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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+4°С, вдень: +8°С. Ві-

тер південно-східний 2 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+4°С, вдень: +3°С. Вітер північно-за-
хідний 2 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температу-
ра: +2°С, денна: +3°С. Вітер захід-
ний 1 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Угринів і Клузів 
прагнуть 
утворити 
ОТГ
Вища влада — не дуже

 стор. 7

Надії, сподівання 
та реалії

Традиційно працівники сільського господарства зустрічають своє професійне 
свято в пору пізньої осені. Саме час підбивати підсумки року сільськогоспо-
дарського. За кожною цифрою надії, сподівання і конкретні результати не-
легкої праці аграріїв. Про те, якими є досягнення сільгоспвиробників району 
в цьому році, розповів нам начальник управління агропромислового розви-
тку Тисменицької РДА Петро Собко.

— Загалом результати роботи аграр-
ного сектору попри певні невдачі, непо-
гані. Всього посівна площа по всіх кате-
горіях господарств у цьому році стано-
вить 29146 гектара, що на 772 гектара, 
або ж на 2,7 відсотка більше, ніж було 
роком раніше. У районі завершено зби-
рання ранніх зернових і зернобобових 
культур, озимого та ярого ріпаку. На за-
вершенні збирання пізніх культур: ку-
курудзи, сої, соняшника. Станом на 13 
листопада 2017 року в усіх категоріях 
господарств обмолочено зернових і зер-
нобобових на площі 8279 гектара, ва-
ловий збір становить 38647 тонн зер-
на, зокрема у сільгосппідприємствах 
— 8799 тонн при  середній урожайності 
46,7 центнера з гектара.

Крім того, обмолочено: 2264 гекта-
ра озимого ріпаку та 674 га ярого ріпаку 
(стовідсотково). Валовий збір озимого 
ріпаку — 5385 тонн зерна, ярого ріпаку 
— 1887 тонн при середній урожайності 
відповідно 23,8 та 28 центнера з гекта-
ра;  385 гектара льону олійного (стовід-
сотково), валовий збір — 770 тонн зерна 

при середній урожайності 20 центнерів 
з гектара.

Під посів озимих культур урожаю 
2018 року підготовлено ґрунту на площі 
7370 га, з них у сільськогосподарських 
підприємствах — 4620 гектара (стовід-
сотково до прогнозу).

Посіяно в господарствах всіх кате-
горій озимих зернових культур під уро-
жай 2018 року на площі 6217 гектара. 
Озимого ріпаку посіяно на площі 620 
гектарів, що становить 95,4 відсотка 
до прогнозу.

Щодо тваринництва, з початку ро-
ку агроформуваннями району вироще-
но великої рогатої худоби у живій вазі 
41,6 тонн, свиней — 14,9 т.

У районі функціонують п’ять сіль-
ськогосподарських обслуговуючих ко-
оперативів. З них реально працюють 
два: СОК «Агроторговий дім «Івано-Фран-
ківськнасіння» (голова правління Ми-
хайло Рібий), м. Тисмениця та СОК «Під-
лужанка» (голова правління Світлана 
Данилів), с. Підлужжя.

 Закінчення на 3 стор.

«Загалом — я за реформу»
Для зустрічі з головним лікарем Лисецької центральної районної лікарні Та-
расом Скоропадом у нас були, принаймні, три поважні причини. Найперше, 
наближення змін, пов’язаних із медичною реформою. Наступне — відкриття 
оновленого пологового відділення ЦРЛ. І третє: невеличка презентація реа-
білітаційного кабінету, який діяв і раніше, але нещодавно «збагатився» новим 
сучасним обладнанням. Отже про все — за рядом.

«Поганим сімейним лікарем 
бути не вигідно»

Якщо чесно, то найближчим часом 
нас очікують не такі вже радикальні змі-
ни. «Тут, в лікарні, — пояснює Тарас Скоро-
пад, — у нас поки що нічого й не змінить-
ся. Йдеться про те, що функції терапевтів 
і педіатрів (але не тих, котрі працюють у 
стаціонарі) беруть на себе сімейні лікарі. 
В кожному селі чи об’єднаній територіаль-

ній громаді буде сімейна дільниця. В полі-
клініках залишаться терапевти й педіатри, 
але працюватимуть вони як консультанти 
у випадку, якщо до них відправить паці-
єнта сімейний лікар». За словами Тара-
са Скоропада, реальна зміна настане з 1 
липня 2018-го, відколи мешканці почнуть 
укладати угоди з сімейними лікарями. Об-
рати такого вони можуть за бажанням — 
не обов’язково у своєму селі. Але влас-

не нинішні амбулаторії й виконуватимуть 
функції дільниць сімейної медицини. Ці ме-
дзаклади мусять бути відповідно оснаще-
ні — комп’ютеризовані й забезпечені спе-
ціальними комп’ютерними програмами. 
Адже вся база даних у сімейного лікаря 
має фіксуватися в електронному вигля-
ді: перелік мешканців, що уклали угоди, 
їх стан здоров’я, відвідування, результа-
ти оглядів і таке ін.. Щоб потрапити до 
свого лікаря, треба буде зателефонувати 
до нього чи провести електронний запис. 
Виклик лікаря додому стане можливим 
лише у виняткових випадках. «Приїзди-
ти додому — функція швидкої, — пояснює 
Тарас Скоропад, — та й то лише за над-
звичайної ситуації. У решті випадків ваш 
сімейний лікар, оскільки він стежить за 
вашим здоров’ям і має про вас дані, мо-
же порадити по телефону». Передбачаєть-
ся, що він викликатиме своїх пацієнтів на 
плановий огляд, але, звичайно ж, людина 
може звертатися за необхідності до нього 
й сама. При лікарській амбулаторії пови-
нен також діяти денний стаціонар, куди 
можна буде приходити лікуватися. Якщо 
ваші проблеми зі здоров’ям виходитимуть 
за межі компетентності сімейного лікаря, 
він спрямує вас до спеціаліста певної га-
лузі: кардіолога, невролога, хірурга… Але 
після цього далі вестиме нагляд за вами 
на основі приписів фахівця певної спеціа-
лізації. Що стосується ліків, то існуватиме 
перелік безкоштовних, але, очевидно, це 
якийсь мізерний мінімум — тож не маймо 
особливих ілюзій. Так само платними бу-
дуть аналізи, інша діагностика.

 Закінчення на 2 стор.

— у кожну хату
Передплатна вартість:
 
1 місяць — 14 грн. 00 коп.; 
3 місяці — 42 грн. 00 коп.; 
6 місяців — 84 грн. 00 коп.;
12 місяців — 168 грн. 00 коп.

Вартість 
оформлення  передплати:

1 міс. — 2,00 грн.; 
2-3 міс. — 4 грн. 60 коп.; 
4-6 міс. — 5 грн. 60 коп.; 
12 міс. —8 грн. 60 коп.

Передплатний 
індекс 61752

ФСС допоміг жителю Вільшаниці

16 листопада до обійстя 62-річного мешканця Вільша-
ниці Михайла Левандовського навідалося кілька поважних 
гостей, аби вручити йому спеціалізований комплект інвалід-
них візків. Начальник управління Фонду соціального страху-
вання України в Івано-Франківській області Ігор Якимів, на-
чальник Тисменицького відділення Володимир Нетреб’як та 
спеціаліст відділення Галина Мельник передали чоловікові 
візки, які канцелярською мовою називаються технічними 
засобами реабілітації. Присутній під час цієї процедури за-
ступник голови Тисменицької РДА Степан Мандибур привітав 
колишнього колгоспного механізатора з Днем працівника 
сільського господарства та вручив йому матеріальну допо-

могу, а принагідно з’ясував деякі питання щодо соціального 
захисту інваліда першої групи та членів його сім’ї.

Фатальний випадок трапився з Михайлом Левандов-
ським далекого 18 травня 1994 року на подвір’ї тракторної 
бригади у Вільшаниці. Замінивши навісне обладнання свого 
МТЗ-80, він збирався рушати, але мусив полагодити незначну 
несправність – і сталося так, що потрапив під колеса тракто-
ра. Лікарі, було, виходили Михайла, але з роками розвинуло-
ся ускладнення, і нині в чоловіка ампутовані обидві ноги…

Це не була якась благодійна акція, а робочий момент 
діяльності створеного недавно Фонду соціального страху-
вання України, який працює з першого серпня цього року. 

Як розповів нам Ігор Якимів, фонд утворений в ході реор-
ганізації ФСС з тимчасової втрати працездатності (його 
обласну дирекцію якраз очолював І. Якимів) та ФСС від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захво-
рювань. У функції фонду якраз входить, окрім іншого, забез-
печення людей з інвалідністю, отриманою на виробництві, 
внаслідок професійної діяльності, засобами реабілітації 
тощо. А начальнику управління  фонду в області та його 
підлеглим важливо налагодити якісну роботу щодо забез-
печення потребуючих.

В. ЗАНИК

Г. Мельник, В. Нетреб’як, І. Якимів, М. Левандовський, С. Мандибур

Птахів, що ганяються за багатою їжею, ловлять.
Григорій Сковорода

Тарас Скоропад та Віталій Семенчук в ролі екскурсоводів
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«Загалом — я за реформу»
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Реформатори медицини наголошу-
ють на тому, що відтепер її рівень покра-
щиться. Тарас Скоропад це пояснює так: 
«Держава виплачуватиме сімейному лі-
кареві зарплату. Але це лише частина 
оплати праці. Решта залежить від ОТГ. 
Якщо лікар хороший, з ним уклали угоди 
багато мешканців, громаду він влашто-
вує — то з місцевого бюджету в нього 
буде відповідна доплата. А інакше йо-
го просто попросять геть з дільниці й 
запросять іншого». А якщо він хороший 
лікар, а ОТГ не доплачує? Що ж, він теж 
вільний шукати кращого місця.

До речі, добрий фахівець матиме 
змогу створювати й свою приватну ам-
булаторію сімейної медицини, якщо має 
матеріальні й професійні можливості. 
Облаштує її, набере собі лікарів-поміч-
ників, «переманить» до себе багато меш-
канців? У такому випадку держава йому 
компенсує витрати так, як і державному 
сімейному лікареві.

Такі зміни очікують нас у наступ-
ному році. Подальші ж етапи реформи 
відбуватимуться пізніше.

«Наші жінки повинні 
родити «вдома»»

Так в один голос говорять головний 
лікар Лисецької ЦРЛ та завідуючий акушер-
сько-гінекологічним відділенням лікарні 
Віталій Семенчук. «Вдома» — означає у міс-
цевому пологовому, а не в обласному. Для 
цього тут є десять місць і, як переконані 
наші співрозмовники-медики, всі умови. 
Екскурсія, влаштована журналістові, справ-
ді залишила якнайкращі враження. Нині у 
пологовому відділі акушерсько-гінеколо-
гічного відділення завершується ремонт, 
точніше — підведення у палатах електрики 
для підключення модерних німецьких лі-
жок. Тим жінкам, хто ще пам’ятає панцир-
ні ліжка, що провисають під вагою тіла, ці 
видалися б фантастикою. Тепер мамуся 
може лежачи, з допомогою спеціального 
сенсорного пульта, міняти нахил матраца, 
вигнути його під спиною, підняти в ділянці 
голови та інше.

Комфорт і затишок для майбутньої 
мами розпочинається уже з приймаль-

ної кімнати, з якою сусідить т. зв. сан-
пропускник. Тут тепло, чисто, у санвузлі 
враховані всі потреби майбутньої по-

роділлі, є душова. Навіть пристрій для 
прибирання — спеціальний візок з від-
рами і шваброю — у відділенні новітній, 
створений для медзакладів.

Ще більше тішить передпологова 
палата. У ній жінка може не лише пасив-
но лежати-відпочивати, а й займатися 
рекомендованими фізичним вправами 
— є шведська стінка з пристосуваннями 
для вагітної, великі гумові кулі. Навіть 
спеціальний стільчик сконструйований 
так, щоб, сидячи на ньому, вагітна не 
травмувала дитя своєю вагою. Палата 
обладнана кардіотокографом, який ви-
мірює серцебиття плоду, визначає тонус 
майбутньої породіллі.

Сучасним, переважно імпортним, 
устаткуванням «начинена» палата інтен-
сивної терапії. Тут встановлений інкуба-
тор, що створює маляті умови, набли-
жені до ідеальних; наркозно-дихальний 
апарат, який в разі потреби допомагає 
дитині (а навіть і мамі) дихати; інфузомат 
для дозування ліків; багатофункційний 
реанімаційний столик. Тобто тут готові 
надати допомогу новонародженому ні-
як не гірше, ніж в обласному пологово-
му будинку.

Справжній домашній затишок па-
нує у післяпологових палатах сумісно-
го перебування матері й дитини. В такій 
кімнатці є ліжко й для тата. А ліжечко 
для дитяти просто чарівне — з фіраноч-
кою-паланкіном, фальбаночками. Точ-
но не гірше, ніж удома. В цих палатах 

встановлені умивальники — холодна-
тепла вода, повивальні столики, гарні 
тумбочки. У «віп-палаті» — навіть душ.

Про чистоту й ремонт у лисецькому 
пологовому зайве й казати — все бли-
щить. До речі, керівництво лікарні дя-
кує за виділені при сприянні райради та 
райдержадміністрації з обласного бю-
джету 300 тисяч гривень на вікна. І ве-
лике спасибі помічникам з Німеччини 
та США, які через обласну організацію 
Червоного хреста передали в лікарню 
достатню кількість ліжок з пультами 
керування. Німецькі — у пологових па-
латах, а американськими оснащені па-
лати гінекології, встановлять їх і в інших 
відділеннях ЦРЛ.

Рух — то здоров’я
Фраза «запуцована», але справедли-

ва. І в Лисецькій районній лікарні тепер є 
можливість у цьому переконатися. Голо-
вний лікар гордо показав журналістові 
всі новації тутешнього реабілітаційного 

кабінету. Тут є пристосування для вправ 
на хребет, на якому в момент нашої екс-
курсії саме працювала пацієнтка з від-
ділення неврології. Великий тренажер 
для всіх груп м’язів дозволяє відновлю-
ватися і зміцнюватися людям з різно-
манітними проблемами й потребами. 

Руки, ноги, спина, прес… усе тут можна 
привести в добру форму. Пристосований 
тренажер і для занять з такими склад-
ними пацієнтами як «церебральники».

Кулі для вагітних, тенісний стіл — 
це вже можна сказати норма. А от від-
носно недавній пристрій з біговою до-
ріжкою дійсно справляє враження. Він 
оснащений електронікою, що регулює 
навантаження для людей у різному фі-
зичному стані. Біговій доріжці можна 
задавати швидкість, прискорення, на-
хил полотна.

Як пояснює працівник реабіліта-
ційного кабінету, тут можуть займати-
ся декілька людей одночасно, і кабінет 
практично завжди задіяний. А після за-
кінчення робочого дня в ньому влашто-
вують собі руханку самі медики.

Отож, у Лисецькій ЦРЛ постійно від-
буваються якісь добрі зміни. «У більшій 
частині лікарні, — говорить її керівник, 
— уже проведені ремонти. Ще потріб-
но поставити нові вікна і до кінця по-
ремонтувати відділення неврології. Хі-
рургія оснащена малоінвазивними тех-
нологіями, і ми стаємо спроможними 
здійснювати дедалі складніші і дедалі 
менш травматичні операції. Словом, з 
реформою чи без, намагаємося покра-
щувати умови пацієнтам і медперсона-
лу. А загалом — я за реформу. Вона по-
винна підняти якість медицини і пре-
стиж медика».

Вероніка ЗАНИК

  ОФІЦІЙНО

Медична реформа. 
Що зміниться з 2018 року

Верховна Рада ухвалила урядовий за-
конопроект щодо медичної реформи, яка 
стартує вже з наступного року. Реформа 
передбачає запровадження нової моделі 
фінансування системи охорони здоров’я: 
перехід від фінансування медзакладів згід-
но з кошторисом — до оплати державою 
фактично наданої медичної допомоги кон-
кретній людині. «Гроші йтимуть за пацієн-
том» — людина звертається в медичний за-
клад, до конкретного лікаря за допомогою, 
а держава перераховує кошти в медзаклад, 
в якому працює лікар, або безпосередньо 
лікарю, якщо він має власну практику.

У 2018 році нова модель фінансуван-
ня охорони здоров’я запроваджується на 
первинній ланці меддопомоги. За нею пра-

цюватимуть сімейні лікарі, терапевти, педі-
атри. На інших рівнях — вторинному (спе-
ціалізованому) та третинному (високос-
пеціалізованому) вона буде запровадже-
на поступово до 2020 року. Жодних змін у 
медичному обслуговуванні людей на цих 
ланках — у лікарів-спеціалістів, в лікарнях, 
спеціалізованих медзакладах — з наступ-
ного року не відбудеться.

Буде створено Національну службу 
здоров’я (спеціальний орган виконавчої 
влади), яка перераховуватиме бюджетні 
кошти медичним закладам та лікарям-
ФОПам за надання меддопомоги людям. 
НСЗУ укладе угоди з усіма медичними за-
кладами і гарантує фінансування відпо-
відно до кількості пацієнтів, яким в цих 

закладах надають меддопомогу. Фінан-
сування буде проводитись на умовах по-
передньої оплати.

Людині потрібно буде обрати свого 
сімейного лікаря, терапевта, педіатра та 
підписати з ним угоду на медичне обслу-
говування. Медичний заклад, лікар-ФОП 
повідомляє НСЗУ про кількість пацієнтів, з 
якими підписано угоди. НСЗУ перераховує 
їм кошти за обслуговування громадян згід-
но зі встановленими тарифами.

Фінансування поліклініки, де працює 
лікар, амбулаторії чи лікаря-ФОПа буде від-
буватись з державного бюджету і не зале-
жатиме від фінансової спроможності міс-
цевої громади чи прихильності місцевих 
чиновників. Воно залежатиме виключно 
від кількості громадян, яким в медзакла-
дах надали допомогу.

У свою чергу, місцеві громади мають всі 
можливості для розвитку медичних закла-
дів, адже вони залишаються їх власниками.

Перехід на нову систему фінансуван-
ня буде поступовим, на перехідний період 

частково буде збережено діючу систему 
фінансування медзакладів — через суб-
венцію місцевим бюджетам, як це відбу-
вається зараз. 

З наступного року кожному українцю 
потрібно буде обрати свого сімейного ліка-
ря, терапевта, педіатра і підписати з ним 
угоду на медичне обслуговування. Це мо-
же бути лікар, який працює в поліклініці, 
амбулаторії, приватній лікарні (якщо вона 
підписала договір з НСЗУ), або має влас-
ну практику.

Причому обрати лікаря людина мо-
же незалежно від місця своєї пропис-
ки. Якщо ви вже маєте лікаря, який вас 
влаштовує, ви можете підписати угоду з 
ним, якщо ні — запитайте рекомендацій 
у друзів, знайомих, або прийдіть до сво-
го дільничного лікаря і поспілкуйтесь з 
ним. Лікар не має права відмовити вам 
у підписанні угоди, доки не набрав 2000 
пацієнтів.

Ви можете підписати угоду з лікарем 
під час першого візиту до нього. Тривалість 

часу, впродовж якого потрібно укласти уго-
ду з лікарем, не обмежена. Змінити свого 
лікаря ви можете в будь-який час.

Допомога, яку надає сімейний лікар, 
терапевт, педіатр, повністю оплачується 
державою, для людини вона є безкоштов-
ною. Якщо лікар вимагає гроші з пацієн-
та, він має право звернутись зі скаргою 
на нього до НСЗУ і піти до іншого лікаря.

Допомога лікаря первинної ланки, 
що повністю оплачується державою, 
включає: консультації лікаря необмеже-
ну кількість разів, профілактичні огляди, 
базові аналізи, направлення до лікарів-
спеціалістів, видачу довідок та листів не-
працездатності. Окрім того, сімейний лі-
кар призначає та виписує рецепти на до-
ступні ліки, які можна отримати в аптеці 
безкоштовно або з незначною доплатою.

Департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю 

Секретаріату 
Кабінету міністрів України

Лікар неонатолог-педіатр Віктор Василик 
демонструє пристрій  з вимірювання 

вмісту кисню в крові

Тарас Скоропад біля пульту управління ліжком

У лікарській

На сучасній біговій доріжці

Тренажер, що дозволяє відновлювати всі 
групи м’язів 

Післяпологова палата для дитини, мами й тата У передпологовій палаті продумано все до дрібниць
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«Молочний» неспокій 
Степана Носаля

По виробництву молока стабільно серед кращих СОК «Підлужанка», що в селі 
Підлужжя. «Середньодобовий надій від корови, — говорить член кооперативу Степан 
Носаль, — 25 літрів. Торік ми встановили доїльне обладнання шведського виробни-
ка (фірма Delavar), з районного бюджету на придбання доїльного обладнання було 
виділено 30 тисяч гривень, цим пристроєм ми дуже задоволені. Завдяки вакуумній 
доїльній установці «BMS-3» забезпечується повна стерильність процесу доїння».

Відомо, спостерігається тривожна тенденція — в індивідуальному секторі краю 
худоби меншає. Але попри несприятливі умови, такі господарі як Степан Носаль на-
рощують поголів’я дійного стада. На сьогодні є 22 штуки ВРХ, з них 10 дійних корів. 
Є нетелі, шість телят. Є своя техніка, два трактори, МТЗ-82 і ЮМЗ-6 АКЛ. «На пер-
спективу, — говорить Степан Носаль, — прагнемо придбати холодильну установку».

Виростити сад — справа не з легких
Віддавна відомо, що для чоловіка важли-

во в житті побудувати будинок, виховати ді-
тей, виростити сад. Щодо останнього, садів-
ництва, то на сьогоднішній день це перспек-
тивний напрямок у сільському господарстві. 
Наприклад, яблука можуть і повинні стати по-
вністю українським продуктом. Але на жаль, 
поки що зараз на ринках і полицях супермар-
кетів чимало імпортованих яблук, попри те, 
що Україна має всі кліматичні та ґрунтові пе-
редумови для їх вирощування. «Яблуня росте 
добре і на наших ґрунтах, — говорить голова 
фермерського господарства «Нові сади» Ми-
кола Бендус. — Виростити сад — справа не з 
легких, але, відомо, земля не зрадить дбай-
ливому. Використали при закладці саду пе-
ревірені технології — і на сьогодні вже має-
мо непоганий результат». Власне, територію 
фермерського господарства «Нові сади», що 
відразу за Підлужжям по дорозі в бік Узина, 

видно здалеку — рівненькими рядами вишикувались 
яблуні, дбайливо доглянутий розсадник, а сам сад 
тягнеться схилом далеко-далеко вниз. Загалом сад 
займає площу вісім гектарів, окрім яблуні є також 
груша, слива, черешня, вишня. Сад доповнений го-
ріховими насадженнями. «В маточному розсаднику, 
— говорить начальник господарської частини Мико-
ла Василів, — вирощуються підщепи для окуліровки 
саджанців. У господарстві маємо 50 сортів яблуні, 
літні, зимові, понад 20 сортів груші, 15 — черешні і 
вишні, є також слива, персик. Цінними смаковими 
якостями і врожайністю відзначаються, наприклад, 
сорти Слава переможцям, Золота ренета, Антонівка. 
Перевірені нашими кліматичними умовами сорти 
Джонаголд, Ріхард та інші.

Загалом, знайомство з ФГ «Нові сади» залишає 
приємне враження, тож хочеться тільки побажати 
його господарям щедрих врожаїв.

Щоб був хліб і до хліба
Зазвичай у день професійного свя-

та працівників сільського господарства, 
аграріям бажають міцного здоров’я, миру 
й гаразду, хліба і до хліба щодень на сто-
лі. І це не просто гарне побажання. Хліб, 
відомо — всьому голова. На доброму ра-
хунку в нашому районі хлібопекарня, що 
у селі Ганнусівка (приватне підприємство 
«Бабяк О. В.»). Своєму становленню під-
приємство завдячує швейцарській хрис-
тиянській місії «Світло на Сході», вироб-

ництво було започатковане ще у далеко-
му 2003 році. «На початках спеціалісти зі 
Швейцарії за своєю ж технологією вчи-
ли наших людей хлібопекарської спра-
ви, — говорить директор підприємства 
Оксана Бабяк. — Хліб, на дровах, і сьо-
годні випікаємо у тій же швейцарській 
печі. Дбаємо, щоб хлібобулочні вироби 
були незмінно високої якості». А що це 
справді так, може переконатись кожен, 
хто купляє хлібобулочні вироби даного 

підприємства. Серед асортименту, окрім 
хліба вищого ґатунку, плетенки, завиван-
ці, калачі. Дуже смачні хлібобулочні ви-
роби «ромашка», «сонечко». Продукція 
реалізується як в самій Ганнусівці, так і 
в районному центрі, також в Галичі, Бого-
родчанах. У  тому, що на нашому столі є 
постійно хлібна продукція підприємства 
з високими смаковими якостями, вели-
ка заслуга, зокрема, і пекаря Любові Ко-
закевич (на фото).

Рибний промисел: 
хто хоче — шукає можливості

Звичайно, що успіх у будь-якій 
справі залежить і від правильної ор-
ганізації справи, і від людей, які її ви-
рішують. Спеціаліст в рибному госпо-
дарстві, директор ПП «Плесо-Прут» (с. 
Марківці) Ігор Стрілецький стверджує, 
що рибний промисел (а це і вирощу-
вання риби, і доставка  споживачеві)) 
може бути ефективним. Треба, окрім 
всього іншого, шукати можливості 
для збуту продукції. За словами Іго-
ря Стрілецького, якщо хотіти — успіх 
буде. За рибою приїжджають оптовики 
навіть з Львівської області. Налічує 
рибне господарство 24 ставки, а це 
87 гектарів водного плеса. Знаходять 
свій попит серед споживачів короп 
дзеркальний, лускатий, амур, товсто-
лоб, річний показник вилову — 200-
300 центнерів товарної риби з гекта-
ра. Працівники рибного господарства 
здійснюють контроль на закріпленій 
території, стараються, щоб не було ви-
падків браконьєрства. Традиційно ПП 
«Плесо-Прут» бере участь у щорічних 
сільськогосподарських ярмарках.

Про розвиток домашніх молочних міні-комплексів розмовляють Степан Носаль і начальник 
управління агропромислового розвитку Тисменицької РДА Петро Собко

Агроном ТзОВ «ВТФ «Угринів» Іван Грищук та начальник агропромислового розвитку 
Тисменицької РДА Петро Собко перевіряють сходи озимої пшениці (посіяно 350 гектарів)

Директор Оксана Бабяк

Надії, сподівання 
та реалії

 Закінчення. Поч. на 1 стор.

З обласного бюджету на виконання 
«Комплексної програми розвитку агро-
промислового комплексу та сільських 
територій Івано-Франківської області на 
2016-2020 роки», зокрема за заходом 
«Стабілізація ситуації у тваринництві 
шляхом інвестування у нові і реконструк-
ція діючих виробничих потужностей, по-
кращення селекційної роботи, стимулю-
вання нарощування поголів’я худоби» 
виділено кошти в сумі 39 тисяч гривень 
фермерському господарству «Носаля 

Степана Ярославовича», с. Підлужжя, 
на закупівлю поголів’я великої рогатої 
худоби. Закуплено дві голови нетелей 
породи «Українська чорно-ряба молоч-
на» в ТзОВ «Уїзд» Рогатинського району. 
А за заходом «Вдосконалення селекції 
та насінництва в рослинництві» надано 
150 тисяч гривень, зокрема по 75 тис грн 
СОК АТД «Івано-Франківськнасіння», м. 
Тисмениця та фермерському господар-
ству «Василишина Василя Івановича», с. 
Братківці, для реалізації бізнес-плану — 
«Вирощування високоякісного насіння 
високопродуктивних сортів картоплі та 

їх реалізація» на придбання насіннєво-
го матеріалу.

З районного бюджету на виконання 
завдань Програми підтримки селекції та 
насінництва в рослинництві Тисмениць-
кого району на 2016-2020 роки виділено 
кошти в сумі 20 тисяч гривень фермер-
ському господарству  «Качура Василя 
Івановича», с. Братківці, для реалізації 
бізнес-плану — «Вирощування високо-
якісного насіння високопродуктивних 
сортів круп’яних культур та їх реаліза-
ція». Отримані кошти будуть використані 
на придбання насіння гречки.

На ринках м. Тисмениця ПКФ 
«Марс» та ПВКП «Овен» в трьох павіль-
йонах закритого типу проводиться ре-
алізація насіннєвого матеріалу ярих 
культур, мінеральних добрив та засо-
бів захисту рослин господарствам на-
селення району. 

Микола Василів ретельно вибирає на замовлення саджанці сливи і персика 

ФГ «Нові сади»

Директор ПП «Плесо-Прут» 
Ігор Стрілецький
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  ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Про перерахунок 
та порядок призначення 

пенсій у деталях
11 жовтня 2017 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” № 2148-VІІІ (далі 
– Закон 2148), яким внесено зміни до низки законів, що регулюють питання 
пенсійного забезпечення громадян. Перерахунок пенсій проведено з кількох 
підстав: у зв’язку зі зміною показника середньої заробітної плати (доходу) в 
Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення 
пенсій (осучаснення пенсій); із використанням нового розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність; із переглядом розміру пенсій, 
достроково призначених жінкам після досягнення 55-річного віку; у зв’язку 
зі скасуванням особливого порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Осучаснення пенсій
З 1 жовтня 2017 року перераховано 

пенсії, призначені до зазначеної дати. Пе-
рерахунок проведено з застосуванням се-
редньої заробітної плати (доходу) в Україні, 
з якої сплачено страхові внески, обчисленої 
як середній показник за 2014, 2015 та 2016 
роки (3746,40 грн), та величини оцінки од-
ного року страхового стажу в розмірі 1%.

Осучаснення пенсій проведено пенсі-
онерам, які отримують пенсії за нормами 
Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” (далі – 
Закон 1058), та особам з числа військовос-
лужбовців строкової служби – інвалідів від 
захворювання, пов’язаного з проходжен-
ням та виконанням обов’язків військової 
служби, які отримують пенсію за нормами 
Закону України “Про пенсійне забезпечен-
ня осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб” (далі – Закон 2262), 
оскільки заробіток для обчислення таких 
пенсій визначається в порядку, визначе-
ному статтею 40 Закону 1058.

Зверніть увагу!
Збільшення розміру пенсії у зв’язку 

з її осучасненням у кожного пенсіонера 
індивідуальне, оскільки визначається з 
коефіцієнта заробітку, тривалості стра-
хового стажу кожного пенсіонера (інди-
відуальні показники особи) та року, коли 
йому призначалася пенсія.

Приклади перерахунку пенсій
Приклад 1:
Чоловік., інвалід III групи від захворю-

вання, отриманого під час проходження 
строкової служби. Коефіцієнт заробітної 
плати становить 1,9. Пенсія по інвалідності 
призначена у 2006 році із застосовуванням 
показника середньої заробітної плати по 
країні за 2007 рік 1197,91 грн. Пенсія бу-
ла встановлена у розмірі 40% заробітку 
і складала 910,41 грн (1197,91 грн х 1,9 х 
40%). Оскільки розмір пенсії, обчислений у 
такому порядку, не досягав мінімального 
розміру, встановленого для інвалідів III гру-
пи у розмірі 100% прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність, ви-
плата пенсії здійснювалася у розмірі 1412 
грн, у т.ч. 1312 грн – мінімальний розмір 
пенсії та 100 грн – підвищення, встанов-
лене постановою Кабінету Міністрів від 
23 квітня 2012 р. № 327. 

Розмір пенсії до перерахунку стано-
вив — 1412 грн.

Розмір пенсії після перерахунку — 
2860,94 грн.

Сума підвищення — 1448,94 грн.
Приклад 2:
Чоловік працював у шкідливих умо-

вах за Списком № 2. Дитина війни. Пенсія 
за віком призначена у 1996 році. Страхо-
вий стаж – 46 років 7 місяців, з них 13 ро-
ків – робота за Списком № 2. Коефіцієнт 
заробітної плати становить 2,18.

Розмір пенсії до перерахунку стано-
вив – 2138,35 грн.

Розмір пенсії після перерахунку – 
3889,21 грн.

Сума підвищення – 1750,86 грн.
Приклад 3:
Чоловік працював у шкідливих умо-

вах за Списком №2.
Пенсія за віком призначена у 2013 

році. Було застосовано показник серед-
ньої заробітної плати по країні за 2010-
2012 – 2368,70 грн. Страховий стаж – 32 

роки 3 місяці, з них 3 роки – робота за 
Списком № 1 та 10 років робота за Спис-
ком №2. Коефіцієнт заробітної плати ста-
новить 1,04820.

Розмір пенсії до перерахунку стано-
вив – 1366,61 грн.

Розмір пенсії після перерахунку – 
1452 грн. (мінімальний) 

Сума підвищення – 85,39 грн.
Приклад 4:
Жінка, інвалід II групи. Працює.
Пенсія по інвалідності призначена у 

травні 2011 року із застосуванням показ-
ника середньої заробітної плати по країні 
за 2010 рік – 1982,63 грн. Страховий стаж 
з урахуванням періоду з дня встановлення 
інвалідності до дня досягнення пенсійно-
го віку – 42 роки 10 місяців.

Коефіцієнт заробітної плати стано-
вить 1,11565. Пенсію встановлено у роз-
мірі 90% пенсії за віком.

Розмір пенсії до перерахунку стано-
вив — 1463,79 грн.

Розмір пенсії після перерахунку – 
1831,64 грн. 

Сума підвищення – 367,85 грн.
Перерахунок пенсій 

по інвалідності внаслідок 
трудового каліцтва або професійного 

захворювання та пенсії 
у разі втрати годувальника

Пенсії по інвалідності внаслідок тру-
дового каліцтва або професійного захво-
рювання та пенсії у разі втрати годуваль-
ника із зазначених причин до жовтня 2017 
року обчислювалися за нормами Закону 
України “Про пенсійне забезпечення”. Роз-
мір таких пенсій з урахуванням щомісячної 
державної адресної допомоги, яка вста-
новлювалася відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 березня 
2008 № 265, становив 1312 грн (крім інвалі-
дів-шахтарів, розмір пенсій яких становив 
3936 грн. (1312 грн х 3), де 1312 грн – про-
житковий мінімум для осіб, які втратили 
працездатність, а членам сімей шахтарів, 
смерть яких настала внаслідок нещасного 
випадку на виробництві або професійного 
захворювання, з урахуванням щомісячної 
доплати до пенсії у зв’язку з втратою году-
вальника становив 2624 грн).

Законом № 2148 передбачено прове-
дення з 1 жовтня 2017 року перерахунку 
пенсій по інвалідності внаслідок трудового 
каліцтва або професійного захворюван-
ня та пенсій у разі втрати годувальника 
із зазначених причин за нормами Закону 
1058 пенсіонерам, які мають необхідний 
страховий стаж.

Перерахунок здійснюється з враху-
ванням документів про вік, страховий 
стаж, заробітну плату (дохід) та інших 
документів, які є у пенсійній справі на 
час перерахунку та відповідають вимо-
гам законодавства, що діяло на час при-
значення пенсії або її перерахунку. Крім 
того, одержувачі пенсій мають змогу на-
дати до територіальних управлінь Пенсій-
ного фонду додаткові документи, які мо-
жуть вплинути на розмір пенсії (зокрема, 
документи про стаж).

Для перерахунку таких пенсій врахо-
вується заробітна плата (дохід), з ураху-
ванням якої було раніше обчислено пен-
сію, за документами, наявними в пенсійній 
справі, або за вибором пенсіонера. При 
перерахунку пенсій з 1 жовтня застосову-

ється показник середньої заробітної пла-
ти (доходу) за 2014-2016 роки та величи-
на оцінки одного року страхового стажу 
в розмірі 1%.
Переведення з пенсій, призначених 

за спецзаконами, 
на пенсію за Законом 1058

Пенсіонерам, пенсії яким призначені 
відповідно до законів України “Про держав-
ну службу”, “Про службу в органах місцевого 
самоврядування”, “Про прокуратуру”, “Про 
статус народного депутата України”, “Про 
судоустрій і статус суддів”, “Про статус і со-
ціальний захист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи”, 
“Про наукову і науково-технічну діяльність”, 
“Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналіс-
тів”, (далі спецзакони), розмір яких, розра-
хований за матеріалами пенсійних справ 
за нормами Закону 1058 із застосуванням 
показника середньої заробітної плати (до-
ходу) за 2014-2016 роки та величини оцінки 
одного року страхового стажу – 1%, буде 
більший за розмір пенсії за спецзаконом, 
проводиться автоматичне (без їхнього звер-
нення) переведення на пенсію на умовах, 
передбачених Законом 1058.

При цьому такі пенсіонери у будь-який 
час зможуть звернутися до органів Пен-
сійного фонду для переведення їх на пен-
сію за сецзаконом з встановленням роз-
міру пенсії, отримуваної до переведення 
на Закон 1058. Переведення на спецза-
кон буде здійснено з 1 числа місяця, що 
настає за місяцем, у якому надійшла від 
них відповідна заява.

Перерахунок пенсій, достроково 
призначених жінкам 

(при досягненні 55-річного віку)
До 1 січня 2015 року, згідно з Зако-

ном 1058, право на достроковий вихід на 
пенсію за віком мали жінки, яким випо-
внилося 55 років, за наявності страхово-
го стажу не менше 30 років та за умови 
звільнення з роботи. У цьому випадку роз-
мір їхньої пенсії, обчислений відповідно 
до цього Закону, зменшується на 0,5% за 
кожний повний чи неповний місяць до-
строкового виходу на пенсію.

Передбачалося, що зменшення розмі-
ру пенсії за віком застосовується протягом 
усього періоду отримання пенсії незалеж-
но від її виду (крім випадків, коли жінка 
відмовлялася від отримання достроко-
вої пенсії та продовжувала працювати).

Зверніть увагу!
Законом 2148 таку норму змінено. Пе-

редбачено, що зменшення розміру пенсії 
за віком застосовується протягом періоду 
до досягнення віку, в якому жінка мала б 
право виходу на пенсію, та протягом пері-
оду після досягнення встановленого віку 
виходу на пенсію, який дорівнює кількості 
повних та неповних місяців дострокового 
виходу на пенсію. Після завершення цього 
періоду розмір пенсії переглядається без 
застосування зниження пенсії.

При цьому з 1 жовтня поточного року 
розмір таких пенсій не може бути меншим, 
ніж розмір прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, встанов-
лений Законом України “Про Державний 
бюджет України на 2017 рік” на 1 грудня 
2017 року (1373 грн) та збільшений на 79 
грн — 1452 грн.

Приклад 1:
 Жінці, яка народилася 25.08.1958 р. 

та мала 30 років страхового стажу, з 30 
серпня 2013 року призначено дострокову 
пенсію після досягнення 55-річного віку.

Пенсійний вік, встановлений статтею 
26 Закону 1058 для жінок, які народилися 
у період з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 
1958 року – 57 років. Тобто жінка вийшла 
на пенсію раніше на 24 місяці. Розмір її 
пенсії було зменшено на 12%. 57-річно-

го віку вона досягла 25.08.2015 р. Після 
досягнення пенсійного віку 57 років во-
на отримувала зменшений розмір пенсії.

Цей період становить більше двох ро-
ків. Тобто, період, який дорівнює кількості 
повних та неповних місяців дострокового 
виходу на пенсію, після досягнення цією 
жінкою 57-річного віку, (з 25.08.2015 по 
25.08.2017) завершився. Тож, враховуючи 
зміни у Законі, з 01.10.2017 р. розмір її пен-
сії переглянуто без застосування знижен-
ня пенсії за достроковий вихід на пенсію.

Приклад 2:
Дострокова пенсія була призначена у 

2014 році жінці, яка народилася 01.06.1959 
р. Пенсійний вік, встановлений статтею 
26 Закону 1058 для жінок, які народили-
ся у період з 1 квітня 1959 року по 30 ве-
ресня 1959 року – 58 років. Тобто, жінка 
вийшла на пенсію раніше на 36 місяців. 
Розмір її пенсії було зменшено на 18%. 
Свого пенсійного віку 58 років вона до-
сягла 01.06.2017 р. На час введення в дію 
Закону 2148 період, який дорівнює кіль-
кості повних та неповних місяців достро-
кового виходу на пенсію після досягнен-
ня цією жінкою пенсійного віку 58 років 
ще не завершився. Тож з 1 жовтня 2017 р. 
відсоток, на який зменшується розмір її 
пенсії, не змінився.

Розмір її пенсії буде переглянуто без 
застосування відсотків зниження пенсії з 
дня, наступного за днем завершення цьо-
го періоду, тобто з 02.06.2020 р.

Перерахунок з урахуванням нового 
прожиткового мінімуму

Перерахунок пенсій з жовтня поточ-
ного року проводиться з урахуванням про-
житкового мінімуму, встановленого За-
коном України “Про Державний бюджет 
України на 2017 рік” на 1 грудня 2017 року 
(1373 грн) та збільшеного на 79 гривень.

Такий прожитковий мінімум засто-
совується при перерахунку пенсій, надба-
вок, підвищень, інших пенсійних виплат, 
встановлених законодавством.

Зверніть увагу!
У разі, якщо внаслідок перерахунку, 

проведеного відповідно до Закону № 2148, 
розмір пенсії зменшується, пенсія випла-
чується в раніше встановленому розмірі. 
Насамперед це стосується тих осіб, які на 
пенсію вийшли у 2017 році, оскільки для 
обчислення розміру їхніх пенсій уже було 
застосовано показник середньої зарпла-
ти у розмірі 3764,40 грн.

Законом 1058 передбачено проведен-
ня перерахунку пенсій у зв’язку зі зміною 
прожиткового мінімуму, встановленого для 
осіб, які втратили працездатність, лише 
особам, які не працюють (не здійснюють 
діяльність, пов’язану з отриманням доходу).

Мінімальний розмір пенсії
Законом № 1058  визначено, що за 

наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 
30 років страхового стажу мінімальний 
розмір пенсії за віком встановлюється в 
розмірі прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, визначеного 
Законом. За кожний повний рік страхового 
стажу понад 35 років чоловікам і 30 років 
жінкам пенсія за віком збільшується на 
1% розміру пенсії, обчисленої відповідно 
до Закону №1058, але не більш як на 1% 
мінімального розміру пенсії за віком. При 
цьому наявний в особи понаднормовий 
страховий стаж не обмежується.

ВАЖЛИВО
Збережено норми щодо встановлен-

ня мінімального розміру пенсії за віком та 
доплати за понаднормовий стаж за наяв-
ності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років 
страхового стажу. Це стосується тих осіб, 
пенсії яким призначено до 01.10.2011 та 
після 01.10.2011 не перераховувалися з 
урахуванням заробітної плати за періоди 
страхового стажу, набутого після призна-
чення (попереднього перерахунку) пенсії.

За наявності страхового стажу мен-
шої тривалості, ніж передбачено вище, 
мінімальний розмір пенсії за віком вста-
новлюється у розмірі, пропорційному до 
наявного страхового стажу, виходячи з 
прожиткового мінімуму, встановленого 
для осіб, які втратили працездатність, ви-
значеного Законом.

До статті 28 Закону № 1058 внесено 
зміни, які передбачають встановлення з 
1 січня 2018 року для осіб, які досягли 
віку 65 років, за наявності у чоловіків 35 

років, а у жінок 30 років страхового стажу, 
мінімального розміру пенсії за віком у роз-
мірі 40% мінімальної заробітної плати, ви-
значеної Законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік, але не менше 
прожиткового мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність, визначеного Законом.

Що стосується пенсій, які буде призна-
чено після 1 січня 2018 р., мінімальний роз-
мір пенсії за віком у розмірі, пропорційному 
до наявного страхового стажу, виходячи 
з прожиткового мінімуму, встановленого 
для осіб, які втратили працездатність, ви-
значеного Законом, буде виплачуватися 
після досягнення особою віку 65 років. До 
досягнення цього віку таким особам може 
бути призначена державна соціальна до-
помога на умовах і в порядку, визначених 
Законом України “Про державну соціаль-
ну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Зверніть увагу!
При визначенні мінімального розмі-

ру пенсії за віком і збільшення за понад-
нормовий стаж, до страхового стажу не 
враховується період, за який проведено 
одноразову сплату єдиного внеску відпо-
відно до частини п’ятої статті 10 Закону 
України “Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування” від 08.07.2010 №2464-\VI

Мінімальна пенсійна виплата
Пенсії та державна соціальна допо-

мога особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю, особам, які не мають 
права на пенсію, перераховані з 1 жовтня 
2017 року відповідно до Закону 2148, а 
також ті, що призначатимуться після ці-
єї дати, визначаються у розмірі, не мен-
шому за розмір прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність, (на 
1 грудня 2017 року – 1373 грн).

Призначення пільгових пенсій за 
роботу на шкідливих виробництвах

Збережено право виходу на пенсію 
за віком на пільгових умовах для окремих 
категорій громадян. Як і раніше, на піль-
гову пенсію будуть виходити:

— особи, які працювали на роботах з 
особливо шкідливими і особливо важки-
ми умовами праці за Списком № 1 та на 
інших роботах із шкідливими і важкими 
умовами праці за Списком № 2;

— чоловіки, які працюють тракто-
ристами-машиністами і безпосередньо 
зайняті у виробництві сільськогосподар-
ської продукції в підприємствах сільсько-
го господарства;

— жінки, які працюють тракториста-
ми-машиністами, машиністами будівель-
них, шляхових вантажно-розвантажуваль-
них машин, змонтованих на базі тракторів 
і екскаваторів;

– жінки, які працюють доярками (опе-
раторами машинного доїння), свинарка-
ми-операторами на підприємствах сіль-
ського господарства;

— робітниці текстильного виробни-
цтва, зайняті на верстатах і машинах, за 
списком виробництв і професій, затвер-
дженим у порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України;

— жінки, які працюють у сільськогос-
подарському виробництві та виховали 
п’ятьох і більше дітей, – незалежно від 
віку і трудового стажу в порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів України;

— водії міського пасажирського тран-
спорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і 
великовагових автомобілів, зайняті у тех-
нологічному процесі важких і шкідливих 
виробництв;

— працівники, безпосередньо зайня-
ті повний робочий день на підземних і 
відкритих гірничих роботах (включаючи 
особовий склад гірничорятувальних час-
тин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та 
інших корисних копалин, на будівництві 
шахт і рудників та в металургії.

Крім того, окремим категоріям праців-
ників, залежно від умов праці за результата-
ми атестації робочих місць, можуть призна-
чатися пенсії за рахунок коштів підприємств 
та організацій, але не раніше ніж за 10 років 
до досягнення віку, передбаченого Законом.

Умови призначення таких пенсій ви-
значено у статті 114 розділу XIV «Пен-
сійне забезпечення окремих категорій 
громадян” Закону 1058.

 Продовження теми у наступному номері
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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:

БОДНАРЧУК Михайлину Степанів-
ну, 20.11.1963 р. н., секретаря Ямниць-
кої сільської ради;

КРУЛІКОВСЬКОГО Сергія Рома-
новича, 20.11.1980 р. н., директора 
районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді;

КРУТОГО Романа  Анатолійови-
ча, 21.11.1978 р. н., депутата район-
ної ради;

ПРОЦІВ  Марію  Василівну, 
24.11.1960 р. н., секретаря Добро-
влянської сільської ради; 

ЛАПІНСЬКОГО Романа Богдановича, 
24.11.1968 р. н., директора Стриганець-
кого навчально-виховного комплексу;

ЛУКАНЬ Мар’яну Богданівну, 
24.11.1989 р. н., головного спеціаліста 
управління економіки РДА.

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

Шановні працівники сільського господарства району!
Від усієї душі вітаємо вас з нашим професійним святом — Днем працівників сіль-

ського господарства. Дозвольте принагідно подякувати вам за самовіддану й невтомну 
працю та побажати міцного здоров’я, миру й злагоди в родинах, нових вагомих трудо-
вих здобутків в ім’я процвітання рідної України. Добробуту та благополуччя вам та ва-
шим родинам. Хай нива добре засівається і за гарної погоди щедрий врожай вродить!

Управління агропромислового розвитку Тисменицької РДА

Подяка
Колектив та учні Довгівського навчально-виховного комплексу, батьківський 

комітет щиро дякують сільському голові с. Довге Роману Черваку за придбані сто-
ли для шкільної їдальні.

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області
ХIII позачергова сесія 7 демократичного скликання

РІШЕННЯ
від 10 листопада 2017 року        м. Тисмениця 

Про звільнення директора КП “ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 
“ТИСМЕНИЦЯ” ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Відповідно до пункту 7 частини 1 
статті 43, статті 59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Ста-
туту КП “ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ “ТИС-
МЕНИЦЯ” та заяви про звільнення ди-
ректора КП “ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

“ТИСМЕНИЦЯ” Градюк Т. В. районна ра-
да вирішила:

1. Звільнити Градюк Тетяну Воло-
димирівну з посади директора КП “ТЕ-
ЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ “ТИСМЕНИЦЯ” з 
10 листопада 2017 року. 

2. Зобов ’язати  Градюк  Тетяну 
Володимирівну протягом трьох ро-
бочих  днів  передати  матеріальні 
цінності по акту прийому-передачі 
новопризначеному  директору  КП 
“ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ “ТИСМЕ-
НИЦЯ”.

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника голови район-
ної ради І. Федоришина.

Заступник голови районної ради  
Ігор ФЕДОРИШИН

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області
ХIII позачергова сесія 7 демократичного скликання

РІШЕННЯ
від 10 листопада 2017 року        м. Тисмениця 
Про призначення директора КП 

“ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ “ТИСМЕНИЦЯ” 
ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Відповідно до пункту 7 частини 
1 статті 43, статті 59 Закону Украї-
ни “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Статуту КП “ТЕЛЕРАДІООР-
ГАНІЗАЦІЯ “ТИСМЕНИЦЯ”, районна 
рада вирішила:

1. Призначити Молощак Марію Іва-
нівну на посаду директора “ТЕЛЕРАДІ-
ООРГАНІЗАЦІЯ “ТИСМЕНИЦЯ” з 13 лис-
топада 2017 року.

2. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника голови район-
ної ради І. Федоришина. 

Заступник голови районної ради 
Ігор ФЕДОРИШИН

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області
ХIII позачергова сесія 7 демократичного скликання

РІШЕННЯ
від 10 листопада 2017 року        м. Тисмениця 

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 
самоврядування та установлення умов оплати праці 

голові районної ради
Відповідно до статей 14, 15 і 21 За-

кону України “Про службу в органах міс-
цевого самоврядування”, постанови Ка-
бінету Міністрів України від 09 березня 
2006 року № 268 “Про упорядкування 
структури та умов оплати праці праців-
ників апарату органів виконавчої вла-
ди, органів прокуратури, судів та інших 

органів”, враховуючи рішення районної 
ради від 23.12.2015 “Про затвердження 
структури та чисельності виконавчого 
апарату районної ради” (зі змінами), ра-
йонна рада вирішила:

1. Присвоїти голові районної ради Гра-
дюк Тетяні Володимирівні сьомий ранг по-
садової особи місцевого самоврядування.

2. Установити голові районної ради 
Градюк Тетяні Володимирівні надбавку 
за високі досягнення у праці в розмірі 50 
відсотків посадового окладу з урахуван-
ням надбавки за ранг посадової особи 
та надбавки за вислугу років.

3. Преміювати голову районної ради 
щомісячно в розмірі 100 відсотків по-
садового окладу за фактично відпра-
цьований час і надавати їй матеріальну 
допомогу для вирішення соціально-по-
бутових питань та допомогу на оздо-
ровлення в розмірі середньомісячної 
заробітної плати.

Заступник голови районної ради 
Ігор ФЕДОРИШИН

Тисменицька районна рада Івано-Франківської області
ХIII позачергова сесія 7 демократичного скликання

РІШЕННЯ
від 10 листопада 2017 року        м. Тисмениця 

Про депутатський запит Я.Єфімчука
Відповідно до частин 7, 8 статті 

49 Закону України “Про місцеве са-
моврядування в Україні”, статей 21, 
22 Закону України “Про статус депу-

татів місцевих рад”, районна рада 
вирішила:

1. Депутатський запит Я. Єфімчука 
щодо необхідності виконання робіт та 
освоєння коштів, виділених на капіталь-

ний ремонт і впорядкування могили Сі-
човим стрільцям та воїнам ОУН-УПА в 
селі Радча надіслати для розгляду го-
лові Тисменицької районної державної 
адміністрації (додається).

2. Відповідь на запит надати район-
ній раді та депутату у місячний термін.

Заступник голови районної ради  
Ігор ФЕДОРИШИН

Голові Тисменицької районної державної адміністрації 
п. Івану Семанюку

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Шановний Іване Миколайовичу!
10 березня та 21 липня 2017 року 

сесії Тисменицької районної ради ви-
ділили 270 тисяч гривень на капіталь-
ний ремонт та упорядкування могили 
Січовим стрільцям та воїнам ОУН-УПА 
в селі Радча.

Роботи розпочаті ще в травні місяці цьо-
го року та з невідомих причин припинені і ко-
шти не освоєні. Більше півроку стоїть у селі 
розрита могила. Мешканці села вперше від 
1990 року не мали змоги на храмовий день та 
ювілейну дату 75- річчя створення УПА — 14 
жовтня цього року відправити панахиду за 

загиблими односельцями Січовими стріль-
цями та воїнами ОУН-УПА. Наближається 
зима, а роботи не ведуться.

Прошу Вас повідомити мене, в 
зв’язку з чим зупинилися роботи і ко-
ли вони будуть відновлені та виконані 
в повному обсязі.

З повагою — депутат 
Тисменицької районної ради 

Ярослав ЄФІМЧУК

Шановні студенти району!
Вітаємо вас із Міжнародним днем студента, який щороку відзначаємо 17 лис-

топада, – святом молодості, незгасимого бажання творити і перемагати.
Роки навчання відточують закладені при народженні здібності, шліфують осо-

бистість, дають можливість розвиватися і вдосконалюватися. Саме на студентство 
у найближчій перспективі ляже відповідальність за розвиток країни, за надбання її 
історії і культури. Нашому району, як і державі, потрібні ваші енергія і талант, завзят-
тя і здатність творити гідне майбутнє. Тож з нагоди свята щиро бажаємо міцного 
здоров’я, щастя, добробуту, віри в свої сили, вагомих здобутків на благо України.

Шановні працівники сільського господарства!
Листопад завершує напружений хліборобський рік і приносить аграріям про-

фесійне свято. Воно завжди очікуване й радісне, бо основні роботи в полі – позаду. 
За будь-якої погоди, не даючи спочинку рукам, не знаючи втоми, від ранньої вес-

ни до пізньої осені аграрії працюють – обробляють землю, орють, сіють, вирощують, 
збирають та реалізовують власну продукцію. Без перебільшення можна стверджу-
вати: від результатів вашої роботи залежить продовольча безпека краю, добробут 
і процвітання кожної родини.  Низький уклін та щира вдячність усім, хто творить 
достаток і добро на нашій благодатній Тисменицькій землі, – селянським родинам, 
фермерам, керівникам і спеціалістам агропідприємств різних форм господарювання.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, щедрих ужинків, радос-
ті, добробуту у ваших оселях та успіхів на благо України!

Шановні краяни!
21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи.
Українці неодноразово доводили, що готові відстоювати свої права. У 2004-му 

році увесь світ спостерігав, як наша нація без крові і жертв захистила своє головне 
право – право вибору. Чотири роки тому українці знову вийшли на мирний про-
тест проти свавілля влади, щоб захистити своє право на європейське майбутнє. 

Помаранчева революція, Революція гідності, визвольна війна на Сході Украї-
ни – ці знакові події сучасності є переконливим доказом того, що українці – воле-
любна, сильна духом і з міцною волею нація, готова відстоювати власну гідність 
і свободу, боронити свою рідну землю від окупантів та терористів. Тож вшануймо 
учасників подій на Майдані, захисників незалежної України. Запалімо свічки пам’яті 
Героям Небесної Сотні, загиблим в зоні АТО, усім, хто віддав життя за Україну.

З нагоди Дня Гідності та Свободи, бажаємо здоров’я та наснаги, добробуду 
та мирного неба.

Слава Україні! Героям слава!
Голова районної державної адміністрації         Голова районної ради
                                     Іван СЕМАНЮК                      Тетяна ГРАДЮК

Вітаємо!
Тисменицька районна державна адміністра-

ція, Тисменицька районна рада щиро вітають із 
60-річним ювілеєм ігумена Монастиря Успіння 
Матері Божої у Погоні Никодима Гуралюка ЧСВВ.

У цей прекрасний осінній День Вашого на-
родження, прийміть від нас, дорогий отче, при-
вітання й щирі побажання!

Міцна віра, працьовитість, надзвичайна енер-
гійність, наполегливість – це ті головні риси, яки-
ми Господь наділив Вас, які є рушійною силою 
у Вашому житті й допомагають на непростому 
шляху служіння у Божому винограднику. Де б 
Ви не були, там всюди у серцях заселяєте віру, 
надію, любов, які сьогодні так потрібні в житті 

кожної людини, несете слово Боже, здійснюєте вагомий внесок у справу відродження 
духовних і утвердження християнських цінностей. 

Ви, отче, не тільки мудрий наставник, добрий настоятель, приклад істинно сподвиж-
ницького служіння для добра Церкви та її вірян, але й відмінний будівничий! За час Вашої 
праці у цьому святому місці Погоня перетворилася у духовно-паломницький центр та по-
стійно розвивається. Тут зведено розкішний собор Матері Божої, що славиться чудами 
у Погоні, трапезну церкву Преподобного Атанасія і мч. Ірини, встановлено стації Хресної 
дороги, статую Богородиці, інші споруди. Переконані, що попереду ще багато планів, 
які з Божою допомогою та за підтримки духовної Покровительки Ви втілите у життя.

Дякуємо Вам, отче Никодиме, за повсякденну працю, яка переросла у великі 
здобутки, і бажаємо міцного здоров’я, радості та миру. Хай кожен Ваш день буде 
сповнений ласки Божої та опіки Богородиці. Нехай зерна любові, посіяні Вами у 
серцях вірян, проростуть плодами милосердя і добра на прославу Господа, розви-
тку духовного центру у Погоні та на благо України.

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
                                     Іван СЕМАНЮК                    Тетяна ГРАДЮК

Влада чинить тиск на нардепа 
Юрія Дерев’янка через реєстрацію 

законопроекту про імпічмент президента
Генпрокуратура порушила надума-

ну кримінальну справу щодо нібито не-
сплати податків проти народного депу-
тата, члена Ради партії РУХ НОВИХ СИЛ 
Юрія Дерев’янка. Це сталось через два дні 
після перетину ним кордону разом з Ми-
хайлом Саакашвілі 10 вересня. А днями, 
після того як Дерев’янко зареєстрував у 
Верховній Раді законопроект про імпіч-
мент президента, розгляд цієї справи різко 
активізувався. Нардепа викликали на до-
пит в Генпрокуратуру, де повідомили, що 
він повинен сплатити 62 млн грн податків 
за 2015 рік, це при тому, що його дохід не 
перевищував 500 тисяч гривень на рік.

«Це помста за реєстрацію мого зако-
нопроекту про імпічмент президента. Пре-
зиденту став у нагоді його вірний кум Юрій 
Луценко, який сьогодні за сумісництвом є 
Генпрокурором. І замість того, щоб право-

охоронні органи займалися розслідуван-
нями реальних справ, їх змушують відпра-
цьовувати наказ Банкової для тиску на ме-
не. Вся справа білими нитками шита. ГПУ 
хоче стягнути з мене 62 млн грн податків 
з доходу 500 тисяч на рік. Саме для цьо-
го вони незаконно провели повторну по-
даткову перевірку за 18 років — з 1999 по 
2017 роки. При тому, що я щороку з 1999 
року дисципліновано подаю податкові де-
кларації, а з 2010 я подаю ще й антикоруп-
ційні декларації. Співробітник Генпроку-
ратури запропонував мені «легкий шлях» 
— сплатити 62 млн. гривень, і тоді справа 
може бути закрита. Вона і так буде закри-
та, бо правда на моєму боці. А на боці По-
рошенка — лише страх перед законом про 
імпічмент», — коментує Юрій Дерев’янко.

Нардеп повідомив, що слідчим суд-
дею Печерського районного суду, в по-

рушення норм Конституції України, КПК 
України, винесено ухвалу щодо призна-
чення податкової перевірки за період з 
1999 по 2017 рр. У результаті, представ-
ники Державної фіскальної служби пові-
домили, що взяли всі його активи, майно, 
перевели в гривні і вважають, що це його 
доходи за 2015 рік.

«Я їм пояснив, що вони з 1999 року опо-
датковували всі мої гроші і все моє майно. 
Всі мої гроші, які вказані за 2015 рік, відо-
бражаються в попередніх деклараціях. Я 
всі роки сумлінно сплачував значні суми 
податків і завжди був відкритий до пере-
вірок податкової інспекції, що підтверджу-
ється чисельними довідками податкової. 
А загальна сума доходів, які я та вся моя 
родина отримали за 2015 рік, не перевищує 
500 тисяч гривень», — обурився Дерев’янко.

Він заявив, що вбачає в діях представ-
ників ДФС службовий злочин, подасть запе-
речення на цей акт податкової, потім відбу-
деться публічний розгляд цього заперечення 
і не виключена передача справи до суду.

Соломія ХРЕПТИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стрига-
нецький кар’єр» (ЄДРОПУ 34217162)  відповідно до рішен-
ня Довгівської сільської ради № 10-153/2017 від 21.09.2017 
року, про надання дозволу ТОВ «Стриганецький кар’єр» на 
розробку детального плану території, повідомляє про про-
ведення громадських слухань, щодо обговорення детально-

го плану території реконструкції будівлі конюшні під склад 
готової продукції, на земельній ділянці площею 0,3818 га 
в с. Довге, вул. Шевченка, 1а, Тисменицького району.

Громадські слухання відбудуться через місяць з мо-
менту опублікування оголошення, в приміщенні сільської 
ради с. Довге.
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Ярмаркували 
на допомогу 
захисникам

Щороку в актовій залі Угринівського НВК проводиться бла-
годійний ярмарок, зібрані кошти з якого відправляють на 
допомогу бійцям АТО. Участь в дійстві беруть 5-11 класи, 
кожен з яких представляє неймовірно широкий вибір соло-
дощів, виготовлених власноруч: тістечка, кекси, пампушки, 
рулети, торти, пряники, льодяники, желе й цукерки. Цього 
разу, для різноманітності, учні вирішили приготувати бу-
терброди, піцу і навіть шашлик.

Ціни були доступні для всіх охо-
чих. Кожен зміг обрати те, що йому 
до душі.

Одразу ж, як тільки пролунав дзві-
нок на перерву, приміщення стало схо-
же на маленький ринок. Біля кожного 
стола — черги школярів. Продавці-бла-
годійники по-різному намагалися проре-
кламувати свої вироби. Заохочувальні 
заклики продавців і гамір задоволених 
покупців «підігрівали» й без того жваву 
торгівлю. Це, мабуть, від усвідомлення 
того, що все робиться задля допомоги 
захисникам України.

Тому дякуєм усім тим, хто долучив-
ся до дійства і був небайдужим.

Наталя БАТЮК, 10 клас

Пізнавальне

Спасибі вчителям
Зараз звідусіль — і з телеекранів, і в інтернеті, і в газетах — лише і чути, що і 
те не так, і це недобре. А я хочу розповісти про світле й хороше, про людину, 
яка навчає і виховує наших дітей — майбутнє України.

Професіонал високого рівня, проста, 
дуже скромна, інтелігентна, щира і від-
повідальна — вчитель початкових кла-
сів Угринівського НВК Марія Гошовська.

Її безмежна витримка і закоханість 
у свою роботу — справжнє покликання. 
І носика підітре, і сорочку в штанці за-
править, і курточку застібне, і шнурівки 
зав’яже, і по голівці кожного погладить, і 
обніме, і розрадить, і слізки витре плак-
сивим, і підбадьорить невпевнених, і 
зупинить пустотливих. А їх у неї аж 27. 
Скачуть, тішаться, горнуться, звіряють 
свої секрети, діляться радістю.

Пам’ятаю, як привели на перше ве-
ресня до неї, маленьких, боязких, плак-
сивих, нерішучих і домашніх своїх діто-
чок. А Марія Василівна навчила їх чи-
тати, писати, рахувати, декламувати. І 
головне — її учні стали не лише друзями, 
а й родиною, в якій сваряться, миряться, 
але люблять одне одного. Доказ цьому 
— їх спільні свята: свято Букварика ми-
нулого року, нещодавнє свято Осені. Це 
неповторна, особлива атмосфера: захо-
плення талантами своїх чад, гордість 
за них, усмішки й сльози радості, а за-
галом просте людське щастя. Хороший 
сценарій — півсправи, а вдалий виступ 
— це талановитий режисер і таланови-
ті діти. Знову переконуєшся, що немає 
дітей без таланту, треба лиш розгледі-

ти й розвивати його, що не кожному до 
снаги. А Марія Василівна має цей дар.

Якось мій Юрчик каже: «Ти не пере-
живай, бабусю, за мене, коли я в школі, 
адже там Марія Василівна. Вона — як ти, 
і я її дуже люблю, і довіряю. І знаєш, я 
сумуватиму за нею на канікулах, хоч би 
вже скоріш до школи!» Хто може краще 
оцінити свого вчителя, ніж його учень?

Дякую Вам, дорога наша Маріє Васи-
лівно, за наших діток, за Вашу турботу, ви-
тримку, за те, що вчите їх не лише грамо-
ти, а й дружби, любові, поваги, людяності.

А ще хочу подякувати талановитому 
вчителю музичного мистецтва Оксані 
Мандзюк. Адже без неї не обходиться 
жодне свято. І співають в Оксани Ми-
хайлівни всі діти без винятку, а основне 
— їм це дуже подобається. Ось і мій Юр-

ко весь час наспівує шкільні пісеньки.
Особлива подяка директору Угри-

нівського НВК Світлані Євгейчук за та-
кий чудовий, талановитий педколектив, 
за дуже теплу, доброзичливу, дружню й 
домашню атмосферу в школі.

Думаю, що хорошим ми повинні ді-
литися, про нього говорити. Про хороше 
мають знати всі, і дякувати треба гучно 
й щонагоди.

Бабуся Юрчика ЗУБРИЦЬКОГО — 
Галина ЖАРСЬКА

Красиво, пізнавально 
та корисно

Дев’ятого листопада вчителі зарубіжної літератури Тисменицького району під 
керівництвом методиста відділу освіти Оксани Циганюк побували на виїзно-
му семінарі у колоритних Чернівцях. Подорож історичною частиною «столи-
ці Буковини» освітяни розпочинали від мерії міста о 12 годині. Адже щодня, 
навіть у дощ, на вежу ратуші виходить сурмач в буковинському костюмі й 
грає «Марічку». Подейкують, що героїня, якій присвячена ця відома пісня, 
живе в одному з довколишніх сіл.

Далі тисменицькі вчителі пройшли-
ся Панською вулицею, котра тепер но-
сить назву Ольги Кобилянської. Вули-
ця вимощена бруком, виготовленим з 
каміння, яке привезли з Альп. На ньо-
му напис «Чернівці» зроблений на 36 
мовах всіх національностей, які жили 
в Чернівцях.

Самі буковинці жартують, що Чер-
нівці – це місто митців і купців. Че-
рез нього проходили головні торгові 
шляхи. Як проїжджати купцям, скіль-
ки платити мита за який товар – це 
все виписали в тексті грамоти, дато-
ваної 1408 роком. Її збільшена копія 
стала тлом пам’ятника Шевченку на 
площі фонтанів.

Найчарівнішою коштовністю в 
скарбі, яким є архітектурні споруди 
старих Чернівців, по праву вважа-
ється витвір відомого чеського ар-
хітектора Йозефа Главки – колишня 
резиденція митрополитів Буковини і 
Далмації. Тож, звісно, філологи по-
бували у Чернівецькому університе-
ті – головній окрасі Буковини. До 
слова, саме в резиденції розміщені 
факультети української та іноземної 
філології. Захоплення викликали уні-
кальність черепиці дахів, відрестав-
рованих у 80-х роках минулого сто-
ліття, дивовижне поєднання суворос-
ті й химерності мурів з вишуканою 
легкістю і ажурністю кованих ґрат. 
У цій дивовижній за своєю красою 
споруді вбачаються візерунки укра-
їнської вишивки, гуцульської писан-
ки, буковинського килима, інших на-

ціональних мотивів, які створюють 
органічну цілісність споруди, збудо-
ваної в стилі романтичного історизму 
в мавритансько-візантійських формах.

Також цього дня вдалося побачи-
ти відомий в місті будинок-корабель 
і театр, збудований 1905 року найпо-
пулярнішими на той час архітектора-

ми Фельмером і Гельмером, які спо-
рудили також Віденську та Одеську 
опери. Перед театром розташована 
алея зірок, які народились в Чернів-
цях. Серед них Ротару, Гнатюк, Ярем-
чук, Миколайчук.

Захоплюючу екскурсію вчителям 
зарубіжної літератури доповнила піз-
навальна частина, яка стосувалася 
творчості маловідомого загалу єв-
рейсько-німецько-австрійсько-фран-
цузького поета Пауля Целана, котрий 
народився 1920 року в Чернівцях та 
прожив там чверть віку. Про особли-
вості його творчості та життєвий шлях 
розповіла колегам вчитель зарубіж-
ної літератури Старолисецької школи 
Оксана Дзібій.

Мандруючи чарівними Чернівця-
ми, освітяни переконалися, що недар-
ма місто називають то маленьким Па-
рижем, то Віднем на Пруті, то просто 
найпоетичнішим європейським осеред-
ком України. Це батьківщина не тільки 
славетних Ольги Кобилянської та Юрія 
Федьковича, а й Пауля Целана та ще ба-
гатьох творців, довідатись про яких до 
снаги допитливим.

Наталія КОРОЛЕВИЧ

З Марківців – до Ниркова
Третього листопада учні та вчителі Марковецького НВК за ініціативою заступника директора з 
виховної роботи Наталії Настюк здійснили поїздку на Тернопільщину, до унікальних природних і 
рукотворних об’єктів.

Спочатку ми відвідали римо-католицький 
монастир Сестер Непорочного Зачаття Пресвя-
тої Діви Марії, що у селі Язловець Бучацького 
району. Особливо вразили нас руїни Язловець-
кого замку, які розташовані поруч з монастирем. 
При вході в обитель нас привітно зустріла сестра, 
яка люб’язно погодилась розповісти нам про іс-
торію монастиря. Після захоплюючої історії нас 
провели до гробниці, де спочивають 84 черниці, 
в тому числі засновниця монастиря Марцеліна 
Даровська, яка померла у 1911 році. Після від-
відин святого місця ми вирушили у село Кривче 
Борщівського району, щоб побачити на власні 
очі справжнє диво природи – кришталеві пече-

ри. Екскурсійний шлях становив три кілометри. 
Долаючи цю відстань, ми робили зупинки, щоб 
дізнатися від екскурсовода багато цікавих фак-
тів про печеру. Наступним об’єктом нашої подо-
рожі став водоспад Дівочі Сльози (його ще на-
зивають Джуринським), що знаходиться в селі 
Нирків Заліщицького району. Його висота ста-
новить 16 метрів.

Учні Марковецького НВК дуже задоволені ці-
єю поїздкою та висловлюють щиру подяку всім 
причетним до її організації.

Мирослава АНДРУСЯК, 
учениця 11 класу Марковецького НВК
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Третя неділя листопада — 
День працівників сільського господарства. 

Агрохолдинг «МРІЯ» щиро вітає всіх зі святом!

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

Угринівська ОТГ – а чому ні?
Цими днями, після того, як 29 жов-

тня відбулися перші вибори у восьми 
новостворених ОТГ Івано-Франківської 
області (в тому числі – Ямницькій), на 
рівні регіональної робочої групи, що діє 
при облдержадміністрації, в районах та 
сільських громадах активізувалися по-
туги щодо утворення нових об’єднаних 
громад. Зокрема, в четвер, дев’ятого 
листопада, в обласному офісі реформ 
обговорювали перспективи об’єднання в 
межах Тисменицького району. Перспек-
тиви, скажемо так, не вельми багатообі-
цяючі. Даруйте за тавтологію, але перед-
бачене так званим перспективним пла-
ном утворення крім Ямницької ще трьох 
ОТГ, з центрами в Тисмениці, Єзуполі та 
Лисці наразі виглядає примарним, а в  
деяких випадках – притягнутим «за ву-
ха». (Додамо: за цим планом 11 сіл Тис-
меницького району хочуть приєднати до 
Івано-Франківська). Водночас, місцеві 
ініціативи робоча група «зарубує», ар-
гументуючи тим, що за розрахунками, 
проведеними за урядовою методикою, 
такі громади не будуть «спроможними».

Чи може виникнути поруч з Івано-
Франківськом та недавно створеною 
Ямницькою об’єднаною територіаль-
ною громадою ще одна, дещо менша 
чисельно й територіально у складі сіл 
Угринів і Клузів з центром в Угринові? На 
це питання сільський голова Угринова 
Мирослав Вівчаренко має однозначну 
відповідь – так! – і наводить вагомі ар-
гументи на користь такого об’єднання, 
більше того – він переконує та демон-
струє, що Угринівська сільська рада ро-
бить конкретні кроки, вкладає ресур-
си, аби майбутня ОТГ успішно існувала.

– Клузівська та Угринівська сільські 
ради провели свої сесії, на яких прийня-
ли рішення про об’єднання. Відповід-
ний пакет документів направлено до 
Івано-Франківської ОДА з клопотанням 
звернутися до Центральної виборчої ко-

місії про призначення перших виборів. 
При тому ми оголосили, що не перечи-
мо проти приєднання до такої ОТГ сіл 
Рибне, Нова Гута, Майдан. Це подання 
могло відбутися й швидше, але ми від-
чуваємо серйозний спротив з боку офі-
су реформ. Складається таке враження, 
що цей офіс працює не для проведення 
реформи децентралізації, у якій на да-
ний момент ключовим є поняття «до-
бровільно», а для проштовхування ним 
же створеного перспективного плану, з 
яким багато громад на місцях не згідні. 
На сьогодні діє Закон «Про добровільне 
об’єднання громад», з якого випливає, 
що є два способи об’єднання:

— за перспективним планом, який 
розроблений на основі підзаконних актів;

— за добровільною ініціативою гро-
мад, що якраз найбільше відповідає бук-
ві та нормам закону.

Дивує урядова методика визна-
чення спроможності об’єднаних гро-
мад, якою керуються регіональна ро-
боча група і офіс реформ. Та методика 
спирається на дані 2001 року (зокрема, 
останнього і досі єдиного за роки неза-
лежності перепису населення – ред.). 
Ту методику не можна застосовувати 
до всіх однаково. Десь села збідніли 
та спорожніли, але це не стосується 
Клузова та Угринова. За даними реє-
стру виборців (а цей реєстр на сьогодні 
найдостовірніший) в Угринові офіційно 
нараховується понад 4700 громадян (а 
проживає на угринівській території, в 
тому числі в багатоповерхових будин-
ках) до 10 тисяч. У Клузові більше 800 
зареєстрованих мешканців. Разом на-
бирається п’ять з половиною тисяч офі-
ційно зареєстрованих осіб.

Довідка редакції: за даними «Мо-
ніторингу процесу децентралізації вла-
ди та реформування місцевого самовря-
дування», який проводить Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 
України, станом на 11 серпня 2017 р. з 
616 об’єднаних громад (у тому числі тих, 
де вибори на той момент не відбулися) 
у 146 громадах (35,3%) жителів менше 
ніж 5000.

– А ось ключовий показник фінан-
сової спроможності громади, – продо-
вжує М. Вівчаренко, – ми маємо понад 
10 мільйонів гривень власних надхо-
джень, що вже зараз дозволяє вкладати 
кошти в соціальну інфраструктуру, ко-
мунікації, розвиток та поповнення ма-
теріальної бази закладів, які сільський 
бюджет, відповідно до законодавства, 
напряму не фінансує. Держава, як відо-
мо, забезпечує освітню та медичну суб-
венцію, а з набуттям статусу ОТГ бюджет 
розвитку громади (те, що можна спря-
мовувати на капітальні видатки) стано-
витиме 10 мільйонів гривень. Сумніва-
юся, що такими коштами можуть похва-
литися, наприклад, Старі Богородчани, 
Печеніжин чи Тлумач.

Як відомо, на території Угринівської 
сільської ради існує низка стабільно пра-
цюючих суб’єктів господарювання, до ре-
чі й половина радіозаводу, чи ВО «Карпа-
ти» розташована на Угринівській землі. А 

як відомо, 60% податку з доходів фізичних 
осіб (простіше кажучи, із зарплати), яких 
ми зараз не бачимо, буде надходити до 
ОТГ. На реалізацію масштабних проек-
тів об’єднана громада залучатиме кошти 
Фонду регіонального розвитку, інвесторів.

То я хочу спитати: яким чином по-
тенційна Угринівська ОТГ не спроможна? 
Мені здається, що люди, які довго пра-
цюють на державній службі, керуються 
не законом, а вказівками та інформа-
цією, яку їм спускають згори. А тому й 
гальмують важливі процеси.

Є у Мирослава Вівчаренка ще один 
аргумент на користь спроможності май-

бутньої об’єднаної громади. Цей аргумент 
в буквальному розумінні очевидний: со-
ціальний розвиток і розбудова села.

У квітні цього року тут розпочали 
реалізацію масштабного проекту – бу-
дівництва каналізаційного колектора 
вартістю 16 мільйонів гривень. Наразі 
завершуються роботи на клузівській те-
риторії, а за сприятливих погодних умов 
до кінця року планують зробити перехід 
через вулицю Галицьку та під колією. 
Як наголошує сільський голова, завдяки 
народному депутату України Михайло-
ві Довбенку, у 2017 році з державного 
бюджету на цей проект було виділено 
чотири мільйони гривень, які недавно на-
дійшли до сільської ради. Пан Довбенко 
дотримав слова, з вдячністю зазначає 
М. Вівчаренко й додає, що сільська ра-
да переказала на роботи два мільйони 
власних коштів, а відтак є сподівання, 
що за два роки Угринів матиме систе-
му водовідведення. Паралельно розро-
бляється документація на прокладання 
бічних колекторів. Одночасно виготов-
лено проект спорудження водогону для 
горішньої та центральної частини села, 
кошторисна вартість якого шість міль-
йонів гривень.

Ще більш грандіозний проект – роз-
ширення Угринівського навчально-ви-
ховного комплексу з дитсадком на шість 
груп, спортивним залом і приміщення-
ми для майстерні. У контексті освітньої 
реформи НВК в Угринові розглядають 
як опорну триступеневу школу, яка має 
давати випускникам професійну освіту 
– тому й працюють над розширенням 
шкільних площ. А тим часом до кінця 
року планують подати на експертизу й 
проект реконструкції Угринівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів.

Погодьтеся, мало де сьогодні в сіль-
ській місцевості школи мусять працювати 
у дві зміни, наповнені класи. А в Угринові 
так є. Це підтверджує директор Угринів-
ського НВК Світлана Євгейчук, зауважу-
ючи, що й наступного року матиме кло-
поти з прийомом учнів. Нині в Угринові 
70 першачків. Завдяки сільській раді та 
допомозі з району, розповідає Світлана 
Орестівна, упродовж двох років за час 
літніх канікул вдалося переобладнати 
роздягальні та підсобні приміщення ак-
тового залу в повноцінні класні кімнати 
для початкової школи – влітку 2016-го 
здійснили добудову та відкрили класи, 
а влітку 2017-го зробили коридор та вну-
трішню стіну актового залу.

Цього року сільська рада надала 
субвенцію районному бюджету на по-
кращення матеріальної бази угринів-
ських шкіл в сумі 270 тис. грн. 200 ти-
сяч з бюджету виділили на оздоблен-
ня церкви, 105 тисяч – на матеріальну 
допомогу малозабезпеченим, а також 
учасникам АТО. В селі відремонтовано 
дороги, прокладено вуличне освітлення, 
бруківку, обладнано автобусні зупинки. 
Функціонують спортивні об’єкти, три ди-
тячі майданчики, ФАПи тощо.

– Ми давно готувалися до територі-
ального об’єднання, – резюмує Мирослав 
Вівчаренко. – Маємо для того належну 
інфраструктуру, будуємо й розширюємо. 
Завершується реконструкція будівлі, де 
розташовувалася на одному поверсі сіль-
ська рада. Зараз це повноцінний адмін-
будинок, в якому будуть функціонувати 
центр надання адміністративних послуг, 
поштове відділення, будуть встановлені 
термінали тощо. У цьому будинку перед-
бачено місце для всіх служб. 

Підготував Володимир ЗАНИК

Тут пролягає теплотраса

Реконструкція адмінбудинку: 
1 червня 2017 р. і 14 листопада 2017 р.

У першому класі НВК людно

Директор НВК С. Євгейчук

М. Вівчаренко
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Виконавчий комітет Тисменицької міської ради 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

головного бухгалтера — начальника відділу 
бухгалтерського обліку і звітності 

Вимоги до кандидатів: 
— повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 
— стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та 

державній службі на керівних посадах не менше 3-х років або стаж роботи за 
фахом у бюджетних установах не менше 5-х років; 

— вільне володіння державною мовою; 
— володіння комп’ютерною технікою, навички роботи з основними програмами 

на комп’ютері та роботи з експлуатації спеціалізованих програмних комплексів. 
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взя-

ти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: 
— заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заяв-

ника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на служ-
бу в органи місцевого самоврядування та проходження служби; 

— заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; 
— одну фотокартку розміром 3 х 4 см; 
— документи про освіту; 
— Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-

рактеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запо-
бігання корупції»; 

— паспорт громадянина України; 
— довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; 
— письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних»; 
— військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 
— копію трудової книжки. 
Документи від кандидатів приймаються протягом 30 календарних днів з 

дня опублікування цього оголошення. 
Кандидати допущені до участі у конкурсі, складають іспит на знання Кон-

ституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших 
законодавчих та нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функці-
ональних повноважень. 

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати 
праці надається конкурсною комісією. 

Заяви приймаються за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 32, 2-й по-
верх, приймальня, тел.: 2-44-54.

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
посадової особи місцевого самоврядування — 

спеціаліста І категорії апарату виконавчого комітету 
Тисменицької міської ради 

Вимоги до кандидатів:
— повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста ;
— стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування 

чи на державній  службі не менше одного року або стаж роботи за фахом не 
менше 2-х років;

— вільне володіння державною мовою;
— володіння комп’ютерною технікою.
Для участі у конкурсі подаються документи:
— заява про участь у конкурсі;
— особова картка форми П2-ДС з додатком 1 та автобіографією;
— копія (-ї) диплома (-ів) з додатком (-ами), інших документів про освіту, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації;
— декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-

рактеру за минулий рік за встановленою формою ;
— копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
— копія військового квитка (у разі наявності);
— копія трудової книжки;
— дві фотокартки розміром 3х4 см.
Додаткова інформація:
1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня 

опублікування оголошення про проведення конкурсу.
2. Учасники конкурсного відбору мають дати згоду на збір та обробку їх 

персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних», а переможець конкурсного відбору, який претендуватиме на зайняття 
посади посадової особи місцевого самоврядування, у встановленому порядку 
підлягатиме перевірці відповідно до Закону України «Про очищення влади».

3. Щодо часу та місця проведення конкурсу, основних функціональних 
обов’язків, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законо-
давства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, тощо інфор-
мація надається  під час особистого прийому за адресою: 77401, м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 32, другий поверх, приймальня, в робочі дні з 8.00 до 16.00 (обідня 
перерва з 12.00 до 13.00).

Лисецька селищна рада оголошує проведення 
земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки за кадастровим номером 

2625855600:01:001:1273, площею 0,0344 га, цільове 
призначення земельної ділянки 03.07 

«Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»
Ділянка знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький 

р-н, смт. Лисець, вул. Іваниківська 1а.
За додатковою інформацією щодо участі в аукціоні просимо звертатися за 

адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Івано-Франківськ, 
вул. Грушевського, 11.

Пожежна небезпека 
опалювального сезону
З настанням холодної пори року та початком опалювального сезону різко 
збільшується кількість пожеж, які виникають у житловому секторі. Найбіль-
ше загорань трапляється внаслідок порушення правил технічної експлуатації 
електричних обігрівальних приладів та правил пожежної безпеки під час ви-
користання пічного опалення.

Для попередження пожеж при ко-
ристуванні пічним опаленням необхід-
но дотримуватись елементарних пра-
вил експлуатації. Перед початком, а 
також протягом усього опалювального 
сезону, слід очищати димоходи та печі, 
щоб не сталось займання сажі. Димові 
труби та стіни на горищі, через які про-
кладено димові канали, повинні бути 
відремонтовані, заштукатурені та побі-
лені. Біля кожної печі перед топковим 

отвором на підлозі слід розмістити ме-
талевий лист розміром не менше 0,5 х 
0,7 м. Крім того, не допускається ви-
користовувати для розпалювання лег-
козаймисті та горючі рідини, залишати 
печі без нагляду або доручати нагляд 
за ними малолітнім дітям. Не можна 
експлуатувати нагрівальні прилади з 
відкритими дверцятами, сушити на них 
одяг, дрова та інші матеріали. Усі опа-
лювальні установки повинні відповіда-

ти протипожежним вимогам стандар-
тів, будівельних норм та інших норма-
тивних актів.

Щоб уникнути біди під час екс-
плуатації електронагрівальних при-
ладів, передовсім слід перевіряти 
справність штепсельних з’єднань та 
електророзеток, регулярно очищати 
від пилу і встановлювати лише на не-
горючій основі.

Працівники Тисменицького РВ 
ДСНС просять мешканців краю дба-
ти про належний протипожежний стан 
власних помешкань та дотримуватись 
елементарних правил пожежної безпе-
ки в побуті. Пам’ятайте: дотримання цих 
простих, але вкрай необхідних правил, 
допоможе зберегти ваше житло, майно 
та найголовніше – життя!

Ігор ДМИТРІВ, начальник Тисмениць-
кого РВ ДСНС України в області

Солдатські обличчя 10-ї бригади
Петро Іванович Мохорук – старший сержант і фахівець 

артилерійської розвідки. Родом військовослужбовець з Го-
роденківського району, де його повернення з війни чекають 
дружина і донька. 

Коли розпочалася російська окупація Донбасу, Петро 
Іванович відразу пішов у військкомат – але потрапити до 
армії завадили непередбачені сімейні обставини. Та поклик 
серця, – посміхається старший сержант, – допоміг перебо-
роти усі перешкоди і вирішити усі проблеми: у 2016 році він 
підписав контракт зі Збройними Силами України й уже рік 
захищає Україну. На моє запитання, скільки часу ще зби-
рається служити, Петро Іванович відповідає просто: слу-
житиме стільки, скільки буде потрібно, або поки не пере-
можемо у цій війні.

Наостанок розмови передає привіт родині та односель-
цям з Топорівців, а потім пропонує мені чаю з медом. Поки 
на пронизливому холоді я ковтаю гарячий і чорний, як смо-
ла, напій, військовослужбовець розповідає, які у нього чудові 
дружина і донька та як він за ними скучив…

Майстер деревообробних станків у цивільному житті – у 
війську Петро Мохорук користується беззаперечним автори-
тетом та повагою побратимів.

Михайло КУЧЕРАК

Довідково:
 При вступі на службу до 10-ї 

Окремої гірсько-штурмової бригади, яка 
дислокується в Коломиї, з новобранцями 
укладають контракт: з військовослуж-
бовцями рядового складу – строком від 
шести місяців (для учасників АТО) або 
на три роки; з військовослужбовцями 
сержантського та офіцерського скла-
ду – строком від трьох до п’яти років. 
Проходження служби у Збройних силах 
України дає можливість безкоштовно 
здобути вищу освіту, отримати земельну 
ділянку, а також право стати на житло-

ву чергу для безкоштовного отримання 
житла та інші пільги.

Грошове забезпечення військо-
вослужбовців визначається посадою, 
військовим званням, кваліфікацією, тер-
міном та умовами проходження військо-
вої служби. Солдати на найменших по-
садах у зоні проведення АТО отримують 
від 11600 грн., офіцери – від 12600. Для 
вирішення соціально-побутових проблем 
один раз на рік надається матеріальна 
допомога у розмірі місячного окладу 
грошового утримання. За зразкове ви-
конання службових обов’язків випла-

чується одноразова допомога у розмі-
рі двох місячних окладів. При переїзді 
до нового місця служби виплачується 
грошова допомога у розмірі 100% місяч-
ного грошового забезпечення та 50% на 
кожного члена сім’ї.

  Потрапити на службу до 10-ї 
ОГШБр можна за будь-якою військово-
обліковою спеціальністю – через спів-
бесіду у Коломиї (за місцем постійної 
дислокації частини). 

Телефони для довідок: 
(066) 174-88-34, (097) 755-29-11, 
(098) 871-68-33.

Втрачене свідоцтво про право власності на домоволодіння, видане 
04.07.2010 р. Клубовецькою сільською радою за адресою: с. Клубівці, вул. І. 
Франка, 122 на ім’я Парадна Мирослава Михайлівна, вважати недійсним.

Втрачен і  св і доцтво  про 
право  власност і  на  домово -
лодіння  №  25886165 ,  видане 
12 .02.2009 р .  Милуванською 
сільською  радою  за  адресою : 
с .  Милування ,  вул .  Шевченка , 
3 4 ,  та  св ідоцтва  про  право 
власност і  на  земелн і  ділян -
ки  №  2625883001:02:003:0551, 
№  2625883001:02:003:0549,  № 
2625883001 :02 :003 :0550 ,  ви -
дані  на  ім ’я  Коновалова  Ма -
рія  Василівна ,  вважати  недій-
сними .

Знову в районі сказ
Дев’ятого листопада в Тисмениці 

відбулося засідання Державної над-
звичайної протиепізоотичної комісії 
при районній державній адміністра-
ції, яке провів перший заступник го-
лови Тисменицької районної держав-
ної адміністрації Володимир Заник. 
Причиною засідання став випадок, що 
напередодні трапився у с. Підлужжя. 
Безпритульний кіт вкусив мешканку 
села. Як показали лабораторні дослі-

дження, тварина була хворою на сказ. 
Медики Лисецької РЦЛ призначили 
потерпілій курс лікування антирабіч-
ними препаратами.

Обговоривши ситуацію, комісія 
оголосила неблагополучним зі сказу 
тварин населений пункт с. Підлужжя 
Тисменицького району з прилегли-
ми до села лісовими та польовими 
угіддями та визначила території с. 
Підпечери загрозливою зоною. Від-

повідно накладено карантинні об-
меження.

Усі необхідні заходи безпеки про-
водять Держпродспоживслужба, вете-
ринарна та медична служби району, ко-
ристувачі мисливських угідь, виконав-
чий комітет Підлузької сільської ради. 
Спеціалісти Держпродспоживслужби 
розробили план заходів з профілакти-
ки та ліквідації сказу.

Управління Держпродспоживслужби 
в Тисменицькому районі

Оголошення 
Черніївська сільська рада нагадує про прийняття рішення «Про внесення 

змін до генерального плану с. Черніїв» від 30 травня 2017 року та запрошує 
взяти участь у громадських слуханнях 18.12.2017 р. о 10:00 в залі засідань ви-
конавчого комітету Черніївської сільської ради (вул. Стасюка, 4, село Черніїв) з 
обговорення внесення змін до генерального плану с. Черніїв. 

Посадова особа, яка забезпечує роботу з розгляду та врахування пропозицій 
громадськості: І. Турів, землевпорядник Черніївської сільської ради.
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Овен
Наступного тижня вам пощас-
тить у вирішенні матеріальних 
питань. Є можливість непогано 
заробити. Перш ніж виявляти на 
роботі ініціативу та хапатися за 

всі проекти, вам варто правильно спланува-
ти свій розпорядок дня. Не забувайте про 
здоров’я і правильне харчування. Ближче 
до вихідних ви відчуєте приплив енергії і сил.

Телець
Телець прекрасно розуміє, 
що здатний на більше і гід-
ний підкорювати ці верши-
ни. Вам пора діяти, посту-

пово розкривати свій потенціал, екс-
периментувати з різними хобі. Не про-
пустіть можливість самореалізуватися, 
зараз саме час. 

Близнюки
Тиждень буде складатися мак-
симально сприятливо. Приді-
ляйте більше часу і уваги рід-
ним і друзям, робота вас так 

щиро зустрічати в дверях не буде. Пора 
влаштувати косметичний ремонт в квар-
тирі і затіяти потім генеральне прибиран-
ня. Не розраховуйте на якісь розважальні 
заходи на вихідних, краще почитати книгу. 

Рак
Вам вдасться наступного 
тижня налагодити контакти 
з близькими людьми. Пора 
переступити через свою гор-

дість і попросити вибачення. На роботі все 
буде складатися вдало, сприятливий пері-
од для подорожей, на вихідних можете до-
зволити собі коротку поїздку в інше місто. 

Лев
Ви будете раді раптовій пре-
мії. Найголовніше – тримати 
себе в руках і не витратити 
всі кошти відразу. Начальник 

поважає вас і готовий допомогти з про-
суванням по кар’єрних сходах. Леви, які 
вирішили змінити роботу, пора діяти не-
гайно, вам вдасться змінити своє жит-
тя на краще. 

Діва
Діви готові гризти граніт на-
уки – це найкращий час для 
навчання. Будь-які контроль-
ні тести будуть даватися вам 

легко, в тому числі і тести на кваліфіка-
цію. Не обмежуйте себе у спілкуванні, 
якщо запрошують друзі в караоке, по-
годжуйтеся. Друга половина тижня на-
лаштує на хвилю роздумів з приводу 
свого життя, оточення, хобі. 

Ваги
Вас постійно мучать якісь 
сумніви, і доводиться вирі-
шувати важливі питання на 
роботі і вдома. Переживан-

ня наче переслідують вас, і ви ніяк не 
можете їх позбутися. Постарайтеся не 
розповідати оточуючим про себе занад-
то багато інформації. Інтуїція готова на-
правляти вас в правильне русло, варто 
їй повністю довіритися. 

Скорпіон
Сміливо зміцнюйте відносини 
з партнером по бізнесу. Не за-
микайтеся в собі, обов’язково 
налаштовуйтеся на відкритий 

стиль поведінки і впевнено долайте труднощі. 
На роботі намагайтеся з колегами тримати 
дистанцію, не розповідати особливо про свої 
плани. Співробітництво буде взаємовигідним, 
тільки якщо люди менше знають про вас.  

Стрілець
Проявіть наполегливість і ціле-
спрямованість, тільки завдяки 
такій поведінці є можливість до-

сягти поставлених цілей. Перша половина 
тижня порадує фінансовими перспективами. 
Поступово підвищуйте планку і намагайтеся 
старанніше працювати над собою, тоді очі-
кування точно виправдають себе. 

Козеріг
Козерогам пора відкривати 
для себе нові горизонти умінь 
і знань, все буде складатися 

сприятливо. Удача на вашому боці і на 
особистому фронті очікується захоплю-
юча пригода. Вихідні можуть засмутити 
вас до глибини душі, інакше ви подиви-
теся на своїх друзів, плани будуть зірва-
ні, доведеться відправитися додому. 

Водолій
Прекрасний час для фінан-
сового планування та капі-
таловкладення. Тільки за-
здалегідь варто обдумати 

всі «за» і «проти» і тільки потім прийма-
ти стратегічно важливе рішення. Про-
явіть ініціативу і допоможіть близьким 
людям вирішити проблеми. 

Риби
Рибам варто максимально 
зосередитися на своїй робо-
ті, щоб заробити до Нового 
року на подарунки близьким 

людям. Оточуючі будуть розповідати 
вам про свої проблеми, не хамійте, кра-
ще проявіть співчуття. Вам терміново 
необхідно відволіктися від побуту, від-
правляйтеся в кіно, театр, кафе. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 20 по 26 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.
 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.
 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.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисмениця, 
101 кв. м, гараж, сарай, альтанка, город 
12 соток. Тел.: 095 066 35 47.
 Чавунні батареї, 60 секцій. Ціна 1000,00 
грн. Німецька колонка газова водонагрі-
вальна JUNKERS. Ціна 1000,00 грн. Краси-
лівський котел для опалення. Ціна 1000,00 
грн. Гаки для чавунних батарей 30 шт. 
Ціна 300,00 грн. Стальна труба діаметр 
100 мм, довжина 4 м. Ціна 400,00 грн. 
Тел.: 096 225 20 70, Руслан, м. Тисмениця.

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

  Телевізори, газові колонки б/в.  Недоро-
го. Тел.: 095 768 02 62, Тарас.
 Кінський плуг для колісниці, регіль мета-
лічний для мотоблоку, плуг ПН-2 для мо-
тоблоку. Виробник «Мотор-Січ». Тел.: 096 
225 20 70, Руслан, м. Тисмениця.

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. 
 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.

ТОВ «Профівеар Україна» 
запрошує на роботу прибиральницю.

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

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Вид цвітної ка-
пусти. 7. Німецький фізик-теоретик Макс 
…. 8. Дикий гірський баран. 12. «Букет» 
звуків. 13. Жіноче півпальто вільного 
крою. 14. Бавовняна тканина яскраво-
червоного кольору. 17. Опера австрій-

ського композитора Альбана Берґа. 18. 
Старовинна коштовна шовкова ткани-
на. 20. Шахова фігура. 23. «Засуджують 
те, чого … розуміють» (Квінтіліан). 24. 
Сцена в цирку. 25. Алкогольний напій. 
26. Український письменник Іван …. 30. 

Сталевий канат. 31. Кавказький суп з 
баранини. 32. Листяне дерево. 35. Аф-
риканська країна. 36. Міжнародна мова. 
37. Місто в Болгарії. 40. Вид пінгвінів. 
41. Легкий найманий екіпаж. 43. Най-
менша пташка.

По вертикалі: 2. Дружина раджі. 
3. Ріка в Лаосі та В’єтнамі. 4. Топлене 
свиняче сало. 5. Рослинний світ. 6. Па-
лассів кіт. 9. В’ялена на сонці риба. 10. 
Східний десерт. 11. Вітрило. 15. Небес-
не тіло. 16. «… лише не відчувати своєї 
ганьби» (Паскаль). 18. Слуга-наглядач 
за жінками гарему. 19. Садово-парко-
ва споруда. 21. Настінний свічник. 22. 
Ритмічний наголос у вірші. 27. Нагрома-
дження уламків криги. 28. Стародавнє 
шумерське місто. 29. Споруда для бу-
дівництва або ремонту суден. 33. Щит 
Зевса. 34. Лавка для гребця у човні. 
38. Покровителька історії у грецькій 
міфології. 39. Французький модельєр. 
42. 3,14.

Відповіді на кросворд в № 45:
По горизонталі: 5. Марабу. 6. Барт-

ка. 10. Арак. 11. Октаедр. 12. Ніка. 13. 
Глясе. 15. Округ. 16. Бенді. 20. Смерч. 
21. Перрі. 22. Пінія. 23. Тушпа. 28. Котик. 
29. «Інших». 30. Едгар. 33. Стек. 35. Дра-
бант. 36. Каді. 37. Кюрасо. 38. Блават.

По вертикалі: 1. Урюк. 2. Оброк. 3. 
Чадра. 4. Ітон. 5. Мореля. 7. Аркада. 8. 
Стека. 9. Генуя. 14. «Сумніви». 17. Еврі-
під. 18. Ірбіс. 19. Перун. 24. Кортик. 25. 
Янтар. 26. Тиран. 27. Мафдет. 31. Одеса. 
32. Сталь. 34. Кюрі. 36. Ківі.
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Пальчиковий театр — 
втіха для дитини

Пальчиковий театр — це набір ігра-
шок — казкових персонажів, які мож-
на одягти на пальці й у такий спосіб 
наочно розіграти казку для малюків. 
Пропонуємо пальчиковий театр на чо-

тири казки: «Колобок», «Рукавичка», 
«Курочка Ряба», «Теремок».

Ним можна зайняти дитину в будь-
який час. Усі іграшки пошиті з фетру 
вручну та якісно. Це перевірено не тіль-
ки на власному досвіді, а й відомо з 
вражень великої кількості діточок, чиї 
батьки є нашими постійними клієнта-
ми. Такий театр можна використати 
і для домашнього розвитку малечі, і 
в дитячих садках. Ігри з допомогою 
пальчикового театру сприяють розви-

тку фантазії, уяви, пам’яті, вчать до-
броті, чуйності, чесності, сміливості, 
формують поняття добра й зла. Всі ді-
ти люблять слухати казки. Але коли 
казка оживає, коли герої починають 
рухатися і розмовляти, — для дітей це 
справжнє диво. Така іграшка стане чу-
довим подарунок від святого Миколая 
та на Різдвяні свята.

Звертайтеся за тел.: 
096 627 69 39, 
066 608 21 39.
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З ювілеєм!
16 листопада відзначає свій славний ювілей  чудова людина, 

колишня вчителька початкових класів, 
голова Профспілкового комітету Довгівського НВК,  

Ганна Михайлівна БЕЛЬБАС.
Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи щиро вітають Ганну 

Михайлівну з ювілеєм і дарують їй  щирі й теплі слова:

Нехай кожен день дарує щастя,
Нехай сонце всміхається завжди, 
Роки ніколи не постарять, 
Та не принесуть в дім біди. 
Людської любові бажаємо й тепла, 
Дружби, злагоди й достатку в родині, 
Щоб негода у безвість відійшла, 
А щастя залишилось віднині! 
Життя Вам – предовгі роки, 
Без горя, без сліз і без біди, 
Нехай буде радість у Вашій хаті 
Сьогодні, завтра, назавжди.

З ювілеєм!
Уся Пшеничниківська сільська рада, 
громади сіл Пшеничники та Погоня 

сердечно вітають із 60-річним ювілеєм 
настоятеля Святоуспенського 

василіянського монастиря у с. Погоня
отця Никодима ГУРАЛЮКА

і з великою повагою та любов’ю висловлю-
ють йому побажання усього найкращого. Нехай 
Господь зміцнює й надалі Вас у вашій вірі, дарує 
невичерпні сили на Ваше служіння, допомагає 
у кожному кроці, у кожній справі, гуртує нас на-
вколо Вашого доброго слова і вкладає у Ваші, 
отче, уста Свої перли мудрості. Залишайтеся нам 
прикладом оптимізму, християнської вірності, 
працьовитості! Щоб над виплеканим Вами від-
пустовим місцем у Погоні лунали все палкіші та 
багатоголосіші молитви, а Ваше серце раділо з 

цього. Нехай Богородиця, яку Ви маєте за матір і порадницю, горне Вас до свого 
серця, невпинно молиться за Вас і береже нам на ще довгі й плідні роки!

З ювілеєм!
Свій 60-річний ювілей відзначає знаний в ці-
лому районі і далеко за межами навіть Украї-
ни священик, ігумен погінського Святоуспен-
ського монастиря ЧСВВ, добрий знайомий і 

духовний наставник нашої редакції
отець Никодим ГУРАЛЮК.

Його праця на розбудову монастиря й палом-
ницького центру — доказ того, що в Бога нема 
неможливого, якщо служителеві Божому надій-
ними супутниками є постійна молитва, тверда 
й глибока віра, наполегливість і працьовитість. 
Нинішній Марійський духовний центр у Погоні 
збирає до себе тисячі віруючих. До гаряче любле-
ної отцем Никодимом і віднайденої в давньому 
чудотворному образі Погінської Богоматері припадають з молитвою й надією 
незчисленні прочани. Отець завжди випромінює радість, оптимізм і легко зара-
жає ними тих, з ким спілкується, кого навчає й благословляє. Очевидно, в цьому 
і є Божа мудрість. Тож щиро бажаємо отцеві, аби це Джерело світла й мудрості 
поїло його досхочу ще десятки літ, аж до сивої, мирної, глибокої старості. Нехай 
Господь нашепоче Вам ще не одну гарну ідею і дасть сили її здійснити. Нехай Ваші 
молитви завжди будуть почуті Богом, а Богородиця покриває Вас омофором від 
найменшого зла. Будьте натхенні Духом, веселі, здорові, щасливі на многії літа! 

А редакційні працівники завжди раді Вас бачити і чути Ваше Боже слово!

  ПОГОДА

У понеділок, 20 листо-
пада — дощ. Тем пера-
тура вночі: -2°С, вдень: 
+6°С. Вітер пів денно-
західний 3 м/с.

У вівторок, 21 листопа-
да — без опадів. Ніч на 
температура: 0°С, ден-
на: +2°С. Вітер пів нічно-
за хід ний 4 м/с.

У середу, 23 листопа-
да — сніг. Температура 
вночі: -1°С, вдень: +1°С. 
Вітер пів нічно-західний 
6 м/с.

У четвер, 23 листопа-
да – без опадів. Нічна 
тем пература: -1°С, ден-
на: +2°С. Ві тер півден-
но-східний 2 м/с.

У п’ятницю, 24 листо-
пада — без опадів. Тем-
пература вночі: -3°С, 
вдень: +2°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
20 листопада — Федора

  З Феодора-Студита стає холодно 
й сердито.

21 листопада — Михайла
  Якщо Михайло дощем служить — 

добру й суху весну ворожить.
  Іній — на великі сніги, а туман — 

на відлигу.
  Якщо відлига — не жди санного 

шляху до Миколи (19 грудня).
  Як на Михайла вітер з полудня, то 

буде тепло і до півгрудня.
  День на Михайла похмурий і на 

деревах іній — до хорошого врожаю.
  Від Михайла зима морози кує.
  Як Михайло закує, то Микола не 

розкує.
22 листопада — Мотрини

  Якщо на Мотринин день гусак ви-
йде на лід, то буде плавати по воді.

  Якщо в листопаді Мотря на бі-
лім коні приїде, то гостру зиму нам 
привезе.

  Після Мотрини зима встає на но-
ги, налітають морози.

  Іній на древах — на морози, туман 
— на відлигу.

Наостанок

Віват!
Колектив Тисменицького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді щиро вітає  з Днем народження директора 

Сергія Романовича КРУЛІКОВСЬКОГО.
Вітаємо зі святом та зичимо багато
Здоров’я та везіння, міцнючого терпіння,
Любові та поваги, таланту та наснаги,
Легкої Вам роботи, родинної турботи,
Доріг гладеньких самих, відносин бездоганних,

Товаришів відмінних та буднів позитивних!

Вітаємо!
Тисменицький районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді щиро вітає фахівця із соці-
альної роботи Ольгу Богданівну БАБ’ЯК з народжен-
ням синочка. 

Нехай Господь зішле дитині добру долю
І хай з небес охороняють ангелятка.
В душі хай квітне літо і не буде болю,
Нехай щасливим буде ваше немовлятко!

З ювілеєм!
Сільський голова Нових Кривотул, виконком і депутатський корпус щиро 
здоровлять із 40-річним ювілеєм колегу по праці, депутата сільської ради, 

чоловіка енергійного і дуже небайдужого до громадського життя
Михайла Михайловича ГОШІЯ.

Нехай Ваш щирий інтерес до громадських справ, до розвою нашої громади 
ніколи не гасне, нехай повага односельців, сер-
дечне тепло рідних та підтримка друзів допома-
гають Вам у цьому. Бажаємо, щоб доля була щас-
ливою, небо над Вами мирним і високим, щоб 
плани відзначалися сміливістю, а їх здійснення 
не було важким. Божої опіки над Вами, злагоди 
й достатку в домі, міцного здоров’я, довголіття 

і гарного свята у ці Ваші чудові ювілейні дні!

Золотий ювілей 
Надії Дейчаківської
Непомітно підкрадаються роки, і ось уже красивий ювілей постукав у двері 
до авторитетного педагога, коханої дружини, люблячої мами та доброї бабусі 
Надії Василівни Дейчаківської.
Надія народилася в Ямниці в сім’ї 

Василя та Ольги Масліїв, а її дитячі роки 
пов’язані з казковим краєм прикарпат-
ської Бойківщини. До семи років вона 
мешкала у селі Глибоке на Богородчан-
щині, звідки походили її батьки. Під му-
дрою опікою і пильним оком люблячого 
дідуся Василя й бабусі Анни маленька 
Надія робила перші життєві кроки. Ва-
силь Паливода, активний учасник укра-
їнського національно-визвольного ру-
ху, був добре знаний у Глибокому як ві-
домий цілитель і добрий господар. Рід 
Паливодів походив із Великої України 
й мав козацьке коріння. Тому україн-
ська ідентичність і бойовий дух роду 
має генетичну тяглість у всіх його носі-
їв. За свою підпільну діяльність проти 
окупаційного комуністичного режиму 
Василь Паливода десять років провів 
у тюрмі. Рідний брат бабусі Анни, Федір 
Лешко, у листопаді 1944 року в скла-
ді сотні УПА «Гамалії» героїчно заги-
нув при обороні повстанського штабу 
у селі Грабівка.

Дитинство, наповнене атмосферою 
українського патріотичного та християн-
ського виховання на фоні чудової приро-
ди, мало домінуючий вплив на інтелек-
туальне світосприйняття Надії Маслій. 
Після закінчення восьмого класу Ям-
ницької середньої школи вона вступила 
до Коломийського педагогічного учили-
ща. Була однією з найкращих студенток 
закладу, закінчила училище з відзнакою.

Свою вчительську працю розпо-
чала в 1987 році вихователем групи 
продовженого дня Сілецької восьми-
річної школи. Паралельно заочно на-
вчалася в Чернівецькому державному 
університеті на факультеті біології за 
спеціальністю «Біохімія». З 1988 року 
почала працювати вчителем біології та 
хімії. У Ямниці, де згодом продовжила 
педагогічну діяльність, Надія Василівна 
була відома як принципова та знаюча 
вчителька. Її учні неодноразово були 
переможцями районних та обласних 
предметних олімпіад та різних учнів-
ських конкурсів. 

Надія Дейчаківська активно ціка-
вилася питаннями екології як з причин 
навчальних потреб, так і для інформуван-
ня громади села про несприятливе еко-
логічне довкілля Ямниці та її околиць. 
Як результат цієї праці, у 2005 році вона 
підготувала до друку посібник для вчи-
телів з екології, який отримав схвальні 
відгуки педагогів та фахівців-екологів. 

З 2010 року Надія Василівна працює 
на посаді вчителя хімії в Українській гім-
назії №1 в Івано-Франківську. Її вихованці 
успішно виступають на учнівських пред-
метних олімпіадах, предметних турнірах 
та в різних етапах Конкурсу-захисту учнів-
ських наукових робіт Малої академії наук. 

Її учень, гімназист Роман Макаревич, у 
2016 році здобув ІІІ місце на ІV етапі Все-
української предметної олімпіади з хімії. 

У Тисменицькому районі Надію Ва-
силівну знають не тільки як педагога, 
але і як активістку екологічного та гро-
мадсько-політичного руху. У період укра-
їнського національно-державного відро-
дження кінця 80-х – початку 90-х років 
вона була учасницею патріотичних акцій 
українських організацій. У 2002 році була 
ініціатором створення в районі осередку 
політичного об’єднання «Батьківщина», 
стала його першим керівником. Двічі, в 
період з 2006 до 2015 року, обиралася 
депутатом Тисменицької районної ради 
від цієї політичної сили. Працювала ак-
тивно, сумлінно, виконуючи обов’язки 
голови комісії районної ради з екології 
та природокористування. Її активна жит-
тєва позиція і турбота за перспективи 
чистого довкілля для нашого краю не 
завжди з розумінням сприймалися ке-
рівництвом окремих владних структур 
та суб’єктів господарської діяльності, 
але ця позиція завжди знаходила під-
тримку серед простих людей і в актив-
них небайдужих громадян нашого краю. 

У переддень золотого ювілею вчите-
ля і прекрасної людини близькі, знайомі, 
колеги-педагоги та однопартійці бажа-
ють Надії Василівні Дейчаківській до-
брого здоров’я, родинного процвітання 
та успіхів у всіх її починаннях та добрих 
справах. Любові й достатку!


