениць-
кої міської ради. 

Загвіздянська сільська рада
Тисменицького району Івано-Франківської області

19 сесія Загвіздянської сільської ради 
7 демократичного скликання

РІШЕННЯ
від 18.10.2017 року                                                  с. Загвіздя

Про місцеві податки та збори
Відповідно до Податкового кодексу 

України, Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи» керуючись ст. 25, 26 
і 69 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» сесія Загвіздянської 
сільської ради вирішила:

1. Ставка земельного податку за зе-
мельні ділянки, нормативну грошову оцін-
ку яких проведено (незалежно від місцез-
находження):

1.1. У відповідності до п.274.1 Подат-
кового кодексу України ставка податку за 
земельні ділянки, нормативну грошову 
оцінку яких проведено, встановлюється:

— за земельні ділянки для ведення 
ОСГ 3% від нормативно-грошової оцінки.

— за земельні ділянки для ведення 
ІЖБ 0,2% від нормативно-грошової оцінки.

— за земельні ділянки для ведення 
товарного с/г виробництва від норматив-
но-грошової оцінки 3%;

— за земельні ділянки зайняті жит-
ловим фондом, які використовуються без 
утримання прибутку встановлюється 0,2% 
від нормативно-грошової оцінки;

— за земельні ділянки, які перебува-
ють у постійному користуванні суб’єктів 
господарювання юридичних осіб ставки зе-
мельного податку встановлюються в роз-
мірі 6% від нормативно-грошової оцінки;

— за земельні ділянки зайняті нежит-
ловим фондом (окремі будівлі та споруди 
та їх части) для фізичних осіб комерцій-
ного призначення — 1% від нормативної 
грошової оцінки;

— за земельні ділянки для ведення 
садівництва — 0,2% від нормативної гро-
шової оцінки;

— за землі енергетики 3% від норма-
тивної грошової оцінки;

— за землі за межами населеного пункту 
в розмірі 5% від нормативно-грошової оцінки.

2. Ставки податку для об’єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості, що перебува-
ють у власності фізичних та юридичних осіб 
встановлюються у відсотках до розміру мі-
німальної заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня звітного (податкового) року, 
за 1 кв. метр бази оподаткування.

3. Встановити ставки податку на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки для фізичних осіб станом на 01.01.2018 
року в таких розмірах:

а) 0,1 відсотка — для квартири/квар-
тир незалежно від їх кількості, житлова 
площа яких перевищує 60 кв. метрів;

б) 0,1 відсотка — для житлового будин-
ку/будинків незалежно від їх кількості, жит-
лова площа яких перевищує 120 кв. метрів;

в) 0,1 відсотка для різних типів об’єктів 
житлової нерухомості, в тому числі їх част-
кою (у разі одночасного перебування у влас-

ності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків, у тому числі їх 
часток) незалежно від їх кількості, житлова 
площа яких перевищує 180 кв. метрів;

г) за наявності у власності платника по-
датку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, 
в тому числі його частки, що перебуває у влас-
ності фізичної чи юридичної особи - платни-
ка податку, загальна площа якого перевищує 
300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. 
метрів (для будинку), ставка податку стано-
вить 25 000 гривень на рік за кожен такий 
об’єкт житлової нерухомості (його частку);

д) 0,1 відсотка — для інших видів не-
житлової нерухомості.

4.  Встановити ставки податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки для юридичних та фізичних осіб — 
підприємців в таких розмірах:

а) 0,5 відсотка — для об’єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості.

Пільга з податку не надається:
— якщо об’єкт/об’єкти оподаткування, 

якщо площа таких об’єкта/об’єктів переви-
щує п’ятикратний розмір неоподатковува-
ної площі, затвердженої рішенням органів 
місцевого самоврядування;

— об’єкти оподаткування, що вико-
ристовуються її власниками з метою одер-
жань доходів (здаються в оренду, лізинг, 
позичку використовуються у підприєм-
ницькій діяльності).

Пільга з податку надається для гро-
мадських об’єднань, благодійних організа-
цій України, статути (положення) яких зареє-
стровано у встановленому законом порядку 
та використовуються забезпечення діяльнос-
ті, передбаченої такими статутами.

Сільський голова П. ДРАГАНЧУК



20 жовтня
2017 року № 42 5Вибори

Володимир  КАТАМАЙ ,  позив-
ний  «Боже» ,  старший  сержант , 
учасник  АТО,  два  з  половиною 
роки  захищав  Україну  (з  них  17 
місяців  на  передовій) ,  пройшов 
від  Станиці  Луганської  до  Зай-
цевого : 

Знаю  Романа  Крутого  б іль -
ше  15  років .  Він  –  патріот  своєї 
землі ,  професіонал  своєї  справи , 
вірний  друг  і  товариш .  Пишаюся 
дружбою  з  ним .  Впевнений ,  що 
його  досвід ,  небайдужість  до  долі 
людей ,  велике  бажання  змінити 
життя  принесе  користь  нашій  но -
воствореній  громаді .   Вірте ,  він 
не  підведе !

Євген  НИЩУК , 
голос  Майдану : 
Як  виходець  з  Тис -

мениччини ,  знаю ,  що 
у  кожному  і з  с іл  Ям -
ниць ко ї  об ’єднано ї 
територ і ально ї  г ро -
мади  є  прекрасні  на -
ц і ональн і  т радиц і ї . 
Колективи  художньої 
самодіяльності ,  ство -
рені  понад  сто  років 
том у ,  з б е р і г аю т ь  і 
сьогодні  свою  само -
бутність .  Впевнений , 
що  так  буде  і  надалі . 
ОТГ  дас ть  поштовх 
для  розвитку  нових 
талантів  та  створен -
ня  нових  колективів .

Програма кандидата 
на посаду голови Ямницької 
сільської ради об’єднаної 
територіальної громади 

Романа Крутого

Андрій  РОМАНЧУК ,  керуючий  партнер  ЮК  «МОРІС  ГРУП»: 

Висловлюю  свою  підтримку  кандидату  на  посаду  голови  Ямниць -
кої  об ’єднаної  територіальної  громади  Роману  Крутому.  Нові  звер -
шення  можливі  завдяки  новим  людям .  Ми  впевнені ,  що  саме  Роман 
Крутий  зможе  забезпечити  належний  рівень  життя ,  соціальну  ста -
більність  та  сталий  розвиток  громади ,  бо  має  необхідний  досвід  та 
знання .  Дуже  раді ,  що  такі  люди  присвячують  себе  служінню  народу. 

БАЖАЄМО  УСПІХІВ  ТА  НАСНАГИ !

З  повагою  —  керуючий  партнер  ЮК  «МОР ІС  ГРУП» 
Андрій  РОМАНЧУК

Добробут людей – розвиток громад – сила держави 

Моя мета – разом з вами створити гідну громаду, в якій кожен буде почуватися добрим 

господарем. Вважаю найважливішим своїм завданням забезпечити високий рівень економіч-

ного і культурного розвитку об’єднаної громади, зберігши при цьому історичну та культурну 

ідентичність кожного села. 

Основні пріорітети управління об’єднаною громадою:

Розвиток місцевої економіки
сприяння розвитку малого та середнього бізнесу на території ОТГ, підтримка існуючих 

бюджетоутворюючих підприємств, залучення інвесторів, створення нових робочих місць;
розробка веб-сайту українською та англійською мовами для промоції громади, як вигід-

ного місця для ведення бізнесу та інвестування;
 прозорість дій керівництва ОТГ у використанні бюджетних коштів для вирішення на-

гальних потреб громади.

Підвищення якості життя в об’єднаній громаді
 ремонт доріг та освітлення вулиць у всіх селах, встановлення світлофорів у селах Тя-

зів та Павлівка;
 забезпечення маршрутним автобусним сполученням сіл ОТГ та продовження тролейбус-

ної лінії до села Тязів;
 надання якісних комунальних (водопостачання, каналізація, вивіз сміття) та адміністра-

тивних послуг населенню;
 розширення існуючого комунального підприємства, закупівля необхідної техніки (сміт-

тєзбиральна та асинізаторна машини, малогабаритна техніка для потреб селян), ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ;

 якісне і доступне медичне обслуговування, збереження мережі лікувальних закладів 
з надання первинної медичної допомоги, забезпечення їх сучасним медичним обладнанням, 
ремонт приміщень, придбання реанімобіля, збільшення кількості місць денного стаціонару, 
створення центру паліативної допомоги для одиноких, інвалідів та важкохворих;

 програма підтримки материнства та дитинства (надання матеріальної допомоги мате-
рям при народженні дитини); 

 розвиток та збільшення фінансування соціальних програм.

Забезпечення культурних потреб жителів громади 
та сприяння здоровому способу життя

 ремонт існуючих будинків культури та будівництво нових у селах Ямниця та Павлівка, під-
тримка та розвиток художньої самодіяльності в усіх селах ОТГ, залучення в колективи молоді;

 створення сучасного центру розвитку та дозвілля молоді;
 створення на базі Ямницької музичної школи сучасної дитячої школи мистецтв;
 розробка та впровадження Програми зі збереження історичних та культурних пам’яток 

у селах, підтримка громадських організацій, церковних громад, книговидання, випуск газети 
«Ямницька ОТГ»;

 розвиток спорту, створення дитячої спортивної школи, будівництво об’єктів спортивної 
інфраструктури.

Підвищення якості надання освітніх послуг
 покращення матеріальної бази дошкільних та освітніх установ, розширення їх мережі у 

селах Павлівка, Сілець, Тязів;
 підтримка обдарованої молоді, запровадження іменних стипендій;
організація безкоштовного харчування для учнів початкових класів усіх шкіл ОТГ.

Шановна громадо, я йду на вибори з розумінням великої відповідальності 

перед Вами. Готовий працювати задля покращення життя нашої новостворе-

ної громади, реалізації спільних планів і проектів, сподіваюсь на Вашу ініціа-

тиву та підтримку.

Закликаю усіх Вас прийти на вибори, які відбудуться 29 жовтня 2017 року і 

зробити свій вибір.

Не будьте байдужими. Від Вашого голосу залежить майбутнє нашої громади. 

З повагою — Роман КРУТИЙ

К и р  В о л о д и м и р  ( В І Й -
Т И Ш И Н ) ,  А р х і є п и с к о п  і 
Ми т р о п о л и т  І в а н о - Фр а н -
к і в с ь к и й : 

З н а ю  г о л о в у  Т и с м е -
н и ц ь к о ї  р а й о н н о ї  р а -
д и  Р о м а н а  К р у т о г о ,  я к 
л ю д и н у  в и с о к о ї  к у л ь т у -
р и :  л ю д я н и й ,  п о р я д н и й  і 
п р а в д и в и й .  В и х о в у в а в с я 
у  с в ящ е н и ч і й  р од и н і .  Лю -
д и н а ,  я к а  в і р и т ь  у  Б о г а  і 
в и к л и к а є  д о в і р у  д о  с е б е . 
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 — ЗНАЮ, ЩО БУДУЧИ ГОЛОВОЮ ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РА-
ДИ, ВИ АКТИВІЗУВАЛИ РОБОТУ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ. 

— Уже багато років наш район співпрацює з ґміною Стшельце 
Опольськє (Республіка Польща), містом Бандера штат Техас (США). 

Протягом останніх двох років у рамках підписаних угод, відбувався 
обмін офіційними делегаціями,  за кордон їздили школярі Тисме-
ниччини, проводилися спільні спортивні змагання з легкої атлети-
ки, ми вивчали досвід роботи пожежних дружин у ґмінах Польщі, 
нещодавно отримали від польських партнерів пожежну машину з 
обладнанням. Така співпраця буде продовжуватися. Уже в листо-
паді у Республіку Польща для навчання поїде представник пожеж-
ної служби від нашої ОТГ.

Європейська спільнота активно підтримує створення об’єднаних 
громад в Україні, тому робота над міжнародними проектами, спів-
праця з країнами Євросоюзу сприятиме залученню коштів у бю-
джет громади.

— НЕЩОДАВНО ЯМНИЦЬКУ ШКОЛУ (НВК) ВІДВІДАЛА МІНІСТР 
ОСВІТИ І НАУКИ ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ. ВОНА БУЛА ЗАХОПЛЕНА РІВНЕМ 
МАТЕРІАЛЬНОГО І ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛАСІВ, КОМФОРТ-
НИМИ УМОВАМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ. ЧИ МОЖУТЬ НА ТАКІ 
УМОВИ СПОДІВАТИСЯ УЧНІ І ВЧИТЕЛІ СІЛ ПАВЛІВКА, ТЯЗІВ І СІЛЕЦЬ?

— Звичайно. Те, що зроблено в Ямницькій школі за останні роки, 
це — завдяки співпраці сільських депутатів та благодійного фонду 
ПАТ «Івано-Франківськцемент», який, тільки за останній рік, вклав 
у навчальний заклад 11 мільйонів гривень. Обравши мене головою, 

така співпраця продовжиться і аналогічні школи будуть у всіх наших 
селах. Та й не лише школи. 

Медичне обслуговування наших людей сьогодні не витримує 
ніякої критики. Тому, не чекаючи медичної реформи, ми будемо ре-
формуватися знизу, обладнувати наші центри надання первинної 
медичної допомоги всією необхідною медичною технікою, ремон-
тувати приміщення, створимо центр паліативної допомоги для важ-
кохворих, інвалідів та одиноких громадян. Обіцяю, що ні одне село 
не буде почуватися обділеним.

— У НАШІЙ РОЗМОВІ ВИ БАГАТО РАЗІВ ПОВТОРЮВАЛИ ВИСЛІВ: 
ДОРОГУ ДОЛАЄ ТОЙ, ХТО ЙДЕ. ЦЕ ПРЯМО ВКАЗУЄ НА НАЯВНІСТЬ 
У ВАС АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ.  КОЖЕН КРОК, ЯКИМ ЙДЕТЕ, 
ПОМІТНИЙ УСІМ! ПРО ЯКИЙ З НИХ МОЖЕТЕ РОЗПОВІСТИ ДОКЛАД-
НІШЕ? І ЧИ НА УСІ ЗАДУМИ ВИСТАЧАЄ ЧАСУ?

— Роботи я не боюся. Головне, щоб вона була результативною. Я 
ніколи не працював у режимі, коли приходиш на роботу о 8-ій ранку, 
а о 17-ій уже йдеш додому. Коли присвячуєш себе роботі з людьми, 
графік роботи зовсім інший. Як керівник району, постійно відвідую 
села особисто, знаю усі проблеми і труднощі. Багато речей вдалося 
зрушити з місця завдяки спільній налагодженій праці з депутатами 
районної ради та сільськими головами. 

За два роки роботи зміг довести, що навіть у важкі для дер-
жави часи можна працювати і отримувати результат. Ми почали 

вирішувати на Тисмениччині багато проблемних питань: від при-
дбання принтера до сільської бібліотеки, заміни вікон у школах 
та довгоочікуваного ремонту наших доріг до встановлення ди-
тячих і спортивних майданчиків, відкриття навчально-виховних 
комплексів (наш район займає перше місце у області), ремонту 
будинків культури та завершення будівництва дитячих садоч-
ків-довгобудів. 

Я ніколи не обіцяю того, в чому сумніваюся. Мій життєвий прин-
цип: «Сказав – зробив!»

Добре знаю і теперішні проблеми, вирішення яких, треба спільно, 
разом продовжувати у селах нашої майбутньої територіальної гро-
мади. Конкретніше, вони окреслені у моїй передвиборчій програмі.

Я налаштований на діалог, компроміс і єднання. Відкритий  для 
всіх. Я зроблю діяльність сільської ради об’єднаної територіальної 
громади прозорою.

— НА ТИСМЕНИЧЧИНІ ДОБРЕ ВІДОМО, ЩО ВИ Є ЗАТЯТИМ СПОРТС-
МЕНОМ, ФУТБОЛІСТОМ.

— Дійсно, моїм справжнім захопленням з дитинства був і зали-
шається спорт. Я граю у футбол. Представляв наше місцеве само-
врядування у Всеукраїнських спартакіадах: два роки поспіль збірна 
представників місцевого самоврядування Івано-Франківської області 
займала перше місце. Переконаний, що пропаганда занять спортом, 
активного способу життя молоді є пріоритетом. 

Тому ініціював турнір з міні-футболу серед школярів району (учні 
9-го класу та молодші) на кубок голови Тисменицької районної ради. 

Отримані грошові премії юні учасники турніру мають можли-
вість витрачати на покращення спортивної бази рідного навчаль-
ного закладу.

Впевнений, що ця практика на Тисмениччині буде продовжена. 

Вибори

Роман КРУТИЙ: Дорогу 

Виступ Р. Крутого на святкуванні 50-річчя Тисменицького району

Зустріч з міністром освіти і науки  Л. Гриневич у Ямницькому НВК Нагородження переможців конкурсу «Обдаровані діти Тисмениччини» 

Святкування 795-річчя Тязева

Запис у гостьовій книзі під час урочистостей у німецькому місті Зост

Під час урочистостей з нагоди Дня Державного Прапора з амбасадором від 
міста Бандера (США) Е. Дугош Гудлі 

Святкування Дня Незалежності України разом із делегацією з Польщі

Відкриття Сілецького НВК
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Програма розвитку футболу у Тисменицькому районі – це фі-
нансування реєстраційного внеску футбольних команд на кожен 
сезон змагань.

 Так вирішуються складні фінансові проблеми футбольних ко-
манд на початковому етапі участі у чемпіонаті з футболу Тисмениць-
кого району.

Футбольні майданчики зі штучним покриттям, стадіони, спор-
тивні майданчики, басейни будуть незабаром у всіх наших селах. 
Бо це – запорука виховання здорової нації.

УСІ МОЇ ПЛАНИ НА МАЙБУТНІЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ БУ-
ЛИ Б НІЧОГО НЕ ВАРТИМИ І НЕПОВНИМИ, ЯКБИ Я НЕ ЗГАДАВ 
У НИХ ПРО НАШИХ ЗАХИСНИКІВ. СЬОГОДНІ ЙДЕ ПІДСТУПНА, 

ГІБРИДНА ВІЙНА ПРОТИ УКРАЇНИ. І ЖОДЕН ПУНКТ ПРОГРА-
МИ БУДЬ КОГО З КАНДИДАТІВ НІЧОГО НЕ ВАРТИЙ БЕЗ ЩО-
ДЕННОГО ПОДВИГУ ПОБРАТИМІВ НА СХОДІ. ЗАВДЯКИ ЇМ, МИ 
СЬОГОДНІ ПЛАНУЄМО, ДИСКУТУЄМО, ОБІЦЯЄМО, ОБИРАЄМО. 
ЗАВДЯКИ ЇМ МАЄМО ШАНС ЗМІНИТИ СВОЄ ЖИТТЯ І ЖИТТЯ 
СВОЇХ ДІТЕЙ!

Від початку війни Україну захищали більше 600 воїнів з Тисменич-
чини. З них: 35 ямничан, 13 жителів Павлівки, 6 — Сільця, 17 – Тязева. 

На рівні нашої об’єднаної Ямницької громади дбатиму та підтри-
муватиму їх та їхні сім’ї. Щоб подвиг нинішніх героїв був гідно поціно-
ваний! Робитиму це заради майбутнього наших дітей та онуків. Пере-
конаний – ми переможемо! Бо з нами Бог. І правда – на нашому боці.

— ЯКИМ Є ВАШ ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП У РОБОТІ? 
— Моя переконлива позиція — треба звітувати перед людь-

ми про планування, розподіл та використання бюджетних коштів 
на потреби громад: культуру, освіту, охорону здоров’я, соціальну 
сферу. Люди будуть знати звідки беруться і як використовують-
ся кошти громади. 

Громадські слухання, звіти стануть практикою у моїй роботі.
— ЩО Б ВИ ПОБАЖАЛИ СВОЇМ ОПОНЕНТАМ?
— Я бажаю своїм опонентам оптимізму і добра. Хай перемага-

ють наші плани, ідеї, проекти, від яких переможцем буде новоство-
рена об’єднана громада.

Вибори

долає той, хто йде

Аматори сцени з Павлівки на відкритті БК в Братківцях

Зустріч з ветеранами УПА та  воїнами АТО
Свято першого дзвоника в Ямницькому НВК

Відкриття дитячого ігрового майданчика в Павлівці Минулорічний турнір з мініфутболу серед учасників АТО

Подарунок від голови районної ради на відкритті 
стадіону в с. Чорнолізці Нагородження переможців турніру на кубок голови районної ради з мініфутболу Новий спортивний майданчик в с. Милування

Подарунок від  ґміни Стшельце Опольськє пожежна машина з обладнанням  
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  БІОГРАФІЯ

Роман  КРУТИЙ  народився  21 листопада  1978 року  в  м .  Івано -Франківськ .
Освіта  вища.  У  2000 році  закінчив  юридичний  факультет  Прикарпатського  універси -

тету  ім .  В .  Стефаника ,  спеціальність  «Правознавство», за  фахом  юрист . 
Досвід  роботи:  з  2000 по  2015 рік  – працював  юрисконсультом ,  а  пізніше  — началь -

ником  юридичного  відділу  ПАТ « Івно -Франківськцемент». 
З  грудня  2015 року  дотепер   — голова  Тисменицької  районної  ради .
Виборні посади: депутат Тисменицької районної ради VI-VII демократичного скликання.
З  2015 р .   до  теперішнього  часу  — голова  Тисменицької  районної  ради .
Нагороди: у 2012 році нагороджений подякою голови Івано-Франківської обласної ради.
В  2013 році  нагороджений  подякою  голови  Тисменицької  районної  ради .
Сімейний  стан:  з  дружиною  виховуємо  сина .

Ямницька ОТГ об’єднує 7778 жителів, з яких 676 учні, 1849 пенсіонерів
 Загальна площа території громади — 76,29 км2.
 Три навчально-виховні комплекси
 Одна загальноосвітня школа І-ІІ ст.
 Один дитячий садочок
 Дві лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини, два ФАПи, 

пункт надання ветеринарної допомоги
 Чотири будинки культури
 Чотири бібліотеки
 Чотири поштові відділення
 Одна філія ощадбанку

День мужності й слави 
Чотирнадцятого жовтня, разом з усією Україною, Тисмениця відзначала свято 
Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України, а також День укра-
їнського козацтва та 75-у річницю створення Української Повстанської Ар-
мії. Спільна молитва за наших колишніх і нинішніх захисників, участь в уро-
чистостях очільників району та райцентру, ветеранів і військовослужбовців, 
добрі слова на адресу тих, кому присвячувалися урочистості, їх відзнаки та 
нагороди — таким був той день у Тисмениці.

На заходи прибули голова РДА Іван 
Семанюк та його заступники, заступник го-
лови районної ради Ігор Федоришина місь-
кий голова Степан Сворак, духовенство. 
Нашу гордість і славу представляли сиво-
чолі упівці, учасники АТО, воїни-афганці.

Розпочалися заходи літургією в хра-
мах. А згодом від церков Святого Мико-
лая та Святого Архістратига Михаїла до 
пам’ятника Борцям за волю України ви-
рушила урочиста хода мешканців і гостей 
містечка. Керівники району разом із вете-
ранами й бійцями принесли до монумента 
символічні квіти.

З привітальним словом на централь-
ній площі Тисмениці виступили представ-
ники влади, а також керівник Державної 
служби України у справах ветеранів війни 
в Івано-Франківській області Володимир 
Веркалець, голови районних організацій 

Братства воїнів ОУН-УПА Петро Галига, 
Української спілки ветеранів Афганістану, 
волонтер Дмитро Сатур та голова Спілки 
учасників АТО в Тисменицькому районі Іван 
Стефанів, військовий комісар Тисмениць-
кого районного військового комісаріату 
Олександр Діденко.

Відбулося відзначення воїнів УПА, ве-
теранів АТО, учасників бойових дій на тери-
торії Республіки Афганістан, священиків, во-
лонтерів. Ігор Федоришин та Іван Семанюк 
вручили відзнаки Івано-Франківської облас-
ної державної адміністрації та обласної ради 
«За бойову звитягу», ювілейні відзнаки Івано-
Франківської обласної ради з нагоди 75-річчя 
створення УПА, спільні грамоти голови Тис-
меницької районної державної адміністрації 
та Тисменицької районної ради, відзнаки «За 
участь в антитерористичній операції» та інші 
почесні нагороди.

Після віча учасники урочистостей 
побували біля поховань українських ге-
роїв на міському цвинтарі та біля моги-
ли воїнам УПА по вулиці Слобода, де на 
знак пам’яті й вдячності поклали квіти.

Для ветеранів трьох поколінь органі-
зували святковий обід, під час якого Іван 
Стефанів та Дмитро Сатур продовжили на-
городження медалями, грамотами учасни-
ків бойових дій, ветеранів УПА, а також тих, 
хто допомагав і допомагає збройним силам 
України в якості волонтерів. Так, серед від-
значених пам’ятною медаллю «За благодій-
ну діяльність» священики: отець-капелан 
Володимир Гринишин, отці Володимир Ко-
валишин, Руслан Андрусяк, Роман Микіє-
вич, Микола Понайда, Василь Лесюк. Таку 
ж медаль отримала мешканка Тисмениці 
Мирослава Дячун. Близько двадцяти чоло-
вік відзначені спільними грамотами Спіл-
ки учасників АТО та ветеранів Афганістану.

Дякуємо за допомогу в організа-
ції заходів головам Тисменицької ра-
йонної ради Р. Крутому та Тисменицької 
РДА Іванові Семанюку, відділу культури 
РДА, підприємцям Ігореві Фицику, Лілії 
Грам, Михайлові Дем’яніву, фірмі «Арі-
он» та всім небайдужим, що доклали-
ся до праці.

Наш кор.

 Передвиборна агітація

Віче пам’яті в Ямниці



20 жовтня
2017 року № 42 9Телетиждень4 Ïðîãðàìà òåëåïåðåäà÷

  (2017-10-23)

  (2017-10-24)

  (2017-10-25)

 (2017-10-26)

 

 «1+1»

ICTV

5 
 

 « »

 « »

 

 «1+1»

ICTV

5  

 « »

 « »

 

 «1+1»

ICTV

5 

 

 « »

 « »

 

 «1+1»

ICTV



10 20 жовтня
2017 року № 42 Телетиждень 5Ïðîãðàìà òåëåïåðåäà÷

`   (2017-10-27)

  (2017-10-28)

  (2017-10-29)

 

 «1+1»

ICTV

5 

 

 « »

 « »

  «1+1»

ICTV

5 

 

 « »
 « »

 
 «1+1»

ICTV

5 

 

 « »

 « »

5 

  « »

 « »

   



20 жовтня
2017 року № 42 11

Овен
Ви неймовірно енергійні, 
не завжди послідовні, але 
завжди швидко знайдете 
правильне продовження 
для будь-якої ситуації. Не-

зважаючи на велике бажання швидше 
досягти поставленої мети, періодично 
все ж змушуєте себе повертатися тро-
хи назад і приводити в порядок те, що 
залишилося незакінченим. 

Телець
Об’єктом вашої пильної 
уваги і докладання зусиль 
буде те, що ви привезли з 
останнього відрядження. 

Всьому цьому треба дати лад, і бажано 
швидше. На горизонті починає маячіти 
солідний куш, але він виявиться у вас в 
руках не раніше, ніж ви виконаєте взяті 
на себе зобов’язання.

Близнюки
Ви красномовні і привабли-
ві, вмієте не тільки справити 
перше враження, але і не зі-
псувати його при подальших 

контактах. Хоча ви часом видаєте се-
бе не за того, ким є насправді. Але за-
раз це хвилює вас найменше, бо своїм 
головним завданням ви вважаєте схи-
лити співрозмовника на свій бік в ім’я 
досягнення кінцевої мети.

Рак
Ніщо не даватиметься легко. 
Навколишній світ не тільки 
не побажає прогинатися, але 
все намагатиметься прогну-

ти вас. Хоча, всі ці баталії більше нагаду-
ють якийсь спектакль, ніж реальні бої. 
По можливості на тиждень відкладіть 
серйозні поїздки.

Лев
Ви честолюбні і горді, і тому 
будете намагатися керувати 
колегами, навіть не займа-
ючи адміністративної поса-

ди. І, до речі, у вас це вийде чудово. 
Домашні та друзі також погодяться з 
вашим лідерством, і навіть шеф часом 
буде відчувати себе не зовсім затишно.

Діва
Нехай оточуючі демонстру-
ють броунівський рух, по 
дорозі з точки «А» в точку 
«Б» нескінченне число разів 

змінюючи напрямок руху. Ви ж зробите 
всього один маленький крок – але по 
прямій, заощадивши сили, нерви, час і, 
можливо, гроші. 

Ваги
Вас небезпідставно вважа-
ють авторитетом у своїй 
галузі. Кожен раз при вирі-
шенні складного питання ви 

наочно демонструєте неабиякі знання, 
кмітливість і повну компетентність. І ви 
будете задаватися... Вам це будуть дуже 
довго прощати, але потім без поперед-
ження раптом перестануть... Рада зірок: 
іноді поглядайте на себе збоку.

Скорпіон
Що легко прийде, так само 
легко й піде, хоча ви зби-
ралися спростувати відому 
приказку. А які плани буду-

вали! А чого вже наобіцяли! Обіцяне до-
ведеться виконувати, а те, яким чином, 
ви визначитеся трохи згодом. Дуже мо-
же статися, що на наступному тижні ви 
повернете все з лишком.

Стрілець
У свята й будні, вдень і вночі в 
будь-який час ви точні і скру-
пульозні у всьому. І це прино-

сить вам особливе задоволення, адже 
задоволення від виконання самому собі 
поставленої задачі дає вельми витонче-
ний кайф. Проте, зайва пунктуальність 
може стати і причиною стресів – адже 
не кожен так само обов’язковий, як ви!

Козеріг
Ви кмітливі, заповзятливі, 
схоплюєте все на льоту і тут 
же починаєте діяти. Малень-

ка порада: спробуйте все ж робити ма-
ленькі паузи між отриманням інформа-
ції, прийняттям рішення і початком дії. 
Це дозволить заощадити сили і засоби. 

Водолій
Ваші пристрасті – це при-
страсті розуму. Вас цікав-
лять філософія, психоло-
гія, духовні знання, точні 

абстрактні науки – математика, фізи-
ка, а також мистецтво, музика і літера-
тура. Але все – більше від розуму, а не 
від серця. Тому і немає вам спокою, бо 
розум завжди у сум’ятті, і лише душа за-
вжди блаженна.

Риби
Будучи невиправним роман-
тиком, ви знову відчуєте не-
задоволеність людьми, котрі 
вас оточують, і обставинами. 

Ви готові плисти від одного роману до 
іншого. А може, ви вже відчалили і пли-
вете за волею вітру і хвиль, не напружу-
ючись і споглядаючи. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 23 по 29 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. Тис-
мениця по вул. Шевська. Тел.: 067 665 12 32.
 Кормовий буряк.  Тел.: 066 923 32 21.
 Два комплекти кахелю,  недорого. Ціна до-
говірна. Тел.: 066 136 21 66.

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, трак-
тор, 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.

  КРОСВОД

По горизонталі: 1. Легкий матер’я-
ний дашок для захисту від сонця. 7. 
Площа, де проводились народні збори 
у стародавній Греції. 8. Столиця Ефіо-
пії Аддис-…. 12. Високе стояче дзер-
кало. 13. Пісня на честь Аполлона. 
14. Гроно. 17. Шафка для ікон. 18. По-

чаток шахової партії. 20. Естонський 
духовий музичний інструмент. 23. Зо-
браження оголеного тіла людини. 24. 
Підвісна сітка для лежання. 25. Рід 
пива. 26. Човен Тура Хейєрдала. 30. 
Недолік. 31. Письмове банківське по-
відомлення. 32. Японська хурма. 35. 

Грузинський кукурудзяний коржик. 
36. Штат США. 37. Кава з морозивом. 
40. Ріка в Україні та Румунії. 41. Диск 
для гри в хокей. 43. Морська зірка.

По вертикалі: 2. Біополе людини. 
3. Літера латинського алфавіту. 4. Аф-
риканська корова. 5. Елітна частина 
армії Александра Македонського. 6. 
Вигнанець на Кавказі. 9. Здобна бу-
лочка особливої форми. 10. Посудина 
для дослідів. 11. Автомобіль для бук-
сирування. 15. Японський острів, що 
входить в архіпелаг Рюкю. 16. Пові-
тряний флот. 18. Богиня дикої приро-
ди у римській міфології. 19. Промис-
лова камбала. 21. Дуже тонка про-
зора тканина. 22. Токсична амфібія. 
27. Успіх. 28. Одиниця виміру рідин 
в Англії та США. 29. Риб’яча печінка. 
33. Корейський струнний смичковий 
музичний інструмент. 34. Ріка в Єв-
ропі. 38. Дипломат. 39. Релігійний 
суддя у мусульман. 42. Автор «На-
ливайко».

Відповіді на кросворд в № 41:
По горизонталі: 1. Акваліт. 6. 

Адад. 7. Какі. 9. Манта. 11. Ген. 12. 
Сакля. 18. Абак. 19. Рандеву. 20. 
Аман. 23. Конто. 24. Аделі. 28. Атол. 
29. «Брехуну». 30. Корт. 33. Піала. 34. 
Мім. 35. Херес. 38. Диня. 39. Люкс. 
40. Ксистон.

По вертикалі: 2. Крам. 3. Інам. 4. 
«Щастя». 5. Мінас. 8. Верді. 10. Асар. 
13. Лема. 14. Балаган. 15. Пантера. 
16. Авадана. 17. Анданте. 21. Мох. 22. 
Блю. 25. Лорі. 26. Чхнія. 27. Доде. 31. 
Гладь. 32. Берсо. 36. Аніс. 37. Бюро.
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38 39
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ПП «СТАЛКЕР-ІВ» (код ЄДРПОУ 22163926) 
має намір отримати Дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами котельні 

Підприємство:  76014, вул. Є. Коновальця 103, м. Іва-
но-Франківськ, тел.: 067-342-09-81. 

Площадка №1 – паливна, м. Івано-Франківськ, с. Ми-
китинці, вул. Ясенева, 4. Паливна функціонує для тепло-
постачання приміщень магазину. Річний виробіток тепла 
— 75 Гкал/рік.

Площадка №2 – паливна, м. Івано-Франківськ, вул. Ко-
билянської, 24. Паливна функціонує для теплопостачання 
складських та адмінприміщень. Річний виробіток тепла — 
50 Гкал/рік.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів, в 
залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення ат-
мосферного повітря, оскільки відповідно до  Переліку за-
бруднюючих речовин та порогових значень потенційних ви-
кидів за якими здійснюється державний облік, забруднюючі 
речовини не перевищують порогові значення.

Валовий викид забруднюючих речовин становить 1,36 
т/рік, в тому числі: 

— азоту діоксид — 0,08 т/рік, 
— вуглецю оксид – 1,21, 
— суспендовані тверді частки – 0,07 т/рік. 
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих тех-

нологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих 
речовин не розробляються.

За більш детальною інформацією звертатись на підпри-
ємство або до органів місцевої влади за адресою: 76004, 
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел.: (0342) 
55-65-15; е-mail: mvk@il.if.ua   

Терміни подання громадськістю зауважень – 30 ка-
лендарних днів з дня публікації повідомлення про намір 
отримати Дозвіл на викиди.
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Вітаємо!
Своє 55-річчя відзначає цими днями депутат Май-
данської сільської ради

Марія Олексіївна Гуляк.
Сільський голова, депутатський корпус, вико-

навчий комітет щиро вітають колегу з цим святом 
і сердечно бажають енергії й натхнення до праці, 
радості від близьких, рідних і друзів, домашнього 
достатку й затишку, щоб у душі завжди стояла со-
нячна погода, Бог дарував міцне здоров’я, щоб легко 
й світло стелилася життєва дорога на многая літ!

Вітаєм, бо дата сьогодні відмінна. Тож радісні будьте в цей день неодмінно!
Хай дім оминають тривоги і болі. Добра Вам, удачі, щасливої долі.
Хай серце зігріють любов і надія. І хочеться жити, і збудуться мрії!

Вітаємо!
Чоловік Ігор, сини Олексій та Володя, 
уся любляча родина щиросердечно 

вітають дорогу дружину, турботливу маму, 
чуйну доньку і лагідну невістку, 

добру людину, мешканку Вільшаниці
Олександру Федорівну ЛОБУР

з ювілеєм.
Наша дорогенька, хранителько домаш-

нього вогнища, чиє життя є прикладом то-
го, як треба шанувати людей і працю. Хай 
доля буде щедрою, Бог береже у здоров’ї та 
дарує велике жіноче щастя, джерело люд-
ської вдячності не вичерпується і наповнює 
серце світлом.

У цей святковий день хочемо побажа-
ти такого стану душі, щоб навіть Сонце сві-
тило ясніше. Нехай колесо долі котиться ще багато-багато років гладкою 
рівною дорогою.

Тобі, наша люба, найкраща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала — ми просимо в долі. Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба — сімейного затишку й мирного неба.

  ПОГОДА

У понеділок, 23 жов-
тня — дощ. Тем пера-
тура вночі: +9°С, вдень: 
+7°С. Вітер пів денно-
східний 5 м/с.

У вівторок, 24 жовтня 
— дощ. Ніч на темпера-
тура: +8°С, денна: +7°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
2 м/с.

У середу, 25 жовтня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +6°С, вдень: 
+13°С. Вітер-західний 
2 м/с.

У четвер, 26 жовтня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +11°С, денна: 
+17°С. Ві тер західний 4 
м/с.

У п’ятницю, 27 жовтня 
— дощ. Тем пература 
вночі: +11°С, вдень: 
+12°С. Вітер північно-
західний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Чорна бузина і калина достигли не 
по порі — чекай холодної і лютої зими.

  Якщо сороки рано замовкають — 
чекай холодної осені.

  Якщо високими поросли бур’яни, 
то зима буде сніжною, з частими за-
вірюхами.

  Синиці, сороки, сойки влітку ра-
но вмощуються на ночівлю — чекай 
холодної осені.

  Якщо до середини жовтня не оси-
палося з беріз листя — сніг ляже пізно.

  Червоний місяць — на вітер, блі-
дий — на дощ.

20 жовтня
  Денний сніг не лежить, а перший 

міцний сніг випадає вночі.
  Якщо земля вкриється сніжком, 

то через місяць бути справжній зимі.
23 жовтня — Євлампія

  Якщо на Євлампія ріжки місяця на 
північ — буде незабаром зима, і буде 
вона сувора, сніг ляже на суху землю.

  Якщо ріжки місяця на південь — 
чекай скорої зими, буде сльота і гря-
зюка до самої Казанської (4 грудня).

Наостанок

З ювілеєм!
Колеги по місцевому самоврядуванню вітають 

зі славним ювілеєм сільського голову Підлужжя (2006-2015 рр.) 
Надію Михайлівну БУРАЧОК.

З Тобою ми знайомі давно і це здорово, що в свят-
ковий день маємо можливість піднести подарунки та 
добрі побажання! Ти – справжній оптиміст, надійна 
людина і добра душа! Ми бажаємо в ювілейне свято 
завжди бути на висоті, любити життя і цінувати все, 
що дає Бог! Будь такою ж завзятою, красивою, со-
лідною і ставною жінкою, якою Ти і є зараз!

Хай життя цвіте пишною айстрою,
Все добре до Тебе звідусіль приліта.
Сердечно бажаємо гарного настрою,
Щастя, здоров’я на довгі літа!

Юні художники — хутровому місту
Особливого пафосу минулочетверговому заняттю вихованців класу образот-
ворчого мистецтва Тисменицької дитячої школи мистецтв імені Йова Кня-
гиницького додала присутність окрім викладача Надії Теличкан ще числен-
них гостей, які мали поважну місію — відзначити учасників конкурсу ескізів 
перил мостів через річку Стримба по вулиці Костя Левицького у Тисмениці. 

Найкращою новиною на початку за-
няття стало оголошення викладача про 
те, що як такого навчання не буде, позаяк 
прийматимемо гостей. Поки майже два 
десятки вихованців класу образотворчо-
го мистецтва метушилися у відремонто-
ваному до початку нового навчального 
року просторому кабінеті наставниця 
познайомила нас із хлопчиною, який 
виділявся з-поміж малечі. Теперішній 
студент вищого професійного училища 
Юрій Михайлишин — випускник дитячої 
школи мистецтв. Надія Василівна Те-
личкан гордиться таким талановитим 
вихованцем, який пов’язав свій фах із 
освоєними на її заняттях навичками. І 
разом із її юними вихованцями погодив-
ся надати свою роботу на оголошений 
Тисменицькою міською радою конкурс. 
Зі слів наставниці, ще зовсім юні худож-
ники досить таки серйозно віднеслися 
до завдання, декотрі втілили всю свою 
творчу уяву, бо окрім всього, слід було 
урахувати хутрову специфіку древньо-

го міста. Відтак у роботах відображені 
як хутрові символи, так і елементи гер-
ба Тисмениці. 

Детально проаналізувавши подані 
на конкурс ескізи, організаційний комі-
тет вирішив віддячити вихованцям шко-
ли мистецтв за їх любов та патріотизм до 
хутрового міста. Тому у дні, коли Украї-
на вшановує людей творчої професії під 
назвою художники, до зовсім ще юних, 
однак таких творчих особистостей за-
вітав міський голова Тисмениці Степан 
Сворак, депутат Тисменицької міської 
ради Сергій Круліковський. Грамотами 
за активну участь у громадському житті 
міста та грошовими преміями очільник 
міста відзначив Надію Теличкан та най-
талановитіших її вихованців, роботи яких 
вже встигли стати переможцями облас-
них конкурсів живопису. Троє конкурсан-
тів — Софія Василик, Соломія Щербанюк, 
Анастасія Савик — стали призерами. 
Творчі юнки з рук директора Тисмениць-
кого центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Сергія Круліковського 
отримали грамоти та матеріальні ви-
нагороди. В свою чергу адміністрація 
ДШМ на чолі із директором Кароліною 
Секретою привітала школярів із почат-
ком навчального року та вручила трьом 
першокласникам класу образотворчого 
мистецтва пам’ятки. Хоча відділення 
образотворчого мистецтва найменше, 
проте великою гордістю викладача є ті 
вихованці, які свою подальшу освіту, а 
згодом і фах пов’язують із мистецтвом. 

Дякуючи за таку активність вихо-
ванцям Надії Теличкан, очільник міста 

Степан Сворак повідомив, що міська 
влада радіє за таку талановиту учнів-
ську молодь. І вже незабаром чекає їхніх 
мистецьких пропозицій щодо емблеми 
футбольного клубу «Хутровик». 

Спеціальної відзнаки — грамоти за 
талановитий творчий підхід у вирішен-
ні завдань мистецького конкурсу та ма-
теріальної нагороди — удостоївся Юрій 
Михайлишин. Саме ескіз цього перспек-
тивного студента якраз буде втілений у 
ковці на мості через Стримбу по вулиці 
Костя Левицького. Міська рада вже ви-
шукує кошти, аби проект був зреалізо-
ваний у якнайшвидший термін. 

Оксана САКОВСЬКА 

Н. Теличкан, С. Круліковський, С. Сворак, К. Секрета

Юрій Михайлишин

Спасибі за добро
Правду люди кажуть, що у житті, як на довгій ниві: пшениця росте, а поміж нею 

будяки. Пшениця — це ті люди, які добрі та щирі, помагають іншим, а будяки — злі і 
корисливі, які заважають жити. Хочу розповісти про один випадок із свого життя, 
який почався дуже погано, але завдяки добрим людям закінчився благополучно. 

Кілька тижнів тому у велике релігійне свято Чесного Хреста я пішла у церк-
ву на Святу Літургію. А коли повернулась до хати, то побачила, що щось не так. 
Деякі речі не були на своєму місці. А коли подивилася у сховок, де були гроші, то 
аж остовпіла, бо їх там не було. Я пенсіонерка і живу ощадно, бо витрати великі, а 
пенсія — не дуже. Пішла до дітей і онуків, щоб допомогли моїй біді. Вони виклика-
ли поліцію. Хлопці не забарились, приїхали дуже швидко і почали розслідування. 
Завдяки слідчому і всій оперативній групі, експертам зловмисників було знайде-
но, гроші повернули.

Я щиро вдячна всім добрим людям, які швидко відгукнулись і допомогли ме-
ні. Це слідчий Іван Ручкан,  оперуповноважений Тисменицького ВП Тарас Тимрик, 
спеціаліст Ігор Ковбаса, водій Дмитро Костюк.

Марія, с. Милування 

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

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


