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Сьогодні — дощ. Ніч-
на температура: +7°С, 
вдень: +10°С. Вітер пів-

денно-західний 2 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+5°С, вдень: +10°С. Вітер півден-
ний 2 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+5°С, денна: +6°С. Вітер південно-
східний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.
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 Мандрівки 
школярів 
Тисмениччини
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 Війна показала 
цінність культури
Про виставку митця 
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 Поради 
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Тисменицька районна рада: 
кадрові ротації

Внаслідок виборів до Ямницької сільської 
об’єднаної територіальної громади, де переміг Роман 
Анатолійович Крутий, який з грудня 2015 року обіймає 
посаду голови Тисменицької районної ради, кадрові 
ротації зачепили саму районну раду. 

Відтак, на минулу суботу, четверте листопада, бу-
ла скликана ХІІ позачергова сесія сьомого демокра-

тичного скликання, де на порядок денний винеслося 
питання про дострокове припинення повноважень 
голови Тисменицької районної ради і відповідно об-
рання нового очільника. 

Як на вихідний день, у залі адміністративного бу-
динку було досить вільних місць. Та й самі обранці не 
надто активно зголосилися на позачергове засідання 

сесії, бо зареєструвався всього 31 обранець із 44 де-
путатів сьомого скликання. Суботнє засідання «про-
ігнорувала» друга по чисельності фракція ВО «Бать-
ківщина» в кількості 10 осіб. По одному представнику 
недорахувалися фракції партії «Воля», «Радикальної 
партії Олега Ляшка» та БПП «Солідарність».

 Закінчення на 2 стор.

«Хорошії гості» 
на святі в Підліссі

Солов’їний голос у моєї пісні,
І козацька дума, й щирість, доброта,
Бережімо пісню, пісню українську,

Бо вона, як мати, рідна і свята!
П’ятого листопада в оновленому 

приміщенні будинку культури с. Підлісся 
було надзвичайно людно. Тут зібралися 
і дорослі, і діти – шанувальники мело-
дійної української народної пісні. Саме 
вона, пісня так численно об’єднала всіх 
на традиційному районному святі укра-
їнської народної пісні «Народної душі пі-
сенні переливи». Як годиться, гостинно 
привітали усіх гостей свята господарі 
місцевої сцени – народний аматорський 
вокальний жіночий ансамбль «Джере-
ло» під орудою Владислава Князєва. 

У їхньому виконанні прозвучала пісня 
«Ой зелене жито, зелене».

В урочистому відкритті свята взяли 
участь заступник голови Тисменицької 
районної державної адміністрації Степан 
Мандибур, заступник голови Тисмениць-
кої районної ради Ігор Федоришин, сіль-
ська голова с. Підлісся Наталія Бойко, 
які щиро побажали учасникам творчих 
колективів успішного виступу, а усім гля-
дачам отримати насолоду від почутого і 
побаченого. Благословив районне свято 
парох церкви Вознесіння Господнього 
отець Василь Чорній.

 Закінчення на 12 стор.

Стартував турнір на 
призи газети «Вперед»
У неділю, п’ятого листопада, відбулися зональні ігри традиційного футбольно-
го турніру на призи газети «Вперед». 15 команд, розділені на п’ять груп, зма-
галися за вихід до чвертьфіналу. Згідно з регламентом, путівку в наступний 
етап отримують переможці та три команди, які мають кращі результати на 
другому місці в своїх групах. Зональні ігри відбувалися на футбольних полях 
Загвіздя, Липівки, Нових Кривотул, Побережжя і Старого Лисця.

Подвійне свято спорту 
в Нових Кривотулах

Того дня в Нових Кривотулах не про-
сто змагалися три команди (господарі по-

ля, сусіди з Чорнолізців та Пшеничників) 
– на сільському стадіоні урочисто (і офіцій-
но) відкрили сучасну роздягалку, з водо-
постачанням і душовими. Ще в 2012 році 

Новокривотульська сільська рада стала 
переможцем обласного конкурсу проек-
тів і програм місцевого самоврядування. 
Проект передбачав не просто спорудження 
роздягалки для спортсменів, але й примі-
щення для проведення масових заходів та 
занять з фізкультури – з літнім майданчи-
ком і тренувальним залом. Будівлю зве-
ли дуже швидко, поряд для забезпечення 
автономного водопостачання викопали 
криницю. Уже влітку 2013-го споруда ви-
глядала майже готовою. Але сталося так, 
що сільській раді порекомендували недо-
бросовісного партнера, якусь сторонню 
громадську організацію. 

 Закінчення на 2 стор.

Дивись на усе з точки зору вічності.
Бенедикт Спіноза
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Тисменицька районна 
рада: кадрові ротації

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Перед розглядом питань поряд-

ку денного мінорного тону засіданню 
додала депутат районної ради Оксана 
Мельник, яка порушила перед районною 
радою та районною державною адміні-
страцією питання виплати заробітної 
плати технічним працівникам освітніх 

закладів району. Зі слів голови район-
ної державної адміністрації Івана Сема-
нюка, другу частину авансу та заробіт-
ну плату технічним працівникам мали 
виплатити до вівторка, сьомого листо-
пада включно. 

Голова районної ради Роман Крутий 
згідно із частиною 5 статті 55 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні» ого-
лосив заяву про складення повноважень 
голови районної ради без припинення 
повноважень депутата ради.

Розглянувши особисту заяву голови 
райради Романа Крутого від 03.11.2017 
року про складання ним повноважень, 
депутатський корпус, як того вимагає 
закон, шляхом таємного голосування 
31-ма голосами «за» одноголосно при-
пинив його повноваження.

Від імені апарату районної ради 
та депкорпусу заступник голови рай-
ради Ігор Федоришин подякував Р. 
Крутому за плідну та конструктивну 
працю впродовж двох років, вагомий 
внесок в розвиток Тисменицького ра-
йону, втілені ініціативи та проекти за-
ради процвітання громад району. Ба-
жаючи здоров’я, щастя, успіхів вже на 
посаді голови Ямницької об’єднаної 
територіальної громади, підтримки 
виборців та громади, нових звершень 
та процвітання, заступник подарував 
своєму недавньому начальнику кни-
гу. Символічним дарунком для вже 
колишнього очільника райради ста-

ло нове видання, автором якого є І. 
Федоришин – «Тисмениччина. Суспіль-
но-політичне та національно-культурне 
життя українців краю (кінець ХІХ – по-
чаток ХХ ст.)». 

У подячному слові голова районної 
державної адміністрації Іван Семанюк 
акцент зробив за плідній спільній ді-

яльності обидвох гілок влади на благо 
Тисменицького району. 

Дякуючи заступнику голови ра-
йонної ради Ігорю Федоришину та де-
путатам районної ради сьомого скли-
кання за плідну співпрацю впродовж 
двох років, коли був головою районної 
ради, Роман Крутий зауважив, що цей 
склад депутатського корпусу був най-
продуктивнішим. Вже колишній очіль-
ник райради окремо висловив вдяч-
ність за злагоджену роботу голові 
РДА та його заступникам, депутатам 
обласної ради, міському, селищним, 
сільським головам – за розуміння і 
спільну діяльність у втіленні багатьох 
проектів заради розвитку району. 

Згідно із ч. 6 статті 56 ЗУ «Про місце-
ве самоврядування в Україні», до обран-
ня наступного очільника повноваження 
голови здійснює заступник. Варто від-
мітити, що Ігор Федоришин виконував 
ці повноваження певно годину, позаяк 
депутат райради Роман Крутий вніс но-
ву кандидатуру на наступного очільни-
ка райради. Нею стала його колега по 
фракції БПП «Солідарність», голова бю-
джетної комісії Тетяна Володимирівна 
Градюк. Дану кандидатуру присутні на 
сесії депутати підтримали одноголосно: 
31-ма голосами «за». 

Новообрана голова районної ради 
Тетяна Градюк подякувала депутатам 
районної ради за високу довіру та за 
допомогу на шляху до зайняття цієї по-
чесної, проте нелегкої посади. Вислови-
ла впевненість в тому, що всі свої сили, 
знання і вміння спрямовуватиме на роз-
виток і процвітання Тисменицького ра-
йону, поєднавши кращий досвід управ-
ління попередніх голів районної ради.

Під час засідання сесії депутати при-
йняли рішення “Про внесення змін до 
рішення районної ради від 23.12.2015 
“Про утворення президії районної ра-
ди”” та “Про внесення змін до рішен-
ня районної ради від 23.12.2015 “Про 
склад постійних комісій районної ради””.

В результаті депутатського голо-
сування бюджетну комісію, в якій до-

сі головувала Т. Градюк, очолив Роман 
Крутий. Помінялися посадами вони й у 
президії райради. 

На завершення засідання Роман 
Крутий побажав всім здоров’я і добра, 
висловивши побажання, щоб Тетяна Гра-
дюк стала “найкрутішою”.

Підготувала Оксана САКОВСЬКА
P.S.: На сьогодні, 10 листопада, скли-

кана ХІІІ позачергова сесія районної ра-
ди, де новий очільник райради, яка до 
обрання на посаду працювала керівни-
ком телерадіоорганізації «Тисмениця», 
звільнятиметься з посади. Відповідно 
депутати призначатимуть вже нового 
директора ТРО. 

Довідково: Тетяна Володимирівна 
Градюк народилася 24 вересня 1978 року 
в селі Хом’яківка. Вищу освіту здобула 
у 2000 році після закінчення навчання 
у Прикарпатському національному уні-
верситеті ім. Василя Стефаника за спеці-
альністю «Психологія». За фахом психо-
лог, викладач психологічних дисциплін. 
У 2004 році закінчила магістратуру При-
карпатського національного університету 
ім. В. Стефаника за спеціальністю «Пси-
хологія», магістр психології.

Трудову діяльність розпочала у листо-
паді 2001 року у Івано-Франківському націо-
нальному університеті нафти і газу на посаді 
інженера відділу міжнародних зв’язків. З ве-
ресня  2002 р. по квітень 2005 р. – Івано-Фран-
ківський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, де працювала практичним 
психологом, методистом Обласного центру 
практичної психології та соціальної роботи.

Травень 2005 р. – липень 2005 р. – 
Тисменицький районний центр зайнятості 
– допомога по безробіттю. Липень 2005 р. 
– жовтень 2005 р. – Тисменицька район-
на дільниця Івано-Франківської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта» — оператор зв’язку.

Із жовтня 2005 р. по 31 січня 2007 р. – 
виконавчий комітет Івано-Франківської 

обласної організації політичної партії «На-
ша Україна» — консультант виконавчо-
го комітету Тисменицької РО ПП «Наша 
Україна».

Лютий  2007 р.  – квітень  2015 
р. – керівник виконавчого комітету 
Тисменицької  районної  організа -
ції  у  Івано-Франківській  обласній 

організації  політичної  партії  «На -
ша  Україна».

Серпень 2016 р. – листопад 2017 р. – 
директор КП «Телерадіоорганізація «Тис-
мениця». Депутат Тисменицької район-
ної ради V, VI, VІІ демократичних скли-
кань. Одружена. З чоловіком виховують 
двох синів. 

Стартував турнір на 
призи газети «Вперед»

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
І той, з дозволу сказати, партнер 

свої зобов’язання не виконав – не вніс 
дольову участь на реалізацію проекту 
(на 2013 рік – 40 тисяч гривень). Завер-
шення робіт (зокрема, водопостачання 
та водовідведення) призупинилося і че-
рез події в державі. Завершити заплано-
ване допомогла коштами Тисменицька 
районна рада.

Відтак, на відкриття роздягалки 
сільський голова Нових Кривотул за-

просив, ще в статусі голови районної 
ради Романа Крутого, депутата облас-
ної ради Василя Гладуна, першого за-
ступника голови райдержадміністрації, 
уродженця сусідньої Красилівки Воло-
димира Заника, керівника виконавчо-
го апарату райради Юрія Проценка, з 
якими прибув і сілецький депутат Ми-
хайло Юркевич. 

Взяли участь в церемонії голова ра-
йонної федерації футболу Василь Коб-
льовський та редактор газети «Вперед», 
які, водночас, є співорганізаторами тур-
ніру на кубок газети. На адресу поважних 
гостей, сільського голови, будівельників 
і меценатів прозвучало багато подячних 
слів. Освятив будівлю парох села отець 
Мирослав-Михайло Сем’яник, котрий і 
сам нераз виходив на футбольне поле 
за команду Нових Кривотул. А сценарій 
урочистого заходу розробила педагог-
організатор Новокривотульської школи 
Іванна Буждиган.

Довгоочікуване відкриття стало для 
односельчан маленьким святом спорту. 
А друге свято подарували вболівальни-
кам гравці футбольної команди, здобув-
ши перемогу в своїй зоні.

6:0 як норма
Зональний розіграш у Нових Криво-

тулах подарував першу сенсацію – на 
груповому етапі турнір покинула імени-
та й потужно укомплектована команда 
«Козацький острів», торішній володар 
кубка газети «Вперед». Зігравши пер-
ший матч з господарями унічию (1:1), 
чорнолізька команда в дебюті наступ-
ної гри зі стійкими, і як виявилось, твер-
дими бійцями з команди Пшеничників 
пропустила гол, і за наступні більш як 
півтора тайму не спромоглась навіть 
відігратися. У двобої Нові Кривотули – 
Пшеничники господарі в середині дру-
гого тайму забили зі штрафного і таким 
чином здобули перемогу з мінімальним 

рахунком та посіли перше місце в групі. 
Отже, Нові Кривотули з чотирма очками 
– перші в зоні, Пшеничники з трьома – 
другі, а Чорнолізці з одним – останні.

Скупою на голи виявилася і єдина 
гра у Побережжі, де місцева команда в 
основний час зіграла внічию 1:1 з Віль-
шаницею. Третій учасник групи, команда 
Милування, на турнір не з’явилася й, від-
повідно їй зараховано технічні поразки. 
А для виявлення переможця матчу По-
бережжя – Вільшаниця довелося про-

бивати 11-метрові, в яких спритнішими 
були господарі (4:1).

Утім, турнір на призи «Впереду», як 
правило, відзначається «голопадом», і 
на старті ця тенденція знайшла підтвер-
дження. У Загвізді господарі не зали-
шили шансів команді з Павлівки (6:0), 
а футболісти Угринова забили павлівча-
нам три сухі м’ячі. Між собою кривдни-
ки Павлівського «Сокола» розписали 
«суху» нічию.

Приблизно за таким же сценарі-
єм пройшли зональні ігри в Старому 
Лисці, де господарі перемогли коман-
ду Чукалівки з рахунком 6:0, а коман-
да Підлісся перемогла чукалівських 
візаві 2:1. Між собою ж команди розі-
йшлися без голів.

А «найврожайнішими» виявилися 
ігри в Липівці, де господарі познущалися 
над сусідами з Марківців, забивши сім 
сухих м’ячів, та переконливо перемогли 
команду Березівки (3:0). Однак марко-
вецька команда вирвала перемогу у бе-
резівчан та посіла в групі друге місце.

Чвертьфінальні та півфінальні ігри 
пройдуть наступної неділі, 12 листопа-
да, на стадіонах Загвіздя і Угринова. 
На жаль, бойова команда Пшенични-
ків, яка виходила у чвертьфінал, від 
подальшої участі в турнірі відмови-
лась. Добровільно припинила боротьбу 
й команда Вільшаниці. Відтак, згідно 
з жеребкуванням, у Загвізді пройдуть 
ігри ¼ фіналу Нові Кривотули — Підліс-
ся, Загвіздя – Побережжя; в Угринові: 
Угринів – Липівка, Старий Лисець – 
Марківці. Переможці чвертьфінальних 
пар того ж дня зіграють у півфіналі. 
Початок ігор в 11.30.

Турнір на призи газети «Вперед» 
символізує гідне завершення футболь-
ного сезону. Звитяг!

Володимир ЗАНИК

Наша довідка
Футбольний турнір на Кубок газети «Вперед» був започаткований у жовтні 1968 

року. Першим володарем Кубка стала команда Загвіздя. Загалом цей трофей загвіз-
дянські футболісти здобували найбільше – чотири рази (1968, 1981, 1985, 1988). П’ять 
разів фіналістом (і срібним призером) була команда зі Старого Лисця, яка у 2015 
році здобула й Кубок. Шість разів (у радянські часи) до фіналу доходили футболісти 
Братківців, які ставали переможцями турніру в 1977 і 1987 роках.

За достовірними даними, у радянські часи турнір розігрувався 20 разів.
Його проведення відновлено в 2011 році. У 2013 році, з початком Революції Гід-

ності, турнір не стартував, у 2014-му не проводився через війну на Сході України. У 
2011 та 2012 роках володарем Кубка газети «Вперед» ставала команда «Сокіл» Під-
лісся, двічі поспіль долаючи у фіналі старолисецьку «Бистрицю». Команда «Бистри-
ця» здобула трофей у 2015 р. (перемога 1:0 над «Козацьким островом» Чорнолізці). 
У 2016 році в матчі за Кубок «Козацький острів» переміг «Бистрицю» з рахунком 4:1.

Цьогорічний турнір – 25-й за всю історію проведення.

І. Федоришин дарує власну книжку вчорашньому шефу

Квіти для новообраної голови райради



10 листопада
2017 року № 45 3Про справи

Тисменицька районна рада 
Івано-Франківської області

ХІІ позачергова сесія 
7 демократичного скликання

РІШЕННЯ
від 04 листопада 2017 року     м. Тисмениця         

Про внесення змін до рішення районної ради 
 від 23.12.2015 

“Про склад постійних комісій районної ради”

Відповідно до статей 43, 47 Закону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні”, на підставі рішень Тисменицької районної ради від 
04.11.2017 “Про дострокове припинення повноважень голови Тисме-
ницької районної ради” та “Про обрання голови Тисменицької район-
ної ради”, районна рада вирішила:

1. Вивести зі складу постійної комісії районної ради з питань бю-
джету  Градюк Тетяну Володимирівну.

2. Ввести до складу постійної комісії районної ради з питань бю-
джету Крутого Романа Анатолійовича та обрати його головою комісії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голо-
ви районної ради І. Федоришина.

Заступник голови районної ради Ігор ФЕДОРИШИН

Тисменицька районна рада 
Івано-Франківської області

ХІІ позачергова сесія 
7 демократичного скликання

РІШЕННЯ
від 04 листопада 2017 року     м. Тисмениця       

Про внесення змін до рішення районної ради  
від 23.12.2015 

“Про утворення президії районної ради”
Відповідно до статей 43, 47, п. 8 ч. 6 статті 55, ч. 2 статті 57 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішень 
Тисменицької районної ради від 04.11.2017 “Про дострокове припи-
нення повноважень голови Тисменицької районної ради” та “Про об-
рання голови Тисменицької районної ради”, районна рада вирішила:

1. Внести такі зміни до рішення районної ради віл 23.12.2015 “Про 
утворення президії районної ради”:

“Градюк Тетяна Володимирівна – голова районної ради, голова 
президії;

Крутий Роман Анатолійович – голова постійної комісії районної 
ради з питань бюджету“.

Заступник голови районної ради Ігор ФЕДОРИШИН

Тисменицька районна рада 
Івано-Франківської області

ХІІ позачергова сесія 
7 демократичного скликання

РІШЕННЯ
від 04 листопада 2017 року     м. Тисмениця   

Про дострокове припинення повноважень 
голови Тисменицької районної ради

Розглянувши особисту заяву голови Тисменицької районної ради 
Крутого Романа Анатолійовича від  03 листопада 2017 року до Тисме-
ницької районної ради  про складення ним повноважень голови Тис-
меницької районної ради без припинення повноважень депутата Тис-
меницької районної ради, на підставі ч.5 ст. 55, ч.6 ст. 56 Закону Укра-
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Заяву голови Тисменицької районної ради Крутого Романа Ана-
толійовича до Тисменицької районної ради про дострокове припинен-
ня повноважень голови Тисменицької районної ради без припинення 
повноважень депутата Тисменицької районної ради взяти до відома.

2. Повноваження голови Тисменицької районної ради до обрання 
наступного голови Тисменицької районної ради здійснює заступник 
голови Тисменицької районної ради Федоришин Ігор Ярославович.

Заступник голови районної ради Ігор ФЕДОРИШИН

Тисменицька районна рада 
Івано-Франківської області

ХІІ позачергова сесія 
7 демократичного скликання

РІШЕННЯ
від 04 листопада 2017 року     м. Тисмениця   

Про обрання голови 
Тисменицької районної ради 

Відповідно до пункту 1 статті 43, пункту 1 статті 55 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши повідомлення лі-
чильної комісії про результати таємного голосування з виборів голови 
Тисменицької районної ради, районна рада вирішила:

1. Затвердити протокол № 4 засідання лічильної комісії з виборів 
голови  Тисменицької районної ради.

2. Обрати головою Тисменицької районної ради депутата район-
ної ради від Тисменицької районної в Івано-Франківській області ор-
ганізації партії Блок Петра Порошенка “Солідарність” Градюк Тетяну 
Володимирівну. 

Заступник голови районної ради Ігор ФЕДОРИШИН

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

29 жовтня 2017 року 
Ямницька сільська виборча комісія 

Про визнання депутатів Ямницької сільської ради об’єднаних територіальних громад в 
одномандатних виборчих округах обраними

1. Попадинець Василь Іванович, 20.03 
1985 р. н., безпартійний, комерційний дирек-
тор ТзОВ «Торгова компанія «Перламутр», с. 
Павлівка, політична партія «Народний фронт».

2. Якубів Олег Васильович, 1.03.1980 р. 
н., член політичної партії  ВО «Батьківщина», 
по догляду за перестарілим, с. Павлівка, по-
літична партія ВО «Батьківщина».

3. Когуч Іван Євгенович, 8.07.1970 р. н., 
член ВО «Свобода», голова профспілки Тис-
меницької районної організації профспілки 
працівників освіти і науки України, с. Пав-
лівка, ВО «Свобода».

4. Третяк Михайло Васильович, 18.05. 
1983 р. н., безпартійний, ФОП, с. Павлівка, 
політична партія «Народний фронт».

5. Боднар Олександра Ярославівна, 
15.05.1977 р. н., безпартійна, директор Пав-
лівського НВК, с. Павлівка, політична партія 
ВО «Батьківщина».

6. Федишин Олег Миколайович , 
26.06.1982 р. н., безпартійний, ФОП, с. Пав-
лівка, партія «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність».

7. Вінтонів Олег Володимирович, 
9.11.1983 р. н., безпартійний, лікар валео-
лог ФОП  «Балигіна С. О.», ФОП «Балигіна С. 
О.», с. Павлівка, політична партія «Народ-
ний фронт».

8. Проценко Юрій Володимирович, 
15.02.1985 р. н., член партії «Блок Петра По-
рошенка «Солідартність», керуючий справа-
ми виконавчого апарату Тисменицької ра-
йонної ради, с. Клубівці, партія «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність».

9. Гнатковська Любов Петрівна, 
31.01.1970 р. н., безпартійна, директор Сі-
лецького НВК, с. Сілець, партія «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність».

10. Юркевич Михайло Іванович, 
3.01.1975 р. н., член партії «Блок Петра Поро-

шенка «Солідарність», фельдшер комуналь-
ного закладу Івано-Франківський ОЦЕМД та 
МК, с. Сілець, партія «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність».

11. Добрянський Ігор Ярославович, 
4.08.1983 р. н., безпартійний, інженер охо-
ронних систем ТзОВ «Охоронна фірма Га-
личина», м. Івано-Франківськ, партія «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність».

12. Квасній Василь Зіновійович, 
13.10.1981 р. н., безпартійний, начальник 
дільниці ПАТ «Івано-Франківськцемент» ДП 
«Спецзалізобетон», м. Івано-Франківськ, пар-
тія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

13. Ковальчук Василь  Зіновійович, 
11.09.1977 р. н., член партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність», заступник на-
чальника управління та обслуговування (по 
ремонту рухомого складу) ПАТ «Івано-Фран-
ківськцемент», с. Тязів, партія «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність».

14. Тюн Роман Миронович, 12.10.1966 
р. н., безпартійний, начальник дільниці з від-
вантаження і упаковки продукції ПАТ «Іва-
но-Франківськцемент», с. Тязів, партія «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність».

15. Литвинець Ігор Петрович, 17.10.1961 
р. н., член партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність», начальник виробництва 
покрівельних матеріалів ПАТ «Івано-Фран-
ківськцемент», с. Тязів, партія «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність».

16. Дерун Мар’ян Богданович, 20.09.1978 
р. н., член партії «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність», вчитель історії та правознавства 
Ямницького НВК, с. Ямниця, партія «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність».

17. Боднарчук Михайлина Степанівна, 
20.11.1963 р. н., член політичної партії На-
родний рух України, секретар Ямницької 
сільської ради, с. Ямниця, самовисування.

18. Бибик Марія Іванівна, 22.08.1970 р. 
н., безпартійна, медична сестра Ямницької 
лікарської амбулаторії, с. Ямниця, політична 
партія ВО «Батьківщина».

19. ------ повторне голосування.
20. Самсонов Тарас Вікторович, 

24.07.1980 р. н.,  безпартійний, механік га-
ража ВАТ «Залізобетон», с. Ямниця, само-
висування.

21. Савуляк Руслан Михайлович, 
29.10.1976 р. н., безпартійний, керівник 
комунального підприємства «Ямниця», с. 
Ямниця, самовисування.

22.  Сьовко Ростислав Васильович, 
23.02.1988 р. н., безпартійний, машиніст 
кальценаторів ПАТ «Івано-Франківськце-
мент», с. Ямниця, самовисування.

23. Галіпчак Роман Богданович, 15.02.1971 
р. н., безпартійний, начальник управління ка-
пітального будівництва Івано-Франківського 
міськвиконкому, с. Ямниця, самовисування.

24. Сміжак Андрій Богданович, 
27.11.1988 р. н., безпартійний, головний спе-
ціаліст відділу використання інформації до-
кументів Державного архіву Івано-Франків-
ської області, с. Ямниця, політична партія 
ВО «Батьківщина».

25. Петришин Олег Васильович, 
7.02.1983 р. н., безпартійний, приватний 
підприємець, с. Ямниця, самовисування.

26. Паркулаб Андрій Григорович, 
28.11.1981 р. н., безпартійний, тимчасо-
во не працює, с. Ямниця, політична партія 
«Об’єднання «Сомопоміч».

 Голова Ямницької СВК 
  ГУЛАГА М. Б.
 Секретар Ямницької СВК 
  КОВАЛЬЧУК Л. І.
Примітка редакції: відомості про кан-

дидатів подано згідно з нумерацією вибор-
чих округів. 

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

29 жовтня 2017 року
Ямницька сільська виборча комісія

Про визнання Ямницької сільської ради об’єднаних територіальних громад голови обраним
с. Ямниця, голова, Крутий Роман Анатолійович, 21.11.1978 р. н., член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», голова Тисме-

ницької районної ради, м. Івано-Франківськ Івано-Франківська область, Тисменицька районна в Івано-Франківській області організація 
партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

        Голова СВК ГУЛАГА М. Б.
        Секретар СВК КОВАЛЬЧУК Л. І. 

Перші вибори депутатів Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Тисменицького району Івано-Франківської області Ямницької сільської 

ради об’єднаної територіальної громади голови 
29 жовтня 2017 року

Ямницька сільська виборча комісія 
Тисменицького району Івано-Франківської області

Постанова № 15
від 03 листопада 2017 року село Ямниця 18 год. 30 хв.

Про проведення повторного голосування 
в одномандатному виборчому окрузі № 19 на 
перших виборах депутатів Ямницької сільської 
ради об’єднаної територіальної громади Тис-
меницького району Івано-Франківської області

На підставі протоколу Ямницької сіль-
ської виборчої комісії Тисменицького району 
Івано-Франківської області про результати 
виборів депутатів Ямницької сільської ра-
ди об’єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області 29 жовтня 2017 року в 
одномандатному виборчому окрузі № 19 на 
перших виборах депутатів Ямницької сіль-
ської ради об’єднаної територіальної громади 
Івано-Франківської області 29 жовтня 2017 
року, враховуючи те, що найбільшу і водночас 
однакову кількість голосів виборців в одно-
мандатному виборчому окрузі № 19 набра-
ли два кандидати у депутати, відповідно до 
пунктів 1, 14, 17, 19 частини четвертої статті 
25, частини першої-сьомої, дев’ятої, одинад-
цятої, тринадцятої-сімнадцятої статті 27, час-

тини першої, другої, шостої статті 85, частини 
першої-третьої, чотирнадцятої статті 87 За-
кону України «Про місцеві вибори» Ямниць-
ка сільська виборча комісія постановляє:

1. Провести повторне голосування в од-
номандатному виборчому окрузі № 19 на 
перших виборах депутатів Ямницької сіль-
ської ради об’єднаної територіальної гро-
мади Івано-Франківської області 29 жовтня 
2017 року, призначивши його на неділю, 19 
листопада 2017 року.

2. Включити до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування кандидатів у депу-
тати Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної  громади Івано-Франківської 
області в одномандатному виборчому окру-
зі № 19, які у підсумку голосування у день 
голосування на перших виборах депутатів 
Ямницької сільської ради об’єднаної тери-
торіальної громади Івано-Франківської об-
ласті 29 жовтня 2017 року одержали най-
більшу кількість голосів виборців:

Бялюк Мирослава Миколаївна, 1956 
року народження, освіта загальна серед-
ня, безпартійна, пенсіонерка, проживає в 
селі Ямниця, самовисування;

Рега Володимир Михайлович, 1976 ро-
ку народження, освіта професійно-технічна, 
безпартійний, керівник ГО «Ямницька спілка 
учасників бойових дій та АТО», проживає у 
селі Ямниця, самовисування.

3. Цю постанову надіслати Центральній 
виборчій комісії, Ямницькій сільській раді 
об’єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області, відділу ведення Дер-
жавного реєстру виборців апарату Тисме-
ницької районної  державної адміністрації 
Івано-Франківської області, а також опри-
люднити на інформаційному стенді Ямниць-
кої сільської виборчої комісії об’єднаної те-
риторіальної громади Івано-Франківської 
області.

Голова Ямницької СВК ГУЛАГА М. Б.  



4 10 листопада
2017 року № 45 Четверта сторінка
Річниці ЗУНРу 

та усусівця в Ямниці
Здобуттю незалежності України передувало чимало доленосних подій, що 
вписані в історію України. Серед них — утворення 1 листопада 1918 року За-
хідно-Української Народної Республіки. З цієї нагоди, а також до 130-ї річниці 
з дня народження четаря УСС Дмитра Катамая (1887-1935) в читальному залі 
Ямницького НВК відбулася розширена конференція за участю представників 
влади, іноземних гостей, громадських діячів, освітян та учнів. Село Ямниця є 
батьківщиною Дмитра Катамая, який був одним із тих, що в далекому 1918 
році брав активну участь у будівництві новітньої української держави ЗУНР.
В історію Ямниці вписана сторінка, 

що засвідчила глибоку любов Дмитра 
Катамая до своїх односельчан. Коли в 
1916 році ямничани були переселені до 
бараків австрійського містечка Гмінд че-
рез бойові дії на території села, то потра-
пили у важке становище. Жахливі побу-
тові умови, епідемії, голод — всі ці біди 
четар Дмитро Катамай в найкоротший 

термін зумів вирішити, чим врятував від 
смерті сотні своїх односельчан. Ямнича-
ни цей подвиг пам’ятали й у 2013 році 
встановили Дмитру Катамаю на знак 
великої шани пам’ятну плиту.

На конференцію до річниці листо-
падового зриву та з нагоди 130-річчя 
від дня народження Д. Катамая було 
запрошено іноземних гостей з австрій-

ського містечка Вельс — Пітера й Ма-
тіса Катамаїв, прямих родичів Дмитра 
Теодоровича Катамая. Захід розпоча-
ла Романія Постолянюк: «Вшановую-
чи пам’ять творців Західно-Української 
Народної Республіки, зокрема нашого 
односельчанина Дмитра Катамая, і тих, 
хто поліг у ті буремні роки, ми повинні 
усвідомити, що приклад їхнього служіння 
Богові та Україні має й надалі залишати-
ся взірцем для кожного з нас». Учени-
ці Ямницького НВК разом із вчителем 
Олександрою Мельник підготували для 
австрійських гостей виступ про життє-
вий шлях Д. Катамая та переповіли біо-

графію визначного ямничанина німець-
кою мовою. Більш детально про ньо-
го та його роль в контексті створення 
ЗУНР розповів депутат сільської ради, 
історик Андрій Сміжак. Поміж висту-
пів лунали патріотичні, стрілецькі піс-
ні у виконанні чоловічого вокального 

ансамблю «Відродження» (кер. Євген 
Галька). Після конференції всі присутні 
вирушили свічковою ходою разом з па-
рохом Богданом Курилівим та о. Ярос-
лавом Рожаком від храму св. Миколая 
до пам’ятної могили воякам УСС-УГА, 
де провели панахиду пам’яті.

Захід продовжився урочистим віче. 
Промовці згадували героїчне минуле 
та проводили паралелі із сьогоденням. 
Сільський голова Микола Зелінський 
зазначив: «Сьогодні ми цілою Ямницею 
святкуємо 99-у річницю створення ЗУНР, 
яка була європейською за своєю суттю 
державою, побудованою на засадах ав-
стрійського права. У ній діяла Українська 
Галицька Армія, яка змогла успішно про-
тистояти значно переважаючим силам 
противника. Подібно до того три роки 
тому і дотепер добровольчі батальйони 
протистоять терористам і регулярним 
російським військам». Далі слово на-
дали онуку Д. Катамая Пітеру. Він щи-
ро подякував всім ямничанам за те, що 
бережуть пам’ять про його діда, а також 
окрему подяку висловив меценату вста-
новлення пам’ятної плити — Ярославу 
Фриговичу. На завершення віче чолові-
чий ансамбль «Відродження» виконав 
пісню «Не пора» та гімн України.

Андрій СМІЖАК

«Ватра пам’яті» 
у Дем’яновому Лазі

Восьмого листопада у меморіальному комплексі «Дем’янів Лаз» адміністрація 
закладу та активісти Національного Корпусу провели «Ватру пам’яті» на честь 
28-ї річниці перепоховання жертв комуністичних репресій, а також 99-ї річниці 
Листопадового чину. Захід було проведено для школярів Угринівської ЗОШ 
та студентів Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ, університету права ім. 
Короля Данила та Прикарпатського національного університету.

Перш ніж розпочати вшанування 
пам’яті героїв минулого та сьогодення, 
молодь мала змогу прослухати лекцію 
про історію створення меморіального 
комплексу від його завідувача Михай-
ла Фреїка.

«Ватру пам’яті» розпочав голова Іва-
но-Франківського осередку НК Сергій 
Сивачук, який спільно з ведучими роз-
повів про двох молодих бійців АТО, які 
поховані на цвинтарі Дем’янового Лазу 

– це Олег Басараб та Тарас Шевченко. 
Також Сергій Сивачук закликав молодь 
не залишатися байдужими до долі всіх 
військових, що повернулися з війни.

Після виступу голови осередку, Вла-
дислав Ковальчук прочитав Молитву 
Українського Націоналіста, а право за-
палити ватру було надане бійцю полку 
АЗОВ Назарію Мельниковичу.

Денис КРЕКОТЕНЬ

Слова вдячності для ямничан від Пітера Катамая

Матіс Катамай, Андрій Сміжак, Пітер Катамай

Книга для сущих 
і прийдешніх

Щойно вийшла друком книга Петра Лаврука «Пам’яте, скажи...». П’єси з істо-
ричних фактів життя Загвіздянської громади (Івано-Франківськ: Бібліотечка 
газети «Вперед», 2017 — 130 с.).

«Вслухайся, нащадку…» — так звер-
тається в своєму титульному, програмо-
вому вірші 85-літній Петро Дмитрович 
Лаврук у до нині сущих та прийдешніх 
поколінь своїх земляків, яким судилося 
народитися й жити в багатому історією 
та щедрому талантами селі Загвіздя, 
яке згадується в писемних джерелах 
з 1394 року.

Книга «Пам’яте, скажи…» об’єднує 
в собі 18 коротких драматичних творів, 
створених на основі реальних подій, що 
відбувалися в Загвізді у середині ХХ сто-
ліття, точніше, з 1939-го до першої по-
ловини 1960-х років. Вони стосуються, 
в основному, національно-визвольної 
боротьби ОУН-УПА та відтворюють най-
головніші епізоди більшовицьких репре-
сій, яких зазнало село від так званих 
«братів-визволителів»

По-суті, це авторові спогади та пе-
рекази про події, живих свідків яких 
у селі вже майже не залишилося, ви-
кладені в формі драматичних творів. 
Показово, що й персонажі Лаврукових 
п’єс мають реальних прототипів, більше 
того – в п’єсах подано справжні імена 
цих людей. Передовсім, це стосується 
визначного діяча ОУН, автора Декало-
гу українського націоналіста Степана 
Ленкавського, батько котрого, отець 
Володимир, майже чверть віку прова-
див у Загвізді душпастирську працю; 
наступника священика В. Ленкавсько-

го отця Галібея, очільників українських 
патріотичних організацій, художніх ко-
лективів, що діяли в селі до більшовиць-
кої окупації, жертв червоного терору. 
Варто додати, що сам автор був оче-
видцем, або й безпосереднім учасни-
ком деяких подій, відтворених у п’єсах; 
щось закарбувалося в його пам’яті з 
численних оповідей, розмов, перека-
зів, таємних повідомлень. Тож цілком 
зрозуміло, що книга отримала назву 
«Пам’яте, скажи…» — бо так важливо, 
аби пам’ять про минуле жила в поко-
ліннях; бо «хто не пам’ятає минулого, 
той не вартий майбутнього».

Відтак, перед нами короткі історичні 
драми, постановку яких до снаги здій-
снити сільським аматорам сцени, тим 
паче, що свого часу Загвіздя славилося 
своїм драматичним колективом. Разом 
з тим слід наголосити, що лейтмотивом 
Лаврукових творів є любов до України, 
оспівування патріотизму та нескоренос-
ті багатьох земляків.

Безперечно, подати події з минуло-
го рідного села у формі драматичних 
творів П. Лаврук вирішив не випадково, 
адже у нього за плечима — колосаль-
ний досвід роботи в сфері народного 
сценічного мистецтва, починаючи від 
завклубом у рідному Загвізді, закін-
чуючи посадою директора Обласного 
науково-методичного центру культури 
Прикарпаття; він є автором та органі-

затором численних масових сценічних 
заходів; сценаріїв та постановок; роз-
робником оригінальної методики кра-
єзнавчої пошукової роботи.

На переконання автора, візуалізація 
є найбільш ефективним та результатив-
ним способом донести творчий задум до 
широкого загалу, спонукаючи емоційно 
співпереживати розвиток подій у творі. 
Слід розуміти, що таким інструментом 
візуалізації П. Д. Лаврук бачить поста-
новку своїх п’єс на загвіздянській сце-
ні. Тож, висловимо сподівання, що ця 
авторова мрія знайде втілення. Це тим 
більше важливо, що підходить непере-
січна дата в історії села — 625-річчя з 
часу першої писемної згадки

Володимир ЗАНИК, 
головний редактор газети «Вперед»

Книга підготовлена до друку редак-
цією газети «Вперед» та видана коштом 
Загвіздянської сільської ради (голова 
Павло Драганчук).

Батьківська земля
Слова Петра Лаврука            Музика Мирослава Пастернака

Де обрії карпатські,
Де лісові плаї,
Живе моє Загвіздя
В обіймах Бистриці.

Приспів:
Земле, всеплодющая мати моя,
Буйно розквітла калина твоя.
У тебе воскресіння прийшов любові час.

Коли земля не зродить, 
то не буде і нас.

Мені тут світ з’явила
Матусенька моя,
І батьківська порада
В житті мене вела.

Приспів.

Дружили, пізнавались
І тут кохали ми,
Щоб в злагоді й любові
Усе життя пройти.

Приспів.

Родини тут в пошані,
Сусіди, мов брати!
Таке моє Загвіздя
Було й буде завжди.

Приспів.
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

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

ПРИСЯЖНЮКА Миколу Петровича, 
12.11.1961 р. н., головного спеціаліста 
управління агропромислового розви-
тку райдержадміністрації;

ТОКАРИК Ірину Михайлівну, 
16.11.1994 р. н., фахівця із соціальної 
роботи районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді;

Отця Никодима ГУРАЛЮКА , 
17.11.1957 р. н., ігумена монастиря 
Успення Матері Божої ЧСВВ у Погоні;

КЛЕЙНОТУ Галину Богданівну, 
17.11.1970 р. н., завідувача Підпече-
рівського дитячого дошкільного за-
кладу «Колосок».

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

Офіційно

Тисменицька районна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  06 листопада 2017 року № 197-р            м. Тисмениця

Про скликання тринадцятої позачергової сесії 
Тисменицької районної ради 

Відповідно до п. 4 ст. 46, п. 6 ст. 55 
Закону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні”:

1. Скликати тринадцяту позачерго-
ву сесію районної ради у п’ятницю, 10 
листопада 2017 року, о 10 годині в залі 
засідань районної ради.

2. Запропонувати такий порядок 
денний сесії районної ради:

2.1. Про звільнення директора КП 
“Телерадіоорганізація  “Тисмениця”.

2.2. Про призначення директора 
КП “Телерадіоорганізація  “Тисмениця”.

2.3. Про присвоєння рангу посадо-
вої особи місцевого самоврядування та 

установлення умов оплати праці голові 
районної ради.

3. На сесію районної ради запроси-
ти народних депутатів України та депу-
татів обласної ради від Тисменицького 
району, сільських, селищних та міського 
голів, керівників районних підприємств 
і установ, громадських організацій та 
політичних партій.

4. Виконавчому апарату районної ра-
ди забезпечити проведення організацій-
них заходів для ефективної роботи сесії.

Заступник голови районної ради 
Ігор ФЕДОРИШИН

Вдячність
Щиро дякую сільським головам і всім тим, що надали мені матеріальну до-

помогу на проведення операції.

З вдячністю — Ваш Ярослав СИДОР

Пам’яті  вчителя
Як скоро свічка догоріла,

А їй ще було не пора.
Душа голубкою злетіла

У світлі Божі Небеса.
Адміністрація, педагогічний та учнівський ко-

лективи, працівники та педагоги-ветерани Старо-
кривотульської ЗОШ І-ІІІ ступенів, глибоко сумують з 
приводу смерті колишнього вчителя біології, високо-
кваліфікованого педагога Надії Дмитрівни Назарук.

Ця знаюча Вчителька невтомно трудилася у Старо-
кривотульській школі, віддаючи учнівській молоді не 
тільки свої знання, але часточку душі і серця, засіваю-
чи  розумне, добре, вічне.  За десятки літ педагогічної 
праці виховала не одне покоління вдячних вихованців. Невблаганна смерть 
раптово забрала від нас на 71-му році життя чуйну, ніжну, завжди усміхнену, 
добру людину, мудрого Вчителя-методиста, яку поважали і в рідному селі, і в 
Тисменицькому районі.

Горем і смутком наповнилися серця всіх, хто знав Надію Дмитрівну, хто 
працював з нею. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, розділяємо біль утрати 
дорогої людини.

Світлу пам’ять про нашу колегу збережемо у своїх серцях.
Нехай Всемилостивий Господь упокоїть її душу у місці світлому і квітучо-

му, де всі Святі та праведні спочивають. 
Вічная пам’ять!  

Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку!
Вітаємо із професійним святом людей, завдяки яким ми щоденно отримуємо 

цікаву й потрібну інформацію, спілкування і простір для комунікації, – працівників 
радіо, телебачення та зв’язку.

Спілкування, обмін інформацією, користування Інтернетом та зв’язком необхід-
ні для сучасної людини. Адже кожен наш день розпочинається з новин, прогнозів, 
про які розповідають працівники телебачення та радіо. Перебувати у вирі подій, 
дізнаватися про суспільно-політичне, мистецьке життя Тисмениччини, відомих 
людей краю, цікаві й пізнавальні заходи допомагає творчий колектив місцевого 
телебачення – КП «ТРО «Тисмениця». Приємно, що підростає нова зміна молодих 
телевізійників – вихованців дитячої інформаційної ліги «Сузір’я», які своєю діяль-
ністю вже понад десятиріччя творять історію дитячого телебачення у Тисмениці.

Безмежні можливості для спілкування та оперативного отримання інформа-
ції відкриваються для нас завдяки сучасним засобам комунікації та людям, які 
трудяться у цій сфері. Все це робить наше життя активним, цікавим і зручним, до-
даючи йому змістовності.

Дякуємо вам, шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку, за сумлінну 
працю. Бажаємо втілення нових ідей та проектів, невтомного творчого пошуку, на-
дійних партнерів, колег та тільки добрих новин і якісного зв’язку!

Голова районної державної адміністрації Заступник голови районної ради
        Іван СЕМАНЮК                       Ігор ФЕДОРИШИН

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

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

Драганчука Олега Володимирови-
ча – в сумі 3 700 (три тисячі сімсот) 

гривень 00 копійок для надання ма-
теріальної допомоги на лікування жи-
тельці с. Рибне.

Литвинця Ігоря Петровича – в су-
мі 3 024 (три тисячі двадцять чотири) 
гривні 00 копійок на покращення мате-

ріально-технічної бази Тязівської сіль-
ської ради та в сумі 975 (дев’ятсот сім-
десят п’ять) гривень 00 копійок на по-
кращення матеріально-технічної бази 
Тязівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

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

Тисменицька районна рада

Тепер пріоритет 
надаватимуть профілактиці

Стартувала реформа української медицини. Сьогодення ставить перед нами 
все більше проблем, найголовніші з них — зниження здоров’я українців, ви-
родження. XXI століття Всесвітньою організацією охорони здоров’я оголо-
шене століттям профілактичної медицини. Протягом 90 років профілакти-
кою захворювань займалась державна санепідслужба. Діяльність кожно-
го підрозділу СЕС (гігієна праці, гігієна харчування, гігієна дітей і підлітків, 
комунальна гігієна, епідеміологія) була спрямована на кінцевий результат 
— здоров’я громадян.

Серед першочергових завдань ліка-
рів гігієністів-епідеміологів був аналіз 
показників захворюваності для виявлен-
ня причинно-наслідкових зв’язків між 
станом здоров’я та впливом на нього 
факторів середовища життєдіяльності 
людини у будівлях, на територіях, через 
сировину, продукцію, питну воду, ґрунт, 
повітря, довкілля, об’єкти виробничого 
середовища.

Очевидно, що стан захворюванос-
ті людини безпосередньо залежить від  
способу життя, шкідливих звичок, а та-
кож надання вчасної медичної допомоги, 
зокрема і психологічної, та забезпечен-
ня відповідних профілактичних заходів.

В Україні, на жаль, існує неприпус-
тимо низький рівень освіти населення 
з питань здорового способу життя та 
обізнаності громадян щодо ризиків роз-
витку інфекційних і неінфекційних хро-
нічних хвороб. Все частіше діти, підліт-
ки та дорослі харчуються за системою 
«фаст-фуд» і споживають їжу, яка містить 
надмір калорій, цукру, жирів. Крім того, 
відбувається комерційне просування 
висококалорійних малопоживних про-
дуктів і напоїв, плюс агресивна рекла-
ма, що негативно впливає на культуру 
харчування, харчовий статус, здоров’я 
населення України, особливо дітей та 
молоді. Це створює тенденцію щодо 
розвитку цукрового діабету, ожиріння, 
різних відхилень. Тривожна ситуація і з 
інфекційними захворюваннями, зокре-
ма туберкульозом, грипом, поліомієлі-
том, зростає кількість харчових отруєнь.

Стан захворюваності населення Тис-
меницького району викликає стурбова-
ність медиків і вимагає вжиття невід-
кладних заходів щодо реалізації комп-
лексної програми «Здоров’я населення 
Тисмениччини 2013-2020».

Існує великий ризик погіршення са-
непідситуації. Особливо це стосується 
приватних закладів. Зрозуміло, що біз-
несу не треба заважати, але і бізнес не 
повинен ставити під загрозу життя лю-
дей. Потрібно на законодавчому рівні 
забезпечити соціально-економічну від-
повідальність суб’єктів господарюван-
ня перед громадянами за їхнє здоров’я, 
здоров’я майбутніх поколінь, збережен-
ня генофонду нашої нації.

Розвиток епідемії як лакмусовий 
папірець сигналізує про неблагополуч-
чя в суспільстві й необхідність негайної 
боротьби з інфекційними хворобами. 
Не останню роль у профілактиці інфек-
ційної захворюваності відіграє імунітет 
людини. Він виробляється завдяки ра-
ціональному харчуванню та здоровому 
способу життя. Потрібно формувати мо-
тивацію до здорового способу життя у 
населення, у першу чергу в підлітків. 
Українці мали б змінити ставлення до 
власного здоров’я й активно звертати-
ся за фаховою порадою до лікаря, щоб 
отримати знання, навички та правдиву 
інформацію, наприклад, про продукти, 
які вони споживають, повітря, яким ди-
хають, водойми, на яких відпочивають, і 
послуги охорони здоров’я, які їм потрібні.

На жаль, останнім часом рівень са-
нітарно-освітньої роботи дуже низький. 
Активізація цієї роботи неможлива без 
законодавчої бази. Зокрема, необхід-
не проведення гігієнічного навчання 
в колективах дитячих та підліткових 
навчальних закладів, шкіл, у закладах 
побутового обслуговування, зокрема, 
перукарнях, косметичних салонах та 
інших потенційно небезпечних для 
здоров’я закладах. Така профілакти-
ка повинна бути затверджена на за-
конодавчому рівні.

Укінці листопада минає рік, відколи 
Кабінет Міністрів України ухвалив Кон-
цепцію розвитку системи громадського 
здоров’я в Україні. Вперше на рівні дер-
жави поставлено пріоритетний акцент 
на профілактиці, тобто на попередженні 
хвороб, а не лише на лікуванні. Систе-
ма громадського здоров’я створюєть-
ся для того, щоб зробити нашу націю 
здоровішою, продовжити тривалість 
активних років життя, зменшити рівні 
інвалідності тощо.

Центр громадського здоров’я Укра-
їни відповідатиме за попередження і 
контроль над інфекційними хворобами 
(ВІЛ/СНІД, туберкульоз, грип, поліоміє-
літ, гепатити тощо) та неінфекційними 
хворобами, пропагування здорового 
способу життя, здійснення лаборатор-
них досліджень.

До структури нового відомства уві-
йдуть обласні лабораторні центри, які 
підпорядковані МОЗ України. Головним 
завданням філій ДУ «Івано-Франківський 
ОЛЦ МОЗ України» на сьогодні є здій-
снення державного соціально-гігієніч-
ного моніторингу. Нинішні реалії вимага-
ють забезпечити систематизацію робо-
ти по спостереженню, аналізу, прогнозу 
стану здоров’я населення та середови-
ща життєдіяльності людини, тобто без-
печних умов проживання, харчування, 
праці, виховання, навчання, відпочинку 
тощо, а також виявлення причинно-на-
слідкових зв’язків між ними.

Дуже важливо усім медичним пра-
цівникам бути однодумцями в питаннях 
профілактики. Для сімейних лікарів бу-
де вибудована система стимулів, щоб 
зацікавити їх у профілактичній роботі: 
активно проводити раннє виявлення 
хвороб, агітувати за грудне вигодову-
вання та проведення щеплень, відмо-
ву від паління та надмірне вживання 
алкоголю.

Ефективно працююча система гро-
мадського здоров’я дасть кожному шанс 
прожити довге і здорове життя.

Валентина ЛЕВИЦЬКА, начальник 
Богородчанської міжрайонної філії

  СТАТИСТИКА ІНФОРМУЄ

Заробітна плата штатних 
працівників та стан її 

виплати у вересні 2017 року
Середній розмір номінальної заро-

бітної плати штатних працівників під-
приємств, установ, організацій та їхніх 
відокремлених підрозділів із кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб у 
вересні 2017 р. становив 6214 грн, що у 
1,9 раза більше від законодавчо вста-
новленого розміру мінімальної заробіт-
ної плати (3200 грн). За розміром номі-
нальної заробітної плати штатних пра-
цівників область посіла 13 місце серед 
регіонів України.

Найвищий рівень заробітної плати 
у вересні 2017 р. спостерігався на ви-
робництві гумових і пластмасових ви-
робів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції, в добувній промисловості та 

розробленні кар’єрів, на виробництві хі-
мічних речовин і хімічної продукції, де 
заробітки працівників перевищили се-
редній показник по області в 1,6-1,7 ра-
за. Найнижчий розмір заробітної плати 
зафіксовано у поштовій та кур’єрській 
діяльності (48,9% від середнього показ-
ника по області).

Заробітна плата у вересні 2017 р., 
порівняно з вереснем минулого року, 
збільшилась на 37,3%. Індекс реальної 
заробітної плати у вересні 2017 р. по 
відношенню до вересня 2016 р. стано-
вив 119,6%.

Заборгованість із виплати заробіт-
ної плати найманим працівникам під-
приємств, установ, організацій області 

на перше жовтня 2017 р. становила 24,1 
млн грн, що складає 2% фонду оплати 
праці, нарахованого за вересень 2017 р., 
та 1% суми заборгованості по державі. 
Упродовж вересня 2017 р. заборгованість 
збільшилася на 7,2 млн грн, або на 42,4%.

У структурі загальної суми забор-
гованості 55% припадає на економічно 
активні підприємства, 44,5% — на під-
приємства, щодо яких реалізовуються 
процедури відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його бан-
крутом, 0,5% — на економічно неактивні.

Із загальної суми боргу 10,4 млн 
грн утворено за рахунок коштів місце-
вих бюджетів.

Основна частина суми боргу із ви-
плати заробітної плати припадає на про-
мисловість (53,9% від загальної суми за-
боргованості) та сферу охорони здоров’я 
і надання соціальної допомоги (43,2%).

Головне управління статистики 
в Івано-Франківській області
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У Березівській школі тепло 
й затишно

Адміністрація Березівської ЗОШ I-III 
ступенів щиро дякує всім, хто долучився 
до покращення матеріальної бази школи. 
Цього року в школі здійснено капітальний 
ремонт системи опалення: у підвалі, на пер-
шому і другому поверхах замінено усі труби 
і батареї, встановлено регулятори подачі 
тепла. Серце переповнюється радістю і 
великою вдячністю тим людям, які нам 
допомогли це зробити. Перейнялися на-
шою проблемою народний депутат Укра-
їни Михайло Довбенко та його помічниця 
Наталія Романенко. Саме завдяки цим лю-
дям Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни Березівській школі було виділено 370 
тис. гривень з державного бюджету на за-
міну системи опалення. Крім того, частину 

коштів надала Тисменицька районна рада 
(80 тис. гривень) та Березівська сільська 
рада (50 тис. гривень).

«Праця не тільки там, де людина сіє 
хліб або садить дерево. Найбільш тонка, 
найбільш складна праця, коли людина при-
ходить до людини, бачить в її очах, читає «поміж рядків» її поклик про допомогу». 

Саме ці рядки В. Сухомлинського адресу-
ємо сьогодні спонсорам, які прийшли на 
допомогу нашій школі. Ця підтримка — свід-
чення вашого небайдужого ставлення до 
проблем освіти та розуміння її непересічної 
важливості. Велика подяка вам від педаго-
гічного колективу та батьків нашої школи.

Оксана ВАРА, 
директор Березівської щколи

Незабутня мандрівка 
до столиці

Під час осінніх канікул учні восьмого та дев’ятого класів Марковецького на-
вчально-виховного комплексу разом із директором Петром Русиняком та 
класними керівниками Наталією Гайдейчук і Ларисою Гавадзин здійснили 
поїздку до Києва.

Подорожі по визначних місцях за-
вжди є особливими і цікавими. Вони роз-
ширюють світогляд не тільки дітей, але й 
дорослих. Завдяки нашим наставникам, 
адміністрації школи (а тепер НВК) за 
час навчання марковецькі школярі від-
відали багато відомих та цікавих місць 
України, мандрують нашими чарівними 
Карпатами. Мрією було відвідати сто-
лицю Батьківщини.

І ось настав довгоочікуваний день 
– перше листопада, коли ми сіли в потяг 
«Івано-Франківськ – Київ». Ніч проми-
нула непомітно – і вдосвіта ми у Києві, 
на велетенському гамірному залізнич-
ному вокзалі. Не встигли оговтатись, як 
накотилася нова хвиля подиву та вра-
жень – ми в столичному метро. Нас за-
хоплювало все навколо: ескалатор, на 
який вперше ступати трохи лячно, під-
земна залізниця та станції.

У Києві багато визначних місць, які 
варто, але неможливо побачити за одну 

екскурсію. Але, звісно, Київ немисли-
мий без Хрещатика та Майдану Неза-
лежності. Ми насолодилися можливіс-
тю неспішно прогулятися Хрещатиком, 
відчути атмосферу міста.

Нас зачаровували просторі столич-
ні вулиці, архітектура, величні храми та 
монастирі, парки – все це милує око.

Ця подорож залишила приємний, 
незабутній слід, подарувала такі яскраві 
враження та позитивні емоції, які не зі-
труться з пам’яті та пронесуться через 
десятиліття, а для когось, може, стануть 
дороговказом для майбутнього дорос-
лого життя.

Ми вдячні нашим вчителям Наталії 
Михайлівні та Ларисі Василівні, а осо-
бливо директору, знаному мандрівнику 
Петрові Семеновичу, який був для нас 
екскурсоводом під час подорожі.

Ірина ГРИЦАК, учениця 9 класу 
Марковецького НВК

Вулицями буковинської 
столиці

Нещодавно мала можливість про-
ходжатися старовинними Чернівцями, 
про що хочу поділитись враженнями. Все 
почалося з того, що липівчани з ініціа-
тиви та за підтримки сільського голови 
Липівк вирушили до «українського Від-
ня» — славного міста Чернівці. А теплі 
жовтневі дні цьому тільки посприяли. 
Місто, яке багате своєю старовинною 
і, що важливо, збереженою архітекту-
рою, дивувало на кожному кроці. Воно 
має цікаву історію, яку нам із захоплен-
ням розповідав екскурсовод. Оглянули 
будинок-корабель, Вірменську церкву, 
костел Пречистого Серця Ісуса… Та най-
більше вразив архітектурний комплекс 
Чернівецького національного універси-
тету імені Юрія Федьковича — одного з 
найстаріших класичних університетів 
в Україні, який став візитівкою міста. 
Стиль будівлі еклектичний з доміную-
чим мотивом візантійської та роман-
ської архітектури, з елементами готи-
ки та мавританського декору. Колиш-
ня резиденція митрополитів Буковини 
і Далмації, а нині корпуси університету, 
а також Вірменська церква побудовані 
за проектом одного чеського архітекто-
ра Йосифа Главки.

Ми мандрували багатолюдною цен-
тральною вулицею Ольги Кобилянської, 
зайшли на смачну каву з морозивом, 
щоб ще краще насолодитися атмосфе-

рою цього міста, його історичної части-
ни. Адже вулиця Кобилянської — це щось 
на кшталт франківської «сотки», але зі 
своїми неповторними особливостями.

Загалом треба віддати належне 
людям, які зуміли зберегти тутешню 
архітектуру, а завдяки їй — атмосферу 
старих Чернівців, з якими практично не 
дисонують сучасні будівлі.

Мене вразила повна відсутність та-
кої поширеної нині в українських міс-
тах пошарпаної реклами на стовпах та 
парканах, і така охайність, без сумніву, 

тільки прикрашає Чернівці. Окрім ар-
хітектурних споруд, місто має ще одну 
«родзинку». Кожної неділі високо на ра-
туші з’являється чоловік з музичним 

інструментом — трубою, одягнений в 
український національний одяг, і грає 
відому композицію «Марічку» на чоти-
ри боки ратуші. Виявляється, це вже та-
ка чернівецька традиція, побачити яку 
збирається чимало туристів. Отже, щоб 
дізнатись всі таємниці цього чарівного 
міста, відчути атмосферу, яка створюва-
лась століттями, потрібно всього лиш 
пройтися його затишними вулицями.

Христина ЛЮБЧИК, учасник 
Малої академії наук

Козацький дух формується зі школи
Український народ багатий на звичаї й традиції, а ще більше — на свята. 
Всім українцям добре відоме свято Покрови, адже воно є дуже симво-
лічним, несе у собі багато традицій. У день справжнього свята козаків 
— Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки усіх українців та коза-
ків, на базі Пшеничниківського НВК відбулося свято «Козацькі забави».

Розпочався захід із гімну УПА з на-
годи 75-річчя створення Української По-
встанської Армії. Дві сформовані ко-
манди — «Хортиця» й «Чайка» — разом 
зі своїми отаманами-вчителями фізич-
ного виховання В. Маковійчуком та В. 
Заворотюком спробували себе у ролі 
козаків. Кожна команда придумала ко-
зацьке гасло для привітання суперників. 
Учні показали свої вміння і навички, ра-
портуючи про готовність до змагань, ви-
конуючи непрості завдання, демонстру-
ючи справжню козацьку кмітливість.

Учасники з честю впоралися з 
усіма завданнями козацького свя-
та, зуміли показати українську си-
лу, вправність, благородний дух та 
звитягу. Команда «Хортиця», яка 
виграла змагання, отримала макі-
тру вареників у подарунок.

Такі заходи доцільно проводи-
ти для покращення національно-
патріотичного виховання.

Любов ГЛОМБА, 
педагог-організатор

Слобідські школярі 
у чорноморському місті-перлині

У Слобідській ЗОШ є гарна традиція. Під час шкільних канікул відвідувати 
різні куточки рідного краю. Народна мудрість каже: «Краще один раз поба-
чити, ніж сто раз почути». Під таким гаслом, з ініціативи вчителя географії 
Зоряни Максимів, була організована триденна подорож на південь України. 
Учні 5-9 класів Слобідської ЗОШ I-II ступенів разом із класними керівника-
ми, побували в місті Одесі.

Одеса оспівана в піснях, зображена 
на художніх полотнах, одеський гумор 
— своєрідний і неповторний — відомий 
через кінематограф, літературу та усну 
творчість не лише в Україні. Одеса — 
місто, в якому не буває нудно. Багато-
національність зробила її особливою, 
колоритною і яскравою. Неможливо не 
захоплюватися гостинністю, душевною 
простотою і привітністю одеситів.

Екскурсанти з прикарпатської Сло-
бідки з цікавістю простували централь-
ними вулицями міста, зокрема, леген-
дарною Дерибасівською, спустилися 
Потьомкінськими сходами до самого 
безкрайого моря. Це була незабутня 
прогулянка узбережжям чорноморської 
перлини, де вперше діти побачили при-
бій бурхливих хвиль. Учні побували на 
морському вокзалі, із захопленням спо-
стерігали за торговельними суднами. 
Також дітей вразив Одеський зоопарк, 

адже дехто з екскурсантів уперше по-
бачив різноманітних диких тварин. 
Кожного дня школярі відкривали для 
себе щось нове та корисне. На згадку 
діти фотографувалися на тлі міських і 
морських пейзажів, придбали чимало 
сувенірів.

Ця триденна подорож назавжди за-
карбується в їхніх серцях. В майбутньо-
му діти зможуть самостійно мандрувати 
рідним краєм. А поки що, як тільки по-
вернулися на Івано-Франківщину, одра-
зу почали складати плани на майбутні 
шкільні поїздки.

Учні Слобідської загальноосвітньої 
школи та їхні батьки висловлюють щиру 
подяку вчителям та організатору подо-
рожі, Зоряні Максимів, за цікаву та піз-
навальну поїздку до міста Одеси.

Марія ТКАЧУК, педагог-організатор  
Слобідської ЗОШ I-II ст.
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Нові апостоли 
донеччанина Гутирі

«Дванадцять» — так називається виставка, що відкрилася 7 листопада в 
залі Національної спілки художників України (НСХУ) в Івано-Франківську. 
Триватиме вона дванадцять днів. Такий символічний задум автора експо-
зиції, художника і скульптора з Краматорська В’ячеслава Гутирі. На ці дні 
тут усе заповнене символами й образами, які митець запрошує розгадувати 
відвідувачів. Втім, він і сам охоче пояснює, розповідає, коментує… Навіть 
у цьому є щось символічне, адже прізвище Гутиря, імовірно, походить від 
старослов’янського «гуторити» — себто говорити. Тож, якщо вам пощастить 
застати його на експозиції — варто скористатися нагодою.
А нам В’ячеслав Гутиря розповів, що 

народився на Донеччині, в місті Артемів-
ську, якому нині повернута аутентична на-
зва Бахмут. Мешкає в Краматорську, а 
ще більше — у домі в селі Яремівка непо-
далік цього райцентру. За його словами, 
в іншому місці він не хотів би і не міг би 
жити. Хоча шанси, очевидно, були. Адже 
неодноразово працював за кордоном, 
скажімо, в Угорщині, де митця гостинно 
приймає його друг. «Я там жив, я там тво-
рив, але створював якийсь проект — і ви-
дихався. Мусив повернутися додому, щоб 
знову набратися сили». Цікаво, що брат 
В’ячеслава Гутирі — Олександр — теж ми-
тець, нині живе й творить у Канаді. «Хто з 
нас правий? — риторично питає автор, і це 
питання «вписує» у свою картину, пред-
ставлену на франківській виставці, «При-
боркування коня». «Кінь — то доля. А оті 
вершники (один наче намагається чи то 
вмовити норовливого, чи то стримати за 
вуздечку, а інший злітає зі спини тварини 
— ред.) — це, мабуть, ми з братом».

Говорити з краматорцем і уникну-
ти теми нинішньої війни — неможли-
во. На відкритті виставки один із зна-
йомих Гутирі художник розповів журна-
лістові такий епізод: «Якось телефоную 
В’ячеславові й кажу: тут у нас конферен-
ція-пленер митців — приїжджай». А він 
мені у відповідь: «У нас тут така кон-
ференція…» Та й відставив телефонну 
трубку від вуха, щоб я почув. А там — 

вибухи, війна…». Чи змінила вона щось 
у свідомості художника? Каже, що як 
творив, так і творить. Якоїсь особливої 
переоцінки цінностей не відчуває. Про-
сто цей час показує, що є справжньою 
цінністю: «Коли нам доводилося виїж-
джати з Краматорська, а нашим дітям 
— з Донецька, то ми не брали із собою 
нічого, крім документів і фотографій. 
А як же ж без них? На них же ж наші 
друзі, предки…». Але зміна ментальнос-
ті, за словами художника, відбулася в 
суспільстві, в головах мешканців того 
ж Краматорська. «У нас є товариство 
підприємців. І в ці роки вони зрозумі-
ли, наскільки нам важлива наша куль-
тура. Останнім часом за їх підтримки 
я втілив не один проект, наприклад, в 
центрі міста ми встановили скульптуру 
козаку Мамаю з написом на постаменті: 
«Або воля козача, або доля собача». В 
Краматорську з’явилися вулиця і сквер 
відомої української художниці Марії При-
маченко, щороку проводимо фестивалі 
її імені». Гутиря розповів і про багато ін-
ших недавніх мистецьких проектів, до 
яких він причетний, як от скульптурний 
пленер-симпозіум «Усмішка». У наслідок 
такого творчого з’їзду місто збагатилося 
тридцятьма скульптурними зображен-
нями усмішок.

Автор робіт, розміщених у ці дні в 
залі НСХУ, працює багато і доволі швид-
ко — у різних техніках, з різними матері-

алами. Його творчість бачили у Фран-
ції, Німеччині, Іспанії, Угорщині, Канаді, 
а «Дванадцять» приїхали до нас, побу-
вавши перед тим у Києві. На запитан-
ня, звідкіля береться бажання творити, 
відповідає, зрештою, сподівано: «Воно 
паде на мене згори. Я, як двонога іс-
тота з плоті й крові, не маю до цього 
стосунку. Творчість — це щось із неба». 
Мабуть, тому мистецтво таке важливе 
для суспільства. Та чи не відчуває ав-
тор марноти цієї творчості. Ось упаде 
снаряд — і нема скульптури, як і не бу-
ло. «Але вона залишиться в головах. Це 
так здається, що мистецтво людям не 
важливе. От проходять вони сотні ра-
зів дорогою додому чи на роботу повз 
скульптуру — і наче й не помічають її. 
А забери її з того місця — відразу помі-
тять: чогось бракує».

У творчості В. Гутирі багато філосо-
фії, символізму, але усе це якесь суто «гу-
тирівське». Відомий у світовій чи україн-
ській культурі образ митець трактує геть 
по-своєму, адаптуючи до реалій його рід-
ної землі, його особистої родовідної іс-
торії та біографії. От і колекція скульптур 
«Апостоли» пропонує нам несподівано 
інакший погляд на цих відомих біблій-
них дванадцятьох. Дерев’яні скульптури 
зображають дітей, хлопчиків. Вони сто-
ять із закритими очима, навшпиньках, 
з такими виразами облич, наче прислу-
хаються і принюхуються. «Чому апосто-
ли — діти?» — запитуємо митця. «У мене 
є малий онук. Він — просто чудо! Йому 
лише чотири роки, а він мені розповідає 
такі речі, про які я навіть не уявляю, звід-
ки можна знати… Страшенно любить ди-
тячі енциклопедії. Нам завжди бракує 
часу на спілкування з нашими дітьми, 
але для онуків ми знаходимо його куди 
більше. Я спостерігав за своїм, дивився 
на нього і почав робити скульптуру. Його 
покоління — зовсім інакше, ніж були ми, 
виховані в радянську епоху. Вони інакше 
пізнають світ. (Скульптури-апостоли Гу-

тирі пізнають світ не очима, як пояснює 
автор, а на слух, на нюх, усією шкірою, 
трепетно навшпиньках тягнуться до ньо-
го — з дитячою чистотою. От лише його 
Юда «зрячий» — він бачить усе крізь… мо-
нетку). Ці інакші діти — наше майбутнє, 
вони нас туди поведуть, це вони — наші 
нові апостоли».

На виставці В’ячеслава Гутирі ба-
гато цікавого і різного, над чим варто 
поміркувати-повідгадувати. Скажімо ін-
сталяція «Сіль». Це викладена на підло-
зі з кристалів солі підсвічена спіраль. 
Біля неї стоять соляні стовпи-скульпту-

ри. На відкритті виставки інсталяція су-
проводжувалася відеороликом, де такі 
стовпи зі соляних брил експонувалися в 
степу, а музичним супроводом до відео 
була тягуча, як степ, музика. Про яку сіль 
ідеться автору? Про «сіль землі», якою 
називає своїх послідовників Христос? 
А, може, його сіль — це мистецтво, без 
котрого життя буде прісним? От підіть 
і запитайте у Гутирі самі. Втім, мисте-
цтво, кажуть, не дає відповідей, а лише 
заохочує думати.

Вероніка ЗАНИК

«Апостол Петро»Фрагмент скульптури «Каїн і Авель»

Нові «апостоли» дивляться на старих

Моє небо. Полотно, олія, 2016 р.

Книгозбірня бажає всім здоров’я
«Бібліотека за здоровий спосіб життя» — під таким гаслом у Загвіздянській 
школі І-ІІІ ступенів пройшов Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. 
Жовтень почався тематичною лінійкою, присвяченою Всеукраїнському дню 
бібліотек. Координатором заходу виступила шкільний бібліотекар Леся Рочняк. 
Учні 1-11 класів і педагогічні працівники мали можливість послухати розпо-
відь про історію бібліотечної справи та поезію про скарбницю знань — книгу.

Протягом цілого місяця учні та пра-
цівники школи оглядали виставки на 
тему профілактики шкідливих звичок, 
таких як тютюнопаління, наркоманія, 
токсикоманія. Шкільний бібліотекар сис-
тематизувала матеріали та оформила 
тематичну полицю «Здоров’я — найбіль-
ше багатство».

Шкільна бібліотека, модернізуючись 
в ногу з часом, гостинно відчинила свої 
двері у День буккросингу «Література як 
мікстура». Читачі з легкістю залишали 
свої улюблені книги друзям і ділилися 
враженнями від прочитаного. Особли-

во приємно було спостерігати за щирим 
захопленням процесом читання і пере-
казування учнями початкової школи. 

Учні 2-Б класу (класний керівник Віра 
Табунщик) стали учасниками вікторини 
«Що я знаю про здоровий спосіб життя?»

Не відставали від своїх молодших 
колег учні середньої і старшої школи. 
Вони з азартом малювали на конкурс 
«Ми за здоров’я», а також брали актив-
ну участь у бесідах і круглому столі: «Як 
вода джерельна будьте ви здорові». Вар-
то відзначити, що діти висловлювали 
власну думку і вдало аргументували її.

Справжній  фурор  серед  чита -
чів  викликав  пазл -квест  «Здоро -
вий спосіб життя — хворобам нема 
вороття». Леся Рочняк підготувала 
учням  5-А  класу  пазл ,  який  вони 
складали ,  паралельно  даючи  від-
повіді  на  питання  про  здоровий 
спосіб  життя.

Сподіваємося, що проведені заходи 
мотивували учнів до обрання правиль-
ного способу життя і вкотре нагадали, 
що шкільна бібліотека — це потужний 
інформаційний центр.

Світлана ГОРДЮК, 
учитель української мови і літератури

Інсталяція «Сіль»

В’ячеслав Гутиря з дружиною
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Повідомлення про наміри отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами  Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ГАЛЕКОІНВЕСТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛЕКОІНВЕСТ» 
порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «ГАЛЕКОІНВЕСТ». ЄДРПОУ 41542004.

Юридична адреса: Івано-Франківська обл., місто Івано-Фран-
ківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 11Б, квартира 11.

Фактичне місце розташування виробництва: Івано-Франків-
ська область, Тисменицький район, село Підлужжя.

Директор ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» — Хамалич Ірина Миколаївна.
Для теплопостачання ЗОШ с. Підлужжя діє котельня із твер-

допаливного котла. Перелік інгредієнтів, які викидаються від дже-
рел складає 3 найменування (без урахування парникових газів):

— оксид вуглецю — 0,58  т/рік;
— оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] 

— 0,382  т/рік;
— суспендовані частинки, недиференціойовані за складом 

— 0,41  т/рік.
Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календар-

них днів з дати публікації в Тисменицьку райдержадміністрацію 
за адресою: 77401, м. Тисмениця, вул. Галицька, 17.

Повідомлення про наміри отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ГАЛЕКОІНВЕСТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛЕКОІНВЕСТ» 
порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «ГАЛЕКОІНВЕСТ». ЄДРПОУ 41542004.

Юридична адреса: Івано-Франківська обл., місто Івано-Фран-
ківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 11Б, квартира 11.

Фактичне місце розташування виробництва: Івано-Франків-
ська область, Тисменицький район, село Старий Лисець.

Директор ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» — Хамалич Ірина Миколаївна.
Для теплопостачання ЗОШ с. Старий Лисець діє котельня із 

твердопаливного котла. Перелік інгредієнтів, які викидаються від 
джерел складає 3 найменування (без урахування парникових газів):

— оксид вуглецю — 0,58  т/рік;
— оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] 

— 0,382  т/рік;
— суспендовані частинки, недиференціойовані за складом 

— 0,41  т/рік.
Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календар-

них днів з дати публікації в Тисменицьку райдержадміністрацію 
за адресою: 77401, м. Тисмениця, вул. Галицька, 17.

Повідомлення про наміри отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами  Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ГАЛЕКОІНВЕСТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛЕКОІНВЕСТ» 
порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «ГАЛЕКОІНВЕСТ». ЄДРПОУ 41542004.

Юридична адреса: Івано-Франківська обл., місто Івано-Фран-
ківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 11Б, квартира 11.

Фактичне місце розташування виробництва: Івано-Франків-
ська область, Тисменицький район, село Підлісся.

Директор ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» — Хамалич Ірина Миколаївна.
Для теплопостачання ЗОШ с. Підлісся діє котельня із твердо-

паливного котла. Перелік інгредієнтів, які викидаються від дже-
рел складає 3 найменування (без урахування парникових газів):

— оксид вуглецю — 0,58  т/рік;
— оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] 

— 0,382  т/рік;
— суспендовані частинки, недиференціойовані за складом 

— 0,41  т/рік.
Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календар-

них днів з дати публікації в Тисменицьку райдержадміністрацію 
за адресою: 77401, м. Тисмениця, вул. Галицька, 17.

АЧС дісталася Гуцулії
У кінці жовтня на території Вижницького району Чернівецької області зафік-
совано новий спалах так званої африканської чуми свиней (АЧС).

Управління Держпродспоживслуж-
би в Тисменицькому районі нагадує про 
найважливіші запобіжні заходи:

– утримувати свиней в закритих 
приміщеннях, не допускати їх вигулу;

– регулярно здійснювати очистку 
та дезінфекцію приміщень, в яких утри-
муються свині;

– обслуговування тварин проводити 
лише у змінному одязі, при цьому викорис-
товувати окремі засоби догляду, інвентар;

– постійно вести боротьбу з гри-
зунами;

– не допускати відвідування госпо-
дарств, тваринницьких приміщень сто-
ронніми особами;

– не купувати тварин у невстанов-
лених для цього місцях, без супровідних 
ветеринарних документів;

– не купувати м’ясні продукти в не-
встановлених для цього місцях, стихій-
них ринках;

– обов’язково забезпечувати до-
ступ представників державної служби 
ветеринарної медицини до тварин для 
проведення клінічного огляду та вете-
ринарно-санітарних заходів;

– не використовувати для годівлі 
домашніх свиней тушок відстріляних 
диких тварин та боєнських відходів;

– не переробляти туші вимушено 
забитих свиней;

– не використовувати для напуван-
ня тварин воду з річок, інших водойм.

При виявленні клінічних ознак 
захворювання або при виникненні 
підозри на захворювання, при за-
гибелі свиней негайно звертайтесь 
по телефону: (03436) 2-41-03 або 
в державну установу ветеринарної 
медицини.

Управління Держпродспоживслужби 
в Тисменицькому районі

Зимівля риби – 
це унікальне явище

З першого листопада і до завершення зимового періоду 2017-2018 років за-
боронений будь-який вилов риби на зимувальних ямах, в тому числі й ама-
торський (зимовими вудочками). 

Як ведмідь знаходить собі яму для 
барлоги, так і риба влаштовується зи-
мувати в глибокі, так звані зимувальні 
ями. В них скупчуються великі зграї риб, 
які люблять теплу воду. Це лящі, коропи, 
лини. Під час зимівлі обмін речовин в 
організмі риб сповільнюється. При ве-
ликих морозах риби рятуються від хо-
лоду, зариваючись в мул. Деякі риби не 
зимують безпосередньо в ямах, вони 
знаходяться біля них (до таких нале-
жить сом). Це пояснюється тим, що в 
ямі взимку дуже мало кисню.

Через місяць після зледеніння водо-
йми в ямі значно погіршується кисневий 
режим, що може призвести до задухи 
риб. Рятують водну живність природні 
відкриті ділянки плеса (перекати, про-
моїни), через які у воду потрапляє атмос-
ферний кисень. А ще свідомі рибалки 
допомагають водним живим організмам 
перезимувати – прорубують ополонки. 
Щоб вони швидко не замерзали, в опо-
лонки встромляють снопики із порож-
нистих стебел рослин.

Забороняється проведення побли-
зу зимувальних ям будь-яких гідротех-
нічних робіт як на дні водойм, так і у їх 
прибережних захисних смугах (в т.ч. до-
бування піщано-гравійної суміші), а та-

кож миття транспортних засобів – бо це 
погіршує гідро-хімічний режим водойми 
та може сприяти виникненню задухи.

Зимувальні ями – це місця концен-
трації риби на зиму. Перелік зимуваль-
них ям є на сайті Івано-Франківського 
рибоохоронного патруля. В Тисмениць-
кому районі це такі ділянки.

На Дністрі:
від берегової насосної станції біля 

селища Єзупіль до гирла Бистриці про-
тяжністю 650 м – площа 3,2 га;

від гирла струмка Вовчинець біля 
с. Побережжя вгору проти течії протяж-
ністю 700 м та від гирла цього струмка 
вниз за течією по русловому повороту 
протяжністю 400 м – площа 6,5 га;

від гирла струмка Мишківка біля 
с. Стриганці вгору проти течії протяж-
ністю 700 м та від гирла цього струмка 
вниз за течією до с. Довге протяжністю 
900 м – площа 8,0 га.

На Бистриці – між гирлом Бистриці 
та шляховим мостом в Єзуполі протяж-
ністю 1500 м – площа 1,5 га

О. ЛУЧКО, О. ЮРКІВ, головні 
спеціалісти сектору іхтіології 

Івано-Франківського 
рибоохоронного патруля

Осіннє 
обрізування дерев

Осіннє обрізування плодових дерев є надважливим елементом технології ви-
рощування стабільних урожаїв плодових культур за умови проведення про-
тягом вегетаційного періоду комплексу захисних заходів, які допоможуть 
зберегти високовітамінні плоди від шкідливих організмів. Адже обрізування 
не тільки регулює процеси росту та плодоношення, формує крону, підвищує 
продуктивність і якість насаджень та одержаної продукції, а й поліпшує фіто-
санітарний стан як дерева, так і садової ділянки в цілому – воно та наступне 
спалювання видалених гілок зменшить чисельність шкідників та інфекційне 
навантаження домінуючих хвороб.
Під час обрізування дерев одночас-

но замазують місця зрізів та чорнора-
кові ураження кори на штамбах чи роз-
вилках гілок. Лікування ран проводять 
із зачищенням кори. Зчищену уражену 
кору треба винести за межі садової ді-
лянки та знищити.

Взимку під дією низьких температур 
спостерігаються пошкодження кори, кам-
бію, деревини штамбів і скелетних гілок, 
в окремі роки відбувається підмерзан-
ня кореневої системи. У кісточкових за 
критичних температур часто вимерзають 
бруньки. У безсніжну пору від різкого зни-
ження температури можливе підмерзання 
кореневої системи. За сильного підмер-
зання рослини гинуть, а за незначного у 
них вкорочується приріст, тоншають паго-
ни, листки стають світло-зеленими. Тому 
вирізування гілок у цій порі не призведе 
до втрати поживних речовин.

Розпочинати слід з обрізування най-
більш зимостійких сортів, переходячи 
на зимостійкі та середньозимостійкі. 
Наприкінці зими, коли мине загроза за-
морозків, обрізають найменш зимостійкі 
сорти, в останні строки — решту слабо-
морозостійких сортів, а також молоді 
саджанці. Рани завтовшки понад 2 см, 
які утворилися після обрізування, зама-
зують садовим варом або спеціальними 
садовими замазками.

 Існують основні правила обрізки 
дерев:

під час зрізування гілок не мож-
на залишати пеньків і робити глибоких 
та широких ран. При таких зрізах вони 
дуже погано заживають;

вкорочувати гілочки треба над 
бруньками із зовнішнього боку крони.

Обрізку дерев в осінній період про-
водять так:

спочатку видаляють великі сухі і 
зламані гілки, а також гілки, що ростуть 
у напрямку зони основного росту крони;

вирізають найслабші гілки та гілки, 
які близько розташовані одна до іншої;

зрізають гілки, які ростуть під ду-
же гострим кутом;

пошкодження, які завдають дере-
вам обрізуванням, необхідно обробити і 
замазати фарбою на олійній основі або 
садовим варом;

заражені гілки потрібно зрізати 
або повністю, або до початку незара-
женої зони;

після закінчення робіт обов’язково 
прибрати зрізані гілки з ділянки і спа-
лити їх.

Існує декілька видів обрізки, які 
можна розділити на три основні: фор-
муючу, санітарну та омолоджуючу.

Формуюча обрізка включає в себе 
не тільки укорочення і проріджування 

крони, але й забезпечує підвищення про-
никнення світла всередину крони, по-
кращує її провітрюваність, контролює 
зростання, стимулює плодоутворення 
і розвиток бічних пагонів. У більшості 
випадків її застосовують навесні, але 
для деяких чагарників вона рекомен-
дована по осені. 

Санітарна обрізка проводиться за 
необхідності видалення хворих, полама-
них і висохлих гілок. Її роблять незалеж-
но від сезону (навесні, влітку, восени), 
оскільки від своєчасності застосованих 
прийомів залежить і якість врожаю, і 
повноцінний розвиток рослин, а іноді 
і термін їх життя.

Хворі та сухі гілки плодових дерев 
потрібно вирізати «на кільце» (вида-
лити повністю по зовнішньому річно-
му кільцю в підстави гілки). Обрізати 
всі вертикальні неплодоносні гілки. У 
чагарників необхідно видалити зайву 
прикореневу поросль і пагони, засохлі 
гілки. Зачистити і продезінфікувати зрі-
зи. Зрізи з великою площею замазати 
садовим варом.

Омолоджуюча обрізка спрямована 
на стимулювання зростання нових паго-
нів і звільнення рослин від пагонів, які 
втратили потенціал закладки квіткових 
бруньок. Для кожної культури вона має 
свої показники. У більшості випадків 
проводиться навесні.

Ольга ЗУБ, 
Любов КУЗЬМІНОВА, 

державні фітосанітарні інспектори

Надійна порадниця господаря
Нинішньої скрутної пори, коли переважній більшості жителів нашої країни 
доводиться виживати, надійною підмогою їм у повсякденному житті стали 
присадибні і дачні ділянки. Вагомим додатком до столу є вирощений на них 
урожай городини і садовини, а також продукція домашніх ферм, корми для 
яких постачають городи і дачні ділянки.

Як краще хазяйнувати на присадиб-
ній і дачній ділянці? Що потрібно зробити, 
аби мати найвищу віддачу від кожної со-
тки землі? Відповідь на ці та інші питання 
можна знайти на сторінках загальнодер-
жавної газети «Присадибне і дачне госпо-
дарство». Газета хоча ще й молода за віком 
(невдовзі виповниться чотири роки відтоді, 
як побачив світ її перший номер), але вже 
встигла завоювати широку читацьку ауди-
торію, чисельність якої з кожним роком 
зростає. Нині серед наших читачів  влас-

ники присадибних і дачних господарств, 
домогосподарки і народні умільці, лікарі 
і народні  цілителі, фермери і спеціалісти 
різних галузей, вчені і юристи,  широке ко-
ло читачів, яким не байдужі питання при-
садибного і дачного господарства, тварин-
ного і рослинного світу.

Передплативши загальнодержавну 
газету «Присадибне і дачне господарство» 
(індекс в Каталозі – 68145), ви матимете 
змогу: одержувати інформацію про досвід 
ведення садівництва, виноградарства; зна-

йомитися з передовим досвідом ведення 
городництва; матимете доступ до скарб-
нички передових технологій ведення кар-
топлярства; вивчати досвід ведення тва-
ринництва, птахівництва, бджільництва; 
одержувати інформацію про досвід ве-
дення будівництва на присадибній і дач-
ній ділянках; матимете доступ до секретів 
облаштування оселі і ведення домашньої 
кухні; одержувати різноманітні поради і ре-
комендації (медичні, юридичні, побутові), 
прогнози синоптиків тощо.

Газету можна передплатити у по-
штових відділеннях, у листонош. Одне 
слово, подружіться з нашою газетою – 
у програші не залишитесь!

 Володимир ОНЕНКО, головний 
редактор газети «Присадибне і дачне 

господарство», м. Київ
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Овен
Овни останнім часом стали ду-
же підозрілими і ревнивими, на 
адресу другої половинки. Вам 
слід відчайдушно захищати 
свою репутацію, не дайте в ній 

засумніватися. Кінець тижня сприятливий 
час для налагодження старих контактів. На-
певно, є людина, за якою ви дуже сумуєте, 
але боїтеся зробити крок назустріч.

Телець
Ви ніяк не можете налаштува-
тися на робочу хвилю, щоб за-
вершити розпочаті проекти. 
Необхідно скласти план дій 

на найближче майбутнє і виділити основну 
мету. Якщо ви зараз нічого не робитимете, 
можете зовсім заплутатися в своїх думках. 
Ви надто імпульсивно реагує на слова ото-
чуючих. Не зайвим буде піти до психолога.

Близнюки
Близнюки дуже упереджені до 
близьких та рідних, дозволяють 
собі відпускати уїдливі комен-
тарі в їх адресу. Така поведінка 

негативно може позначитися на контактах 
з людьми. У якийсь момент може здатися, 
що вас ніхто не розуміє і захочеться хоча б 
на день втекти від усіх. 

Рак
Фінансові проблеми спіткають 
вас на початку тижня. Перш 
ніж позичати, варто провести 
аналіз ситуації і з’ясувати, мо-

же є можливість обійтися без запозичен-
ня? Представникам цього знаку потрібно 
навчитися раціонально розподіляти свої 
кошти. На вихідних обов’язково організуй-
те культурний захід.

Лев
Останнім часом ви стали дуже 
нервовими й дратівливими. Ро-
бота допоможе вам прийти до 
себе, і вже в середині тижня ак-

центи змістяться в іншу сторону. Ви відчуєте 
себе набагато краще, захочеться радіти жит-
тю. Головне не упустити момент і зробити 
щось корисне, нове хобі допоможе інакше по-
дивитися на речі, що відбуваються навколо.

Діва
Наступного тижня вам захочеть-
ся взяти лікарняний на роботі і 
просто виспатися, переглянути 
улюблені фільми та не виходи-

ти весь тиждень на вулицю. Намагайтеся не 
планувати жодних справ, підвищений рівень 
небезпеки представляють вірусні захворю-
вання. Іноді для профілактики навіть корисно 
полежати вдома з температурою. 

Ваги
Останнім часом ви стали часто 
відвідувати розважальні захо-
ди і на ранок стан залишає ба-
жати кращого. Друга полови-

на тижня порадує новими знайомствами з 
хорошими людьми, вас обов’язково запро-
сять у гості або ж якесь інше торжество. Не 
відмовляйтеся цікаво провести дозвілля в 
хорошій компанії.

Скорпіон
Представники цього знака  вмі-
ють поставити перед собою ме-
ту і впевнено йти до неї, дола-
ючи всі перешкоди на своєму 

шляху. У Скорпіонів з’явиться бажання реа-
лізувати особисті амбіції, однак не варто за-
бувати про сім’ю, яка страждає із-за вашої 
постійної зайнятості. В кінці робочого тижня 
сміливо можете розраховувати на премію.

Стрілець
Постарайтеся уникнути оформ-
лення документів на цьому 
тижні, не варто також займати-

ся врегулюванням юридичних питань. На 
особистому фронті у Стрільців намічаються 
великі зміни. Нові контакти принесуть тіль-
ки позитивні емоції і яскраві враження. Шо-
пінг на вихідних і зустріч з друзями якраз те, 
що потрібно.

Козеріг
Зберігайте грошові кошти на 
картці. Злодії й шахраї не дрі-
мають, тому слід бути макси-

мально обережними. Вдома не уникну-
ти поломки техніки і є ризик отримати 
побутову травму на кухні. Постарайтеся 
не позичати грошей, навряд чи вони по-
вернуться до вас найближчим часом. 

Водолій
Водоліїв наступного тижня че-
кають конфлікти і скандали, 
складно буде донести до близь-
кої людини свою думку. Поста-

райтеся вести себе максимально стримано і  
не давати приводу для ревнощів. Пам’ятайте 
про те, що розмова по душам – це найкращий 
засіб розвіяти всі сумніви і тривоги.

Риби
Тиждень обіцяє Рибам багато ро-
боти, і підвищена завантаженість 
може негативно позначитися на 
стані вашого здоров’я. Не дові-

ряйте колегам по роботі. У самий несподіва-
ний момент вас можуть підставити той самий 
«друг», якому ви довірили всі свої найпотаєм-
ніші думки і таємниці. Необхідно навчитися 
витрачати життєві сили, інакше ризикуєте 
відправитися на лікарняний. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 13 по 19 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 світло, 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 будівни-
цтво в м.Тисмениця, вул. Америка (ра-
йон новобудов), 10 соток, всі комуніка-
ції, асфальтний під’їзд, документи у на-
явності власника. Ціна договірна. Тел.: 
066 904 66 27.
  Будинок та земельна ділянка (загаль-
на площа 37 соток) в с. Стриганці. Ці-
на за домовленістю. Тел.: 095 323 99 08, 
095 572 45 02.
 Двокімнатну квартиру на 1-му поверсі з 

меблями, на дві сторони, балкон, перед 
балконом — грядки. Тел.: 068 104 35 89, 
095 429 09 14.
  Господарку в урочищі «Швейцарія»: буди-
нок, літня кухня, стайня, стодола, кладова, 
криниця, сад, 20 ар землі, протікає потічок 
до ставка. 5 км від смт. Коропець, 700 м 
до р. Дністер, 40 км до Івано-Франківська. 
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 до-
мовленістю. 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 Іва-
но-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 се-
лі. Тел.: 067 981 46 74.
  Холодильник LG. Ціна 7000 грн. Мікро-
хвильову 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, ме-
талопластикові вікна, індивідуальне опа-
лення, засклений балкон перероблений на 
лоджію. Готова до проживання. Квартира 
в затишному районі, поруч школа і стаді-
он, 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.
 Лошатко 1.5 року. Ціна договірна. Тел.: 
097 901 78 93, 050 027 34 08.
 Дрібну картоплю — 1,50 грн за 1 кг, столовий 
буряк — 4,00 грн за 1 кг. Тел.: 097 487 03 16.

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 Зі-
Ла, 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 автомобіль ГАЗ-53, ГАЗ-3307,ЗіЛ; 
документи на причіп до ЗІЛ, КамАЗ; 
котел КЧМ, радіатори, ванну. Тел.: 
097 645 43 70.

  Телевізори, газові колонки б/в.  Недоро-
го. 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: 5. Африканський 
лелека. 6. Маленька сокира у гуцулів. 
10. Міцний спиртний напій із соку паль-
ми. 11. Восьмигранник. 12. Грецька бо-
гиня перемоги. 13. Кава з морозивом. 
15. Адміністративно-територіальна оди-
ниця. 16. Хокей з м’ячем. 20. Стрімкий 

лійкоподібний вихор. 21. Британський 
грушевий сидр. 22. Італійська сосна. 23. 
Столиця держави Урарту в період його 
розквіту. 28. Один із видів тюленів. 29. 
«Вади, які ми висміюємо в …, сміються 
над нами в нас самих» (Браун). 30. Ім’я 
французького живописця Дега. 33. Тон-

ка палиця з петлею для верхової їзди. 
35. Учений манежний кінь. 36. Суддя 
у мусульман. 37. Апельсиновий лікер. 
38. Волошка.

По вертикалі: 1. Сушені абрикоси 
з кісточкою. 2. Чинш. 3. Легке покри-
вало жінки-мусульманки. 4. Приватна 
британська школа-пансіон для хлопчи-
ків. 5. Сорт вишні. 7. Галерея з арок. 8. 
Інструмент скульптора. 9. Портове міс-
то в Італії. 14. «Людина, яка настирли-
во повторює, що вона не дурна, зазви-
чай має якісь … щодо цього» (Мізнер). 
17. Давньогрецький поет-драматург. 
18. Сніговий барс. 19. Повелитель до-
щу у старослов’янській міфології. 24. 
Холодна колюча зброя. 25. Скам’яніла 
викопна смола хвойних дерев. 26. Дес-
потичний правитель. 27. Богиня право-
суддя та страти в єгипетській міфології. 
31. Місто на березі Чорного моря. 32. 
Твердий ковкий метал. 34. Польська 
фізик та хімік. 36. Національний птах 
Нової Зеландії.

Відповіді на кросворд в № 44:
По горизонталі: 1. Капелан. 7. Бу-

бон. 8. Кисет. 12. Шевро. 13. Бай. 14. 
Фенек. 17. Оаза. 18. Батіг. 20. Зело. 23. 
АТ. 24. Прайд. 25. Акант. 26. Ог. 30. Кі-
пу. 31. Агорн. 32. Гриф. 35. Очкур. 36. 
«Вад». 37. Аграф. 40. «Бойня». 41. Адепт. 
43. Амарант.

По вертикалі: 2. Алое. 3. Ер. 4. Акин. 
5. Сукре. 6. Берет. 9. Бейза. 10. Санті. 
11. Херес. 15. «Поразку». 16. Голгофа. 
18. Байка. 19. Гекон. 21. Гро. 22. Унт. 27. 
Апачі. 28. Коран. 29. Орган. 33. Купол. 
34. Агапе. 38. Гном. 39. Аден. 42. Яр.

1  2  3  4  
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10    11       12    

13   14  15     16 17    

18 19

20    21      
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 24 25 26 27

28     29     30     

31 32

33   34 35       36    

37       38      

        

ТОВ «Профівеар Україна» 
запрошує на роботу прибиральницю.

Графік роботи: через день. Достойна оплата праці. 
Тел.: 067 772 43 92, 050 819 80 72.

«Сімейний» наркобізнес
СБУ спільно з поліцією затримала трьох мешканців Івано-Франківської об-
ласті, які виготовляли та збували амфетамін у великих обсягах.

Організатор групи, місцевий жи-
тель, виготовляв психотропну речовину 
в кустарних умовах неподалік приват-
ного помешкання в Галичі. Прекурсори 
для зілля виготовляли самостійно ме-
тодом хімічного синтезу, компоненти 
купували в інтернеті. До злочинної ді-
яльності зловмисник залучив рідного 
брата і шваґра. Психотропну речови-
ну збували наркозалежним мешкан-
цям області.

Оперативники затримали зловмис-
ників неподалік міського стадіону в Гали-
чі під час спроби збуту одного кілограма 
амфетаміну за ціною 100 тисяч гривень. 
Під час обшуку в квартирі одного з учас-
ників групи вилучено ще шістдесят гра-
мів амфетаміну та кілограм марихуани. 

Відкрито кримінальне проваджен-
ня за ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодек-
су України. Зловмисників затримано в 
порядку ст. 208 КПК. 

Тривають невідкладні слідчі дії.
Прес-служба УСБУ 

в Івано-Франківській області
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Вітаємо!
Сільський голова Майдану, працівники сільської 

ради, депутатський корпус вітають з ювілейними 60-ма 
спеціаліста-землевпорядника Майданської сільради

Романа Ярославовича ТЕРЕШКУНА
і бажають не втрачати енергії та завзяття, доброго на-
строю й доброго гумору, працювати успішно й на ко-
ристь громаді, незмінно користуватися повагою в лю-
дей, підтримкою в рідних, бути радістю та втіхою для 
близьких, мати козацьке здоров’я на сто років життя!

Бажаємо миру і світлої долі, запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги, щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежинах життєвої ниви Ви будьте здорові, веселі й щасливі!

Вітаємо!
Колектив Тисменицького районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сердечно 
вітає колегу, фахівця з соціальної роботи

Ірину Михайлівну ТОКАРИК
з Днем народження. Щиро бажаємо сонця і квітів, лю-
бові і щастя, ясної погоди в душі, сміливих мрій, що нео-
дмінно збудуться. Нехай усе ладнається в житті, праця 
приносить задоволення, а відпочинок дарує нові сили, 
гарні враження. Нехай у святковий день поруч будуть 
найрідніші, найлюбіші, хай зігрівають вас своєю ува-

гою. Міцного здоров’я Вам і прекрасного довгого віку!

З ювілеєм!
Учасниці фольклорного колективу клубу с. Майдан 
сердечно вітають свого творчого колегу по пісні

Романа Ярославовича ТЕРЕШКУНА
із 60-річчям та бажають, щоб і надалі хотілося й мо-
глося співати на повні груди, щоб був настрій до но-
вих справ, до праці й відпочинку. Нехай Господь да-
рує Вам свої щедроти, береже від лиха, дає здоров’я 
та щасливе довголіття!

Летять літа, мов бистрі води, і не вернути їх назад.
Та не біда, бо Вам сьогодні лише якихось шістдесят.
Хай нових днів ще буде безліч, ще море щастя і пісень,

Прийміть вітання найщиріші в цей світлий ювілейний день.

З ювілеєм!
Асоціація сільських та селищних рад Тисменицького району 

щиро здоровить із 60-річним ювілеєм колишнього голову асоціації, 
чоловіка із багаторічним досвідом головування, 

активним учасником спортивного й громадського життя району
Романа Ярославовича ТЕРЕШКУНА.

Нехай у голові роїться чимало задумів і планів, все добре й корисне спо-
вняється, хай Вам усміхається доля, життя повниться добрими подіями, душа 
— щирими піснями. Миру й злагоди Вам у родині, добрих друзів, надійних това-

ришів, міцного здоров’я та ще багатьох-багатьох ювілеїв!

  ПОГОДА

У понеділок, 13 листо-
пада — дощ. Тем пера-
тура вночі: +4°С, вдень: 
+10°С. Вітер пів денно-
східний 4 м/с.

У вівторок, 14 листо-
пада — дощ. Ніч на тем-
пература: +6°С, денна: 
+4°С. Вітер пів нічно-за-
хід ний 4 м/с.

У середу, 15 листопа-
да — без опадів. Тем-
пература вночі: +3°С, 
вдень: +4°С. Вітер пів-
нічно-східний 2 м/с.

У четвер, 16 листопа-
да – без опадів. Нічна 
тем пература: +3°С, ден-
на: +4°С. Ві тер пів нічно-
східний 2 м/с.

У п’ятницю, 17 листо-
пада — без опадів. Тем-
пература вночі: +1°С, 
вдень: +3°С. Вітер пів-
нічно-західний 1 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Пізній листопад — до суворої і за-
тяжної зими.

  Сильний північно-східний вітер у 
листопаді — бути дощу або мокро-
му снігу.

  Теплого дня кішки на піч лізуть — 
вночі приморозить.

  Сорока тулиться до оселі — бу-
ти віхолі.

  Якщо горобці пожвавилися й за-
цвірінчали під час тривалої негоди, 
то можна чекати на хорошу погоду.

  Золотаво-червонястий колір сон-
ця при сході й заході, а також світ-
лорожеві барви зорі віщують него-
ду і вітер.

  Кури і птахи часто і тривалий час 
общипують себе — чекай сніжну й 
вітряну погоду.

  Сірий ранок — ясний день.
10 листопада — Параски

  Якщо день сонячний, то чекай те-
плої зими; хмарно — всередині груд-
ня будуть сильні морози.

11 листопада — Насті
  Синичка пищить — зиму закликає.

Наостанок

Віват!
Члена виконкому обласної і районної федерацій футболу, голову комітету ста-
діонів та безпеки проведення ігор, футбольного фаната і енергійного чоловіка

Романа Ярославовича ТЕРЕШКУНА
із його 60-річним ювілеєм сердечно вітають колеги з Районної федерації футболу. 
Бажаємо, щоб доля ніколи не забивала голів у Ваші ворота, щоб по життю Вас 
супроводжували лише перемоги. Усяких Вам гараздів, достатку, щастя, доброго 
азарту до хороших справ, відмінної фізичної форми та многая літ!

Як не дивись, з якого боку, а Ви ще чоловік нівроку;
Хоч за плечима шістдесятка, та Вам позаздрять молодятка.
Бо вікові Ви не підвладні, такі ж бадьорі і принадні,
Дух молодечий б’є фонтаном, Вам на спочинок ще зарано.
Ну а завершити усе це такою б фразою хотілось,

Аби гаряче Ваше серце ще довго без ремонту билось.

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

«Хорошії гості» 
на святі в Підліссі
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

У районному святі взяли участь творчі 
колективи із 17 населених пунктів району:

— народна аматорська хорова капе-
ла імені Романа Долчука БК с. Ямниця, 
керівник Ярема Павлик;

— фольклорний колектив клубу с. 
Майдан, керівник Любов Кокар;

— вокальний дует БК селища Єзупіль;
— народний аматорський хор клубу 

с. Рибне, керівник Ірина Павлик;
— фольклорний колектив «Острів-

чанка» БК с. Чорнолізці, керівник Ми-
хайло Фицик;

— фольклоний колектив клубу с. Ко-
лодіївка, керівник Ігор Сукенник;

— фольклорний колектив клубу с. 
Добровляни;

— вокальний  ансамбль БК с. Дра-
гомирчани, керівник Ігор Курій;

— народний аматорський фольклор-
ний колектив «Горицвіт» БК с. Узин, ке-
рівник Марія Борковська;

— фольклорний колектив «Оберіг» 
клубу с. Одаї, керівник Ірина Бігла;

— вокальний ансамбль «Оберіг» БК 
с. Марківці, керівник Владислав Князєв;

— вокальний дует БК с. Загвіздя;
— народний аматорський хор БК 

с. Підлужжя, керівник Ганна Шрейдер;
— фольклорний колектив «Роди-

на» БК с. Старий Лисець, керівник Ва-
силь Гарбуз;

—  фольклорний  колектив 
«Надвечір’я» БК с. Нові Кривотули, ке-
рівник Параска Заник;

— народний аматорський вокальний 
ансамбль «Джерело» БК с. Підлісся, ке-
рівник Владислав Князєв;

— хоровий склад народного аматор-
ського ансамблю пісні і танцю «Барви 
Прикарпаття» БК с. Старі Кривотули, ке-
рівник Петро Заник.

Двогодинна концертна програма 
була насичена різнохарактерними тво-
рами українських народних пісень: па-
тріотичними, ліричними, жартівливими, 
побутовими та сприймалася бурхливими 
оплесками вдячних глядачів. 

Тож, як виголосили ведучі ра-
йонного святкового дійства – Роман 
Шкрумида та Людмила Федик: «Зна-
ємо напевно, що пройдуть віки, змі-
няться епохи, люди, події, але народна 
пісня назавжди залишиться з нашим 
народом. Тому кожен з нас має стати 
охоронцем рідної пісні, щоб передати 
її нащадкам…

Народна пісня…
Не страшний їй час!
У ній звучання рідні й позитивні!
Вона живе у кожному із нас,
Мабуть-таки, на генетичнім рівні…».

Любов ГЛОДОВ’ЮК, завідувач 
методкабінетом відділу культури

 Народний аматорський фольклорний колектив «Горицвіт» БК с. Узин

Фольклорний колектив «Острівчанка» БК с. Чорнолізці

Фольклорний колектив «Надвечір’я» БК с. Нові Кривотули

Народна аматорська хорова капела імені Романа Долчука БК с. Ямниця


