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Сьогодні — дощ. Ніч-
на температура: +8°С, 
вдень: +10°С. Вітер пів-

нічно-західний 4 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +8°С, вдень: +11°С. Вітер пів-
денно-західний 2 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна тем-
пература: +2°С, денна: +12°С. Вітер 
південно-східний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Корисні 
поради 
від 
садівника

 стор. 3

 Бутси на цвячок
Перше коло футбольного сезону 
позаду

 стор. 7

 Дитячі 
таланти 
продовжують 
тішити

 стор. 6

 Осінь 
врожайна

 стор. 8

Наступний, весело освітлений день — плід учорашнього, як добра старість — нагорода гарної юності.
Григорій Сковорода

Ямницька ОТГ з головою

29 жовтня відбулися перші вибори голови та де-
путатів новоствореної Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади, куди увійшли села Ямниця, Павлів-
ка, Тязів та Сілець загальною площею понад 76 ква-
дратних кілометрів, у яких офіційно зареєстровано 
приблизно 7800 жителів. Об’єднана громада має по-
тужну та добротну соціальну інфраструктуру, зокре-
ма дві лікарські амбулаторії, три навчально-виховні 
комплекси, у двох з яких функціонують школи І-ІІІ 
ступенів, школу І-ІІ ст. (в Тязеві), зручне транспорт-

не сполучення тощо. Але головний козир Ямницької 
ОТГ – власні фінансові надходження, яких, за попе-
редніми розрахунками, буде більше, ніж потребує 
громада, а відтак вона буде наразі єдиною в облас-
ті, де існуватиме так звана реверсна дотація – тобто 
об’єднана громада, податки до якої надходитимуть 
від усіх суб’єктів господарювання та закладів, що 
знаходяться на її території (а головне – від акціо-
нерного товариства «Івано-Франківськцемент»), ще 
й дотуватиме державу.

Цей фактор, вочевидь, став визначальним для ви-
борів у Ямницькій ОТГ. Зважмо хоча б на те, що канди-
датом на голову тут балотувався аж (!) голова Тисме-
ницької районної ради Роман Крутий. (Чому посадов-
ці, здавалося б, вищого рівня йдуть на нижчі посади 
– окрема тема, але ми впевнені, що тенденція буде 
лиш наростати, а адміністративні райони швидко, чи 
повільно, але біднішатимуть). 

 Закінчення на 2 стор.

Шановні односельчани, жителі сіл Ямниця, 
Сілець та Тязів, дорогі мої друзі!

Щиро всім дякую за підтримку! Дя-
кую за те, що повірили в мене та мою 
команду, в ту модель громади, яку ми 
пропонували. 

Так, ми сьогодні програли, але най-
більшою перемогою є переступлення 
своїх власних амбіцій і об’єднання на-
ших громад в Ямницьку ОТГ, за яку я 
боровся і став одним із ініціаторів її 
створення. Впевнений у тому, що ця 
громада приречена на успіх і ми це вже 
скоро відчуємо. Особлива подяка мо-
їм друзям, які об’єднувалися навколо 
мене протягом дванадцяти років мо-
єї праці, і саме вони є моєю силою і 
підтримкою.

Ці вибори стали особисто для мене 
великим повчальним уроком. З одно-
го боку велика підтримка друзів, рід-
них, абсолютної більшості павлівчан, 
які високо оцінили мою роботу, жите-
лів сусідніх сіл, які повірили в мене, 
а з другого — це зрада, продажність 
та лицемірство. Ми пройшли виборчу 
дистанцію чесно і вийшли з неї з ви-
сокопіднятою головою, а майже 37% 
виборців, які мене підтримали, щиро 
повірили в ідею нашого об’єднання. 
Крім того, хочу подякувати односель-
чанам, які обрали всіх сім достойних 
депутатів, які проявляли свою актив-
ність не тільки перед виборами, а про-

тягом всього часу у всіх сферах гро-
мадського життя села.

Сьогодні хочу побажати мудрості, 
витримки та активності новому керів-
ництву громади, знайти спільні точ-
ки дотику між всіма нашими селами і 
об’єднати їх. Зі свого боку, хочу сказа-
ти, що моя життєва позиція — не бути 
осторонь всіх процесів ні в державі, ні 
в громаді, де живу я та мої діти, і до-
кладатиму всіх зусиль, щоб всі розпо-
чаті проекти продовжились.

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

Ваш — Іван ВАЦЕБА 

Шановні жителі сіл Павлівка, 
Сілець, Тязів та Ямниця!

Щиро дякую усім, хто взяв участь в го-
лосуванні на перших виборах депутатів сіль-
ських, селищних, міських рад об’єднаних те-
риторіальних громад і відповідних сільських, 
селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року, 
за терпіння та розуміння, яке ви проявили до 
всіх кандидатів.

Вдячний членам виборчих комісій, спосте-
рігачам, органам місцевого самоврядування за 
належну організацію та проведення виборів.

Добре розумію, що кожен голос, відданий 
за мене – це надія і довіра, сподівання і очі-
кування реальних справ, які я, як і обіцяв – 
підтверджуватиму своєю щоденною працею!

Високий відсоток голосів, відданих за 
мене, оцінюю як те, що жителі громади розраховують на мої знання, життєвий та про-
фесійний досвід, вміння об’єднувати навколо себе людей з різними поглядами, як 
прояв підтримки тієї роботи, яка проводилася в селах тепер уже об’єднаної громади 
останніх два роки. 

Вірю і сподіваюсь на співпрацю з жителями громади та з новообраним депутат-
ським корпусом. Розраховую також на підтримку та конструктивний підхід до вирі-
шення проблем з боку діючих депутатів обласної ради, представників місцевих гро-
мадських організацій та об’єднань.

Я завжди відстоюватиму інтереси нашої громади!

З повагою — Роман КРУТИЙ, новообраний голова 
Ямницької об’єднаної територіальної громади

Шановні жителі сіл Павлівка, Сілець, Тязів та Ямниця!
Новообрані депутати Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної грома-

ди щиро вдячні за Вашу підтримку на виборах. 
Ваш голос – це «аванс довіри» до нашої майбутньої роботи в об’єднаній терито-

ріальній громаді. Докладатимемо усіх зусиль, щоб виправдати сподівання кожного з 
вас, запевняємо, що зробимо для цього все можливе!

Новообрані депутати Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади від політичної партії БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
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Ямницька ОТГ з головою
 Закінчення на 2 стор.

Варто звернути увагу й на те, що ми-
нулої неділі перші вибори відбувалися у 
восьми ОТГ Івано-Франківської області, 
і саме в Ямницькій зафіксована найви-
ща явка виборців – понад 68 відсотків 
(точніше, 68,27%), тоді як в семи інших 
заледве проголосувала половина, або 
й того менше.

Перед тим, як зробити деякі ана-
літичні виклади та показати цікаві, на 
наш погляд, деталі, сформулюємо голо-
вний висновок: команда Романа Кру-
того, ядром якої на цих виборах була 
районна організація Блоку Петра По-
рошенка «Солідарність», здобула по-
вну та переконливу перемогу. Доволі 
іронічний голова однієї з сусідніх ра-
йонних рад, який теж приміряється на 
майбутнє осягнути посаду голови ОТГ, 
висловився з цього приводу просто таки 
крилатою фразою: «Сталося не так, як 
гадалося, а як бажалося». (Спостерігачі 
озвучують і інші висновки, що аж ніяк 

не свідчать про високу громадянську 
свідомість виборців).

Як випливає з протоколів Ямниць-
кої сільської виборчої комісії про під-
сумки голосування, за Романа Крутого 
віддали свої голоси 52,365% виборців 
з тих, що взяли участь у голосуванні. 
Сільський голова Павлівки і ямниць-
кий зять Іван Вацеба, який ішов на 
вибори самовисуванцем, набрав за-
галом 36,59% голосів, корінний ям-
ничанин Ігор Катамай, кандидат від 
«Самопомочі» – 8,04%, а мешканець 
Павлівки (але не корінний, як дехто 
помилково вважає) Іван Росіцький, у 
недавньому минулому – голова Тис-
меницької РДА – 1,35%.

Цікаво прослідкувати, як проголо-
сували виборці у кожному селі.

У Ямниці, де в приміщенні школи 
були дві виборчі дільниці (місцеві гово-
рять, що на одній голосували з горіш-
ньої частини села, а на іншій – з доліш-
ньої), до списків виборців було включено 

2590 громадян; проголосували сумарно 
на обох дільницях 1737 ямничан (явка 
67,07%). Далі по кандидатах:

Вацеба І. Я. 207 (11,92%)
Катамай І. Р. 303 (17,44%)
Крутий Р. А. 1197 (68,91%)
Росіцький І. К. 4
У Павлівці з 1697 виборців прого-

лосували 1161 (68,41%). За кандидатів:
Вацеба І. Я. 907 (78,12%);
Катамай І. Р. 11 
Крутий Р. А. 168 (14,47%)
Росіцький І. К. 51 (4,39%)
Результат по Павлівці свідчить, 

принаймні, про те, що село має сво-
го, чітко визначеного лідера, й голові 
ОТГ належить рахуватися з позицією 
майбутнього павлівського старости (за 
чинним законом колишні сільські голо-
ви в новостворених ОТГ автоматично, 
до наступних виборів, стають старо-
стами своїх сіл).

У Сільці з 1001 виборця проголо-
сували 692 (69,13%). З виборів голови:

Вацеба І. Я. 194 (28,03%);
Катамай І. Р. 14
Крутий Р. А. 471 (68,06%)
Росіцький І. К. 1

Мешканці Тязева забезпечили най-
вищу явку – з 905 виборців проголосу-
вали 638, або 70,5%. Розподіл голосів 
за кандидатів на голову:

Вацеба І. Я. 239 (37,46%);
Катамай І. Р. 12
Крутий Р. А. 378 (59,25%)
Росіцький І. К. 1

Водночас важливо звернути увагу, 
що саме у Сільці та Тязеві районна ор-
ганізація БПП отримала 100-відсоткову 
перемогу, висунувши на восьми округах 
(по чотири в кожному селі) вісім своїх 
кандидатів, здобула вісім депутатських 
мандатів. Причому в Сільці на в/о № 8 
теперішній депутат і керівник апарату 
Тисменицької райради, житель Клубів-
ців Юрій Проценко набрав майже втричі 
більше голосів, ніж корінний мешканець 
села Іван Бойчук (114 проти 44). У Сільці 
також зафіксовано, що за трьох канди-
датів не було подано жодного голоса! 
(Уявляєте: в кабінці кандидат себе пе-
реконує: «за себе голосувати не буду!»).

Загалом в Ямницькій ОТГ 26 вибор-
чих округів (і буде відповідна кількість 
депутатів). На двох округах депутат ви-
значився з перевагою в один голос. На 
третьому виборчому окрузі в Павлівці 
свободівець Іван Євгенович Когуч з 64 
голосами переміх тезку Когуча Івана Ва-
сильовича від «Батьківщини», за котро-
го проголосували 63 односельчани. А в 
Тязеві Роман Тюн з БПП з 72 голосами 
випередив Тараса Ковальчука з «Бать-
ківщини (71 голос). Напружена ситуація 
склалася на в/о № 19 у Ямниці. Згідно з 
протоколами самовисуванці Мирослава 
Бялюк і Володимир Рега здобули по 59 
голосів. Проте, М. Бялюк стверджує, що 
в неї було на один голос більше, жінку на-
віть привітали з перемогою, і вона пішла 
з дільниці, не дочекавшись бюлетеня з 
мокрою печаткою. Учора цю ситуацію 
розглядала Ямницька СВК, ймовірно, 
на цьому окрузі будуть повторні вибори 
або повторне голосування. Ще одна де-
таль, яка навряд чи додала зручності на 
виборах у Ямниці: вибори депутатів від 
двох округів, №№ 20 і 21 проводилися 
на двох дільницях, позаяк межі округів 
не відповідають поділу дільниць. Аж ку-
медно, що за кандидата від 21 округу 
на одній дільниці голосувало п’ять осіб, 
а на іншій 122.

Як  ми  вже  обмовилис ь , 
суб ’єктами виборчого процесу на 
цих виборах були партії, а водночас 
кожен громадянин України міг ба-
лотуватися шляхом самовисування. 
У виборах до Ямницької ОТГ взяли 
участь районні організації БПП «Со-
лідарність», «Батьківщина», «Народ-
ний фронт», «Самопоміч», «Свобода» і 
«Рух нових сил Михайла Саакашвілі». 
БПП висунув кандидата на голову і 
17 кандидатів у депутати; в підсум-
ку – перемога на виборах голови і 
10 депутатських мандатів. З 16 кан-
дидатів у депутати від «Батьківщи-
ни» перемогли четверо. До ради ОТГ 
пройшли три з п’яти кандидатів, ви-
сунутих «Народним фронтом», у раді 
буде також по одному депутату від 
«Самопомочі» та «Свободи», а з 24 
самовисуванців перемогли шестеро.

За винятком згаданого інциденту з 
кандидатами на 19-му окрузі, якихось 
кричущих порушень офіційно не було 
зафіксовано, хоча дивилися одні за од-
ними доволі пильно.

Володимир ЗАНИК

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 

29 жовтня 2017 року

Протокол
Ямницька сільська виборча комісія

Про підсумки голосування 
з виборів Ямницької сільської ради об’єднаних територіальних громад голови 

в єдиному одномандатному виборчому окрузі
Відповідно до частини чотирнадцятої, п’ятнадцятої, вісімнадцятої, 

дев’ятнадцятої статті 83 Закону України «Про місцеві вибори» територіальна 
виборча комісія встановила:

кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, — 
шість тисяч сто дев’яносто три   6193
кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування 
за місцем перебування на виборчих дільницях, — 
двісті тридцять один    231
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні 
для голосування, — 
чотири тисячі п’ять    4005
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, — 
двісті двадцять  три    223
кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, — 
чотири тисячі двісті двадцять вісім   4228
кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, — 
чотири     4
кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, — 
сімдесят     70
кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду (сіль-

ського, селищного, міського) голови:
№ Прізвище, власне ім’я (усі власні імена)  Кількість голосів виборців, 
п/п та по батькові (за наявності) кандидата  поданих за кандидата
 на посаду (сільського, селищного, міського)   на посаду (сільського,
 голови  (в порядку розміщення у виборчому  селищного, міського) голови
 бюлетені) прописом                 цифрами
1 Вацеба Іван Ярославович            одна тисяча п’ятсот сорок сім      1547
2 Катамай Ігор Романович              триста сорок                           340
3 Крутий Роман Анатолійович        дві тисячі двісті чотирнадцять      2214
4 Росіцький Іван Карлович              п’ятдесят сім                             57
загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду (сіль-

ського, селищного, міського) голови, — 
чотири тисячі сто п’ятдесят вісім   4158
Цей протокол складено в кількості 21 примірників, що на три більша за кіль-

кість осіб, які входять до складу територіальної виборчої комісії.
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
Голова сільської виборчої комісії ГУЛАГА М. Б.
Заступник голови сільської виборчої комісії ГАЛЯРНИК І. Б.
Секретар сільської виборчої комісії КОВАЛЬЧУК Л. І.    

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних терито-
ріальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
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Протокол
Ямницької сільської виборчої комісії

Про підсумки голосування з виборів депутатів Ямницької сільської ради 
об’єднаних територіальних громад 

в одномандатному виборчому окрузі № 1-26
Відповідно до частини чотирнадцятої, п’ятнадцятої, вісімнадцятої, 

дев’ятнадцятої статті 83 Закону України «Про місцеві вибори» територіальна 
виборча комісія встановила:

кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, — 
шість тисяч сто дев’яносто три   6193
кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування 

за місцем перебування на виборчих дільницях, — 
двісті тридцять один    231
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голо-

сування, — 
чотири тисячі п’ять     4005
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, — 
двісті двадцять три    223
кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, — 
чотири тисячі двісті двадцять вісім   4228
кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, — 
сімдесят шість     76

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати в одно-
мандатному виборчому окрузі:

№ Прізвище, власне ім’я (усі власні імена)  Кількість голосів виборців, 
п/п та по батькові (за наявності) кандидата  поданих за кандидата
 в депутати   в депутати в одномандатному,
 (в порядку розміщення у виборчому  виборчому окрузі
 бюлетені) прописом                цифрами
1. Попадинець Василь Іванович сто вісім 108
2. Якубів Олег Васильович сто сімнадцять 117
3. Когуч Іван Євгенович шістдесят чотири 64
4. Третяк Михайло Васильович сто тридцять п’ять 135
5. Боднар Олександра Ярославівна сто п’ятдесят три 153
6. Федишин Олег Миколайович вісімдесят три 83
7. Вінтонів Олег Володимирович сімдесят дев’ять 79
8. Проценко Юрій Володимирович сто чотирнадцять 114
9. Гнатковська Любов Петрівна дев’яносто чотири 94
10. Юркевич Михайло Іванович сто двадцять 120
11. Добрянський Ігор Ярославович сто шість 106
12. Квасній Василь Зіновійович сімдесят шість 76
13. Ковальчук Василь Зіновійович дев’яносто сім 97
14. Тюн Роман Миронович сімдесят два 72
15. Литвинець Ігор Петрович сто двадцять три 123
16. Дерун Мар’ян Богданович дев’яносто оди 91
17. Боднарчук Михайлина Степанівна дев’яносто два 92
18. Бибик Марія Іванівна вісімдесят два 82
19. Бялюк Мирослава Миколаївна п’ятдесят дев’ять 59
    Рега Володимир Миколайович п’ятдесят дев’ять 59
20. Самсонов Тарас Вікторович сімдесят шість 76
21. Савуляк Руслан Михайлович сто дев’ятнадцять 119
22. Сьовко Ростислав Васильович сорок шість 46
23. Галіпчак Роман Богданович дев’яносто один 91
24. Сміжак Андрій Романович сто три 103
25. Петришин Олег Всильович шістдесят вісім 68
26. Паркулаб Андрій Григорович п’ятдесят дев’ять 59
Голова сільської виборчої комісії ГУЛАГА М. Б.
Заступник голови сільської виборчої комісії ГАЛЯРНИК І. Б.
Секретар сільської виборчої комісії КОВАЛЬЧУК Л. І.  
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Генеральний директор Агрохолдингу «Мрія» Саймон Чернявський: 
«Хочу, щоб в Україні було так, як МРІЮТЬ українці»

У розпал найважливішого для аграріїв і селян 
періоду – збору урожаю і видачі орендної плати 
– ми вирішили поспілкуватися з генеральним ди-
ректором Агрохолдингу «Мрія» Саймоном Черняв-
ським. Британець з українським корінням очолив 
Компанію в лютому 2015 року, після того, як «Мрія» 
перейшла у власність закордонних кредиторів. 
Зараз Агрохолдинг працює у шести областях За-
хідної України та входить до десятки найкращих 
агрокомпаній країни.

– Саймоне, розкажіть, будь ласка, про роботу 
Агрохолдингу «Мрія» у цьому році: які основні за-
вдання сезону, як проходять жнива та посівна, які 
виробничі труднощі виникають і як ви їх вирішує-
те. Одним словом – чим сьогодні живе компанія?

— Життя в Агрохолдингу у 2017 році вирує. Ми-
нулий рік був для нас складним з багатьох причин. 
Були й помилки, і погодні проблеми у кінці року, і 
проблеми з технікою виникали. Ми змінили підходи, 
посилили команду, і в цьому році я дуже задово-
лений результатом. Загалом я вважаю, що за три 
роки ми вийшли на зовсім інший якісний рівень у 
порівнянні з 2015 роком, коли «Мрія Агрохолдинг» 
змушена була змінити власників. У тому числі це 
й новий рівень у відносинах з нашими партнера-
ми – пайовиками.

Цей сезон – перший за три роки нового життя 
компанії, коли ми працюємо на повну і в новому 
складі команди. У січні ми змінили керівництво 
виробничого департаменту та розпочали сезон з 
новими технологіями та новою технікою. Резуль-
тати поки тішать нас – посіяли вчасно та якісно, у 
терміни провели необхідну обробку полів. По ран-
ніх зернових план виконали повністю та вже до-
збируємо соняшник, сою і кукурудзу, викопуємо 
цукровий буряк.

– Що, окрім виробничих процесів, відбува-
ється в Агрохолдингу «Мрія»?

— Окрім роботи в полях, ми продовжуємо пра-
цювати над завершенням реструктуризації історич-
ного боргу в 1,3 млрд доларів, який успадкували від 
колишніх власників «Мрії Агрохолдинг» – родини 
Гут. Компанія фактично належить зараз тим, у кого 
Гути та їх менеджери брали кредити, – це великі 
міжнародні та українські банки. Завдання фінан-
систів «Мрії» зараз – втілити у життя домовленості, 
узгоджені з нашими інвесторами, щоб Агрохолдинг 
продовжив ефективно працювати та розвиватися.

– Наскільки компанія забезпечена фінансами 
та технікою на ці жнива та посівну?

— Фінансово ми повністю забезпечені й на 
цей рік, і на наступний. Цього року наш робочий 
капітал склав 46 млн доларів. Цих грошей достат-
ньо для повного та своєчасного фінансування ви-
робництва, на зарплатню співробітникам, реалі-
зацію наших соціальних проектів і т. д. Частину 
коштів – близько 10 млн дол. – ми спрямували 
на оновлення парку техніки. Це дуже важливий 
напрямок для нас. У минулому році ми закрили 
гострий дефіцит у техніці, пов’язаний з тим, що 
колишні власники та менеджмент незаконно ви-

вели з «Мрії Агрохолдинг» понад тисячу одиниць. 
На відновлення техпарку пішло вже понад 20 млн 
доларів. Зараз відбувається планова заміна ста-
рої техніки – здебільшого, це трактори та причіпна 
техніка. Повністю оновлений техпарк у Компанії 
буде до кінця 2019 року. 

Що стосується цих жнив, то під час збирання 
ранніх зернових було задіяно цілий арсенал тех-
ніки – понад 500 одиниць одночасно працювали 
на полях. Це понад 100 комбайнів і 400 одиниць 
вантажного транспорту для вивезення врожаю з 
полів і транспортування його до елеваторів «Мрії».  

– Де берете такі кошти?
— Ми вдячні нашим кредиторам, які стали влас-

никами Агрохолдингу «Мрія», за підтримку. Знаю, 
що не всі наші пайовики розрізняють кредити, які 
брала родина Гут, і кошти, які «Мрія» отримує зараз 
на поповнення робочого капіталу. Відмінність про-
ста – раніше для кредиторів це була чужа компа-
нія, якій вони давали кредити під відсотки; тепер 
вони є новими власниками  і виділяють кошти на 
те, щоб їхня компанія існувала та розвивалася. 

– Як будете святкувати гарний врожай?
Нагородженням найкращих і плануванням май-

бутнього врожаю. З 2015 року ми організуємо великі 
заходи на кінець листопада – це і звітна нарада, і 
свято водночас. Таким чином, до Дня працівника 
сільського господарства у Тернопіль, де знаходить-
ся центральний офіс компанії, з’їжджаються понад 
1 000 співробітників «Мрії» зі всіх областей, де ми 
працюємо. Ми – керівники – звітуємо перед ними 
про наші спільні виробничі, фінансовий і соціальні 
результати. Що в нас вийшло, що ні, які завдання 
ставимо на наступний сезон. За підсумками сезо-
ну нагороджуємо найкращих – агрономів, механі-
заторів, доярок і т. д. – не забуваємо ні про кого. 
Окрема нагорода дістається найкращому кластеру. 
Це мотивує людей працювати краще, вони бачать, 
що їхня праця цінується, заслуги помітні, а робота 
кожного веде до спільного результату. У перший 
рік, коли ми зібрали співробітників на подібний 

звітний захід, вони були здивовані та зніяковілі – 
раніше їм ніхто не показував загальний результат 
роботи компанії. Тому, коли ми розробляли корпо-
ративну ідеологію, однією з основних цінностей 
Агрохолдингу «Мрія», разом із результативністю, 
турботою та відповідальністю, стала відкритість.

– На початку року з’явилась інформація про 
те, що компанія «Кернел» зацікавлена в купівлі 
активів «Мрії». Власники «Мрія Агрохолдинг» тоді 
відмовились від пропозиції. Чи часто надходять 
пропозиції про продаж?

— Пропозиції з приводу купівлі активів «Мрії» 
надходили ще з 2015 року, тоді попередні власники 
довели компанію до дефолту і буквально зникли. 
Спочатку багато інших великих агрокомпаній ду-
мали, що «Мрія» не виживе, і пропонували продати 
її частинами. Але позиція наших власників була і 
залишалась незмінною – зберегти «Мрію». Вони 
підтримали нас, в тому числі фінансово. Таким чи-
ном нам вдалось зберегти та відновити компанію, 
а також налагодити стосунки з місцевою владою 
та пайовиками. 

– У нашій області, крім вашої компанії, пра-
цює багато інших агровиробників. Як ви гадаєте, 
чому така велика кількість пайовиків обирає Аг-
рохолдинг «Мрія»?

Напевно, через чесність. Ми завжди відкрито 
говоримо про свої проблеми і не приховуємо їх. А 
коли у нас все добре, як у цьому році, ми доводимо 
це не словом, а ділом. Наприклад, ще до початку 
збиральної компанії ми виплатили орендну плату 
пайовикам, які хотіли отримати її грошима, а це – 
близько 40%. Крім того, людям важлива соціальна 
спрямованість і прозорість компанії – ми платимо 
всі податки, і за перше півріччя виплатили державі 
107 мільйонів гривень. Традиційною для нас зали-
шається допомога громадам у реалізації соціаль-
них проектів – на це ми виділяємо 100 гривень з 
кожного гектара, що є в обробітку.

Крім перепідписання договорів оренди, ще 
один важливий для мене показник – це поява но-
вих пайовиків, які до того не співпрацювали з «Мрі-
єю». Не буду приховувати, авжеж, є ті, хто припинив 
співпрацю з нами. І це їх право. Для нас важливо, 
що нових пайовиків у «Мрія Агрохолдинг» більше, 
ніж тих, хто не хоче продовжувати співпрацю. Ми 
вдячні їм за довіру.

– Ви згадували чесність. На чому ще побудо-
вана робота в Компанії?

— Ми визначили для себе чотири основні цін-
ності – відкритість, відповідальність, результатив-
ність і турбота – це стосується як спілкування все-
редині колективу, так і спілкування з пайовиками, 
партнерами, органами влади і т. д. Для нас це не 
просто красиві і правильні слова. Перш ніж щось 
вирішувати, ми перевіряємо, чи відповідають ці 
дії нашим цінностям. Ну, наприклад, умови робо-
ти в компанії. Якщо ми турбуємось про людей, то 
створюємо відповідні умови праці – починаючи 
від «білої» конкурентоспроможної зарплати і за-
кінчуючи умовами роботи й проживання, якщо це 
необхідно; гуртожитком, наприклад. Якщо говори-

мо про відповідальність, то це відповідальність 
компанії перед працівниками і навпаки, а також 
перед пайовиками. Але мені найбільше подобається 
критерій «результативність» – все, що ми робимо, 
повинно давати хороший результат – для пайови-
ків, для громади, для компанії та її власників, для 
працівників, партнерів в особі інших холдингів, під-
рядників, і, звісно, місцевої влади.

– Напевно, результативним проектом можна 
назвати кооперативи?

— Ви абсолютно праві. Підтримуючи коопе-
ративи, ми створюємо робочі місця і, відповідно, 
джерело доходу для пайовиків. Практичний при-
клад: молокозавод купував молоко в одному із 
сіл по 4-4,5 грн за літр у кожного жителя окремо. 
Ми запропонували селянам об’єднатись і допо-
могли з обладнанням: купили танк-охолоджувач, 
аналізатор жирності тощо. Сьогодні вони форму-
ють «товарну партію» і продають молоко за ціною 
6,5 грн за літр, при цьому ще самі обирають, кому 
його продати. «Мрія Агрохолдинг» може допомог-
ти кооперативу знайти потенційного покупця, але 
кінцеве рішення завжди за селянами. За два ро-
ки нам вдалось створити 10 кооперативів різного 
напрямку: молоко, вирощування ягід, переробка. 
Вони стали джерелом основного або додаткового 
доходу для більше як 700 селян.

Тому я особисто агітую селян не чекати допомо-
ги від держави або шукати заробітків закордоном, 
залишаючи при цьому сім’ї, а краще подаватись 
на конкурс проектів по створенню кооперативів 
від «Мрії». Сума, яка може бути виділена на один 
проект, досягає півмільйона гривень. Виходячи з 
досвіду – цього достатньо для запуску потужно-
го кооперативу.

– Ви для регіону — нове обличчя, дехто навіть 
вважає, що саме Саймон Чернявський є власни-
ком Агрохолдингу «Мрія», а не генеральним дирек-
тором. Чому Вам цікаво працювати в аграрному 
бізнесі? Звідки берете натхнення для складних 
робочих буднів? 

Аграрний бізнес приносить задоволення робо-
тою на землі і спілкуванням з людьми. Це благо-
родний бізнес, який створює, а не руйнує. А надихає 
мене те, що переді мною стоять великі виклики, і їх 
вдається вирішити. Тобто, надихають результати.

– Що вкладаєте у слово УСПІХ? 
— Це, швидше, внутрішній стан, ніж зовнішній. 

Це почуття задоволення. Прокидатись зранку з хо-
рошим настроєм і засинати не з гіршим.

– Продовжіть фразу «Хочу, щоб в Україні бу-
ло як…»

— Хочу, щоб в Україні було так, як МРІЮТЬ 
українці.

– І насамкінець – що б Ви побажали своїм 
пайовикам?

— Віри в краще. В цей важкий час важливо за-
лишатись самим собою – Людиною – і не втрача-
ти віри. В Бога, в Україну, в майбутнє. І як аграрій, 
авжеж, бажаю хорошої погоди та врожаїв.

Розмовляла Ірина ПИСКУР

Улюблена справа
Мешканець Старого Лисця Микола Феденько  має гарний садок, де чудово 
плодоносять яблуні, груші і, навіть, персики.

З чого починав і що, загалом, лю-
бить сад, — запитую пана Миколу.

— Сад любить господаря. Маємо 
присадибну ділянку — п’ять арів, тож 

вирішили з дружиною закласти на ній 
сад. Шість років тому купили в знайо-
мого братковецького господаря Богда-
на Процюка районовані щепи, вони до-
бре прийнялися. Отож, маємо в саду на 
даний час сортові яблуні, груші, серед 
сортів яблунь — Голдер, Пріма, Йона. 
Груші: Ноябрьська, Конференція, Скарб.

— Вирощувати плодові — справа 
вигідна?

— Закладаючи сад, про якусь вигоду 
й не думав, я садівник-аматор, раніше 
працював тривалий час шофером, зго-
дом — на будівництві. Тішуся, що мені 
в саду допомагають внуки, Богдан і Ва-
дим, вчаться правильно доглядати за 
плодовими деревами. За садом, як я 
вже казав, потрібен догляд. Яблуні во-
сени обкопую, підживлюю, даю перегній, 
трохи  деревного попелу. Для профілак-

тики хвороб під час побілки дерев до 
вапна (на відро 15 літрів) додаю ще два 
ковшики жовтої глини та один пакетик 
мідного купоросу. Обрізування дерев — 
це теж важливо, адже необхідно, щоб 
правильно формувалась крона, а зайві, 
хворі гілки треба видаляти. Однорічні, 
молоді дерева обвиваю на зиму полотня-
ними мішками, щоб уберегти від сильних 
морозів. Не зайвим буде обприскування 
дерев, це дозволить знищити основну 
масу шкідників. Проводжу його в три 
етапи. Перший — ранньою весною до 
появи перших листочків, другий — після 
того, коли дерева відцвітуть, третій — 
коли є маленькі плоди. Препарати, що 
використовуються для обприскування, 
гадаю, добре відомі садівникам. 

— Пане Миколо, середина осені, 
урожай  вже зібрано. Чи рясно вроди-
ли  ваші яблуні, груші?..

— Рік на рік, як кажуть, не схожий. 
Якщо є, скажімо, як цього року, 10-15 кі-
лограмів з яблуні, то це, вважаю, вже до-
сить непогана урожайність. Зараз фрук-
ти зберігаю в кладовці, але на майбутнє 
мрію збудувати спеціальне сховище з 
відповідним температурним режимом.

Ігор ГОРОДЕЦЬКИЙМикола та Марія Феденько з онукамиСадівник-аматор Микола Феденько
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  ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

Завжди готові 
допомогти

Важливі соціальні завдання держави, піклуючись про пенсіонерів, ветеранів 
війни і праці, одиноких людей похилого віку, інвалідів, дітей-сиріт, опікуючись 
малозабезпеченими та багатодітними сім’ями, виконують працівники соціаль-
ної сфери. «Які людські якості важливі в роботі працівника соціальної сфери, 
що вдалося виконати в цьому році?», — запитую першого заступника управ-
ління соціального захисту населення Тисменицької РДА Марію Сурмачевську.

— Готовність допомогти людям, ми-
лосердя, чуйність, щирість, — без цих рис 
характеру працювати було б дуже важко, 
адже щодень і щогодини в управлінні 
десятки людей, кожен зі своїми питан-
нями. Колектив дружний, завдання ви-
конує високопрофесійно, з усвідомлен-
ням важливості своєї роботи. Станом на 
перше жовтня цього року в управлінні 
на обліку перебувають 3911 громадян, 
яким проведено виплату державних со-
ціальних допомог на суму 47909 тисяч 
гривень. Виплачено, зокрема, допомоги 
по вагітності і пологах, одноразові допо-
моги при народженні дитини, одиноким 
матерям. Допомога видається і на дітей, 
які знаходяться під опікою і піклуванням, 
і тих, чиї батьки ухиляються від сплати 
аліментів. Отримують допомогу інвалі-
ди з дитинства та діти-інваліди, згідно 
з чинним законодавством проведена 
виплата 244 особам, які не мають пра-
ва на пенсію та інвалідам.

Станом на перше жовтня управлін-
ня соціального захисту населення при-
значило та провело виплату державної 
соціальної допомоги чотирьом особам 
— переселенцям з АР Крим, Луганської 
та Донецької областей. Обліковані як 
переміщені особи 204 сім’ї, 31-ій з них 
призначено щомісячну адресну допомо-

гу як особам, які переміщуються з тим-
часово окупованих територій України та 
районів проведення антитерористичної 
операції, для покриття витрат на про-
живання, зокрема на оплату житлово-
комунальних послуг.

— Скільки мешканців району отри-
мують субсидії?

— В цьому році станом на перше 
жовтня субсидії на житлово-комуналь-
ні послуги отримують 22157 домогоспо-
дарств, з них 21786 домогосподарствам 
перепризначено субсидію на наступний 
період з травня 2017 року по квітень 
2018 року. За призначенням субсидій на 
тверде паливо і скраплений газ зверну-
лося 439 сімей, 368 з яких призначено 
субсидії загалом на 1115,01 тисяч гри-
вень. Сімдесят одній сім’ї відмовлено, 
оскільки в них сукупний дохід переви-
щує встановлені для призначення суб-
сидії норми.

Енергоощадним родинам урядовий 
проект монетизації зекономлених суб-
сидій передбачає грошову виплату — 
еквівалент вартості зекономлених 150 
кіловат електроенергії, якщо цей ресурс 
використовується для опалення або 100 
кубометрів газу. Станом на перше жов-
тня до управління соціального захисту 
із заявою щодо виплати частин невико-

ристаних сум субсидій звернулося 7156 
осіб на суму 4587,39 тис гривень.

Управління веде Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги. В районі проживають 
2326 ветеранів війни, 6610 дітей війни, 
1200 ветеранів праці, 121 ветеранів та 
пенсіонерів військової служби, 24 реа-
білітованих по ст. 1 Закону України «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій 
в Україні», 17551 пенсіонерів за віком, 
5047 інвалідів, 338 пільговиків за профе-
сійною ознакою, 717 багатодітних сімей.

Ветерани ОУН-УПА та реабіліто-
вані по статті 2 ЗУ «Про реабілітацію 
жертв політичних репресій в Україні» 
скористалися пільгами за рахунок ко-

штів місцевого бюджету на суму 87,5 
тисяч гривень.

Управління веде облік осіб, які захи-
щають  територіальну цілісність держа-
ви. Статус учасника бойових дій в зоні 
АТО отримали 364 особи, і їм надають-
ся соціальні гарантії за рахунок коштів 
держбюджету (пільги на ЖКП — 75 від-
сотків на сім’ю), 46 учасників АТО, яким 

надаються соціальні гарантії за рахунок 
коштів районного бюджету (ЖКП — 50 
відсотків на особу). Чотирнадцятьом 
учасникам АТО, прирівняним до інвалі-
дів ВВ війни, надаються пільги на ЖКП у 
розмірі 100 відсотків, чотирьом членам 
сімей загиблих учасників АТО та двом 
учасникам війни надаються пільги на 
ЖКП у розмірі 50 відсотків.

Соціальні інспектори управління 
провели обстеження матеріально-по-
бутових умов проживання 399 малоза-
безпечених сімей для призначення їм 
державної соціальної допомоги та 767 
сімей для призначення субсидії на жит-
лово-комунальні послуги. 

— Контроль за призначенням пен-
сій, загалом реалізація державної по-
літики в галузі соціально-трудових 
відносин — теж завдання працівників 
соціальної сфери. Яка тут цьогорічна 
статистика?

— Управління соціального захисту 
населення здійснює контроль за призна-

ченням та виплатою пенсій управлінням 
Пенсійного фонду України в районі, пе-
ревірено 1036 пенсійних справ. Як на-
слідок виявлені і виправлені недоліки 
й порушення.

До початку жовтня проведено де-
сять спільних засідань районної робо-
чої групи з питань легалізації виплати 
заробітної плати і зайнятості населен-
ня та робочої групи з реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення оплати пра-
ці та дотримання норм законодавства 
в частині мінімальної заробітної плати. 
На засіданнях заслухано 88 керівників 
суб’єктів підприємницької діяльності 
різних форм власності.

— Щоб Ви побажали своїм коле-
гам напередодні професійного свята?

— Міцного здоров’я, щастя, опти-
мізму і впевненості у завтрашньому дні, 
здійснення життєвих планів, родинно-
го затишку, Божої опіки за добрі діла.

Розмовляв І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Спеціалісти відділу прийому заяв (зліва направо): головний спеціаліст Наталія Павлюк, 
провідний спеціаліст Лілія Ферштей, головний спеціаліст Світлана Корнутій, провідний 

спеціаліст Оксана Петришин, начальник відділу Тетяна Тукало

 Головний спеціаліст відділу контролю 
за правильністю призначення та виплати 

соціальних допомог Наталія Андрусяк

Молитва за владикою Мудрим
У вівторок, 31 жовтня, минула третя річниця смерті владики Софрона Мудрого, який з 1997 по 
2005 рр. провадив Івано-Франківською Єпархією УГКЦ. В Архікатедральному і Митрополичому 
соборі Воскресіння Христового того дня служилися поминальні богослужіння.

Настоятель Собору митрофорний протоєрей 
Юрій Новицький очолив Божественну Літургію, де 
усі спільно молились за світлої пам`яті Владикою 
Софроном. Отцю Юрію співслужили священнос-
лужителі з Івано-Франківської духовної семінарії 
та отці чину св. Василія Великого, адже Архієрей 
належив до цього чину.

По завершенню Божественної Літургії свя-
щеники відслужили заупокійну панахиду. Згодом 
отці спільно з братами-семінаристами та вірними 
спустились у крипту, де й похований Владика Со-
фрон, ще раз згадати Єпископа у своїх молитвах.

Довідка:
Владика Софрон (Степан) Мудрий народився 

27 листопада 1923 року в м. Золочеві. Початкову 
й середню освіту здобув у Золочеві, а пізніше — 
в Ауґсбурзі (Німеччина).

Після війни залишив Німеччину і переїхав 
у місцевість Давсон (Пенсильванія, США), де у 
1949 році вступив до монастиря отців Василіян.

У 1951-1955 роках проходив схоластичні та 
філософські студії, а по їх закінченні, 14 січня 
1955 року, склав довічні обіти у Василіянському 
чині, взявши собі ім’я Софрон. Після того виїхав 
до Риму, де чотири роки студіював богослов’я у 
Григоріянському університеті, осягнувши у 1958 
році ступінь магістра. Тут, у Римі, 25 грудня 1958 
р. він прийняв святу Тайну священства з рук ар-
хієпископа Івана Бучка. У Латеранському універ-
ситеті студіював римське й канонічне право, а 
в 1963 році захистив докторську дисертацію. У 
1966-1969 роках у цьому ж інституті здобув сту-
пінь магістра канонічного права Східних Церков. 
Пізніше став професором папського Інституту 
Східних Наук.

З 1960 до 1974 року виконував обов’язки ві-
це-ректора, а з 1974 до 1994 року був ректором 
Української папської колегії св. Йосафата в Римі. 
З 1965 до 1994 року працював постійним спів-
робітником Ватиканського радіо. У жовтні 1994 
року виїхав в Україну (до Івано-Франківська), де 
був призначений ректором Івано-Франківського 
теологічно-катехитичного духовного інституту та 
викладачем канонічного права.

Шостого листопада 1995 р. призначений про-
тосинкелом Івано-Франківської єпархії. 2 берез-
ня 1996 р. отримав призначення на єпископа-
коад’ютора Івано-Франківської єпархії, а 12 трав-
ня 1996 року відбулася єпископська хіротонія 
в катедральному соборі св. Воскресіння м. Іва-
но-Франківська. Головним святителем був архіє-
пископ Мирослав Марусин, секретар Конгрегації 
Східних Церков, а співсвятителями — митрополит 
Філадельфійський Стефан Сулик і єпископ Івано-
Франківський Софрон Дмитерко, ЧСВВ.

22 грудня 1997 року відбулася інтронізація 
нового єпарха Софрона Мудрого, ЧСВВ, на місце 
емеритованого владики Софрона Дмитерка, ЧСВВ.

За час правління Івано-Франківською єпархі-
єю владика Мудрий працював над її розбудовою. 
Розбудував Івано-Франківський теологічно-кате-
хитичний духовний інститут (тепер Теологічна 
академія) і вивів його у число найкращих духо-
вних навчальних закладів, добився повернення 
будинку під консисторію, розбудував єпископську 
резиденцію. Всього за час свого єпископства ру-
коположив понад 130 священиків. Преосвящен-

ний Владика написав багато праць, видав укра-
їнською мовою понад 150 релігійних аудіокасет, 
грамплатівок, відеофільмів.

Другого червня 2005 р. Папа Римський Бе-
недикт XVI прийняв зречення з уряду за віком 
єпископа Івано-Франківського владики Софро-
на Мудрого. Його наступником на престолі Іва-
но-Франківської єпархії УГКЦ став владика Во-
лодимир Війтишин.

Помер 31 жовтня 2014 року в Івано-Франків-
ську. Похований в крипті Архікатедрального та 
Митрополичого собору Воскресіння Христового.

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ

У Бога — всі живі
«Я — Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова! Бог — не 

мертвих, але живих!» — промовив Христос, посилаю-
чись на об’явлення Божого Слова Старого Завіту. Та 
коли Ісус говорив ці слова, згаданих старозавітних па-
тріархів уже не було на цім світі. Минуло більше тисячі 
років, відколи вони померли і їхні тіла «повернулися» 
в землю, з якої були взяті, і знову стали землею. Як же 
ж Христос називає їх живими?

А що таке «лоно Авраама» з відомої притчі Ісуса, 
якщо по смерті Авраамове тіло стало землею? «Я знаю 
чоловіка в Христі, що чотирнадцять років тому, — чи то 
було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, — Бог 
знає, — був він узятий аж до третього неба. І знаю, що 
той чоловік — чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, 
— був узятий у рай і чув слова несказанні, яких годі лю-
дині вимовити», — писав у своєму листі святий апостол 
Павло. Отже, він не відкидав існування душі (в тілі чи 
без тіла). Беззаперечно, що є позагробне життя, і ду-
ша після смерті тіла продовжує своє існування; тому 
за неї потрібно молитися.

Знаю чимало випадків дивних снів, які підтвер-
джують віру в життя після смерті. Один з таких роз-
повідала багатьом і, зокрема, мені дружина одного 
священика. Вона говорила про один і той же дивний 
сон, який снився їй декілька разів, і вважала, що че-
рез це сновидіння Господь підтримує її віру у вічне 
життя. У сні вона бачила галявину, на якій росли кві-
ти неземної краси. А за нею були такі ж дерева, на 
яких сиділи дуже гарні пташки і виводили чарівні ме-
лодії. Посеред галявини був великий стіл, накритий 
різноманітними стравами. Біля нього сиділо багато 
веселих людей. Вона з сином підійшла до них і за-
питала: «А чому немає тут інших моїх дітей і мого чо-
ловіка?» Та сон цей був пророчий. Минуло небагато 
часу — і ця дружина священика разом із сином тра-
гічно загинули в автокатастрофі. Відтоді вони обоє 
часто сняться своїм рідним, особливо перед поми-
нальними відправами в храмах у поминальні дні та 
на роковини смерті. У снах вони завжди веселі й 
дякують за молитви.

На 4 листопада припадає велика поминальна Дми-
тріївська субота. Наші рідні, які відійшли в інший світ, 
чекають від нас наших щирих молитов. Тож з великої 
любові до них не відмовмо їм у найдорожчому та по-
трібному. Господи, упокій їхні душі в Твоєму Небесно-
му Царстві. Амінь!

Михайло МЕЛЬНИК, священик
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Вітаємо!
День народження — свято осо-

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

ВІТЮКА Василя Васильовича, 
4.11.1960 р. н., голову правління ПАТ 
”Тисменицягаз”;

БЛИЗНЮК Тетяну Василівну, 
5.11.1963 р. н., директора Угринів-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2;

КУШНІРА Михайла Мафтейовича, 
6.11.1957 р. н., голову фермерського 
господарства «Кушнір» (с-ще Єзупіль);

ФЕДОРІВА Тараса Володимирови-
ча, 10.11.1969 р. н., сільського голову 
села Братківці.

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!

З ювілеєм!
Тисменицька районна рада фізкультурно-

спортивного товариства «Колос», уся волей-
больна родина Тисмениччини здоровить зі 
славним ювілеєм голову районної організа-
ції Української спілки ветеранів Афганістану, 
волонтера та волейбольного функціонера 

Дмитра Юрійовича САТУРА.  
Сьогодні Вам вдруге виповнилося 25: Ви 

— молоді, здорові і повні сил! Тому просто ба-
жаємо Вам щасливо зустріти ще як мінімум 
парочку 25-річних ювілеїв. А час від ювілею 
до ювілею проживати на повну котушку: весе-

ло, з вогником, заряджаючи навколишній світ своєю енергією!
Щоб здоров’я не підводило, енергії та оптимізму вистачало ще на довгі-до-

вгі роки, в душі була весна, радість, щастя і любов завжди були в родині. Нехай 
діти допомагають, друзі не забувають. Живіть легко і сповна насолоджуйтеся 
кожною хвилиною!

Офіційно

Загублені свідоцтво про реєстрацію АБ 476337 трактора МТЗ-80, видане 
інспекцією Держтехнагляду Тисменицького району 10.06.1996 р., та свідоцтво 
про реєстрацію АБ 169955 на причеп 2ПТС-4, видане 13.06.2005 р. на ім’я Ваце-
ба Іван Федорович, вважати недійсними.

Втрачене реєстраційне свідоцтво ЕЕ 016616 10.10.2016 р., видане на трактор 
МТЗ-82 на ім’я Дем’яник Василь Володимирович, вважати недійсним.

Загублений дозвіл на міжнародні перевезення Україна-Польща PL 110 3452989 на автомобіль АТ 1396 ВК та причеп АТ 
0393 ХР, виданий на ФОП Подоляк О. В., вважати недійсним.

Шановні працівники соціальної сфери Тисмениччини!
Щиро вітаємо вас із професійним святом, яке відзначається в Україні щороку 

у першу неділю листопада.
Ви обрали для себе нелегку, але сповнену милосердя та гуманізму професію 

– допомагати тим, хто цього потребує.
В основі вашої щоденної непростої праці лежить один із головних принципів 

людства – підтримка ближнього. Ви допомагаєте працевлаштовуватися, забез-
печуєте виплату пенсій, реалізацію пільг та надання адресних допомог, житлових 
субсидій найуразливішим категоріям наших громадян. Пенсіонери, ветерани війни 
і праці, інваліди, малозабезпечені, багатодітні, одинокі перестарілі, діти-сироти – 
це ті люди, які щодня потребують вашої уваги й турботи, яким ви іноді просто по-
смішкою та добрим словом даруєте віру, впевненість та надію.

Тільки люди з великим серцем та щирою душею, які завжди готові прийти на 
допомогу, обирають таку нелегку, але надзвичайно потрібну і важливу професію. 
Тож низький вам уклін за відданість обраній справі, чуйність та любов до людей. 
Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, гарного настрою, щастя та успі-
хів у поліпшенні соціального захисту населення Тисмениччини.

Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва!
Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята, яке відзначається в 

Україні 9 листопада.
Цього осіннього дня ми вшановуємо людей, які своєю невтомною творчою 

працею та вагомими здобутками наповнюють духовну скарбницю Тисмениччини 
та українського народу. Народні мотиви та пісні, музичні твори та запальні тан-
цювальні композиції, самобутня вишивка, неповторні вироби образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва – це далеко не все, чим можуть пишатися 
наші щедрі на талант та працьовитість краяни. 

Шановні митці, працівники культури та майстри народного мистецтва Тисме-
ниччини, висловлюємо вам щиру вдячність за невтомне служіння мистецтву та 
постійний творчий пошук. Бажаємо усім хранителям та творцям культури неви-
черпного натхнення, щастя, міцного здоров’я, душевного тепла, добра та незмін-
них успіхів на благо України.

Голова районної державної адміністрації              Голова районної ради
                                        Іван СЕМАНЮК                            Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

       26 жовтня 2017 року  №188-р    м. Тисмениця

Про відзначення Подякою голови Тисменицької 
районної ради  Гнатишина Михайла Миколайовича 
Відповідно до рішень районної ра-

ди від 24.05.2012 “Про встановлення 
Подяки голови Тисменицької районної 
ради”, від 23.03.2016 “Про внесення змін 
до рішення районної ради від 24.05.2012 
“Про встановлення Подяки голови Тис-
меницької районної ради”, від 28.10.2016 
“Про внесення змін до рішення район-
ної ради від 24.05.2012 “Про встанов-
лення Подяки голови Тисменицької ра-

йонної ради” за вагомий внесок у роз-
виток футболу, популяризацію фізичної 
культури і спорту та з нагоди 70-річчя 
від дня народження відзначити Подя-
кою голови Тисменицької районної ра-
ди Гнатишина Михайла Миколайовича, 
жителя с. Ямниця.

Заступник голови районної ради 
Ігор ФЕДОРИШИН

«Зберегти фінансову самостійність ОТГ в організації 
надання медичних послуг» — Ольга Галабала

На сесії обласної ради 27 жовтня було піднято проблему фінансування га-
лузі охорони здоров’я в об’єднаних територіальних громадах. Зокрема про 
таку проблему в Матеївецькій ОТГ повідомив депутат облради, голова ОТГ 
Петро Книшук.
«Фахівців у сфері медицини не 

було, тому ми передали субвенцію в 
район. Тоді нам не вистачало в меди-
цині 700 тисяч гривень. Ми субвенцію 
віддаємо вчасно. Але, як бачимо, гро-
шей завжди знову не вистачає. Тому 
на восьмому місяці після створення 
ОТГ ми заявили, що потрібно повер-
нути питання медицини у відання гро-
мади», — зазначив Книшук.

Очільниця фракції «ВОЛЯ», член Ради 
партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» 
Ольга Галабала звернула увагу на те, що 
зараз громади самі визначають структуру 
охорони здоров’я на території своєї ОТГ. 
Втім, з наступного року вони можуть бу-
ти позбавлені незалежності в організації 
надання медичних послуг в ОТГ.

«Це стосується не лише Матеївець-
кої громади. Люди починають отримува-

ти кращі медичні послуги, коли самоор-
ганізовуються. Зараз є законопроект, і з 
наступного року ОТГ не зможуть робити 
так, як зробила Матеївецька. Фактично 
кошти віддаватимуться на вторинний 
рівень, а потім знов спускатимуться в 
ОТГ і це суттєво погіршить фінансову 
незалежність ОТГ і можливість органі-
зації належної медичної допомоги. Тому 
дуже важливо зберегти фінансову само-
стійність у частині надання медичних 
послуг в ОТГ», — наголосила Галабала.

Соломія ХРЕПТИК

Рішенням  сесії  Тисменицької 
міської ради від 26 жовтня 2017 ро-
ку згідно з результатами таємного 
голосування, (17-ма голосами «за» з 
22 присутніх) секретарем ради  обра-
но депутата Шкрумиду Олега Рома-
новича — голову фракції політичної 
партії Українське Об’єднання Патрі-
отів — УКРОП.

Оголошення
Драгомирчанська сільська рада на своїй ХІІ сесії VІІ 

скликання прийняла рішення № 405-03/2017 від 3 берез-
ня 2017 року «Про надання дозволу на розробку плану де-
тального планування території земельної ділянки» такого 
змісту: «Розглянувши заяву Сергенюка Михайла Михайло-
вича про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється з земель для ведення особистого селян-
ського господарства в землі для будівництва та обслуго-
вування СТО в с. Драгомирчани Тисменицького району 

Івано-Франківської області, сесія Драгомирчанської сіль-
ської ради вирішила:

1. Надати Сергенюку Михайлу Михайловичу дозвіл на 
розробку детального плану території земельної ділянки, ці-
льове призначення якої змінюється, земель для будівництва 
та обслуговування СТО в урочищі «Березники» с. Драгомир-
чани Тисменицького району Івано-Франківської області.

2. Матеріали щодо виготовлення детального плану те-
риторії земельної ділянки передати на затвердження чер-
гової сесії сільської ради».

Олег Йосипів виконує обов’язки заступника 
начальника поліції Прикарпаття

Відповідно до наказу Національної 
поліції України від18 жовтня 2017 року 
№858 по особовому складу, відповідно 
до статті 69 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» тимчасове виконання 
обов’язків за вакантною посадою за-
ступника начальника Головного управ-
ління Національної поліції в Івано-Фран-
ківській області покладено на старшого 
лейтенанта поліції Йосипіва Олега Пе-
тровича, який до цього перебував на по-
саді начальника Управління патрульної 
поліції у місті Чернівці Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції 
України. Наказ підписав Голова Націо-
нальної поліції, генерал поліції другого 
рангу Сергій Князєв. Про це повідомив 
сектор комунікації ГУ НП в Івано-Фран-
ківській області.

19 жовтня О. Йосипів приступив 
до виконання обов’язків заступника 

начальника за напрямком превентив-
ної діяльності (раніше, до реформи 
системи МВС – громадської безпеки), 
куди входять, зокрема, служби діль-
ничних інспекторів, дозвільної сис-
теми, спецпідрозділи з охорони гро-
мадського порядку. Його попередник, 
36-річний полковник поліції Василь 
Віконський, з 18 жовтня очолює Го-
ловне управління Нацполіції в Хмель-
ницькій області.

Олег Йосипів народився другого 
квітня 1989 року в селі Нові Кривоту-
ли, навчався у Львівському державному 
університеті внутрішніх справ, займався 
підприємницькою діяльністю. Учасник 
Революції Гідності, був заступником со-
тника. У 2014 р. брав участь в форму-
ванні батальйону «Київ-1». Працював 
заступником начальника Управління па-
трульної поліції в Івано-Франківську, на-

чальником Управління патрульної полі-
ції в Чернівцях.

Наш кор.

Запрошуємо на заняття з програмування
Громадська організація Центр молодіжних ініціатив започаткувала клуб коду-

вання. Перші заходи присвячені програмуванню відбулися під час Тижня кодування 
ЄС з 7 по 22 жовтня в школах м. Тисмениця, с. Чорнолізці, а також в центральній 
районній бібліотеці м. Тисмениця. Цільова аудиторія заходів – діти і молодь у віці 
від 8 до 24 років. Наша мета — показати молоді, яким цікавим може бути програ-
мування та як із його допомогою можна втілювати найсміливіші творчі ідеї. При-
ємно, що учасники клубу не чекають коли закінчиться урок, а хочуть, щоб він ще 
продовжувався. Запрошуємо дітей та молодь Тисменицького району на цікаві за-
няття з програмування, які й надалі відбуватимуться на постійній основі.

Слід зауважити, що ініціативи відбулися в селі Чорнолізці та м. Тисмениця у 
партнерстві з Ресурсним центром «Гурт» за фінансування німецькою компанією 
SAP. Запис за номером телефону: (095) 875-38-38.



6 3 листопада
2017 року № 44 Наше майбутнє
Осінь золотокоса в 

марковецьких малюків
У наших школах та садочках давно 
стало доброю традицією влаштовува-
ти «Свято осені». Діти представляють 
композиції з квітів, овочів, фруктів та 
з усього, чим багата золотокоса пора 
року. А ще готують костюми, вивча-
ють нові вірші, пісні, жваві таночки. 
Завітало «Свято осені» й до Марко-
вецького НВК дошкільних груп «Со-
нечко» та «Бджілка».

Гостей, зокрема батьків, зустріла 
барвисто прибрана зала. На сцені красу-
валася головна героїня дійства — Осінь 
— у жовтогарячих шатах, оздоблених 
листочками. Линула лагідна музика, 
запрошуючи всіх на дійство. Вихова-

телі й батьки підготували чудові ком-
позиції з квітів, а з овочів та фруктів 
виготовили казкових героїв. Своєю кон-
цертною програмою тішили глядачів 
малі вихованці. Вони розказували ві-

ршики, співали пісеньки про «Осінь-
чарівницю», весело танцювали, а зал 
за хвилини позитивного настрою щиро 
вітав їх гучними оплесками. Усі були 
в захопленні від гарного свята, пода-
рованого малятами і їх вихователями, 
які терпеливо, лагідно та з великою 
увагою ставляться до дітей. А на за-
кінчення свята від імені батьків про-
звучала подяка педагогам за нелегку 
та відповідальну роботу — виховання 
маленьких українців, всебічно розви-
нених особистостей.

Леся ПАЧКОВСЬКА, вихователь-
методист Марковецького НВК 

Фото Світлани ШМІГЕЛЬ

Семінар-тренінг 
для завучів шкіл

Наприкінці жовтня в 
рамках співпраці Іва-
но-Франківського ін-
ституту післядиплом-
ної педагогічної осві-
ти та методичного ка-
бінету відділу освіти 
районної державної 
адміністрації на базі 
Тисменицької спеціа-
лізованої школи про-
ведено семінар-тре-
нінг для заступни-
ків директорів з на-
вчально-виховної ро-
боти закладів освіти 
району з теми «Школа 
на шляху демократич-
них змін».

Модератори, майстер-тренери швейцарсько-українського проекту «DOCCU — 
Розвиток громадянських компетентностей в Україні» Ольга Нижник та Світлана 
Клімковська ознайомили присутніх із сучасними перетвореннями організації освіт-
нього процесу в новій українській школі за умов демократичних змін.

Велику увагу приділили розгляду питання про академічну доброчесність та 
відповідальність за її дотримання. Інтерактивна вправа «Відкритий мікрофон» да-
ла можливість заступникам директорів проаналізувати академічну відповідаль-
ність і свободу вчителя.

Учасники семінару-тренінгу активно включилися в роботу, презентували мо-
делі демократичної школи з точки зору батьків, учнів, педагогів та громади. Під-
сумком роботи була зворотна інформація учасників. Зокрема, усіх потішив скла-
дений групою слухачів сенкан (п’ятирядковий «білий» міні-вірш): «Семінар-тренінг 
— цікавий, захоплюючий — навчав, тренував, формував — оптимальна, креативна 
форма навчання — дієвий!»

Наталія ПОПАДИНЕЦЬ

Поберезькі грації  — переможці 
хореографічного фесту

Минулими вихідними танцювальні колективи Побе-
режжя “Kiss me” та “Барвінок” відвідали Всеукраїн-
ський хореографічний фестиваль “Мальва” у Трускавці.

Організаторами хореографічного фесту стали відомі 
столичні хореографи Вікторія Соловйова та Надія Петрик. 
Серед багатьох учасників, які демонстрували навички су-
часної, класичної та естрадної хореографії, народних тан-
ців, східних танців, а також спортивного танцювального 
напрямку, поберезькі грації захопили глядацькі симпатії.  

Наші перспективні колективи, які протягом п’яти років 
освоюють ази хореографії під керівництвом наставника 

Лесі Барти, здобули першість у номінації 
«сучасна хореографія» та «формейшн» — 
синхронний танцювальний батл декіль-
кох колективів.   

Танцювальні колективи, які своєю на-
полегливою працею вже встигли завою-
вати симпатії місцевої публіки, цього разу 
отримали всеукраїнське визнання. 

Відтак кубок переможця Всеукраїн-
ського хореографічного фестивалю «Маль-
ва» стане оцінкою їхніх старань та окри-
лить на підкорення нових танцполів.

Наш кор.

Крокуємо слідами 
Григорія Сковороди

Україна славиться своїми визначними постатями. Багато є світочів на укра-
їнському зоряному олімпі. Яскраво світить зірка Григорія Савича Сковороди.

У Марковецькому НВК відбувся ви-
ховний захід «Крокуємо слідами Григо-
рія Сковороди» під керівництвом вчите-
ля-філолога Іванни Коваль. Учасниками 
заходу стали учні 9-11класів.

Серед багатьох рубрик особливим 
було інтерв’ю з паном Григорієм, роль 
якого виконував учень 11 класу Віталій 
Олексюк. Це виявило велике зацікав-
лення учнів-журналістів творчістю Ве-
ликого філософа.

Рекламною паузою став флешмоб 
«Відлуння повчань Г. Сковороди». Презен-
тація, присвячена життєвому і творчому 
шляху митця, яку представляли учениці 
11 класу Мирослава Андрусяк та Світлана 
Буртик, стала ще однією сходинкою до піз-
нання Григорія Сковороди як особистості.

Прикрасив виховний захід виступ 
учениці 9 класу Ірини Грицак, яка під 
супровід скрипки виконала пісні «Вся-
кому місту звичай і права» та «Тече во-
да під горою».

Змістовним  доповненням  ви -
ступу  стали  доповідь  та  оформ -
лена  виставка  книг ,  присвяче -
на  творчості  українського  філо -
софа ,  підготовлені  завідувачем 
сільською бібліотекою Людмилою 
Андрейчук .

Хочеться вірити в те, що творчість 
Г. Сковороди надихне всіх нас на віру в 
Бога, у себе та спонукає тільки на добрі 
і чесні вчинки.

Адміністрація Марковецького НВК
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  ФУТБОЛЬНІ ОБРІЇ

Перше коло — позаду
Футбольна осінь «добігла» до завершення першого кола, протягом якого команди якомога наполегливіше де-
монстрували свою виконавську майстерність, доводили свою перевагу над давнішими візаві та новими  су-
перниками, які після попереднього сезону підвищилися у класі. Відтак пропонуємо шанувальникам футболу 
результати заключних турів за участю наших команд на обласній та районній аренах.  

Чемпіонат першої ліги Івано-Франківської області. 
11 тур: ФК «Битків» – «Вихор» Ямниця – 4:0. 12 тур: «Ви-
хор» – «Карпати» Брошнів-Осада – 2:5. Після першого 
кола ямничани розмістилися на п’ятій позиції.

Першість другої ліги області. 10 тур: «Хутровик» Тис-
мениця – «Старт» Гвіздець – 4:5. 11 тур: «Вовки» – «Ху-
тровик» – 3:1. Дорослий склад тисменицької команди 
завершив перше коло на передостанньому місці.  

U-18: Чемпіонат ДЮФЛІФО. 11 тур: «Вихор» Ямни-
ця – ФК «Битків» – 0:0. 

У завершальному, 12 турі, ямничани зіграли на ви-
їзді із ФК «Карпати» Брошнів-Осада (1:0). Наразі «Вихор» 
посідає перше місце турнірної таблиці. 

Першість  ДЮФЛІФО.  10 тур :  «Хутровик» — 
«Старт» — 2:0. 11 тур: «Вовки» — «Хутровик» — 1:2. 
Юнацький склад ФК «Хутровик» завершив І коло 
на третій позиції у турнірній таблиці, пропустив-
ши попереду ФК «Медик-Лісівник» Солотвин та ФК 
«Рогатин».    

Чемпіонат ДЮФЛІФО (U-14, U-16). 5 тур: ФК «Ка-
луш» — Тисменицька ДЮСШ (U-14: 8:2; U-16: 7:1).  6 
тур: Тисменицька ДЮСШ — Калуська РДЮСШ (3:2; 2:2). 
7 тур: Рожнятівська ДЮСШ — Тисменицька ДЮСШ 
(1:8; 1:0). 8 тур: Тисменицька ДЮСШ — Болехівська 
ДЮСШ (7:1; 4:3).

9 тур: Долинська ДЮСШ — Тисменицька ДЮСШ 
(1:0; 8:2).

10 тур: Тисменицька ДЮСШ — «Академія-ліцей» 
(1:5; 2:0). 

Попереду останній, 11 тур, де вихованці Тисмениць-
кої ДЮСШ мірятимуться силами із командою Рогатин-
ської ДЮСШ. 

Кубок області з футболу сезону 2017/2018. В ¼ фі-
налу «Вихор» Ямниця зустрівся  на домашній арені із 
коломийською командою «Покуття», де поступився з 
рахунком 0:2. Відповідно завершив боротьбу за почес-
ний трофей. 

Кубок чемпіонів районів та міст сезону 2017/2018. 
26 жовтня у 6 турі «Козацький острів» прийняв ФК 
«Прибилів», а загвіздянці зустрілися із ФК «Луквиця». 
Як «козаки», так і ФК «Авангард» обіграли суперни-
ків (перші з рахунком 5:2, другі — 6:4), посівши від-
повідно друге та перше місця у своїх групах. Згідно 
з регламентом про проведення 14-го розіграшу Кубку 
чемпіонів міст та районів Івано-Франківської області 
з футболу сезону 2017-2018 років, команди, які посі-
ли І-ше та ІІ-ге місця у своїх групах, проходять до на-
ступного раунду. Вперше за всю історію проведення 
розіграшу аж два представники району наблизили-
ся до омріяного титулу. ¼ продовжиться вже навесні 
2018 року, де «Козацький острів» випробовуватиме 
на міць пістинський «Кремінь», в той час, як загвіз-
дянський «Авангард» боротиметься за право виходу 
у півфінал із ФК «Сваричів». 

Чемпіонат району 
11 тур :  «Колос» Братківці  — «Бистриця» Ста-

рий  Лисець  (юнаки  — 1:2;  дорослі  — 2:2);  «Ко -
зацький  острів» Чорнолізці  — ФК  «Радча» (3:3; 
9 :1) ;  «Сокіл» Підлісся  — «Авангард» Загвіздя 
(1:0;  1:1);  «Ураган» Черніїв  — «Стримба» Липів -
ка  (3:2;  3:0) ;  ФК  «Угринів» — «Дружба» Драго -
мирчани  (8:0;  3:2). 

Турнірна таблиця Прем’єр-ліги 
після завершення І кола

Юнацькі склади
Команда І В Н П М О
1 «Сокіл» Підлісся  10 10 0 0 30-5 30
2 «Бистриця» Старий Лисець 10 7 2 1 26-10 23
3 ФК «Угринів»  10 6 1 3 42-12 19
4 «Авангард» Загвіздя  10 6 1 3 31-8 19
5 «Козацький острів» Чорнолізці 10 5 1 4 19-18 16
6 «Колос» Братківці  10 3 2 5 12-15 11
7 «Сокіл» Чукалівка  10 3 2 5 22-30 11
8 «Дружба» Драгомирчани  10 3 1 6 16-33 10
9 «Стримба» Липівка  10 2 1 7 16-26 7
10 ФК «Радча»  10 1 3 6 15-34 6
11 «Ураган» Черніїв  10 1 2 7 10-48 5

Дорослі склади
1 «Козацький острів» Чорнолізці 10 9 0 1 27-7 27
2 «Ураган» Черніїв  10 7 0 3 26-10 21
3 «Колос» Братківці  10 6 3 1 14-7 21
4 «Стримба» Липівка  10 5 3 2 18-13 18
5 «Авангард» Загвіздя  10 5 2 3 12-9 17
6 «Бистриця» Старий Лисець 10 5 1 4 27-26 16
7 ФК «Угринів»  10 4 2 4 19-15 14
8 «Дружба» Драгомирчани  10 3 1 7 14-28 10
9 «Сокіл» Чукалівка  10 3 0 7 21-26 9
10 ФК «Радча»  10 1 0 8 15-36 3
11 «Сокіл» Підлісся  10 0 2 8 12-28 2

Першість району. ІІ ліга
Команди зіграли пропущені під час І кола матчі, від-

так остаточна турнірна таблиця після І кола виглядає 
наступним чином.
Юнацькі склади 
Команда І В Н П М О
1 «Дністер-Рітас» Побережжя 9 8 1 0 59-4 25
2 ФК «Марківці»  9 7 1 1 57-10 22
3 ФК «Клубівці»  9 7 1 1 46-10 22
4 «Цегельник» Нові Кривотули 9 5 2 2 22-18 17
5 ФК «Старі Кривотули» 9 5 0 4 29-25 15
6 ФК «Сілець»  9 4 0 5 20-33 12
7 «Оболонь» Милування  9 3 1 5 36-48 10
8 «Прикарпаття» Підлужжя  9 2 0 7 15-43 6
9 «Фортуна» Березівка  9 1 0 8 9-35 3
10 ФК «Єзупіль»  9 0 0 9 7-74 0
Дорослі склади 
1 «Дністер-Рітас» Побережжя 9 8 0 1 31-6 24
2 «Оболонь» Милування  9 5 3 1 19-14 18
3 ФК «Марківці»  9 5 1 3 19-17 16
4 ФК «Клубівці»  9 5 0 4 22-15 15
5 «Фортуна» Березівка  9 4 0 5 12-21 12
6 ФК «Сілець»  9 3 2 4 13-18 11
7 «Прикарпаття» Підлужжя  9 3 1 5 24-17 10
8 ФК «Єзупіль»  9 3 1 5 18-20 10
9 «Цегельник» Нові Кривотули 9 3 1 5 14-22 10
10 ФК «Старі Кривотули» 9 1 1 7 12-34 4

ІІІ ліга 
9 тур: «Сокіл» Угринів — «Сокіл» Павлівка (1:7); ФК 

«Майдан» — ФК «Вільшаниця» (1:4). Минулої неділі, 29 
жовтня, учасники цієї ліги зіграли 10 тур та завершили 
перше коло. 10 тур: ФК «Вільшаниця» — «Сокіл» Угри-
нів (4:1); «Сокіл» Павлівка — «Колос» Пшеничники (0:0). 

Турнірна таблиця ІІІ ліги після І кола 
 Команда І В Н П М О
1   «Колос» Пшеничники  7 5 2 0 15-5 17
2   «Сокіл» Павлівка  7 4 1 2 19-12 13
3   ФК «Вільшаниця»  7 3 3 1 18-10 12
4   ФК «Майдан»  8 1 1 6 10-20 4
5   «Сокіл» Угринів  7 1 1 5 8-23 4

Кубок Тисменицького району сезону 2017/2018 стар-
тував 20 вересня. 

Юнацькі склади. 1 тур. 20.09: «Цегельник» Нові Кри-
вотули — ФК «Єзупіль» — +:-; ФК «Сілець» — «Дністер-Рі-
тас» Побережжя — 0:4; ФК «Старі Кривотули» — «При-
карпаття» Підлужжя — 6:0; «Фортуна» Березівка — ФК 
«Клубівці» — 0:3; ФК «Марківці» — «Оболонь» Милуван-
ня — +:-.  

2 тур. 28.09: «Дружба» Драгомирчани — «Колос» Брат-
ківці — +:-; «Дністер-Рітас» Побережжя — ФК «Радча» 
— 2:0; ФК «Клубівці» — «Козацький острів» Чорнолізці 
— 2:3; «Ураган» Черніїв — «Стримба» Липівка — 3:4; «Це-
гельник» Нові Кривотули — «Сокіл» Чукалівка — 3:0; ФК 
«Угринів» — «Сокіл» Підлісся — 0:2; ФК «Старі Кривоту-
ли» — «Бистриця» Старий Лисець — 0:2;  ФК «Марківці» 
— «Авангард» Загвіздя — 4:1. 

Дорослі склади боротьбу за найпочесніший футболь-
ний трофей розпочали 21 вересня. Результати 1 туру: «Со-
кіл» Угринів — «Сокіл» Підлісся — -:+; ФК «Вільшаниця» — 
ФК «Радча» — 2:2; ФК «Майдан» — «Стримба» Липівка — -:+; 
«Колос» Пшеничники — ФК «Клубівці» — +:-;  «Цегельник» 
Нові Кривотули — «Бистриця» Старий Лисець — 2:5; «Обо-
лонь» Милування — ФК «Єзупіль» — 4:1; «Фортуна» Березів-
ка — «Сокіл» Чукалівка — 3:3 (пен.: 5:4); «Сокіл» Павлівка — 
«Дружба» Драгомирчани — 2:7; ФК «Марківці» — «Ураган» 
Черніїв — 2:3; ФК «Старі Кривотули» — ФК «Угринів» — 4:2; 
ФК «Сілець» — «Колос» Братківці — 0:2; «Прикарпаття» Під-
лужжя —  «Дністер-Рітас» Побережжя — 1:1 (пен.: 2:4). 

2 тур. 27.09: ФК «Старі Кривотули» — «Сокіл» Підліс-
ся — 0:0 (пен.: 9:8); ФК «Вільшаниця» — «Дружба» Дра-
гомирчани — 4:3; «Фортуна» Березівка — «Ураган» Чер-
ніїв — 0:7; «Оболонь» Милування — «Бистриця» Старий 
Лисець — 0:0 (пен.: 3:4); «Дністер-Рітас» Побережжя — 
«Стримба» Липівка — 3:1; «Колос» Пшеничники — «Колос» 
Братківці — 1:9. Розіграш продовжиться навесні 2018.

До уваги уболівальників та представників команд 
за підтримки Тисменицької районної федерації футболу 
цієї неділі, 5 листопада, стартує Кубок районної газети 
«Вперед».  Команди-учасниці розпочинають змагання 
о 12.00 із групового розіграшу. Група А (ігри пройдуть 
на місцевому стадіоні Загвіздя): «Авангард» Загвіздя, 
ФК «Угринів», «Сокіл» Павлівка.

 Група Б (Старий Лисець): «Бистриця» Старий Ли-
сець, «Сокіл» Підлісся, «Сокіл» Чукалівка.

Група С (Липівка): «Стримба» Липівка, ФК «Марків-
ці», «Фортуна» Березівка.

Група D (Нові Кривотули): «Цегельник» Нові Кривоту-
ли, «Колос» Пшеничники, «Козацький острів» Чорнолізці.

Група Е (Побережжя): «Дністер-Рітас» Побережжя, 
ФК «Вільшаниця», «Оболонь» Милування. 

За даними офіційного сайту ФФУ 

Згуртовані в роботі — 
загартовані в спорті

Цю аксіому довели минулого тижня керівники сільських громад Тисмениччини.

Зібрати своїх колег на волей-
больному майданчику запропону-
вав сільський голова Слобідки Ан-
дрій Мельник, аби ближче поспілку-
ватися з очільниками громад.

Полишивши рутинну роботу, сіль-
ські голови Старих Кривотул (Володи-
мир Назарук), Нових Кривотул (Михай-
ло Мантуляк), Липівки (Ігор Гураль), 
Марківців (Іван Буртик), Слобідки 
(Андрій Мельник), Хом’яківки (Тетя-
на Гретчук), Узина (Оксана Шалаута), 
Колодіївки (Юрій Веркалець), Добро-
влян (Петро Кашуба), Сільця (Богдан 
Богач), Старого Лисця (Анатолій Лу-

щак) в буденний день зорганізували свято 
насамперед для себе та школярів Слобід-
ської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

Відтак на урочистому відкритті волей-
больного турніру, присвяченого Дню захис-
ника країни, юні школярики привітали згур-
тованих у роботі та загартованих у спорті 
очільників громад віршованими рядками. 
Ті в свою чергу не приховували емоцій від 
почутих на свою адресу слів: «Увага! Увага! 

Лунає дзвінок на всю школу, сьогодні в 
спортивному залі відбудеться турнір з 
волейболу. Будуть змагатись всі: наші 
голови сільські. Нам майстерність всім 
покажуть і про себе все розкажуть, бо 
сільські представники — мужнії захис-
ники, їх в районі усі знають і цінують, 
й поважають. Гарні, сильні, як соко-
ли, враз прийшли усі до школи, щоб 
усім нам показати, як спортсменами 
ставати. Ми за всіх уболіваєм і удачі 
вам бажаєм. Хай буде успішна гра — 
вам бажає школа вся». 

Сама волейбольна сутичка із пе-
ремінним рахунком на користь то од-
нієї команди, то іншої принесла ма-

су позитивних емоцій учасникам змагань. 
Однак на волейбольному майданчику пере-
могла дружба, позаяк ніхто не ставив перед 
собою мету обійти суперника. Оскільки да-
ний турнір радше був вдалою нагодою тісні-
шого спілкування у позаробочий час. Відтак 
наступною спортивною оказією для демон-
страції фізичної підготовки та командного 
духу очільників територіальних громад ста-
не футбольний батл.  

  З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 

Ігор Веляник — другий на Чемпіонаті України

З 20 по 23 жовтня в Олешківському районі Херсонської області відбувся чемпіонат Укра-
їни зі спортивного орієнтування — рогейну в 24-годинному форматі серед дорослих, молоді 
та юнаків. За першість на території Великокопанівського лісомисливського господарства 
боролися понад 100 спортсменів з 14 областей та міст України. 

Гідними конкурентами титулованим орієнтувальникам стала прикарпатська збірна, за 
яку виступав вихованець тренера Василя Фодчука із Тисменицької дитячо-юнацької спор-
тивної школи Ігор Веляник. За результатами пройдених дистанцій юнак став другим у віко-
вій групі Ч-18. Такому успіху перспективного підпечерівця радіє не тільки його наставник та 
спортсмени, оскільки Ігор Веляник виконав норматив кандидата у майстри спорту зі спор-
тивного орієнтування.   

Наші спритні тенісисти у «Дитячій Лізі»

В останній день жовтня найспритніші гравці в настільний теніс зустрілися в ІІІ турі клуб-
ного чемпіонату області «Дитяча Ліга». 

Вкотре продемонструвала відмінну виконавську майстерність команда Тисменицької 
дитячо-юнацької спортивної школи. Дует Назарій Данилюк та Любомир Шешурак у віковій 
категорії 2002-2004 років народження, де спритність демонстрували 12 команд, вибороли 
друге місце. Тріумфували у цій категорії команда Коломийського та Рогатинського районів, 
тоді, як третю сходинку посіли богородчанці. Не підвела свого наставника Віталія Савчука 
його перспективна вихованка Юлія Барасюк, яка на змаганнях виступала у тандемі з коло-
миянкою Софією Вовк. Серед 11 дівчачих команд тисменицько-коломийський дует посів 
третю сходинку. Перше місце тут вибороли франківчанки, на другій позиції — тенісистки з 
Богородчанської ДЮСШ.  

Перед заключним, четвертим, туром «Дитячої Ліги» непогані шанси стати призерами 
має хлопчачий дует Данилюк – Шешурак, які після трьох турів йдуть другими у загальноко-
мандному заліку. Тож бажаємо їм спортивної удачі!   

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА
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«Ярмарок вакансій» 
для бажаючих працювати 

за кордоном
Двадцять сьомого жовтня в приміщенні Тисменицького районного центру 
зайнятості відбувся «Ярмарок вакансій». Участь у ньому взяли семеро ро-
ботодавців, які заявили дев’ять вакансій, та 54 особи з числа зареєстрова-
них безробітних. Під час заходу роботодавці презентували своє виробництво 
та робочі місця.

У заході взяли участь директор 
міжнародної агенції праці Польщі Ро-
берт Торбус і голова правління Фонду 
сільськогосподарських підприємств 
та кооперації Івано-Франківської об-
ласті Володимир Гудима. «Сьогодні 
багато шукачів роботи Тисмениччи-
ни їдуть працювати за кордон, адже 
трудова міграція існує в усьому сві-
ті. Служба зайнятості, як представ-
ник держави, готова до проведення 
спільних заходів із усіма зацікавле-
ними сторонами. Ми будемо прово-
дити активну роз’яснювальну роботу 
серед наших громадян для підвищен-
ня рівня їх знань у сфері трудового пра-
ва, знайомити із законодавством інших 
країн, надавати допомогу в легальному 
працевлаштуванні», — зазначив дирек-
тор Тисменицького районного центру 
зайнятості Петро Данилюк. «Ярмарок 
вакансій» пройшов дуже цікаво та ін-
формативно. Всі присутні отримали ви-

черпні відповіді на питання та подяку-
вали роботодавцям за приділену увагу.

За результатами проведеного за-
ходу 54 особи пройшли співбесіду з ро-
ботодавцями.

Т. ГРЄШНІКОВА, начальник відділу 
взаємодії з роботодавцями

Тисмениччина 
ярмаркувала

Під час традиційних осінніх ярмарків агропромислові підприємства, при-
ватні підприємці, які займаються вирощуванням і переробкою сільськогос-
подарських культур, тваринництвом і рибництвом, активно вивозять власну 
продукцію на ринки, де й пропонують її покупцям, і, як правило, за цінами, 
нижчими за ринкові. 

Цього року Тисмениччина ярмарку-
вала в обласному центрі не за старою, 
відомою багатьом покупцям адресою: 
вул. Короля Данила, 18, а в мікрорайоні  
«Калинова слобода», що дещо далі від 
центру міста. Отож, ярмарок був зруч-
нішим, так би мовити, тільки для меш-
канців цього мікрорайону. Все ж, хоч 
покупців було трохи менше, ніж зазви-
чай, виїзна торгівля проходила досить 
жваво. Наприклад, охоче купляли яблу-
ка, сорти Голден, Гремі сміт, приватно-
го підприємства «Фрукти Прикарпаття» 
(керівник Драган Єркович). Та й ціна 

прийнятна — 10 гривень за кілограм. 
М’ясо і м’ясопродукти (фарш, підчереви-
на, відошийок, полядвиця, сало та інше) 
пропонувало ПП «Романчук І. Л.», ціни в 
діапазоні 75-135 гривень. Вся продукція 
була високої якості, тож її теж охоче ку-
пували. Підприємець з Підлужжя Богдан 
Стасінчук був не тільки продавцем своїх 
саджанців, а й докладно розповідав, як 
садити фруктові дерева. ПП «Стасінчук» 
пропонує яблуні (їх є 14 сортів) — зимові, 
літні, осінні, також чотири сорти груш, 
є також черешня сортів Ніжність, Вега 
(жовто-червона), осіння, червоно-чорна. 

Окрім всього іншого, покупці могли ще 
й оцінити смакові якості (мали можли-
вість попробувати плоди), тож деревця 
активно розпродувались. Свою продук-
цію пропонували покупцям марковець-
ке ПП «Плесо-Прут» (свіжа риба), ТзОВ 
«Черніївське» (пшениця, 3,80 грн за 1 кг, 
хліб білий, молоко), фермерське госпо-
дарство «Качур В. І.» (овес, пшениця). 
Загвіздянське яйце (філія «Авангард», 
Загвіздя) продавались цьогоріч 18,50-
22,50 грн за десяток, як зазвичай овочі 
реалізує ФГ «Василишин В. І.». Невисо-
кими були ціни на овочі: капуста — 3,50 
грн за кілограм, морква — 5,50, буряк 
столовий — 4,00, цибуля — 5,50. Мож-
на, звичайно, говорити про тенденцію 
зростання цін, але, в порівнянні, скажі-
мо, із минулим роком, вона незначна. 
Дещо дорожче цьогоріч коштувала жива 
риба: короп — 65 гривень за кілограм, 
щука — 80,00.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Смачний хліб (на дровах), молоко — в асортименті 
ТзОВ «Черніївське» (керівник Галина Горбей), 

продукцію продає Василь Коперський 

Фермер Сергій Качур 

Рибу реалізує ПП «Плесо-Прут» 

ПП «Стасінчук» із Підлужжя пропонує саджанці плодових дерев 

Подбайте про утилізацію 
тари з-під пестицидів

Сьогодні будь-яка технологія вирощування сільськогосподарських культур, 
націлена на підвищення та збереження врожаю, включає використання за-
собів захисту рослин. Сучасний захист рослин пред’являє високі вимоги до 
діючих речовин і препаративних форм. Але одночасно важливу роль відіграє 
тара й упаковка, яка гарантує безпеку, надійність, функціональність і зруч-
ність використання продукту для споживача.
Хімічні засоби захисту рослин — 

товари сезонного використання, й упа-
ковка має гарантувати збереження 
якості препарату навіть при довгостро-
ковому зберіганні. Для цього передові 
компанії — виробники пестицидів про-
водять ряд тестів на якість і безпеч-
ність тари й упаковки. Але не менш 
важливим фактором є питання подаль-
шої утилізації порожньої тари. Адже 
добре відомо, що залишки пестицидів 
у порожній тарі, яка не утилізована, 
забруднюють навколишнє середови-
ще і можуть нести пряму загрозу для 
людей та всіх живих організмів, які 
знаходяться поруч. В Україні пробле-
ма збору й утилізації порожньої тари 
вирішена ще не повністю.

Порожня тара з-під засобів захисту 
рослин — це не просто відходи. Це дже-
рело енергії або сировина для подальшої 
переробки. Переважна більшість упаков-
ки, що використовується на агрохіміч-
ному ринку, — це пластикові контейне-

ри, виготовлені з поліетилену високої 
щільності. Такий полімер придатний для 
повторної переробки та завдяки своїй 
високій теплотворній здатності є хоро-
шим альтернативним джерелом енергії 
при спалюванні, наприклад, в процесі 
виготовлення цементу.

На сьогоднішній день в Україні іс-
нує два підприємства, які мають ліцен-
зію на утилізацію небезпечних відхо-
дів упаковки засобів захисту рослин в 
Україні — державне ДП «Національний 
центр поводження з небезпечними ре-
човинами» та приватна компанія «Ка-
пітал 2006». А також один полігон, роз-
ташований в Кіровоградській області, 
який має установку для переробки, сер-
тифікат і може переробляти 2,5 тисячі 
тон тари за рік.

На даний час компанії, які ввозять 
пестициди, проводять передоплату за 
утилізацію тари. Представнику агро-
підприємства, в якого з’явилась по-
рожня тара, потрібно просто зверну-

тись до дистриб’юторської компанії, 
в якій купили ЗЗР, чи до компанії, яка 
займається утилізацією. Рекомендує-
мо з приводу збору та утилізації тари 
з-під небезпечних хімічних речовин 
повідомляти компанії-виробники та в 
ТОВ «Український центр поводження 
з відходами» за телефонами: 044 455 
97 58, 044 362 86 77, 097 995 96 15, 
ТОВ «Екопровайд» 044 362 43 74 або 
приватну компанію «Капітал»  044 362 
73 88, 067 536 18 96, вказуючи тип, 
кількість порожньої тари та адресу, за 
якою її може забрати спеціально упо-
вноважений орган з метою утилізації.

Отже, зважаючи на вищезгадані 
проблеми, ми хочемо ще раз застерег-
ти вас про небезпеку для здоров’я, яку 
можуть нести пестициди, що осідають 
на стінках порожньої тари. В зв’язку з 
цим наголошуємо на необхідності вдава-
тися до потрійного промивання порож-
ньої тари. Тричі промита тара станови-
тиме мінімальний ризик для здоров’я 
людини та довкілля. Проте в жодному 
разі не варто застосовувати порожню 
тару з-під засобів захисту рослин в по-
бутових цілях!

І майте на увазі: збирання, знезара-
ження, перевезення та утилізація вико-
ристаної тари з-під небезпечних хімічних 
речовин оплачені!

О. ЗУБ, державний 
фітосанітарний інспектор

  СТАТИСТИКА ІНФОРМУЄ

Кількість та структура 
суб’єктів економіки області 
за містами та районами 

на 1 жовтня
Станом на 1 жовтня 2017 р. в Єди-

ному державному реєстрі підприємств 
та організацій України (ЄДРПОУ) по Іва-
но-Франківській області налічувалось 
26 468 юридичних осіб та 1 454 суб’єкти 
економіки без статусу юридичної особи.

За територіальною ознакою найбіль-
ша кількість юридичних осіб розташо-
вувалася в обласному центрі — 11 159 
(42,2% від загальної кількості юридичних 
осіб), містах Коломиї — 1789 (6,8%) та Ка-
луші — 1383 (5,2%). Серед районів зна-
чна частина суб’єктів знаходилась у Тис-
меницькому — 1224 (4,6% від загальної 
кількості юридичних осіб), Рогатинському 
— 1016 та Надвірнянському — 1003 (по 
3,8%). Найменша кількість підприємств 
та організацій зареєстрована у Верхо-
винському районі — 440 (1,7%), містах 
Бурштині — 263 та Болехові — 257 (по 1%).

У структурі юридичних осіб облас-
ті найбільша частка припадає на това-
риства з обмеженою відповідальністю 
— 7822 (29,6% від загальної кількості 
юридичних осіб), приватні підприємства 
— 4597 (17,4%), органи влади, організа-
ції (установи, заклади) — 3360 (12,7%), 
громадські організації — 2550 (9,6%), 
профспілки, об’єднання профспілок — 
1627 (6,2%), релігійні організації — 1213 
(4,6%), об’єднання співвласників бага-
токвартирного будинку — 778 (2,9%) та 
фермерські господарства — 648 (2,5%).

Найбільша кількість товариств з об-
меженою відповідальністю зафіксована 

у містах Івано-Франківську (56,9% від їх 
загальної кількості), Калуші (6,5%) та Ко-
ломиї (5,8%), Тисменицькому (4,1%) та 
Рогатинському (3,6%) районах; приват-
них підприємств — в обласному центрі 
(55,6%), містах Коломиї (7,2%) та Калу-
ші (6,3%), Тисменицькому (3,8%) та Ко-
сівському (3,1%) районах; органів вла-
ди, організацій (установ, закладів) — в 
обласному центрі (13,1%), Косівському 
(7,2%), Коломийському (6,4%) та Рога-
тинському (6,1%) районах. Громадських 
організацій найбільше зосереджено у 
містах Івано-Франківську (44,6%), Ка-
луші та Коломиї (по 6,1%), Надвірнян-
ському (4,9%) та Тисменицькому (4,3%) 
районах; профспілок, об’єднань проф-
спілок — в обласному центрі (26,4%), 
Косівському районі (6,3%), Долинсько-
му районі та м. Коломиї (по 5,5%), м. 
Калуші (5,4%); релігійних організацій 
— у м. Івано-Франківську (9,1%), Ко-
ломийському (8,9%), Рогатинському 
(6,8%) та Снятинському (6,7%) райо-
нах. Об’єднань співвласників багато-
квартирного будинку найбільше заре-
єстровано в містах Івано-Франківську 
(38%) та Коломиї (31,4%); фермерських 
господарств — у Рогатинському (17,1%), 
Тлумацькому (10,8%), Тисменицькому 
(9,7%), Снятинському (9,3%) та Галиць-
кому (8%) районах.

Головне управління статистики 
в Івано-Франківській області
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Овен
В оточенні Овнів є люди, 
які занадто багато про них 
знають, постарайтеся міні-
мізувати спілкування з та-
кими особистостями. Тиж-

день сприятливий для навчання, можна 
сміливо записуватися на курси і відвіду-
вати додаткові заняття. Не варто забу-
вати про справи на особистому фронті.

Телець
Наступного тижня ви відчуєте 
себе спустошеними, можуть 
загостритися хронічні захво-
рювання. Представники цього 

знаку зроблять для себе важливий висно-
вок, що  їм складно вести діалог з людьми. 
Не зациклюйтеся на емоціях і почуттях, все 
обов’язково проясниться, але трохи пізніше. 

Близнюки
Ви рідко піклуєтеся про своє 
здоров’я, слід зайнятися про-
філактикою інфекційних вірус-
них захворювань. Постарайте-

ся більше часу приділяти відпочинку і сну, 
відкладаючи на потім вечірки та зустрічі з 
друзями. Не вдасться контролювати рівень 
працездатності, він буде стрімко падати. 

Рак
Раки стали пильно стежити за 
своїм партнером, їм постійно 
здається, що він щось прихо-
вує. Вам необхідно навчитися 

тримати свої емоції під контролем, ревно-
щі можуть зруйнувати будь-які відносини. 
Сприятливий час для домашніх справ, мо-
жете сміливо влаштовувати ремонт або ге-
неральне прибирання. 

Лев
Представники цього знака 
зодіаку дуже люблять ви-
являти ініціативу, навіть у ті 
моменти, коли вона зовсім 

недоречна. Необхідно навчитися при-
слухатися до думки членів сім’ї у вирі-
шенні спірних питань. Друга половина 
тижня порадує вас романтичними зна-
йомствами, і буде час поміркувати на 
тему відносин. 

Діва
Навколо вас літає неймо-
вірна кількість інформації, 
тільки є одне «але»: велика 
частина з неї помилкова і 

вона явно спотворює реальність. По-
старайтеся не приймати ніяких важли-
вих рішень, слід ретельно перевіряти 
всі факти, і це стосується в першу чергу 
людей, які вас оточують. 

Ваги
Наступного тижня ви відчу-
єте, що Фортуна на вашому 
боці і захочеться випробува-
ти на міцність Удачу.  Терези 

люблять годинами розмовляти з коханою 
людиною, розповідати йому про всі свої 
емоції і переживання. Найголовніше, не 
обговорювати фінанси і тим більше — по-
купки. Партнер може не оцінити ваш по-
рив і це закінчиться скандалом. 

Скорпіон
Народжені під цим знаком зо-
діаку звикли приймати імпуль-
сивні рішення. Вам постійно хо-
четься вихлюпувати свою агре-

сію, тому варто знайти спосіб як це краще 
зробити. Запишіться,на бокс або йогу – і від-
чуєте себе набагато краще. Скорпіони ніяк 
не можуть навчитися економити, пора по-
чати контролювати свої доходи і витрати.

Стрілець
У вас так багато бажань і ка-
тастрофічно не вистачає ча-
су для їх реалізації. Будь-яке 

обмеження може змусити вас повернути 
назад і відмовитися від своєї мрії. Вам по-
трібна мотивація, яка поведе за собою, але 
поки ви все ніяк не можете її знайти. Не 
варто в такі моменти замикатися в собі. 

Козеріг
Вас чекає розчарування в друго-
ві, якому ви довіряли. Необхідно 
переоцінити відносини, які скла-

лися, і вирішити для себе, як діяти далі. За-
звичай через фінансові питання доводить-
ся робити поспішні висновки і потім навряд 
чи можна налагодити контакт. Пам’ятайте 
про те, що завжди можна все виправити — 
достатньо просто поговорити з людиною. 

Водолій
Не приймайте важливих рі-
шень, які стосуються просу-
вання по кар’єрних сходах. У 
вас і так напружені відноси-

ни з начальником. Краще не фантазува-
ти і нічого собі не вигадувати, тоді вам 
точно вдасться досягти успіху. 

Риби
На роботі вас чекають дов-
гоочікувані заохочення і пре-
мія від начальника. З іншого 
боку, якщо ви давно мріяли 

змінити роботу, але все ніяк не наважу-
валися зробити це – слід відправитися 
на її пошуки. Рибам не вистачає впев-
неності в собі, і вони не знають, де її 
черпати. Саме час знайти джерело на-
тхнення, яке дозволить звернути гори.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 6 по 12 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.
  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.
 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.
  Телевізійну антену «Тарілка» в доброму стані. 
Ціна по домовленості. Тел.: 093 815 17 27.
 Ковзани хлопчачі розмір 42, в хорошому 
стані, дешево. Тел.: 093 815 17 27.
 Швейну машинку  польського виробництва 
в доброму стані. Ціна по домовленості. Тел.: 
093 815 17 27. 

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, мо-
нети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.
  Будинок або в обмін на хорошу квартиру 
в затишному місці. Тел.: 050 205 22 39.
  Вантажний автомобіль, документи до 
ЗіЛа, бочку від квасу, бочку від молока, 
мотоблок, фрезу, косарку, культиватор, 
плуг, каток, трактор, причіп, олово.Тел.: 
050 205 22 39.
  Будинок або земельну ділянку. Тел.: 
097 645 43 70.
 Автомобіль ЗІЛ або ГАЗ; документи на ав-
томобіль ГАЗ-53, ГАЗ-3307,ЗіЛ; документи 
на причіп до ЗІЛ, КамАЗ; котел КЧМ, ра-
діатори, ванну. Тел.: 097 645 43 70.

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

Різне
 Чоловік 35-188-99 без шкідливих звичок 
познайомиться для створення сім’ї з дівчи-
ною (18-25 років) без шкідливих звичок, без 
дітей (зріст та вага бажано великі). При по-
требі згоден на переїзд. Тел.: 066 374 30 66, 
067 918 29 91.
 Чоловік  52-175-72, без шкідливих звичок, 
познайомлюся з порядною жінкою. Тел.: 
050 205 22 39. 
  Здаю кімнату в гуртожитку, район БАМ, кос-
метичний ремонт, меблі, холодильник, те-
левізор, мікрохвильова, недорого. Тел.: 066 
479 55 90, 097 960 90 69.
 Ремонт та заміна основних вузлів електро-
кранбалок та електротельферів вантажо-
підйомністю 1,0-10,0 тонн. Тел.: 050 373 39 
57, 068 169 73 00.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Військовий свя-
щеник. 7. Ударний музичний інструмент. 
8. Торбинка для тютюну. 12. М’яка шкі-
ра, виготовлена зі шкур молодих кіз. 
13. Великий землевласник в Середній 
Азії. 14. Мініатюрна лисичка. 17. Родю-
че місце в пустелі. 18. Пуга. 20. Літера 
староруського алфавіту. 23. Акціонер-

не товариство (абрев.). 24. Група левів. 
25. Скульптурна прикраса капітелей ко-
лони. 26. Французький геолог Гюстав 
Еміль …. 30. Вузликове письмо інків. 31. 
Кленовий цукор. 32. Деталь скрипки. 
35. Пояс для шаровар. 36. «Найкраще 
застосування … – це використовувати 
одну з них в боротьбі проти інших» (Гез-

літт) . 37. Коштовна пряжка на одязі. 
40. Сатиричний роман Курта Воннеґута 
«… номер п’ять, або Хрестовий похід ді-
тей». 41. Послідовник вчення або ідеї. 
43. Червоне дерево.

По вертикалі: 2. Столітник. 3. Одна 
з найдовших рік Великої Британії. 4. На-
родний співець на Кавказі. 5. Конститу-
ційна столиця Болівії. 6. Головний убір. 
9. Африканська антилопа. 10. Відомий 
італійський живописець, скульптор, гра-
фік та архітектор доби Відродження. 11. 
Іспанське біле кріплене вино. 15. «Від-
чай і уповільнення – боязнь, яка тяг-
не за собою …» (Торо). 16. Пагорб, на 
якому було розіп’ято Ісуса Христа. 18. 
М’яка ворсиста бавовняна тканина. 19. 
Маленька ящірка. 21. Художник Напо-
леона. 22. Хутряний чобіт льотчика. 27. 
Індіанці Північної Америки. 28. Священ-
на книга мусульман. 29. Клавішно-духо-
вий музичний інструмент. 33. Опуклий 
дах у формі півкулі. 34. Жертовна тур-
ботлива любов. 38. Бородатий карлик 
в германській міфології. 39. Головний 
порт Ємену. 42. Глибока довга западина.

Відповіді на кросворд в № 43:
По горизонталі: 1. «Жахливі». 6. 

Квас. 7. Удав. 9. Бінош. 11. Ора. 12. Ду-
бай. 18. Осло. 19. Лампада. 20. Тіло. 23. 
Танка. 24. Локва. 28. Танк. 29. Адмірал. 
30. Явка. 33. Кірха. 34. Моа. 35. «Гідні». 
38. Рапс. 39. Дойл. 40. Асьєнда.

По вертикалі: 2. Азан. 3. Вуду. 4. 
Сквош. 5. Авгур. 8. Трупа. 10. Іглу. 13. 
Апіс. 14. «ростіть». 15. Каркаде. 16. Ад-
вокат. 17. Коровай. 21. Тар. 22. Хве. 25. 
Інті. 26. Хітон. 27. Овен. 31. Ахард. 32. 
Піала. 36. Спис. 37. Норд.

1 2  3  4     

5 6

7     8      

9 10 11

 12     13   14     

15 16

17    18    19 20    

21 22

23 24     25     26

27 28 29

30    31     32    

33 34

 35     36   37      

38 39

 40     41      

42

43        

Алкоголізм
Лікар-нарколог Київського центру «Відродження» 12 

листопада буде проводити в м. Івано-Франківську лікуван-
ня унікальним методом алкоголізму, паління, ожиріння та 
залежності від ігрових автоматів. Учасникам АТО знижка 
50 %, інвалідам — безкоштовно. 

Довідки за тел.:  
067 673 94 41, 050 982 16 05.

СТАБІЛЬНА РОБОТА 
селище Єзупіль (пожежна частина) 

посада – водій пожежного автомобіля
ВИМОГИ:
вік до 35 років, наявність військового квитка та служ-

ба в ЗСУ; 
посвідчення водія категорії «С», робота позмінна 1/3, 

зарплата висока.
Довідки за телефоном: 050-281-60-64 Василь Іванович.

Заява про наміри

Приватне акціонерне товариство „Івано-Франківськ-
цемент” має намір отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря.

На території виробничого майданчика ПрАТ „Іва-
но-Франківськцемент”, який знаходиться за адресою: 
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, 
розміщено двісті три стаціонарних джерела викиду, які 
викидають в атмосферне повітря двадцять дві забруд-
нюючі речовини в загальній кількості 1194,6 т на рік (у 
тому числі речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок – 371,7 т на рік).

Детальну інформацію можна отримати у заступни-
ка директора з виробництва Дубаса Івана Богдановича, 
тел.: 0673438890.

Пропозиції та зауваження стосовно викидів за-
бруднюючих речовин направляти в Тисменицьку ра-
йонну державну адміністрацію (м. Тисмениця, вул. 
Галицька, 17) протягом 30 календарних днів з дати 
публікації даної заяви.
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Вітаємо!
Педагогічний колектив Стриганецького НВК  

щиро вітає з ювілеєм вчителя початкових класів, 
голову профспілкового комітету 
Галину Романівну КУЗЕНКО. 

На килимі життя розквітла ювілейна дата — 
Тож прийміть від нас щирих побажань багато:
Достатку, добра, довголіття. 
Хай доля Вам насипле ще сповна
Радості, наснаги і здоров’я. 
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю. 

Хай квітнуть дні яскравим цвітом і буде в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти, і смутку у душі ніколи не було.
Хай Бог боронить від хвороб і бід, ріка здоров’я, щоб ніколи не зміліла,

Життя нехай дарує щедро многа літ у мирі, спокої, у радості, надії.

Віват!
Сільський голова Пшеничників, депутати, виконком, уся громада села вітають 

із 60-річним ювілеєм пароха села, настоятеля церкви Святого Юрія
отця Ігоря БАЛАНДУ

і сердечно бажають йому щоденної Божої допо-
моги у його духовній праці на утвердження в гро-
маді християнських цінностей, любові й миру, 
у вихованні серед молоді найкращих чеснот. З 
глибокою повагою до Вас і вдячністю за Ваше 
служіння просимо у Всевишнього для нашого от-
ця доброго здоров’я, душевного миру, щоденної 
опіки від Ласкавої Божої Матері на многії літа!

Із словом Божим Ви прийшли у світ,
Щоб нас за Ним вести шляхом прекрасним.
Нехай Господь дарує многа літ,
А Божий пломінь в серці хай не гасне.
Нехай життя бурхлива течія
Несе щасливо поміж берегами.
Хай Ваше добре й дороге ім’я

Як символ миру буде поміж нами.

Поз доровляємо!
Найщиріші вітання з нагоди ювілею 

для найдорожчого вчителя
Галини Романівни КУЗЕНКО 

шлють учні 3 класу Стриганецького 
навчально-виховного комплексу.
Шановна і наша улюблена вчителько, 

вітаємо Вас з Днем народження і бажаємо 
дуже міцного здоров’я, щоб його вистачи-
ло на нас: не завжди слухняних і смирних! 
Ще бажаємо, щоб у Вашому житті було ду-
же багато прекрасних, щасливих і світлих днів, щоб радість постійно супрово-
джувала Вас і надихала!

Вітаємо з роками, що завітали сьогодні у Ваше життя!
Їх всього сорок ми нарахували, а зичим дожити у щасті до ста,
Творити й висот нових досягати, міцніє хай сила, квітує краса,

Щоб всього найкращого в світі зазнали. Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!

Віват!
Приємну, чуйну, надзвичайно відповідальну людину 

Галину КУЗЕНКО 
зі Стриганців щиросердечно вітаємо з ювілейним Днем народження. 
Бажаємо й надалі залишатися такою ж енергійною і невтомною, завзятою і 

неспокійною душею, щирою і турботливою, щедрою на добро. Нехай душа живе 
щастям, а серце б’ється в такт з любов’ю і натхненням. Нехай доля буде приві-
тною, життєва дорога — чистою, і на ній зустрічаються тільки вірні друзі.

Тобі — 40! Не так уже й багато: 
Всього лиш 20 після 20,
Тож зичимо у це прекрасне свято,
Як в юності — міцніти і рости.
Ніхто не знає, що нас завтра жде.
Зірки, хоч відають, мовчать на видноколі,
Тож проживи усі прекрасні дні
По вінця повні у щасливій долі.
Нехай же легко сходить час робочий,
Й спокійні будуть вихідні,
Хай щастям сяють добрі очі,
І сонцем радують всі дні!

З повагою — друзі

  ПОГОДА

У понеділок, 6 листопа-
да — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +2°С, 
вдень: +10°С. Вітер 
пів денно-східний 2 м/с.

У вівторок, 7 листопада 
— без опадів. Ніч на тем-
пература: +1°С, денна: 
+8°С. Вітер південно-
схід ний 2 м/с.

У середу, 8 листопада 
— без опадів. Темпера-
тура вночі: +6°С, вдень: 
+10°С. Вітер південно-
східний 5 м/с.

У четвер, 9 листопада 
– без опадів. Нічна тем-
пература: +6°С, денна: 
+11°С. Ві тер південно-
східний 5 м/с.

У п’ятницю, 10 листо-
пада — без опадів. Тем-
пература вночі: +8°С, 
вдень: +10°С. Вітер 
південно-східний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

4 листопада — «Казанський 
день», Казанської Божої Матері

  Якщо цього дня небо заплаче, то 
слідом за дощем прийде зима.

  Якщо сніг ліг на вологу землю — 
навесні рано з’являться підсніжники.

5 листопада — Якова
  Якщо піде снігова крупа, то на Мо-

трону (22 листопада) настане справ-
жня зима.

8 листопада — Дмитра
  Часник треба садити до Дмитра — 

от тоді він і виросте гарний.
  Коли 8 листопада холод і сніг — 

весна пізня і холодна, якщо відлига 
— зима і весна теплі.

  Якщо на Дмитра дощ, то на Вве-
дення (4 грудня) снігу буде по коліна.

  Випав сніг — увесь листопад буде 
холодним і морозяним.

  Замерзла земля і дме холодний 
вітер — снігу не буде до Нового року.

  Якщо на Дмитра день без снігу, 
то ще не буде зими.

  Якщо кури ходять дотемна — на-
ступного дня буде негода.

Наостанок
З ювілеєм!

Дорогу, люблячу Параску Юріївну ПОПАДЮК 
з Тисмениці з 60-літнім ювілеєм вітають доньки Мирослава та Надія, 
зяті Володимир та Олексій, онуки Людмила, Олександр та Мартуся. 

Матусю, наша дорогенька, рідненька,
Така золота наша, ніжна Ти, ненька.
Тебе з ювілеєм щиро вітаєм,
Здоров’я міцного сердечно бажаєм!
Наша найкраща в світі матуся,
Ми щиро сьогодні вітаєм Тебе.
Хай День народження прекрасний
Тобі лиш щастя принесе.
За поміч дякуєм, кохана,
Твою підтримку, доброту.
Ми довгих літ, чарівна мамо,

У Бога просимо Тобі!

З ювілеєм!
Третього листопада своє 50-ліття святкує депутат 

Угринівської ради
Микола Михайлович ПРОКОПЕНКО.

Голова села, колеги-депутати, виконавчий комі-
тет щиро вітають ювіляра з цим граним днем у його 
житті. Бажаємо успіхів та задоволення як від роботи 
для громади села, так і в освітянській праці, сміливих 
планів та їх блискучого втілення, підтримки й любові 
від найрідніших, злагоди й добробуту в сім’ї, енергії, 
здоров’я й щасливого довголіття!

Чудовий ювілей, коли натхнення із досвідом та мудрістю зійшлись.
Хай світлим буде Ваше сьогодення і чистою над Вами неба вись,
Хай мріється, немов у юні роки, та з легкістю ладнається усе.
Нехай життя ні смутку, ні мороки до Вашого порогу не несе.
Нехай у цю прекрасну Вашу дату насправді щирі тости прозвучать!

Хай доброго здійсниться так багато, щоб стало на наступних п’ятдесят!

З 90-літтям!
Четвертого листопада святкує поважний 90-літній ювілей 
колишня вчителька біології і хімії Підпечерівської школи 

Антоніна Йосипівна ВЕЛЯНИК. 
Педагогічний колектив, учні, громадськість села щиро здоровлять Вас, 

Антоніно Йосипівно, з величним ювілеєм.
Висловлюємо сердечну вдячність за багаторічну невтомну працю, за вели-

кий талант і покликання сіяти мудрість і знання.
Хай у Вашому житті завжди буде багато 

щастя, здоров’я, оптимізму та мудрості, плід-
ного довголіття!

Хай Бог благословляє Вашу долю!
Достатку, щастя, радості й любові! 
До сотні років доживіть здорові, 
Многая Вам літ!

Віват!
Сільський голова Майдану, 

депутатський корпус та виконком вітають 
із ювілеєм колегу-депутата Майданської сільради

Олександру Григорівну 
МЕЛЬНИК.

Щиро бажаємо Вам ясної сонячної погоди на душі, 
прекрасних дарунків від долі, любові й тепла від рідних, 
затишку, миру й достатку в домі, Божого милосердя 
на Вас і Вашу родину, міцного здоров’я і многая літ!

Ми Вас з ювілеєм охоче вітаєм! Вам здійснення мрій заповітних бажаєм.
Здоров’я плекати, себе берегти, в роботі, звичайно, висот досягти,
Не мати проблем — хай розвіються лиха. 

Хай добре живеться Вам, мирно і тихо!

З Днем народження!
Педагогічний та учнівський колективи 
Пшеничниківського НВК щиро вітають 

з Днем народження людину щирої душі,  талановитого 
педагога, голову профспілкового комітету 

Мирославу Іванівну МОРОЗ.
Прийміть від нас щирі побажання здоров’я, успіхів у 

всіх задумах і починаннях, натхнення та відмінного ста-
ну душі. Хай поруч з Вами завжди будуть надійні колеги, 
дзвінкоголосі учні, міцна родина, а кожен день життя 
дарує вам сонячне тепло і радість. Нехай Ваша доля бу-
де квітучим садом, а серце бутоном прекрасних троянд,  
який розкривається перед  добром і закривається перед злом.

З повагою — колектив Пшеничниківського НВК 

Поз доровляємо!
Дмитрика ПАШКА і села Сілець з 10-літтям віта-

ють мама Наталія, тато Олег, сестричка Мирослава, 
бабусі Леся та Мирослава, дідусь Володимир, праба-
бусі Марія та Володимира, хресні батьки та вся ве-
лика родина.

Дорогий синочок мій, рідний і красивий,
Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,
І розумний, роботящий, ніжний і привітний,
Терпеливий до людей і душею світлий!

 У навчанні і роботі все було, як треба,
А в душі буяла цвітом доброта від неба,
Хай Господь тебе боронить від біди і горя,

А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі.


