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Сьогодні — дощ. Нічна 
температура: +11°С, 
вдень: +10°С. Вітер пів-

нічно-західний 4 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+7°С, вдень: +8°С. Вітер західний 
5 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+7°С, денна: +8°С. Вітер південно-за-
хідний 4 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 На славу 
і пам’ять 
захисникам

 стор. 5-7

 Майстер-клас 
у Старому Лисці

 стор. 4

 Пробація — нове 
у вітчизняному 
праві

 стор. 8

 Поберезька 
наднова 
в українському 
сузір’ї

 стор. 12

У Клубівцях на Покрови
У суботу, 14 жовтня 2017 року, в 

день Покрови Божої Матері село Клу-
бівці святкувало храмове свято і 111-у 
річницю від дня освяти нашої церкви. 
З нагоди цього величного свята в Клу-
бовецькій церкві відбулася непересіч-
на подія, яка трапляється дуже рідко – 
Архієпископ і Митрополит Івано-Фран-
ківський Української греко-католицької 
церкви Володимир Війтишин здійснив 
чин освячення нового престолу. Боже-
ственну архієрейську Літургію відправ-
ляв Митрополит Володимир з 10 свяще-
никами, які були запрошенні отцем па-
рохом, деканом Тисменицьким Петром 
Скрипником на свято. Після служби Бо-

жої з нагоди 75-ї річниці від створення 
Української повстанської армії владика 
відслужив поминальну панахиду за во-
їнів УПА та всіх, хто віддав своє життя 
в боротьбі за незалежність нашої Бать-
кіщини – України.

Митрополит Володимир подякував 
усім парафіянам, вихідцеві з села, Міні-
стру культури України Євгенові Нищуку, а 
також депутатському складу Клубовець-
кої сільської ради, які в цей нелегкий час 
складають пожертви для реконструкції 
храму – пам’ятки архітектури місцевого 
значення, а також для придбання ново-
го престолу. До 111-ї річниці спільними 
зусиллями було реконструйовано осно-

вний купол церкви, який не 
простояв від часу побудо-
ви. Роботи по реконструк-
ції храму триватимуть до 
повного завершення.

По завершенні цере-
монії у церковній резиден-
ції владика Війтишин зу-
стрівся з клубовецькими 
учасниками АТО, висловив 
їм слова вдячності за вій-
ськову звитягу та благо-
словивши на мир і добро.

Іван АНТОШКІВ

Шановні наші сусіди 
з Павлівки, 

Сільця, Тязева
Ми, депутати, члени  виконавчо-

го комітету, працівники Ямницької 
сільської ради, освітяни, медики, во-
їни АТО,  футболісти та представники 
громадськості Ямниці,  звертаємося 
до  Вас з проханням підтримати на 
виборах голови об’єднаної терито-
ріальної громади  Романа Крутого.

Ці вибори для наших громад є 
історичними, бо ми об’єднуємося в 
одну велику родину, в якій кожне се-
ло буде мати однакову можливість 
для свого розвитку. 

Це буде можливо, якщо головою 
ОТГ  стане Роман  Крутий.

Він – юрист за фахом, управлі-
нець з досвідом, поміркована та жит-
тєво мудра людина – зуміє швидко і 
ефективно  налагодити роботу  ново-
го апарату управління, установ, по-
будувати нові необхідні приміщення.
Зробімо разом правильний вибір!

Проголосуймо 
за Романа Крутого!

Перехід на «зимовий час» у 2017 
році в Україні відбудеться 29 жовтня. 
Стрілки годинників вночі в останню 
неділю жовтня будуть переведені на 
одну годину назад. Переведення го-
динників регламентується постано-
вою Кабміну від 13.05.96 № 509 про 
порядок обчислення часу на терито-
рії України.

Мені здається, що одна з найбільших удач у житті людини — щасливе дитинство.
Агата Крісті

22 жовтня, через 22 роки

Минулої неділі у Вільшаниці ,  після 22-річ-
ної перерви й 10-річного капітального ремонту 
нарешті запрацював дитячий садок «Сонечко». 
Церемонія відкриття стала великою святковою 
подією для цілого села, та, зрештою, і для Тис-

меницького району загалом – уже хоча б тому, 
що в районі стало на одну «бородату» проблему 
менше. Про «бороду» трохи згодом, наразі ж – 
про церемонію, яка зібрала у Вільшаниці чимало 
поважних гостей, усміхнених матусь і батьків, ба-

бусь і дідусів, десятки причетних до епопеї від-
новлення дитсадка односельчан.

 Закінчення на 2 стор.

Чин освячення престолу Владика Війтишин серед учасників АТО

Благословення через окроплення свяченою водою
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22 жовтня, 
через 22 роки

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
На відкриття дитсадка прибули на-

родний депутат України Михайло До-
вбенко разом зі своїм помічником На-
талією Романенко, заступник голови 
Івано-Франківської обласної держав-
ної адміністрації Ігор Пасічняк, голова 
Тисменицької районної ради Роман Кру-
тий і голова районної державної адміні-
страції Іван Семанюк, заступник голови 
райради Ігор Федоришин та керуючий 
справами виконавчого апарату ради 
Юрій Проценко, в статусі гостя навіда-
вся до рідного села керівник апарату 
РДА Ярослав Татарин, прибули завідувач 
відділом освіти Світлана Шарабуряк, 
декілька фахівців відділу освіти, дирек-
тори ближчих шкіл, розділила радість з 
колегами директор Тисменицького ДНЗ 
«Сонечко» Гафія Мельниченко. Одразу 
після недільного Богослужіння від церк-
ви Святої Покрови, поряд з якою свого 
часу збудували дитсадок, прийшли де-
сятки парафіян на чолі з отцем Василем 
Середюком. Організатори запросили на 
відкриття трьох попередніх головів сіль-
ської ради – Василя Депутата, Дмитра 
Бажалука та Михайла Рапія; будівельни-
ків, депутата обласної ради попередньо-
го скликання Петра Семанюка.

Втім, безперечно, головними вину-
ватцями дійства були не так поважні по-
садовці й обранці, як вертливі, а часом 
трохи розгублені та схвильовані вільша-
ницькі малюки, вихованці старшої групи, 
які під керівництвом директора ново-
відкритого закладу Оксани Смолій, му-
зичного керівника Валерії Гатьман і ви-
хователів підготували для тих «дядьків 
і тіток» свою святкову програму. Після 
вступних слів і виконання Державного 
Гімну України О. Смолій у супроводі дітей 
піднесла коровай народному депутату 

Довбенкові, а ведучі запросили його до 
слова. Пан Михайло, вітаючи громаду 
села з цією подією, наголосив на прин-
ципі, якого дотримується в роботі на 
окрузі – допомагати тим, хто сам робить 
та вкладає ресурси в потрібні справи. 
Він також з приємністю відзначив, що 
у вересні за його організаційного спри-
яння було відкрито міст на об’їзній біля 
Драгомирчан.

Заступник голови ОДА І. Пасічняк 
повідомив, що Вільшаницький ДНЗ – 17-й 
за рахунком в області, який відкрили цьо-
го року (включаючи новобудови, відре-
монтовані приміщення, перетворені в 
навчально-виховні комплекси школи). 
У свою чергу І. Семанюк, нагадав, що 
влітку під час дня села він разом з Р. Кру-
тим обіцяли восени відкрити дитсадок, і 
радий, що слова дотримали. Голова ра-
йонної ради говорив про підтримку сіль-
ських громад – Вільшаниці, зокрема, за 
два роки було виділено приблизно два 

мільйони гривень, у тому числі понад 
мільйон двісті тисяч на дитсадок, а та-
кож на школу, благоустрій тощо.

Емоційно, під бурхливі оплески од-
носельчан дякував посадовцям і одно-
сельчанам сільський голова Вільшани-
ці Володимир Ющишин. Ніколи, за його 
словами, до села не приїжджав у міжви-
борчий сезон народний депутат, ніколи 
Вільшаниці не виділяли кошти з Держ-
бюджету (а це цього року 1250 тис грн). 
Відтак, голова села направду вдячний 
Михайлові Довбенку, вдячний облас-
ній владі за фінансування в обсязі 750 
тис грн, райраді і райдержадміністра-
ції, асигнування від яких рівнозначне 
фінансуванню з Києва.

Врешті, після короткого напутнього 
слова священика М. Довбенко, І. Пасіч-
няк, Р. Крутий та І. Семанюк, закликавши 
діточок, перетнули символічну стрічку, 
а отець Василь освятив будівлю. Гості 
ж мали першу екскурсію світлими, чис-
тенькими кімнатами, де все обладнано, 
де все зручне й новеньке, а на подвір’ї 

повністю зроблено благоустрій, облад-
нано ігрові павільйони.

***
Дитячий садок «Сонечко» у Віль-

шаниці розрахований на 75 місць. За 
останніми зведеними даними кошто-
рисна вартість ремонту – 4,4 млн грн. 
Будівля – одна з небагатьох у Тисме-
ницькому районі, що зводилася міс-
цевим колгоспом саме як дитсадок, 
який і функціонував до 1995 року. У 
середині 90-х через затяжну кризу віль-
шаницький садок вирішили закрити, і 
його орендували підприємці. Коли ж у 
2007 році постало питання про віднов-
лення роботи дошкільного закладу, ви-
лізла нагору маса проблем, починаючи 
від того, що десь пропали документи 
на будівлю.

Після 2010-го ремонтні роботи на 
якийсь час пожвавились. Завершення 
ремонту дитячого садка у Вільшаниці 
було названо серед п’яти пріоритетних 
проблем, які необхідно розв’язати на те-
риторії району. В якості довідки: у пе-

реліку також були відкриття дитсадка 
в Терновиці; будівництво моста через 
Бистрицю біля Драгомирчан; придбан-
ня рентгенапарату для Тисменицької по-
ліклініки; встановлення двох обіцяних 
обласною владою спортмайданчиків 
зі штучним покриттям. Називалося ще 
берегоукріплення та протипаводкові за-
ходи на річці Ворона.

Упродовж декількох років садок у 
Вільшаниці був таким собі своєрідним 
екскурсійним об’єктом для обласного 
начальства, в тому числі теперішнього. І 
це начальство, як правило, воліло тему 
«замнути». Здати садок можна було ще 
два роки тому, на середину 2015-го ко-
шторисна вартість завершення ремонту 
становила 1, 721 мільйона, але з облас-
ті «капнули» тільки 341 тисячу, тоді як 
з районного бюджету пішло 300 тисяч. 
І, дозволимо собі висловити таку під-
ступну думку, що якби не Довбенкова 
допомога, район би й далі мордувався 
з «бородатою» проблемою дитсадка у 
Вільшаниці.

Володимир ЗАНИК

Ігор Пасічняк

О. Смолій підносить  хліб-сіль М. Довбенку

В. Ющишин



27 жовтня
2017 року № 43 3Про справи

Дорогі виборці!
Звернення кандидата на голову Ямницької ОТГ Ігоря Катамая

Під час спілкування в різних середови-
щах, як звикле, піднімається тема управління 
– як у державі, так і на місцевому рівні. Але 
зазвичай ми критикуємо владу і не більше, 
поговорили і все.

В один момент мого життя промайнула 
така думка: можливо спробуй сам щось зро-
бити і змінити – «просто зроби це». Це й стало 
основним мотиватором мого рішення брати 
участь у теперішніх виборах. І я йду на вибори 
за підтримки політичної партії «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ».

29 жовтня ви будете вирішувати подаль-
шу долю нашого краю – ви маєте можливість 
реально вплинути на це. Візьміть до уваги, 
що зміни починаються з невеликих кроків, 
тож урешті, прийміть рішення, котрим буде-
те пишатись.

Переконаний, що дані вибори стануть 
лакмусовим папірцем – чи готові ми до змін, 
чи ні, чи розірвемо пута фінансового - олігар-
хічного впливу, чи залишимося далі в його 
“обіймах” й надалі будемо рабами – все це 
в наших руках.

Я розумію, що через розчарування бага-
тьом людям байдуже, що буде далі, тож ті, 
кому НЕ байдуже, проявіть себе!

Отже, пропоную свою передвиборчу 
програму.

Перший пункт у моїй програмі – це аудит, 
повний аналіз ресурсів комунальної власнос-
ті, земельних ресурсів; жорсткий контроль і 
прозорість управління ними; створення реє-
стру активів громади (оренда, продаж через 
конкурс, аукціон).

Друге, дуже актуальне питання сьогоден-
ня – це питання водовідведення, а точніше 
екології. З кожним роком ми все більше і 
більше використовуємо в побуті різного ро-
ду хімічних засобів, котрі забруднюють зем-
лю, воду, яку ми п’ємо, а це наше здоров’я. 
Планую залучити фахівців для визначення 
найоптимальнішого шляху реалізації проек-
ту. Перший варіант – центральне водовідве-
дення, другий варіант – встановлення ло-
кальних біосептиків.

Третє. Одним із найважливіших завдань 
вбачаю забезпечення прозорості влади. Без 
цього громада розвиватися не зможе. По-
трібно організовувати громадські слухання, 
постійно оновлювати інформацію на сайті, 
запровадити відеофіксацію засідань.

Пропоную впровадити систему «Грома-
дянське суспільство». Вона передбачає ши-

рокий спектр інструментів контролю, інфор-
мування, діалогу громади з керівництвом ОТГ. 
У даній системі буде відображатись перелік 
питань винесених на сесію, результати поімен-
ного голосування; можливість моніторингу 
дохідної та витратної частини бюджету, обго-
ворення проектів рішень; можливість вислов-
лювати недовіру як голові,так і депутатам.

Четверте – первинна медицина. Вона 
повинна бути якісною і хорошою. А це від-
повідне лікувально-діагностичне обладнан-
ня, карета швидкої допомоги, відповідний 
штат фахівців.

П’яте – освіта, основа основ нашого май-
бутнього. Без нарощування інтелекту ми бу-
демо приречені бути тільки сировинним при-
датком робочої сили. Окрім відновлення на-
вчальної бази (приведення в належний стан 
будівель шкіл та закупівля необхідного об-
ладнання) буду пропонувати започаткуван-
ня в школах факультативів, які сприятимуть 
всесторонньому, фізичному та інтелектуаль-
ному розвитку наших дітей. Ще мрію, щоб у 
школі діти навчилися плавати, тож буду на-
магатися в межах територіальної громади 
побудувати басейн.

Шосте – все це неможливо без дохідної 
частини. Звичайно, потрібно думати над на-
повненням бюджету, а це залучення інвес-
торів, написання європейських грандів по 
різних сферах діяльності. Для цього будуть 
створені спеціальні групи, котрі будуть пра-
цювати в даному напрямку.

Сьоме – це безпека наших громадян, 
збереження їхнього життя (вуличне освітлен-
ня, світлофори, пішохідні переходи, охорона 
громадського порядку).

Восьме – відновлення кооперативного 
руху. Це додаткові робочі місця, самозайня-
тість та самореалізація, і нарешті люди по-
чнуть самі на себе заробляти. Передовсім, це 
стосується аграрної сфери. Чому ми маємо 
їхати на малину, чи яблука до Польщі? Маю 
на меті створення фонду кредитування мало-
го бізнесу (безвідсоткового, середньостроко-
вого). Такі проекти вже працюють в Україні

Сприятиму розвитку спорту, а це підтрим-
ка футболу, відновлення секцій з боротьби, 
створення спортивних клубів, а також засну-
вання клубу мандрівників (адже багато лю-
дей і я в тому числі, подорожуємо рідними 
Карпатами) і знаю, що молодь не байдужа 
до такого активного відпочинку.

Що стосується культури – всебічна під-
тримка аматорських колективів, зміцнення 

бази та розширення спеціалізації дитячої 
школи мистецтв.

У соціальній сфері – допомога малоза-
безпеченим та сиротам; створення реєстру 
поточних питань, котрі повинні вирішувати-
ся у реальному часі.

Працюватиму над програмою допомоги 
по енергозбереженню та екології через залу-
чення міжнародної технічної підтримки від 
«Центру європейських проектів».

Гадаю, що ці та інші завдання, зокрема з 
благоустрою, прокладання якісних доріг, ми 
спільно з вами спроможні вирішити. Всі ці 
проблеми і питання ми будемо вирішувати 
спільно і комплексно в межах всіх сіл, котрі 
будуть входити в територіальну громаду, без 
упередженості та привілеїв. Адже громада 
має розвиватися вся гармонійно.

Я буду старатись, щоб кожна гривня пра-
цювала на нашу велику громаду.

Я не обіцяю, що все буде йти добре і глад-
ко, бо, як казав Вольтер, «не буває великих 
справ без великих перешкод».

Водночас чекаю від вас конструктивної 
критики і контролю, котрі не дозволять роз-
слабитися ані мені, ані депутатам.

Вам вибирати, яким буде наше «завтра».
На завершення процитую слова Ан-

дрея Шептицького: «Хто на своєму місці 
працює для добра народу, виконуючи сум-
лінно свої обов’язки, той є ліпшим патріо-
том, ніж той, хто багато говорить, а мало 
робить. Тож любіть своє, тримайтеся свого, 
дбайте про своє».

Слава Україні!

Ваш Ігор КАТАМАЙ
 Передвиборна агітація

Катамай Ігор Романович, 
приватний підприємець, 

кандидат на голову Ямницької ОТГ
Я, Катамай Ігор Романович, народився 6 вересня 1970 року 

в с. Ямниця.
У 1987 році закінчив Ямницьку ЗОШ. Протягом 1988-1990 рр. 

проходив строкову військову службу.
У 1999 році закінчив економічний факультет Чернівецького 

державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Бух-
галтерський облік і аудит».

На даний час веду підприємницьку діяльність у сфері вантаж-
них перевезень, загально-будівельних робіт та оптової торгівлі бу-
дівельними матеріалами.

Одружений, виховали двох дітей: сина Андрія (23 роки) та 
доньку Ольгу (20 років).

Захоплююся гірським туризмом, гірськолижним спортом та 
велоподорожами. Цілеспрямований, відвертий, адекватно став-
люся до критики. 

На посаді голови ОТГ хочу бути корисним людям, які живуть 
навколо мене.

НАЗАР ПАВЛІВ, стронґмен, багато-
разовий рекордсмен України:

Я, як спортсмен, підтримую на го-
лову Ямницької ОТГ Ігоря Катамая. 
Впевнений, що при очоленні ним да-
ної громади буде робитися наголос не 
лиш на соціально-економічний розви-
ток об’єднаної громади, а й на популя-
ризацію та розвиток фізичної культури 

і спорту, здорового способу життя, адже такі речі сьогодні дуже ак-
туальні для нашої молоді, за якою майбутнє України.

Михайло ДЕЙНЕГА, директор Му-
зею мистецтв Прикарпаття:

Ігор Катамай – молодий, енергійний 
і небайдужий чоловік, надійний та від-
повідальний. Він доброзичливий та від-
критий, а водночас цілеспрямований, 
має багатий досвід, вміє досягати по-
ставленої мети. Знаю його багато ро-
ків і вірю в те, що на посаді голови буде гідно представляти свою 
об’єднану громаду.

Василь СТРИМБІЦЬКИЙ, власник ме-
режі спортивного клубу «Стріт Жим», член 
громадської організіції «АвтоЄвросила».

З Ігорем познайомився у спортивному 
клубі «Кано», коли він неодноразово долучав-
ся до фінансової та матеріальної допомоги. 
У нас зав’язалися приятельські стосунки. З 
його ініціативи брали участь у допомозі важ-
кохворим дітям на ДЦП та з нирковою недо-

статністю. У 2013 р. Ігор звернувся по допомогу стосовно відкриття 
спортивного залу у с. Ямниця; це мав бути соціальний проект, а саме 
– безкоштовне відвідування для дітей-сиріт, та малозабезпечених. 
Звичайно, я погодився. Та на заваді, на жаль, стала бюрократична 
машина і незацікавленість влади до пропагування спорту.

Впевнений, що з обранням Ігоря Катамая на посаду голови Ям-
ницької ОТГ його добрі починання будуть реалізовані.

  ЯМНИЦЬКА СВК ІНФОРМУЄ

Кандидати прозвітували
Відповідно до статті 71 Закону України «Про місцеві вибори» розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандида-
та на посаду сільського, селищного, міського голови зобов’язаний не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подати 
до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття поточного рахунку 
виборчого фонду до десятого дня до дня голосування (стаття 71, частина 6, абзац 1). Відомості проміжних та остаточ-
них фінансових звітів територіальна виборча комісія оприлюднює в місцевих друкованих засобах масової інформації.

20 жовтня звіт про надходження та використання ко-
штів виборчого фонду подав кандидат на посаду сільського 
голови Ямницької об’єднаної територіальної громади Крутий 
Роман Анатолійович, який особисто є розпорядником коштів 
виборчого фонду.
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
1.3. Добровільні внески фізичних осіб  20000 грн
Загальний розмір виборчого фонду  20000 грн
3. Використання коштів виборчого фонду
3.1. Виготовлення матеріалів передвиборної 
 агітації  20000 грн
3.1.1. Друкованих матеріалів (плакатів, листівок, буклетів      
та інших агітаційних матеріалів)  5300 грн
3.1.4. Предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень кандидатів 14700 грн
Сума витрат виборчого фонду 20000 грн

23 жовтня звіт про надходження та використання ко-
штів виборчого фонду подав кандидат на посаду сільського 
голови Ямницької об’єднаної територіальної громади Ваце-
ба Іван Ярославович, який особисто є розпорядником коштів 
виборчого фонду.
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
1.2. Власні кошти кандидата  25000 грн
Загальний розмір виборчого фонду  25000 грн
3. Використання коштів виборчого фонду

3.1. Виготовлення матеріалів передвиборної 
агітації  5210 грн
3.1.1. Друкованих матеріалів (плакатів, листівок, 
буклетів та інших агітаційних матеріалів)  5210 грн
3.3. Інші послуги, пов’язані з проведенням 
передвиборної агітації 19540 грн
3.3.3. Оренда обладнання та технічних засобів 
для ведення передвиборної агітації 8000 грн
3.3.6. Виготовлення (оренда) рекламних щитів 11540 грн
Сума витрат виборчого фонду 24750 грн
Залишок коштів 250 грн

23 жовтня звіт про надходження та використання коштів 
виборчого фонду кандидата на посаду сільського голови Ям-
ницької об’єднаної територіальної громади Катамая Ігоря Ро-
мановича подав розпорядник коштів виборчого фонду Шіляк 
М. М. Згідно зі звітом, надходжень та видатків по поточному 
рахунку виборчого фонду не було

Згідно абзацу 2 частини 6 статті 71 Закону України 
«Про місцеві вибори» розпорядники виборчих фондів 
кандидатів зобов’язані не пізніш як на сьомий день 
після дня голосування подати до сільської виборчої 
комісії остаточні звіти.

Ямницька сільська виборча комісія

Пенсії – топ-тема жовтня
Перший сесійний тиждень жовтня був 

у парламенті напруженим для всіх народ-
них депутатів. Ключовими питаннями по-
рядку денного під час пленарних засідань, 
без сумніву, стало ухвалення чергових ета-
пів судової та пенсійної реформи, які були 
в процесі голосування підтримані, зокре-
ма, і Михайлом Довбенком.

Зміни до процесуального судочин-
ства та оновлення Верховного Суду (за-
конопроект № 6232) отримали позитивну 
оцінку Венеціанської комісії та спрямовані 
на розширення доступу громадян до пра-
восуддя та продовження очищення судо-
вої гілки влади. 

Зміни до пенсійного законодавства 
(законопроект № 6614) передбачають під-
вищення пенсій для більшості пенсіонерів 
вже з жовтня-листопада цього року, ска-
сування кризового заходу у вигляді опо-
даткування пенсій та автоматичний що-
річний перегляд розміру пенсії відповідно 
до розміру інфляції. На нашому виборчо-
му окрузі також проведено перерахунок 
пенсій починаючи з 1 жовтня 2017 року. 
Зокрема, в Тлумацькому районі із 12858 
перерахованих пенсій підвищено 12137, 
в Тисменицькому районі з 21675 пенсій – 
19977 і в Галицькому районі з 17179 пен-
сій підвищено 15994. Фактично, жовтневі 
виплати й доплати люди вже отримали, 
для декого підвищення дуже суттєві, тож 
перші результати реформи громадяни вже 
відчули. Згідно з цим Законом також ска-

совано обмеження при виплаті пенсій пра-
цюючим пенсіонерам, пенсії яким випла-
чувалися в розмірі 85% призначеної суми. 
53 тисячі пенсіонерів в області отримають 
пенсії більші на 15% внаслідок скасування 
цих обмежень.

Поза межами сесійної зали продо-
вжувалась і робота народного депутата 
в профільному комітеті. Четвертого жов-
тня було проведено чергове засідання, під 
час якого М. Довбенко презентував зако-
нопроект щодо посилення ефективності 
роботи Фонду гарантування вкладів, що 
було одноголосно підтримано. Також під 
час засідання було обговорено пріоритетні 
законодавчі ініціативи у фінансовому сек-
торі та в черговий раз піднято питання ро-
боти державних банків, зокрема потреби 
у додатковому капіталі для них.

А шостого жовтня Михайло Довбен-
ко зустрівся з представниками місії Сві-
тового банку, які сприяють проведенню 
реформи фінансового сектору в Україні. 
Протягом півторагодинної зустрічі були 
обговорені декілька напрямів необхідних 
законодавчих змін, зокрема щодо поліп-
шення державного регулювання, роботи 
Фонду гарантування вкладів, відновлення 
кредитування та захисту прав споживачів, 
створення накопичувальної складової пен-
сійної системи тощо.

Наталія РОМАНЕНКО, 
помічник народного депутата
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У «Майстерні професіоналів»: професії зблизька
Знайомство із професіями, затребуваними на ринку праці, для школярів Ста-
рого Лисця відбулося 19 жовтня у доволі цікавій формі — інтерактивного проф  
орієнтаційного заходу під назвою «Майстерня професіоналів». 

Для Тисменицького районного цен-
тру зайнятості такі зустрічі це повсяк-
денна робота: якщо для дорослих, які 
вже опанували певний фах, актуальною 
формою пошуку роботи є так звані «яр-
марки вакансій», то школярську молодь 
слід правильно зорієнтувати у виборі 
професії.

«Аби згодом не жити з відчуттям 
того, що займаєшся не своєю справою, 
— наголошує директор Тисменицького 
районного центру зайнятості Петро Да-
нилюк, —  у сучасному суспільстві дуже 
важливо вибрати фах за покликанням. 
Через такі виїзні зустрічі фахівці центру 
зайнятості спрямовують підростаюче 
покоління, даючи перший крок у вибо-
рі майбутньої професії». 

Відтак похвалився тісною співп-
рацею із загальноосвітніми заклада-
ми Тисмениччини, де в період  навчання  
проводяться  профорієнтаційні  уроки, 
презентації  навчальних  закладів  та  
роботодавців, а в канікулярний —  учні  
із  задоволенням   беруть  участь  в  ін-
терактивних  заходах  таких,  як  кон-

курс  малюнків, брейн-ринг, майстерня  
професіоналів.

Вітаючи фахівців РЦЗ на староли-
сецькій землі, сільський голова Анатолій 
Лущак мав прекрасну нагоду подякувати 
їм за багаторічну, а найголовніше плід-
ну співпрацю, оскільки не одна добра 
справа у селі зроблена спільно із цен-

тром зайнятості через залучення 
безробітних до громадських робіт. 
І буквально місяць тому у пошуку 
спеціалістів на лінію із виготовлен-
ня брикетів для твердопаливних 
котлів звернувся до РЦЗ, презен-
туючи фах на «ярмарку професій». 
Відтак, аби зреалізуватися у сус-
пільстві, побажав школярам об-
рати відповідну професію за по-
кликом душі.  

Опісля на площі перед Ста-
ролисецькою загальноосвітньою 
школою І-ІІІ ступенів відбулася вір-
туальна екскурсія у чарівний світ 

професій під відкритим небом. Учасни-
ками стали школярі різного віку, перед 
якими стояло відповідальне завдання 
спробувати кожен із запропонованих 
роботодавцями фах так би мовити на 
практиці. Дітям було цікаво власними 
руками робити вироби із ниток, спро-
бувати себе у ролі кравця, оволодівати 
навичками перукаря чи майстра мані-
кюру. Власноруч змайструвати рамку 
для вулика, оформити тістечко, скру-
тити рогалик чи зліпити вареники. Пе-
ретворитися у бібліотекаря, офіціанта і 
засервірувати стіл. Як справжній агра-
рій, правильно назвати  види насіння 
сільськогосподарських культур. Попрак-
тикуватися у ролі лікаря, медичної се-
стри, працівника торгівлі чи бухгалтера. 
Приєднатися до фаху водія автобуса чи 
мужнього вогнеборця. Познайомитися 
зі справжніми військовослужбовцями 

Збройних сил України та Національної 
гвардії України. За декілька хвилин опа-
нувати фах журналіста, розповівши ско-
ромовку або ж зі справжнім мікрофоном 
перед телевізійною камерою провести 
перший репортаж.       

Годинне інтерактивне дійство су-
проводжували вокальними номерами 
місцеві співачки Юлія Турчин, Вікторія 
Гуменяк та Соломія Волосянко, додаю-
чи запального настрою і так емоційній 
«Майстерні професіоналів». Бо отримав-
ши  заздалегідь від фахівців районного 
центру зайнятості путівники професій 
із переліченими майстернями профе-
сіоналів, не так просто було «обійти» 

кожен фах. Позаяк роботодавець піс-
ля короткого майстер-класу кожному 
учасникові за виконану роботу чи за-
вдання повинен був виставити оцінку у 
своєрідний табель успішності. Відтак дух 
суперництва та конкуренції рухали кож-
ним учасником, адже нагороди отриму-
вали наймайстерніші у кожній професії. 

Підводячи підсумки «Майстерні 
професіоналів», начальник  відділу 
активної  підтримки  безробітних Світ-
лана Карп’юк  найперше подякувала 
адміністрації навчального закладу 

та очільникові громади за практич-
ну можливість ознайомлення шко-
лярської молоді зі світом професій. 
Дітям, які очікуючи кульмінаційного 
моменту, щільно її обступили, висло-
вила вдячність за активність. Згодом 
кожен роботодавець назвав  кращого 
номінанта професії  та  вручив  пода-
рунок. Учні,  які  набрали  найбільшу  
кількість балів у всіх майстернях, ви-
знані  переможцями  заходу. Відпо-
відно отримали цінні  подарунки від 
директора РЦЗ.    Гарний настрій ще довго панував в 

усіх конкурсантів. А організатори споді-
ваються, що кожен із них, спробувавши 
фах на практиці, обере собі найулюбле-
нішу професію. Бо, як порадив дирек-
тор РЦЗ Петро Данилюк,  серед крите-
ріїв майбутнього фаху слід врахувати 
наступні: я хочу бути, а чи зможу я цей 
фах опанувати і чи буде обрана профе-
сія затребувана на ринку праці. Відтак 
наводячи вислів педагога Костянтина 
Ушинського про те, що правильно ви-
брана професія і вкладена в неї душа, 
то є щастя, бажав юним школярам об-
рати професію і бути щасливим.   

Оксана САКОВСЬКА 

П. Данилюк, С. Карп’юк, Л. Бойко

Звання «народного 
театру» підтвердили

Для творчого звіту перед громадою 
та на підтвердження звання «народного» 
колектив клубовецького драмгуртка (ке-
рівник Світлана Слупська) вибрав одну з 
кращих п’єс Марка Кропивницького «Дай 
серцеві волю, заведе в неволю», яку свого 
часу високо оцінив Іван Франко: «Такої чи-
стої мови, блискучої всіма блисками поезії 
і гумору, нам не у многих наших писателів 
лучиться подибати». Це побутова драма в 
п’яти діях, в основі якої — селянське жит-
тя другої половини ХІХ століття. Головні 
постаті твору — парубок Семен Мельни-
ченко й син старшини Микита Гальчук (у 
їх ролях — Любомир Бойко й Руслан Федо-
рак відповідно). Конфлікт між ними має 
гострий характер. До дівчини Одарки (у 
ролі — Наталія Маланчій) силоміць наби-
вається самовпевнений Микита, який не 
може примиритися з тим, що вона кохає 
не його, багатія, а бідного Семена. Одар-
ка йому прямо каже про свій вибір: «Ти 
спритний і надто балакучий, а він — тихий, 
і за те я його люблю! У тебе щоразу сміх 

та глум на умі, а в нього праця — і за те я 
його люблю! Ти вихваляєшся багатством, 
яке твій батько придбав, а сам за холод-
ну воду не берешся, а він змалку працює 
і батькові своєму допомагає, малих бра-
тів і сестер до розуму доводить — і за те 
я його люблю!»

Добросердному Семенові допомагає 
побратим Іван Непокритий (у ролі — Віта-
лій Козак), який своїми дотепними жар-
тами й прислів’ями дошкульно допікає 
підступному Микиті. Щоб не розбилося 
щасливе сімейне життя Семена після йо-
го одруження з Одаркою, бурлака Іван іде 
замість нього в солдати. Не досягши своєї 
мети, Микита забирається зі села світ за 
очі. Життєві долі провідних персонажів 
п’єси ще раз схрещуються. У село повер-
тається скалічений у боях Іван. Семен дає 
йому притулок у своїй хаті. А Микиту як 
арештанта приводять додому і передають 
у руки соцького Семена. Семен же прощає 
йому всі кривди і піклується про нього. Так 
драматург утверджує моральну перевагу 

простолюду над багатіями, підносить ідею 
дружби й побратимства.

Сюжет драми збагачено картинами 
розваг молоді. Вечорниці, сватання, весіл-
ля відтворювали на сцені Божена Івасюк, 
Павло Баб’як, Тетяна Марцінко, Іван Лялик, 
Оксана Овчарчин, Світлана Слупська. Вони 
стали окрасою вистави на шкільній сцені.

Юні аматори зуміли передати драма-
тизм сюжету, відобразити характери геро-

їв, грали природно, ніби й народилися в цих 
ролях. Щедрі оплески глядачів, подячний 
виступ сільського голови Богдана Рекетчу-
ка, щирі слова членів журі — найвища оцін-
ка юним акторам і режисеру-постановнику 
Світлані Слупській.

Члени журі Наталія Штиркало (методист 
науково-методичного центру культури і туриз-
му Прикарпаття), Людмила Федик (провід-
ний методист відділу культури Тисменицької 

РДА) відмітили належний рівень сценічної 
гри аматорів, оформлення сцени, залучення 
молоді до театрального мистецтва. Вони під-
твердили клубовецькому драмгурткові зван-
ня народного драматичного театру, яке йому 
було присвоєно 1999 року. На пам’ять про 
цю подію самодіяльні актори й члени журі 
сфотографувалися.

Йосип КАРПІВ, с. Клубівці
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

ве для кожного з нас. Воно сповнює 
кожного святковим настроєм, радістю. 
Тож з цієї нагоди районна рада та рай-
держадміністрація щиро здоровлять:

САТУРА Дмитра Юрійовича, 
29.10.1967 р. н., голову районної ор-
ганізації «Українська спілка ветеранів 
Афганістану»;

БУНИКА Олександра Михайло-
вича, 2.11.1965 р. н., депутата район-
ної ради;

ІВАНИШИН Лесю Миколаївну, 
2.11.1978 р. н., адміністратора центру 
надання адміністративних послуг ра-
йонної державної адміністрації;

МИКІЄВИЧ Уляну Василівну, 
2.11.1981 р. н., заступника началь-

ника відділу документального забез-
печення та контролю виконавчого апа-
рату районної ради;  

ШЕРЕМЕТУ Вікторію Іванівну, 
2.11.1985 р. н., начальника відділу 
соціальної роботи  районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді;

СВОРАКА Ігоря Ярославовича, 
2.11.1977 р. н., головного інженера 
філії Лисецький РЕМ.

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

Оголошення
Підлузька сільська рада повідомляє про те, що 10 листопада у приміщенні 

Підлузької сільської ради відбудуться громадські слухання щодо розроблення 
детального плану території  для будівництва магазину по вул. Сірка у с. Під-
лужжя Тисменицього району.

Зауваження та пропозиції попередньо подавати в Підлузьку сільську раду. 

Шановні водії, працівники автомобільного транспорту 
і дорожнього господарства!

Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем автомобіліста і дорожника, 
яке в Україні традиційно відзначається в останню неділю жовтня.

Без автомобільного транспорту та дорожнього господарства неможливо уя-
вити собі життєдіяльність держави, зрештою, кожен із нас щоденно стикається із 
сферою їх діяльності. 

Транспорт і дорожнє господарство складають основу єдиного механізму. І 
саме на працівників цієї сфери покладаються надзвичайно важливі завдання – 
задовольнити потреби жителів району у безперебійних та якісних перевезеннях 
пасажирів і вантажів, забезпечити утримання та подальше розширення мережі 
автомобільних доріг. 

Усім працівникам автомобільного транспорту та дорожнього господарства 
бажаємо щастя, добробуту, нових трудових здобутків, невичерпної енергії, міцно-
го здоров’я, подальшої успішної та безаварійної роботи! Нехай усі дороги будуть 
рівними і ведуть вас до успіху на благо України!

Шановні краяни!
Вітаємо вас із визначною подією в історії національного державотворення – 

99-ю річницею проголошення Західно-Української Народної Республіки.
1 листопада 1918 року на західноукраїнських теренах після століть іноземно-

го поневолення українці вибороли право на свободу та створення власної націо-
нальної Української держави. 

Після проголошення у Львові ЗУНР на Галичині, Буковині та Закарпатті 
розпочалося її будівництво. Президентом було обрано Євгена Петрушевича, 
главою уряду – Державного секретаріату – тисменичанина Костя Левицько-
го. Столицею ЗУНР спочатку був Львiв, потiм Тернопiль, а з сiчня 1919 року 
– Станіслав (нині — Івано-Франківськ). Майже через три місяці, 22 січня 1919 
року, історичним Актом злуки, проголошеним на Софійському майдані в Києві, 
дві суверенні території України – УНР і ЗУНР об’єдналися в одне ціле – Укра-
їнську Народну Республіку.

Вибір українців жити в єдиній соборній державі в той час відвойовували в 
жорстокій боротьбі із зовнішніми і внутрішніми ворогами. І сьогодні нам знову 
доводиться демонструвати здатність не тільки розвивати країну, але й захища-
ти її незалежність. 

Пам’ятаймо про військових Листопадового чину, про усіх тих, хто крок за кро-
ком наближав день незалежності України. Пам’ятаймо нинішніх Героїв – Небесну 
Сотню та бійців, які відстоюють територіальну цілісність країни у борні.

З нагоди свята бажаємо вам миру, щастя і добра, а Україні – перемоги, єд-
ності і процвітання.

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

Заява про намір
Приватне сільськогосподарське підприємство агрофірма «Птахівник 2», що 

розміщене у с. Стебник Тисменицького району Івано-Франківської області, має 
намір провести реконструкцію частини незавершеного будівництва під склад 
та добудову 1101 м2 складських приміщень для власних потреб. 

Загвіздянська сільська рада
Тисменицького району Івано-Франківської області

19 сесія 7 демократичного скликання
РІШЕННЯ

від 18.10.2017 року                                     с. Загвіздя

Про внесення змін до генплану с. Загвіздя

Керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльнос-
ті», ст. 26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», наказом 
міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунально-
го господарства України від 16.11.2011 
№290 «Про затвердження порядку роз-
роблення містобудівної документації», з 

метою актуалізації стратегії розвитку с. 
Загвіздя Тисменицького району, Івано-
Франківської області та необхідності 
удосконалення територіального розви-
тку села, сесія Загвіздянської сільської 
ради вирішила:

1. Розробити зміни до генплану 
с. Загвіздя Тисменицького району 
Івано-Франківської області з вклю-

ченням додаткових територій в межі 
населеного пункту та виготовлення 
плану зонування.

2. Виконавчому комітету Загвіз-
дянської сільської ради виступити за-
мовником, організувати розроблення 
та подання містобудівної докумен-
тації, зазначеної в п.1 цього рішен-
ня на розгляд Загвіздянської сіль-
ської ради.

3. Оприлюднити дане рішення в за-
собах масової інформації (газета «Впе-
ред»).

4. Контроль за виконанням рішен-
ня покласти на сільського голову Дра-
ганчука П. І.

Сільський голова П. ДРАГАНЧУК

Втрачений державний акт на право приватної власності на землю ІФ № 
018072, виданий Сілецькою сільською радою 27.08.1998 р. (зареєстрований в 
Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю № 158) 
за адресою: с. Сілець, вул. Миру, 44 на ім’я Михальчук Марія Теодозівна, вва-
жати недійсним.

  ДЕРЖПРОСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

До уваги операторів ринків 
(підприємців)

Управління Держпродспоживслуж-
би в Тисменицькому районі доводить до 
вашого відома про те, що згідно з ви-
могами статті 21 Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпеч-
ності та якості харчових продуктів» опе-
ратори ринку, які провадять діяльність 
з харчовими продуктами у складі яких 
є необроблені інгредієнти тваринного 
походження, а саме: пекарні, кондитер-
ське виробництво, комбінат хлібопро-
дуктів (КХП), виробництво мінеральних 
та питних вод, пива, безалкогольних на-
поїв, лікеро-горілчаних напоїв, перероб-

ка грибів, овочів та фруктів, чаї, снеки, 
громадське харчування тощо  (крім ма-
лих потужностей) повинні розробити, 
запровадити та використовувати  по-
стійно діючі процедури, які базуються 
на принципах системи  аналізу небез-
печних факторів та контролю у критич-
них точках НАССР, до 20.09.2018 року.

Щодо реєстрації потужностей
До початку господарської діяль-

ності оператор ринку повинен провес-
ти державну реєстрацію потужності 
з виробництва та обігу харчових про-
дуктів у територіальному органі Держ-
продспоживслужби згідно з вимога-

ми ст. 25 Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів» та на-
казу Мінагрополітики та продоволь-
ства України № 39 від 10.02.2016 року 
«Про затвердження порядку проведен-
ня державної реєстрації потужностей 
операторів ринку та надання інформа-
ції з нього заінтересованим суб`єктам». 
Реєстрації підлягають потужності, які 
використовуються на будь-якій стадії 
виробництва.

Реєстрації підлягає кожна окрема 
потужність оператора ринку. Державна 
реєстрація здійснюється безкоштовно.

Управління Держпродспоживслужби 
в Тисменицькому районі

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністра-
ції висловлює щирі співчуття директору ТзОВ «Маяк» Богдану Дмитровичу 
Місюраку з приводу смерті батька 

Дмитра Йосиповича Місюрака.
Нехай наше співчуття полегшить біль і печаль від втрати найріднішої 

людини. Нехай усемилостивий Господь прийме його душу до Царства небес-
ного. Вічна пам’ять.

Марковецькі школярі відзначали Покрову
У Марковецькому НВК 11 жовтня 

пройшов виховний захід «Дякуємо вам 
за жертовність і відвагу», присвячений 
воїнам, які захищали і захищають неза-
лежність нашої держави. На виховну 
годину був запрошений військовослуж-
бовець, який перебував безпосередньо 
в зоні АТО, Валерій Аврам. Його виступ 
до болю вразив усіх присутніх. Кожен 
відчув безмежну повагу до наших героїв 
та щиру вдячність за їх подвиг. Допо-
вненням виховного заходу стали зазда-
легідь підготовлені учнями малюнки й 
листи. Також завідувач сільською біблі-
отекою Людмила Андрейчук організу-
вала змістовну виставку книг, присвя-
чену 75-річчю створення УПА «Подвиг, 
що залишиться у віках».

Класний керівник Наталія Гайдейчук 
разом із учнями 8 класу зуміли створити 
хвилюючу атмосферу та передати любов 
і повагу захисникам України. Було важ-
ко стримувати сльози, коли приходило 
розуміння того, що люди помирають за 

нашу Батьківщину. Українські солдати 
заслуговують того, щоб їх називали «ге-
роями», бо вони жертвують усім, навіть 
своїм життям, заради свободи й миру 
на нашій землі.

Дванадцятого жовтня класний ке-
рівник Оксана Сенеджук провела ви-
ховний захід, присвячений Покрові Пре-
святої Богородиці «Покрий же нас, Божа 
Мати, святим омофором».

Божа Матір з давніх-давен опікуєть-
ся українським народом. Тому напере-
додні такого величного свята школярі 
щиро возносили до Пресвятої Діви свою 
подяку за ласку і любов, молились за 
Україну. Присутні на святі уважно пере-
глянули презентацію, почули пісні, які 
звеличують Матір Божу. Тематично ці-
кавою була виставка книг, підготовлена 
Людмилою Андрейчук.

Діана ТРЕТЯК, учениця 11 класу 
Марковецького НВК

Вдячність
Завбібліотекою та користу-

вачі  книгозбірні  села Слобідка 
щиро  дякують  голові  районної 
ради  Романові  Анатолійовичу 
Крутому  та  депутатові  райра -
ди  Іванові  Михайловичу  Тим -
чуку  за  надання  коштів  з  ра -
йонного бюджету на придбання 
комп ’ютерної техніки та літера-
тури українських письменників 
і  української  літератури. 

Щиро дякуємо Вам за дарунки 
для бібліотеки.

Завбібліотекою 
Ганна ТКАЧУК 

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 18.10.2017 № 182-р,  
“Про використання коштів з фонду на виконання депутатських повноважень” 
профінансовано видатки Фонду на виконання депутатських повноважень згідно 
із заявами  депутатів районної ради:

Дмитрика Михайла Васильовича – 
в сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень 00 
копійок для надання матеріальної допо-
моги на лікування жительці с. Підлужжя.

Драганчука Олега Володимировича 
– в сумі 3 700 (три тисячі сімсот) гривень 
00 копійок для надання матеріальної до-
помоги на лікування жительці с. Рибне.

Литвинця Ігоря Петровича – в сумі 
3 024 (три тисячі двадцять чотири) гривні 
00 копійок на покращення матеріально-

технічної бази Тязівської сільської ради 
та в сумі 975 (дев’ятсот сімдесят п’ять) 
гривень 00 копійок на покращення ма-
теріально-технічної бази Тязівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів.

Мельник Оксани Михайлівни – в су-
мі 515 (п’ятсот п’ятнадцять) гривень 00 
копійок на придбання стенду для Павлів-
ського НВК.

Тисменицька районна рада
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З почуттям особистої причетності 
— святкування в Чернієві

У неділю, 15 жовтня, велелюдно бу-
ло в Чернієві біля символічної могили-
пам’ятника Борцям за волю України. Цьо-
горіч, у свято Покрови, 14 жовтня, ми від-
значали 75-річницю з дня створення УПА 
і водночас, святкували День захисника 
України. Смерть героїв, які загинули  за 
Україну не була марною. У боротьбі світ-
ла і темряви стояв незборимий дух укра-
їнців. І цей дух мав серце від народу. Про 
це говорив отець-декан Лисецький Олег 
Качмарський, який відслужив панахиду 
за загиблими в цій борні. «Герої понесли 
у потойбіччя палку любов до України, і за-
повіли і нам любити її такою любов’ю» , — 
підкреслив о. Олег у своєму пасторсько-
му слові. Отець-декан Олег Качмарський 
від щирого серця подякував сільському 
голові Чернієва, всім, хто долучився до 
спорудження символічної могили Борцям 
за волю України, висловив впевненість в 
тому, що невдовзі всі роботи з благоустрою  
навколо неї будуть завершені і відбудеть-
ся її освячення.

Опісля панахиди з нагоди свят у Бу-
динку культури відбувся концерт за учас-
тю аматорів художньої самодіяльності 
села. Як зазвичай, програма святкового 
заходу не обмежувалась тільки концер-
том. Жителі села мали гарну нагоду зі-

братись разом, обговорити нагальні про-
блеми села. Сільський голова Чернієва 
Богдан Грейда проінформував громаду 
про невідкладні завдання і впроваджен-
ня в життя ідей щодо розвитку села. Тут 
можна перелічити і будівництво дитячо-
го садка, яке вже йде повним ходом,  і 
будівництво в подальшому клубу (в ньо-
му будуть розміщені бібліотека і музична 
школа), роздягальні для спортсменів на 
стадіоні. Сільський голова також запев-
нив, що будуть задіяні «всі можливі ресур-
си, щоб завершити будівництво церкви».

Чимало завдань, власне, вже вда-
лось виконати, і активна позиція особис-
то сільського війта, виконавчого коміте-
ту, депутатського корпусу є запорукою 
вирішення і в подальшому всіх питань 
розвитку території та громади. Напри-
клад, асфальтування вулиць в селі. На-

віть, скажімо, в порівнянні з обласним 
центром (неспівставне фінансування), 
роботи виконані на належному рівні, ви-
сокоякісно, і це може бути прикладом 
того, як громада вирішує свої питання.

На знак шани до захисників держа-
ви цього святкового недільного дня були 
вручені від сільської ради матеріальні 
допомоги односельцям, воїнам, які за-
хищали, і нині захищають територіаль-
ну цілісність, суверенітет і незалежність 
України, також родині загиблих в АТО Во-
лодимира Данилюка та Івана Деркача.

Насиченою і цікавою була святкова 
концертна програма, її розпочав сіль-
ський хор величною піснею «Боже ве-
ликий, єдиний». Переважна більшість 
вокальних, танцювальних номерів ма-
ли патріотичний характер, і це більше, 
ніж природно. Бо рідне слово, народна 
пісня — то невід’ємний продукт, частка 

нашої історії. І мають вони магічну силу, 
бо в них — першовитоки нашої духовнос-
ті. Українська пісня є колективним до-
робком нашого народу, який вклав у неї 
багатство душ, в ній, народній пісні, чи 
не найповніше розкривається історична 
сутність родоводу, духовна діяльність 
багатьох поколінь. Із задоволенням слу-
хали черніївчани і гості пісні у виконан-
ні сільського хору, дівочого ансамблю 
(«Маєва нічка», акомпанував Володимир 
Зацухний), подружжя Марцинюків, ба-
гатьох інших виконавців. Юні таланти з 
драматичного гуртка «Смолоскип» (ке-
рівник Микола Кейван) чудово зіграли 
уривок з вистави «Виший, кохана, сороч-
ку» за мотивами творів Ярослава Ясін-
ського. Дарували задоволення глядачам 
тхеквондисти, дитячий танцювальний 
колектив «Країна мрій» (художній керів-
ник Богдана Скрипник). Ведучими кон-
цертної програми були Олена Слободян 
і Леся Коваль. Гарно було сказано під 
час концерту: «Маємо свою національну 
державу, робимо її гідною наших пред-
ків. Будемо жити і воскресати. Через 
дар пам’яті будемо невмирущими. Над-
звичайно важливо зберегти й генетичну 
пам’ять, закодовану у пісенних рядках. 
І коли співатимемо те, що співали наші 
прадіди, діди, батьки, то збережеться і 
примножиться їх бойова слава, дух не-
переможної звитяги».

Тож хай в стінах будинку культури Чер-
нієва продовжує струменіти життєдайне 
джерело творчості і напуває натхненням 
спраглих до мистецтва мешканців села.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Салют на честь захисників
Після Літургії з нагоди свята Покрови, 75-річчя УПА та Дня захисника України у Нових Криво-
тулах біля освяченого сім років тому пам’ятника Борцям за волю України відбулося урочисте 
віче, під час якого виступили вихованці тутешньої школи на чолі з педагогом-організатором 
Іванною Буждиган та відомою тисменицькою співачкою Світланою Данчук, яка з початку 
навчального року стала керівником першого класу Новокривотульської ЗОШ.

Привітав односельчан з релігійним і дер-
жавним святом сільський голова Михайло 
Мантуляк. Від імені громади він висловив 
слова глибокої шани та вручив невеликі премії 
двом сільським жінкам, чия юність та моло-
дість були покладені на вівтар України, котрі 
пройшли ув’язнення та заслання – Парасковії 
Пилипівні Арабчук та Парасковії Петрівні Ва-
силюк. Водночас сільський голова подякував 
депутату обласної ради Василеві Гладуну, який 

безкоштовно надав тверде паливо воїнам 
– захисникам, а також керівництву і депута-
там районної ради за матеріальну допомогу 
церквам сіл Нові Коривотули і Терновиця.

Завершилося віче виступом народного 
гурту «Козаки» на чолі з Романом Мантуля-
ком і гарматним салютом, який здійснили 
«Козаки».

Володимир ЗАНИК

Під час панахиди біля символічної могили-пам’ятника Борцям за волю УкраїниДбають в селі про соціальний захист учасників АТО, матеріальну допомогу батькові 
загиблого Володимира Данилюка вручає сільський голова Чернієва Богдан Грейда

Виступає сільський хор Пісню «Маєва нічка» виконує дівочий ансамбль 

«І хто поліг за Україну, 
той вічно житиме в серцях»

Саме під такою назвою 14 жов-
тня 2017 р. пройшов ряд заходів у 
с.Угринів, які були присвячені Дню 
козацтва, 75-й річниці створення 
Української Повстанської Армії, та 
Дню захисника України. Після Служ-
би Божої в церкві святого Архістрати-
га Михаїла жителі села Угринів, депу-
татський корпус, працівники виконав-
чого комітету сільської ради, вчителі 
та учні Угринівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
та навчально-виховного комплексу, 
працівники клубних та бібліотечних 
установ долучилися до святкової хо-
ди. Біля пам’ятника Борцям за волю 
України, символічної могили та біля 

пам’ятника воїнам УПА відправились 
поминальні панахиди за всіх, хто по-
клав життя за майбутнє України. Під 
час ходи церковний хор під керівни-
цтвом Галини Дубровської та учасники 
співали патріотичні пісні. Також від-
булось покладання квітів.

Святкування продовжилося в клу-
бі с. Угринів. Під час підготовки до 
свята сільський голова Мирослав Ві-
вчаренко, виконавчий комітет та де-
путатський корпус вирішили надати 
матеріальну допомогу учасникам АТО. 
Ведучими свята стали Анастасія Гуляй 
та завідувач бібліотекою-філіалом с. 
Угринів Горішній Леся Шаюк. А роз-

почався концерт із пісні «Балада про 
землю», яку виконало тріо клубу. Ан-
самбль «Угринівська гальорка » ви-
конав пісні, присвячені славним во-
їнам-козакам. Повстанські пісні «Ой 
полечко, поле», «Три браття з При-
карпаття», «Ой у лісі на полянці» ан-
самбль дівчат «Чарівниця» заспівав 
акапельно. Вокально-інструменталь-
ний ансамбль хлопців виконав твори 
«Там десь далеко на Волині», «Там на 
горі на Маківці», «Йшли селом парти-
зани», «Там під львівським замком», 
Христина Семенюк – «Батькова со-
рочка» та «Благослови», а дует клубу 
– пісню «Я живий». Під час концерту 
хвилиною мовчання вшанували всіх 
героїв, які полягли за волю та неза-
лежність України. 

Наостанок всі учасники концер-
ту заспівали «За Україну, за її волю».

У завершальному слові сільський 
голова Угринова Мирослав Вівчарен-
ко подякував аматорам сцени, вручив 
премію та подяку від виконавчого ко-
мітету Угринівської сільської ради за-
відувачу клубу.

15 жовтня в Будинку культури від-
бувся святковий концерт за участі на-
родного фольклорно-естрадного гурту 
«Горицвіт» обласної організації Україн-
ського товариства сліпих (УТОС) міста 
Івано-Франківськ.

Володимир ГРАНДЖОЛА, завідувач 
клубу с. Угринів Горішній

Юні черніївські тхеквондисти  
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України 
борцям 

незборимим
Нещодавно в клубі села Колодіївка 

відбувся вечір, присвячений Дню захис-
ника України. Адже ми завжди повинні 
пам’ятати тих, хто загинув за наше сьо-
годення, молитися за їхні душі та бути 
гідними спадкоємцями славних справ 
героїв України. На вечорі до слова були 
запрошені сільський голова Юрій Вер-
калець та парох Василь Пелипишак.

Урочистий концерт під назвою «Бор-
цям за волю України сплітаєм вдячності 
вінок» розпочав державним Гімном міс-
цевий хор. Чуттєве виконання українських 
пісень, пронизаних болем та смутком че-
рез агресію Росії проти України, загибель 
тисяч наших військових, розчулило коло-
діївчан. У виконанні хору клубу (дирек-
тор Галина Гриш, художний керівник Ігор 
Сукенник) прозвучали твори «Гей видно 
село», «Гей там на горі січ іде», Герої не 
вмирають», «Славні козаки» та інші.

З великим захопленням слухав зал 
чоловічий та жіночий квартети. Вони за-
пропонували увазі публіки пісні «Йшли 
селом партизани», «Над землею туман». 
У концерті взяли участь також школя-
рі. Вони декламували вірші. А на за-
вершення програми прозвучала пісня 
«Через поле України».

В організації заходу допомогли сіль-
ська та шкільна бібліотеки, які предста-
вили тематичні виставки «Душу й тіло ми 
положим», «Козацтво — слава України», 
«Батьківщини сини незборимі».

Марія ГУРМАН, бібліотекар

Шановні мешканці 
сіл Ямниця, Павлівка, 

Сілець і Тязів!
Сьогодні , на 26 році незалежності 

України, ми об ’єдналися, щоб спільно 
працювати для розвитку наших сіл. Біль-
ше 80 років ми не мали можливості са-
мостійно планувати свій розвиток, а в 
надії на допомогу були змушені огляда-
тися на районне, обласне або централь-
не керівництво. 

Прийнявши рішення жити в об’єднаній 
громаді, ми нарешті отримуємо повно-
важення і ресурси для сталого  розви-
тку наших територій. Поряд з цим, ми 
беремо на себе відповідальність за наші 
перемоги і поразки, за нашу готовність 
чесно і наполегливо працювати, або ста-
ти заручниками чужих планів та рішень.

Будучи діючим сільським головою 
Павлівки, я є одним із прихильників та 
ініціаторів цього рішення. Спільно з голо-
вами Тязева, Сільця та Ямниці ми сфор-

мували єдину команду та окреслили про-
граму майбутніх дій. 

Наші села мають спільні традиції та 
історію, а вже сьогодні – спільне май-
бутнє в об’єднаній громаді. Я народився, 
виріс та проживаю тут. Мені близькі та 
зрозумілі наші проблеми. Щоб їх виріши-
ти, ми повинні об’єднатися та створити 
належні умови для успішного розвитку 
і добробуту наших сіл.

 Вірячи у нашу спільну справу, вбо-
ліваючи і переживаючи за неї, відчува-
ючи Вашу підтримку, прийняв рішення 
балотуватися на посаду сільського го-
лови Ямницької об’єднаної територіаль-
ної громади. 

Ми  об’єдналися, однак зараз ми по-
винні навчитися жити разом. Досягнути 
цього зможемо, якщо дотримуватиме-
мося трьох основних принципів: 

ЄДНОСТІ – єдина громада, а не гро-
мада єдиних;

РІВНОСТІ – рівні можливості розви-
тку для усіх громад;

ДОБРОБУТУ – створення належних 
умов для кожного члена громади.

Саме на цих засадах  будуватиму свою 
діяльність як керівник, житель і патріот 
ЯМНИЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬ-
НОЇ ГРОМАДИ.

Закликаю усіх до спільної праці та 
прошу підтримати мене на виборах 29 
жовтня 2017 року!

З  повагою  — 
кандидат  на  посаду  голови  Ямницької 

об ’єднаної  територіальної  громади 
Іван  ВАЦЕБА

 Передвиборна агітація

Дякуємо вам 
за жертовність

У переддень свята Покрови Пресвятої Богородиці в Загвіздянській школі відбулись 
одразу дві зустрічі. Вранці школярі та освітяни мали приємність слухати чудовий 
спів Святослава Края, керівника концертного туру в зону АТО «Гордимося, друзі, 
що ми українці». А в обідню пору відбулася зустріч, яку підготували заступник 
директора Загвіздянської ЗОШ Ольга Боднар, директор будинку культури села 
Ярослав Адамович, сільський голова Павло Драганчук, секретар сільради Дмитро 
Шкаврітко, — з колишніми випускниками, нинішніми атовцями.

В актовому залі зібралися учні, вчи-
телі, односельці, щоб щиро подякувати 
воїнам за відвагу, жертовність, за наш 
захист від ворога, за їх надзвичайно 
важливу місію.

Звучала пісня «Повертайся живим» у 
виконанні учениці 9 класу Анжели Буслі. 
Одинадцятикласниці Богдана Олійник та 
Мар’яна Середюк читали свої листи до 
бійців АТО. А сільський голова П. Дра-

ганчук привітав воїнів і вручив їм гро-
шові нагороди. Учні четвертих-шостих 
класів прочитали молитву за Україну, а 
шкільний хор (керівник Володимир Вой-
тович) заспівав «Ми хочемо миру». По-
тішили глядачів танцюристи, учні 9-10 
класів, з композицією «Любіть Украї-
ну» (керівник Дзвенислава Хмілевська). 
Відомий композитор, житель села Ми-
рослав Пастернак виконав свої пісні 

«Скочив стрільчик молоденький», «Ой 
стрічечка до стрічечки», «Патріот Украї-
ни». Сини пана Мирослава — Назарій та 
Ростислав, колишні учні Загвіздянської 
школи — нині служать в Українській ар-
мії, обидва у званні підполковника, нео-

дноразово були на передовій. Назарій 
отримав поранення, але вистояв, захи-
щаючи кордони країни.

Цікавою на урочистому заході бу-
ла розповідь О. Боднар про випускника 
школи, підполковника Ярослава Кос-
тишина, який загинув під час АТО. За-
вуч організувала для старшокласників 
перегляд фільму «Позивний «Зеніт»», у 
якому розповідається про героя Ярос-
лава Костишина. А вчитель музики В. 
Войтович виконав улюблену пісню Я. 
Костишина «Браття-українці».

Із хвилюванням слухали присут-
ні вірші у виконанні учнів 4-6 класів. 
А патріотичну пісню-символ «Світ 
без війни» прекрасно заспівав шкіль-
ний хор.

Дякуємо вам, наші дорогі земляки, 
захисники нашої землі, за ваш подвиг. 
Нехай за це вас охороняє Бог на кож-
ному кроці.

Ольга БОДНАР

Щасливі діти — успішна громада
Щасливі та усміхнені дитячі обличчя — най-

більша втіха для дорослих. Минулими вихідними 
невимовною радістю були сповнені наймолодші 
жителі сусідніх населених пунктів Тязів та Сілець. 

Затишну країну дитинства із конкурсами 
та забавами влаштував для малечі кандидат 
на посаду голови Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади Іван Вацеба, бо вважає, що 
успішна громада починається із турботи про 
наймолодших, які у недалекому майбутньому 
творитимуть історію. Окрім всього, тязівська, 
а днем пізніше й сілецька дітвора змогла на-
повну оцінити опіку дорослих, бо за ініціативи 
кандидата та сприяння депутата Верховної Ради 
України Володимира Шкварилюка у цих селах 
облаштовано сучасні дитячі майданчики із де-
сятком каруселей, гірок, гойдалок та інших гім-
настичних пристроїв. І все для того, аби дітки 
росли щасливими та фізично загартованими. 
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  ГРОМАДА І ПРАВО

Статут територіальної 
громади: що, як і для кого? 
Маємо сьогодні у області жваву дис-

кусію серед представників окремих те-
риторіальних громад навколо того, для 
чого жителям громади потрібен статут, 
чи є він єдиною правовою підставою 
здійснення діяльності територіальної 
громади, яким, зрештою, повинен бу-
ти цей статут, що у ньому прописати та 
яким чином застосувати на практиці, 
щоб була з того користь громаді. 

Але разом з тим існує загроза потра-
пити під маніпулятивний вплив деяких 
громадських активістів, «фейкових» екс-
пертів з місцевого самоврядування, які 
по-своєму трактують Конституцію Украї-
ни та чинне законодавство і провокують 
прийняття місцевими радами завідомо 
неправомірних статутів територіальних 
громад. У першу чергу слід наголосити 
на тому, що єдиним органом, що уповно-
важений здійснювати офіційне тлума-
чення Конституції та законів України є 
Конституційний Суд України. У дискусіях 
з правових питань можуть брати участь 
безліч науковців, але жоден коментар 
не має статусу законодавчого акту чи 
офіційного тлумачення. 

Зупинимось на деяких актуальних 
питаннях, що стосуються статутів тери-
торіальних громад та деяких практич-
них порадах щодо їх підготовки, керу-
ючись виключно чинним українським 
законодавством.

Так, у відповідності до статті 19 За-
кону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», який був прийнятий ще 
у травні 1997 року, орган місцевого само-
врядування (сільська, селищна, міська 
ради) на основі Конституції України та 
зазначеного Закону може прийняти ста-
тут територіальної громади села, селища, 
міста з метою врахування історичних, на-
ціонально-культурних, соціально-еконо-
мічних та інших особливостей здійснен-
ня місцевого самоврядування. Статут 
територіальної громади підлягає дер-
жавній реєстрації в органі виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у 
сфері державної реєстрації (легалізації) 
об’єднань громадян, інших громадських 
формувань. У нашому випадку це Голо-
вне територіальне управління юстиції в 
Івано-Франківській області. Наголосимо: 
реєстрації підлягає статут, а не юридич-
на особа публічного права територіальна 
громада, яка не має такого статусу у від-
повідності до Конституції України. Отже, 
останніх дев’ятнадцять років місцеві ра-
ди мали змогу розробляти, затверджу-
вати та використовувати у повсякденній 
роботі статути своїх територіальних гро-
мад. І хтось цим правом скористався вже 
давно, а хтось замислився лише тепер.

Якщо перейти від цитування зако-
нодавчих норм до ширшого розуміння 
потреби у статуті для села, селища чи 
міста, то варто зазначити, що такий до-

кумент посідає особливе місце у системі 
актів місцевого самоврядування, адже 
саме він є важливою нормативною умо-
вою функціонування територіальної гро-
мади та її органів, але аж ніяк – не єди-
ною правовою підставою. Якщо закон 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» та регламент місцевої ради визнача-
ють більшою мірою правила діяльнос-
ті органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб, то статут потрібний 
територіальній громаді, насамперед, із 
огляду на те, що його прийняття дасть 
можливість ліквідувати існуючі прога-
лини у правовій регламентації питань 
організації місцевого самоврядування, 
а найголовніше – деталізувати усі мож-
ливі форми участі жителів громади у 
вирішенні питань місцевого значення. 
А це – і порядок проведення загальних 
зборів громадян та організації громад-
ських слухань; і порядок внесення на 
розгляд органу місцевого самоврядуван-
ня місцевої ініціативи, проекту рішення; 
і порядок взаємодії з органами само-
організації населення; і порядок ство-
рення громадської ради при виконкомі, 
громадської експертизи, консультацій 
з місцевими жителями. Але при цьому 
статут територіальної громади не може 
визначати чи обмежувати повноваження 
органів місцевого самоврядування, які 
встановлені виключно законом. Тери-
торіальна громада не може вирішува-
ти, делегувати чи не делегувати повно-
важення місцевій раді, або визначати 
перелік повноважень, які вона делегує 
органу місцевого самоврядування. Крім 
того, статут територіальної громади не 
може передбачати прав територіальної 
громади приймати рішення з питань міс-
цевого самоврядування виключно шля-
хом безпосередньої участі її жителів, в 
тому числі на загальних зборах громади 
за місцем проживання чи конференці-
ях їх представників. Рішення у рамках 
реалізації місцевого самоврядування, 
які можуть мати юридичні наслідки, 
приймаються членами територіальної 
громади на виборах та референдумах, 
а місцевими радами – на сесіях рад.

Крім того, статутом територіальної 
громади не може розширюватися пере-
лік органів, які складають систему місце-
вого самоврядування. А у відповідності 
до чинного українського законодавства 
ця система включає: територіальну гро-
маду (жителів села чи добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста, що мають 
право самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в ме жах Конститу-
ції і законів України); сільську, селищну, 
міську раду; сільського, селищного, місь-
кого голову; виконавчі органи сільської, 
селищної, міської ради; районні та облас-
ні ради, що представляють спільні інтер-

еси територіальних громад сіл, селищ, 
міст; органи самоорганізації населення.

Включення до системи місцевого 
самоврядування різного штибу комітету 
громадських представників чи голови 
територіальної громади, як подекуди 
намагаються зробити, є запроваджен-
ням в селі, селищі чи місті двовладдя.

Якщо звернутись з даного приводу до 
польського досвіду, про який нам доводить-
ся часто чути, то треба зауважити, що у Кон-
ституції Польщі та польському законі про 
ґмінне самоврядування чітко зазначені ре-
чі, яких немає в українському законодавстві: 
одиницям територіального самоврядування 
надано статус юридичних осіб, ґміна (базова 
одиниця місцевого самоврядування Респу-
бліки Польща) наділена правоздатністю. У 
нас територіальні громади не мають статусу 
юридичних осіб та не наділені правоздатніс-
тю – такий статус мають органи місцевого 
самоврядування.

Можливо, таке розуміння терито-
ріальної громади не відповідає євро-
пейським стандартам, але таким є на 
сьогоднішній день вітчизняне законо-
давство. Втім, це не означає, що існу-
ють проблеми правового забезпечення 
захисту територіальної громади в судах, 
представництва її інтересів у будь-яких 
відносинах. У відповідності до вище зга-
дуваного профільного закону сільський 
голова, який є найвищою посадовою 
особою в територіальній громаді, пред-
ставляє інтереси територіальної грома-
ди, яка його обрала шляхом прямого 
волевиявлення, має всі правові засоби 
для вчинення юридично значимих дій.

Підсумовуючи, можемо констатува-
ти, що, справді, маємо багато прогалин 
у чинному українському законодавстві, 
які сьогодні дуже майстерно використо-
вуються окремими «стратегами» та «іде-
ологами» для породження ще більшого 
хаосу у непростий для нашої держави 
час. А щоб уникнути застережень щодо 
відповідності змісту статутів чинному 
законодавству, посадовцям місцевого 
самоврядування необхідно залучати 
при розробці проекту цього докумен-
ту, по-можливості, якомога більшу кіль-
кість жителів територіальної громади, 
проводити роз’яснення чинного зако-
нодавства, спільно вчитися застосову-
вати на практиці інструменти так зва-
ної «демократії участі», коли громадяни 
через консультативно-дорадчі органи, 
громадські об’єднання чи органи само-
організації населення стають партнера-
ми сільської, селищної чи міської ради 
у вирішенні питань місцевого значення. 
Тоді й ефект від практичного застосу-
вання статуту територіальної громади 
буде очевидним і позитивним.

Андрій БОЙЧУК, 
правознавець

Пробація: нововведення, 
яке допомагає

З лютого 2015 року в Україні діє Закон «Про пробацію», який визначає поняття, 
мету, завдання, підстави, види цієї нової у вітчизняному правосудді системи.

Пробація – це система наглядових 
та соціально-виховних заходів, що засто-
совуються за рішенням суду та відповід-
но до закону до засуджених, виконання 
певних видів кримінальних покарань, 
не пов’язаних з позбавленням волі, та 
забезпечення суду інформацією, що ха-
рактеризує обвинуваченого.

Департамент пробації є структур-
ним підрозділом Міністерства юстиції 
України. Органом пробації на території 
Тисменицького району є Тисменицький 
районний сектор з питань пробації, який 
у межах своїх повноважень організовує 
забезпечення суду досудовими допо-
відями про обвинувачених; здійснює 
нагляд за засудженими; виконує по-
карання у вигляді позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю, здійснює контроль 
за покаранням у формі громадських ро-
біт, виправних робіт; реалізує спеціальні 
програми стосовно осіб, звільнених від 
відбування покарання з випробуванням; 
здійснює соціально-виховну роботу із 
засудженими; здійснює контроль за ви-
конанням покарань, не пов’язаних з по-
збавленням волі.

Досудова доповідь – підґрунтя 
для справедливого рішення суду.

Що таке досудова доповідь?
Законодавцем визначено, що досу-

дова доповідь – це формалізована інфор-
мація, що характеризує обвинуваченого, 
з метою прийняття судом рішення про 
міру його відповідальності. Вона, отже, 
потрібна суду для того, щоб суддя мав 
можливість винести справедливий ви-
рок, отримавши інформацію не лише про 
неправомірний вчинок, але й додаткову 
інформацію про особу, яка підозрюється у 
його вчиненні, дізнатися про обставини її 
життя, які могли стати причиною злочину, 
а також про заходи, які пропонує орган 
пробації для усунення таких обставин.

Досудову доповідь суд бере до ува-
ги, вона не може використовуватися у 
кримінальному провадженні як доказ 
винуватості (або невинуватості) обви-
нуваченого у вчиненні злочину.

Як відбувається підготовка досу-
дової доповіді?

Якщо людину звинувачено у вчи-
ненні злочину невеликої або середньої 
тяжкості, або тяжкого злочину, за який 
нижня межа санкції не перевищує п’ять 
років позбавлення волі, суд приймає 
ухвалу, якою доручає працівнику проба-
ції скласти досудову доповідь; праців-
ник має зібрати інформацію про обви-
нуваченого та відобразити її в досудовій 
доповіді, яку він зобов’язаний подати у 
встановлений ухвалою суду строк.

Працівник пробації є незалежною, 
неупередженою особою, яка надає суду 
необхідну інформацію про обвинуваче-
ного. Для цього він за допомогою спеці-
альної методики проводить досліджен-
ня соціального оточення обвинувачено-
го, його психологічної характеристики, 
аби з’ясувати передумови для вчинен-
ня злочину (так звані фактори ризику). 
Працівник з’ясовує кримінальну історію 
особи, її сімейний стан та відносини у 
сім’ї, житлові умови, дані про роботу, фі-
нансове становище, дозвілля, наявність 
алкогольної або наркотичної залежності, 
дані про фізичне та психічне здоров’я.

Обвинуваченому надсилається або 
вручається особисто на підготовчому су-
довому засіданні виклик до органу про-
бації для проведення бесіди. На кожну 
наступну зустріч направляється окре-
мий виклик.

Під час зустрічей працівник пробації 
запитуватиме про особисте життя, по-
ведінку, роботу (навчання), стосунки з 
близькими, друзями та іншими людьми, 
матеріальне становище обвинуваченого 
та про ставлення до певних життєвих 
подій і обставин. Від участі обвинуваче-
ного у підготовці досудової доповіді та 

достовірності інформації залежить ви-
сновок працівника пробації щодо пер-
спективи позитивних змін. При цьому, 
працівник пробації має право спілкува-
тися з найближчим оточенням обвину-
ваченого та отримувати інформацію з 
інших джерел. Інформація, що буде на-
дана для підготовки досудової допові-
ді, захищається законом. З нею може 
ознайомитися лише обмежене коло осіб: 
працівник пробації, суддя, прокурор, за-
хисник та потерпілий.

Права обвинуваченого щодо 
складання досудової доповіді
Обвинувачена особа має право 

участі у складанні досудової доповіді, 
надаючи необхідну достовірну інфор-
мацію представникам органу пробації, 
надавати зауваження та уточнення до 
неї, отримувати інформацію про мож-
ливу допомогу і консультації.

Відмова від участі у підготовці 
досудової доповіді

Відмова від участі у складанні досу-
дової доповіді є правом особи на будь-
якому етапі її складання, але відмова не 
скасовує складання цього документу. 
Якщо обвинувачений не бажає надавати 
працівнику пробації інформацію про се-
бе, потрібна інформація буде отримана 
з інших джерел. Відмовою у складанні 
досудової доповіді також може вважа-
тися неприбуття за викликом до органу 
пробації без поважних на те причини.

Обвинуваченому необхідно нада-
вати лише ту інформацію, яку запитує 
працівник пробації, якщо ж, на думку 
обвинуваченого, є важлива інформація, 
про яку не запитав працівник пробації, її 
може повідомити за своєю ініціативою.

Обвинувачений має право заяви-
ти відвід працівнику пробації – якщо є 
сумніви у неупередженості останнього.

Зауваження та уточнення
Особа, щодо якої складається досу-

дова доповідь, може обговорити з пра-
цівником пробації зауваження та уточ-
нення до змісту доповіді, якщо вони ви-
никнуть. Якщо працівник пробації не 
погодиться, обвинувачений може ви-
класти зауваження письмово і вони бу-
дуть надані до суду разом з досудовою 
доповіддю.

До направлення досудової доповіді 
до суду працівник пробації зобов’язаний 
ознайомити обвинуваченого з її зміс-
том, але важливо пам’ятати, що час на 
це обмежений, і неприбуття до органу 
пробації не є підставою для неподання 
досудової доповіді до суду в установ-
лений строк.

Деяка статистика
За 10 місяців 2017 року органами 

пробації на виконання відповідних ухвал 
суду підготовлено 10,7 тис. доповідей. На 
підставі проведеної оцінки ризиків вчи-
нення повторного кримінального право-
порушення, яка проводиться за новим 
інструментом оцінки, щодо 7846 обви-
нувачених (підготовлених досудових до-
повідей) уповноваженими органами з 
питань пробації зроблено висновок про 
можливість виправлення правопорушни-
ка без позбавлення або обмеження волі.

У результаті роз’яснювальної ро-
боти, що проводиться представниками 
органів пробації спільно з центрами на-
дання безоплатної правової допомоги, 
77% обвинувачених реалізували право на 
участь у підготовці досудової доповіді.

Наталія ГАВРИШ, начальник 
Тисменицького РС з питань пробації, 

капітан внутрішньої служби
Від редакції: Пробація – чергове за-

позичення з іноземної мови (від латин-
ського probatio, англійського probation 
– випробування, іспит), термін, що за-
стосовується в юриспруденції Велико-
британії, США, умовне осудження з ви-
пробувальним терміном під наглядом 
спеціальної служби.

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Молоді люди отруїлися 
чадним газом 

24 жовтня о 10.53 до ПЗЧ Тисменицького РВ ДСНС в області надійшло повідо-
млення про те, що в селі Старі Кривотули по вул. Шевченка, 4, виявлено тіла 
загиблих чоловіка, 1982 року народження, та жінки, 1996 року народження. 
Ознак насильницької смерті не виявлено. Причина смерті встановлюється. 
По попереднім ознакам розглядається версія  удушення побутовим газом 
при неправильній експлуатації газового обладнання.

Шановні краяни! Нагадуємо вам, 
основні правила пожежної безпеки під 
час експлуатації обігрівальних прила-
дів. Перед увімкненням обігрівального 
пристрою слід переконатись, що він не 
має механічних ушкоджень. Не вмика-
ти одночасно багато електроприладів у 
подовжувач, адже електромережа мо-
же не витримати перевантаження. Не 

розміщувати обігрівач поблизу легко-
займистих предметів. Не накривати 
радіатор електроприладу та не вико-
ристовувати обігрівач для сушки одя-
гу. Не обігрівати житло газовими, само-
робними та несправними електрообі-
грівачами. Не залишати ввімкненими 
електрообігрівальні пристрої під час 
виходу з будинку. 

Під час експлуатації пічного опалення 
забороняється: залишати печі без догляду 
або доручати нагляд за ними малолітнім 
дітям; користуватися печами, які мають 
тріщини; розміщати паливо та інші горючі 
речовини і матеріали безпосередньо пе-
ред топковим отвором; зберігати незага-
шені вуглини та попіл у металевому посуді, 
встановленому на дерев`яній підлозі або 
горючій підставці; сушити й складати на 
печах одяг, дрова, інші горючі предмети 
та матеріали; застосовувати для розпа-
лювання легкозаймисті та горючі рідини. 

Пам’ятайте, що виконання цих реко-
мендацій стане гарантією безпеки для 
вас та ваших близьких. У разі виникнен-
ня пожежі чи іншої надзвичайної події 
негайно телефонуйте до Служби поря-
тунку за номером “101”.

Тисменицький РВ ДСНС
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Овен
Ваша думка з різних питань 
змінюється по кілька разів 
на день. Тому і ваші дії по-
слідовними назвати ніяк не 
можна. Але це абсолютно не 

заважає вам насолоджуватися життям, 
бо кожен з ваших вчинків – неперевер-
шений, кожен намір – щирий. Вас чека-
ють забавні пригоди.

Телець
Для чоловіків: ваша ниніш-
ня супутниця – ваше дру-
ге я, вгадати тонкі відтін-
ки станів вашої душі і ваші 

приховані бажання навіть не з півслова, 
а з чверть погляду. Для жінок: ваш об-
ранець не завжди емоційно стійкий, але 
впевнений, що він – справжній чоловік. 
Чим, власне, і пишається. 

Близнюки
З одного боку, ви розумієте, 
що настав час змін, і потріб-
но щось міняти в усталеному 
порядку речей. А з іншого бо-

ку вам трохи страшнувато. Проте, почи-
нати все ж доведеться, і краще всього 
відразу зайнятися самими складними 
і делікатними питаннями. Здолаєте їх 
– далі все піде як по маслу.

Рак
Наступного тижня ви буде-
те працювати в якості гене-
ратора ідей і багато їздити 
по справах. Вас очікують 

сюрпризи. І лише ваша кмітливість 
і винахідливість дозволять з честю 
вийти з кількох поспіль делікатних 
ситуацій. 

Лев
При бажанні ви можете здо-
бути успіх на громадському 
терені, який дасть не стільки 
матеріальні, скільки мораль-

ні дивіденди. Але тут доречні питання: 
«Чи зможете ви втриматися на досягну-
тій висоті досить тривалий час?». При 
позитивній відповіді ви можете ризи-
кувати. Але при цьому, безумовно, слід 
враховувати і ризик падіння.

Діва
Ви знаєте те, чого не знають 
інші, але це ще не привід ди-
витися на них звисока. Цей 
тиждень буде дуже вдалим 

для будь-якого виду комерції, а особливо 
для діяльності, пов’язаної з торгівлею, 
концертами, виставками, презентація-
ми та наданням послуг.

Ваги
Надзвичайна винахідливість 
дозволяє вам безпомилково 
знаходити правильне рішен-
ня, але вона ж і не дозволяє 

робити це досить довго – вам потрібна 
постійна зміна вражень. Ваш стан мож-
на ще назвати емоційною ненаситніс-
тю. І ви прихильно ставитеся до того, 
хто вам цю різноманітність забезпечує.

Скорпіон
Людина, що знаходиться на 
перетині зв’язків і відносин, 
з часом стає великою про-
цвітаючою людиною. На 

цьому тижні вам випаде такий шанс, 
проте стежте, щоб цей перетин не змі-
нив своє місце розташування. А таке 
частенько трапляється.

Стрілець
Громадська думка виявить-
ся не на вашій стороні. Адже, 
погодьтеся, своєю поведін-

кою ви б кинули якийсь безадресний ви-
клик. Вам набридло залежати від умов-
ностей, і ви почнете діяти за принципом: 
«А кому яке діло?», причому навіть тоді, 
коли без цього можна обійтися. 

Козеріг
Ви як гірська лавина, котра 
несеться вниз із запамороч-
ливою швидкістю, вийшовши 

в долину, сповільнить біг і стане видно, 
що це – не тільки міць і натиск, не тільки 
запал і захоплення, але і залишається 
сміття, вивернуті з корінням дерева та 
забиті брудом і камінням русла дрібних 
річечок. Найважче прибирання – після 
феєричного шоу або карнавалу... 

Водолій
Протягом усього тижня ви 
будете проходити практику 
щодо досягнення консенсу-
су, а в її кінці вам потрібно 

скласти іспит з цього предмету. Швид-
ше за все, ареною дій виявляться дім і 
сім’я, ніж робота і трудовий колектив. 

Риби
Ви – максималіст, не бажа-
ючий розтрачувати себе по 
дурницях. Вами рухає ідея: 
«Все, або нічого!», і, навіть 

якщо ви її і не проголошуєте, вона все 
одно виразно вгадується у ваших вчин-
ках. З одного боку, це дозволяє концен-
трувати сили, а з іншого – не дає мож-
ливості приділяти увагу дрібницям, без 
яких, як відомо, не обходиться жодна 
велика справа.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 30 жовтня по 5 листопада)

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.
 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.
 Станок циркулярка рубанок новий. Ціна до-
говірна. Тел.: 097 668 30 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, 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.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. «Справедливість 
без сили і сила без справедливості од-
наково …» (Жубер). 6. Хлібний напій. 7. 
Велика хижа неотруйна змія. 9. Відо-
ма французька акторка. 11. Богиня пір 
року. 12. Найбільше місто Об’єднаних 

Арабських Еміратів. 18. Столиця Норве-
гії. 19. Переносний свічник священика. 
20. Предмет у просторі. 23. Жанр япон-
ської поезії. 24. Японська мушмула. 28. 
Бойова гусенична машина. 29. Військове 
звання. 30. Конспіративна квартира. 33. 

Лютеранська церква. 34. Страусоподіб-
ний вимерлий птах. 35. «Гордість не слід 
ні пригнічувати, ні навіть послаблюва-
ти: її слід лише спрямовувати на …цілі» 
(Гельвецій). 38. Олійна  та кормова рос-
лина. 39. «Батько» Шерлока Холмса. 40. 
Великий маєток в Латинській Америці.

По вертикалі: 2. Заклик муедзина 
до молитви. 3. Чаклунство Гаїті. 4. Вид 
спорту. 5. Жрець, що провіщав волю бо-
гів, спостерігаючи за птахами. 8. Колек-
тив в театрі. 10. Куполоподібна хижа з 
льоду в ескімосів. 13. Суданська мальва 
14. «Ти ростеш, але й інші … одночасно 
з тобою» (Рамю). 15. Національний єги-
петський напій 16. Захисник у суді. 17. 
Великий круглий прикрашений весільний 
хліб. 21. Народний струнний щипковий 
музичний інструмент на Кавказі. 22. Ві-
дома страва корейської кухні. 25. Бог 
Сонця у інків. 26. Одяг стародавнього 
грека. 27. Зодіакальне сузір’я. 31. Ні-
мецький фізик, хімік та біолог. 32. Чашка 
без ручки. 36. Холодна зброя. 37. Пів-
нічний вітер.

Відповіді на кросворд в № 42:
По горизонталі: 1. Маркіза. 7. Агора. 

8. Абеба. 12. Трюмо. 13. Ном. 14. Кетяг. 
17. Кіот. 18. Дебют. 20. Сарв. 23. Ню. 24. 
Гамак. 25. Брага. 26. Ра. 30. Вада. 31. 
Авізо. 32. Какі. 35. Мчаді. 36. Юта. 37. 
Глясе. 40. Серет. 41. Шайба. 43. Астерія.

По вертикалі: 2. Аура. 3. Ку. 4. Зебу. 
5. Агема. 6. Абрек. 9. Бріош. 10. Колба. 
11. Тягч. 15. Окінава. 16. Авіація. 18. Діа-
на. 19. Тюрбо. 21. Газ. 22. Ага. 27. Уда-
ча. 28. Пінта. 29. Макса. 33. Аджен. 34. 
Ельба. 38. Кейс. 39. Каді. 42. Ле.
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  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не залишайте дітей 
без нагляду!

Відомо, що найбільше багатство нації, її майбутнє – молоде покоління. Жит-
тя – безцінне, а дитяче – тим більше. Надзвичайно прикро, коли воно на-
ражається на небезпеку без жодних на те підстав. Як свідчить статистика, 
найбільше випадків виникнення пожеж з вини дітей відбувається в період 
світлого дня, коли діти залишаються без нагляду дорослих. 

Кількість смертельних випадків та 
травмування серед дітей змушує зверну-
тися до кожного громадянина, особливо 
до батьків. Щорічно на Івано-Франківщи-
ні  виникають випадки, коли за різних 
обставин діти потрапляють у надзви-
чайні ситуації. Внаслідок цього десятки 
наших маленьких громадян отримують 
травми, або ще гірше — втрачають життя.

Основними причинами дитячого 
травматизму і трагічних наслідків є 
гра з вогнем чи піротехнічними виро-
бами, самовільне користування печами, 
газовими або електричними прилада-

ми, порушення правил дорожнього руху, 
перебування поблизу водойм, недотри-
мання заходів безпеки в разі виявлення 
боєприпасів або підозрілих предметів. 
Часто біда трапляється тоді, коли діти 
опиняються без належного нагляду до-
рослих і в пошуках розваги вигадують 
небезпечні ігри.

Це вказує на те, що підростаю-
чому поколінню необхідно нагадува-
ти, до яких тяжких наслідків призво-
дить порушення заходів безпеки та 
роз’яснювати, як поводити себе, щоб 
уникнути лиха.

Шановні батьки!
Управління ДСНС України в Іва-

но-Франківській області звертається 
до вас з проханням не залишати дітей 
без нагляду та контролювати їхні роз-
ваги. Виховуйте у дітей навички культу-
ри безпечної поведінки, демонструючи 
на власному прикладі обережність у по-
водженні з вогнем, правила поведінки 
вдома, на вулиці, під час користування 
пічним опаленням, електричними та га-
зовими приладами, піротехнікою, побу-
товою хімією, ліками тощо. Періодично 
виділяйте декілька хвилин для відвертої 
розмови з дітьми, адже потім цей час 
вимірюватиметься ціною життя. 

Пам’ятайте, щоб неждана мить не 
стала початком великої  біди, потріб-
но давати дітям чіткі знання і вмін-
ня, як діяти в тій чи іншій ситуації! 
Життя ваших дітей залежить лише від 
вас самих!

Управління ДСНС України 
в Івано-Франківській області
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морському узбережжі Туреччини. Однією із 
локацій сценаристи обрали навіть вершину 
скелі. Як зізналася виконавиця, вона боро-
лась із страхом висоти та палючим турець-
ким сонцем. Однак знімальна група розповіла 
про те, що у співачки варто вчитися працьо-
витості та витримки. «Роксолана на сцені та 
поза нею — дві різні людини, — стверджує 
режисер кліпу Євгенія Короленко, — якщо у 
буденному житті це скромна дівчинка, то на 
сцені, як справжній  професіонал, вона пере-
втілюється у певний образ». 

Як на такий юний вік (13 жовтня ді-
вчина зустріла своє 18-ліття — авт.), всі 
захоплюються її працелюбністю та дис-

ципліною, тому працювати з нею одне за-
доволення. Маючи таку гарну підтримку 
з боку якнайкращих композиторів та ре-
жисерів на Роксолану чекає велике пісен-
не майбутнє. 

Надзвичайно працелюбною охаракте-
ризувала свою талановиту онучку бабуся 
Марія Василівна Щербяк, яка волею долі 
стала її продюсером. Гордістю за свою ко-
лишню вихованку сповнена була її перша 
вчителька вокалу — директор Ямницької 
дитячої музичної школи Світлана Бойко.

Дякуючи усім, хто завітав на творчий 
вечір, Роксолана Калин особливими сло-
вами виокремила тих, хто посприяв, аби її 
талант розкрився. Що ж стосується нових 
проектів, то співачка зазначила, що робо-
та не припиняється, але деталі вирішила 
залишити в таємниці. 

«Сама підготовка і робота – все відбуло-
ся, і я — розгублена. Ми скільки готувалися, а 
все пролетіло змахом крила. Працюватиму 
над сольною кар’єрою, буду вас дивувати і 
працювати саме для вас», – зізналася журна-
лістам опісля презентації вже другого у її спі-
вочій кар’єрі кліпу співачка Роксолана Калин.

Оксана САКОВСЬКА 

З Днем народження!
Колектив Тисменицького районного центру со-

ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вітає з днем 
народження своїх колег — фахівця І-ї категорії  із со-
ціальної роботи  Галину ЦЮЦЬМАЦЬ (28 жовтня), 
фахівця із соціальної роботи Тетяну РУМ’ЯНЦЕВУ  
(30 жовтня), начальника відділу соціальної роботи  
(2 листопада) Вікторію ШЕРЕМЕТ.  

Бажаємо завжди залишатися такими же уваж-
ними, життєрадісними, креативними, тактовними, цілеспрямованими, уміючи 
передбачати всі ситуації на два кроки вперед. 

Ми бажаємо вам творчих успіхів та кар’єрного росту, сімейного благополуч-
чя та звичайного людського щастя. Щоб ваше особисте життя тільки надихало 
вас до нових подвигів в роботі, а робота стимулювала до добробуту і комфорту 

у вашому домі.

З першим рочком !
23 жовтня радісне свято завітало 

до родини Олега та Сніжани Шалаутів 
із Узина: їхнім двійняткам Боженці та 
Денисику виповнився перший рочок. 
Щасливе подружжя та вся велика ро-
дина вітає малюків. 

Виповнився рік нашим дітям: 
Подвійна радість всій нашій родині. 
З ним прийшли ми привітати й 
Боженці та Денисику побажати: 

Здоров’ячка міцненького, сонечка ясненького! 
Хай ростуть всім нам на втіху, в домі буде море сміху! 
Щоб зубки скоро вилізали, рідним спати не мішали, 
Щоб ангелики кружляли від всіх бід охороняли! 
Мамо й тату, ви купіть копілку на фінансову підтримку, 
Бабусі та дідусі щось положуть, ну і хресні допоможуть,  

За Боженку та Денисика всім нам гоже тепер випить, дай Боже!

  ПОГОДА

У понеділок, 30 жов-
тня — дощ. Тем пера-
тура вночі: +3°С, вдень: 
+5°С. Вітер північно-за-
хідний 9 м/с.

У вівторок, 31 жовтня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +5°С, денна: +15°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
8 м/с.

У середу, 1 листопада 
— без опадів. Темпера-
тура вночі: +1°С, вдень: 
+8°С. Вітер західний 4 
м/с.

У четвер, 2 листопада 
– без опадів. Нічна тем-
пература: +8°С, денна: 
+11°С. Ві тер південно-
західний 4 м/с.

У п’ятницю, 3 листопа-
да — дощ. Тем пература 
вночі: +5°С, вдень: 
+6°С. Вітер північно-
західний 6 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Журавлі у вирій першими відлеті-
ли — холоди прийшли, лебеді руши-
ли — настала пора заморозків, гуси 
у вирій — буде сніг.

  Якщо листя з дуба і берез опаде 
чисто — легкий рік, нечисто — на су-
вору зиму.

  Грак відлетів — чекайте снігу.
  Якщо зірки на небі яскраві — на гар-

ну погоду, тьмяні — на дощ або сніг.
  Побілів заєць — не забаряться й 

«білі мухи».
  Червона вечірня зірка провіщає 

вітер, світложовта — дощ.
  Як листопад дерев не обтрусить, 

довга зима бути мусить.
  Наявність на небі хмар різного за-

барвлення — ознака близької негоди.
  Зорі рясно всіяли небо — наступ-

ний день буде сонячний. 
  Якщо в листопаді з’явилися ко-

марі — зима буде теплою.
  Сова кричить — холод віщує.

28 жовтня — Євфимії
  Як зачнеться на Євфимку моква, 

то аж до морозів трива.

Наостанок

З ювілеєм!
Дорогу дружину, люблячу матусю, бабусю 

і донечку,
багаторічного секретаря сільської ради  

Ольгу Богданівну 
БОСОВИЧ

з с. Тязів з ювілейним днем народження вітають ма-
ма Ірина, чоловік Василь, доньки Наталія та Ольга, 
зяті Ігорі, внуки Максим, Вадим, Святослав, Ангеліна 
і Дзвенислава, а також сестри, свати, куми та друзі.

Кружляє листя у танку осіннім,
Дерева, наче в полум’ї, горять.
В цей день зібрались Ваші рідні 
Із ювілеєм щиро привітать.
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було.
Хай серце рідне завжди щедрим буде

І широко відкритим для людей,

Хай молодеча сила сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.
Хай Матір Божа Вас охороняє, 
Ісус Христос з небес благословляє 
Нехай в душі панує доброта 
На щедрі щастям, многії літа!

З ювілеєм!
Прекрасний 40-річний ювілей відзначає 

28 жовтня парох двох церков — 
Святого Онуфрія та Різдва Пресвятої Богородиці 

— отець Роман ЗАЛЕСЬКИЙ.
Всечесний отче Романе, прийміть від нас слова 

подяки й любові та низький уклін за Вашу невтомну 
працю в Божому винограднику. Дякуємо Господе-
ві, що дав нам такого душпастиря, який доносить 
Божу істину до наших сердець.
Дай Вам, Боже, днів щасливих, дай добра, здоров’я, сили,
Дай любові, миру, втіхи, змоги дай життю радіти.

І ділитись словом щирим, теплим, лагідним, правдивим,
Бо його чекає радо Ваші церква і громада.
А сьогодні, у це свято щастя зичимо багато.
Хай Вас Бог благословляє, многа літ Вам посилає!

Жителі села Ганнусівка, парафіяни обидвох храмів

Вітаємо!
Сільський голова Ганнусівки, депутати Ганнусівської сільради, виконавчий ко-

мітет вітають із 40-річчям пароха села отця Романа ЗАЛЕСЬКОГО.
У цей чудовий день бажаємо Вам міцного здоров’я, безмежного щастя, на-

снаги й успіхів у Вашій пасторальній праці. Ми щиро вдячні за Вашу увагу й любов 
до кожного з нас, за Ваші молитви й духовні настанови. Нехай Господь оберігає 
Вас від негоди й лиха, від хвороб та невдач, дає глибоку віру, силу ділитися нею 
та буде щедрим до Вас у своїх милостях!

Благословенний, Отче, будьте небесами, Всевишній хай оцінює Ваш труд,
А зерна ті, що сієте між нами, плодами слави Божої зійдуть.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить і береже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить і благодать Господня з Вами буде.

Друга відеоробота 
до першого ювілею

Молода співачка з Побережжя Роксолана Калин 16 жовтня презентувала кліп 
на пісню «Лише з тобою». Подія відбулась в рамках святкування п’ятирічної 
співочої діяльності прикарпатки. 

Презентація вже другої відеороботи 
та концерт творчої особистості зібрали у 
вишуканому ресторані «Прованс» побли-
зу Богородчан близьких та колег співачки, 
серед яких добре знані українські зірки – 
народні артисти України Іван Попович та 
Оксана Білозір. Підтримали Роксолану у 
такий знаковий день заслужений артист 
України Ярослав Борута, а також компо-
зитор Ніколо Петраш, який є автором біль-
шості пісень перспективної виконавиці.

Роксолана Калин хоч ще юного віку, 
а вже має чималий співочий досвід, адже 
співає та займається вокалом змалечку. 
Тому й не дивно, що результатом її роботи 
над собою є численні нагороди на різних 
фестивалях та конкурсах. У великий світ 
українського шоу-бізнесу дівчинку завела 
народна артистка Оксана Білозір, з якою 
прикарпатка ще в дитинстві виступила 
дуетом. «Коли вперше побачила Роксола-
ну, то пригадала, що була такою самою на 
початку кар’єри: маленькою, худенькою, з 
довгим волоссям. Мала стільки ж енергії 
і любові», — поділилась спогадами гостя. 

Під час презентації нової відеоробо-
ти Роксолана виконала декілька пісень зі 

свого репертуару та з приємністю заспіва-
ла дуетом із Іваном Поповичем, Оксаною 
Білозір та Ніколо Петрашем композиції, з 
якими виступала під час столичних кон-
цертів та їх гастрольних турів. 

Попри те, що дівчина навчається в юри-
дичному  коледжі і здобуває фах, далекий 
від сцени і співу, вона наголошує, що саме 
вокал — це те, чим планує займатися в май-
бутньому. Наразі робить все для того, щоб ці 
плани ставали реальністю. Цьогорічні занят-
тя вокалом у найпрофесійнішого музичного 
продюсера з Києва Ірми Гвініашвілі далися 
взнаки. Професіонали із музичною освітою 
та навіть люди, далекі від музики, відчули як 
змінився тембр її голосу. Словом, від співочої 
дитини Роксолана по праву стала професій-
ною виконавицею. І те, що юнка вже висту-
пала дуетом із метрами української естради, 
зі слів композитора Н. Петраша, свідчить те, 
що дівчина зайняла свою нішу на мистець-
кому олімпі. Відтак пишучи музику на нову 
композицію «Лише з тобою» на слова поете-
си Людмили Пономаренко для виконавиці, 
взяв до уваги те, що Роксолана подорослі-
шала. Зйомки відеокліпу про перше кохання 
велись в досить екстремальних умовах на 

Оксана Білозір з Роксоланою

Співачка з бабусею-продюсером та композитором

Знімальна група з виконавицею у Туреччині


