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Дорога тисменицька громадо!
Щиро вітаю вас із довгоочікуваними і світлими святами – Новим Роком та 

Різдвом Христовим! Це усіма нами з дитинства улюблені й радісні дні, наповне-
ні світлом спільної радості, веселощів, очікування дива, душевного тепла і надії.

Нехай прекрасні зимові свята принесуть нам мир, спокій і злагоду, впевненість 
у майбутньому! Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і 

благополуччя! 
Нехай новонароджений Спа-

ситель вислухає всі наші молитви, 
збереже наш народ і нашу державу 
в мирі й гаразді та обдарує своїм 
небесним благословенням.

Веселих свят Різдва Христо-
вого, смачної куті та щасливого 
нового року!

Христос народився! 
Славімо Його!

Тисменицький міський 
голова Степан СВОРАК

Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 0°С, 
вдень: +7°С. Вітер пів-

денно-східний 2 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+4°С, вдень: +11°С. Вітер півден-
ний 2 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна тем-
пература: +3°С, денна: +11°С. Вітер 
північно-східний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 8 стор.

 Вифлеємський 
вогонь долає 
кордони, 
єднає християн

 стор. 1, 2

 Січневі пенсії 
2018 — 
в грудні 2017-го

 стор. 3

 Вільна у вільній 
державі
Патріотична історія 
очима школярів

 стор. 4

 «Гаряча» 
спортивна зима

 стор. 5

Шановні краяни!
Щиро вітаю із Новим роком та Різдвом Хрис-

товим кожну християнську родину. Нехай ваші сер-
ця сповняться теплом і радістю, які несе у кожну 
домівку сяйво Різдвяної зорі і дзвін щирої коляди. 
Нехай відступлять у ці дні незгоди і негаразди, зник-
нуть смуток та печаль, бо приходить на нашу землю 
світлий празник Різдва Христового.
Різдвяна нічка особлива: Христос родився на землі!
Хай буде свято це щасливим, хай сяє зіронька в імлі!
І лине променем сріблястим, на щастя-долю у ваш дім,
Надія й віра і все краще, хай будуть оберегом в нім!

Христос рождається!

З повагою — депутат 
Івано-Франківської обласної ради фракції ВО «Батьківщина» Василь ГЛАДУН 

Наприкінці грудня представники Української 
скаутської організації «Пласт» із Березівки при-
несли Вифлеємський вогонь миру до адміністра-
тивного будинку районної влади Тисмениччини. 
Їх гостинно зустріли перші особи району – голова 
Тисменицької районної державної адміністрації 
Іван Семанюк, голова Тисменицької районної ра-
ди Тетяна Градюк, заступники голів району, пра-
цівники апарату РДА та виконавчого апарату ра-
йонної ради.

Вже другий рік поспіль пластуни із Березівки 
передають вогонь зі Святої землі як знак миру та 
благополуччя, сподіваючись, що поширення Вифле-
ємського вогню допоможе Україні здобути довго-
очікуваний мир, подарує спокій і затишок у кожну 
оселю, сприятиме зустрічі величних зимових свят у радіс-
ній родинній атмосфері.

Діти та їх наставник – священик церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці у с. Березівка о. Богдан Рудницький колядували, 
бажали миру для України, успіхів у добрих справах на благо 
Тисмениччини, веселих свят Різдва Христового та Нового року. 

 «Навіть якщо вогник загасне – це не страшно, — переко-
нує о. Богдан Рудницький, — його можна запалювати знову, і 
властивості не зміняться».

Керівники Тисмениччини подякували пластунам за чудові 
різдвяні привітання й передали солодкі дарунки.

Наталія ПАЛАГІЦЬКА 

Вифлеємський вогонь миру 
в Тисмениці 

В різдвяну ніч хай Вас благословляє Ісусика малесенька рука.
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Дорога стриганецька громадо! 
В році новому бажаю бачити тільки хороше в навколишньому світі 

і знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати 
свої мрії. Щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щас-
тя. Бажаю цінувати все, що у нас є, і насолоджуватися кожною мит-
тю свого життя.

В Новий рік, в Різдво Христове будьте радісні, панове!
Хай до вашої оселі колядки прийдуть веселі, 
Буде щастя і здоров’я, в справах лад, комора повна, 
А на вашому столі — паляниці запашні. 
Щоб ви нас не забували, з нами завжди справу мали, 
Хай завжди щастить і всюди, з вами хай добробут буде!

Сільський голова Стриганців Андрій МАКСИМІВ 

Вифлеємський 
вогонь миру — 
у кожен дім

Передвісник різдвяних свят – Вифлеємський вогонь миру уже 
горить в домівках українців. Символ тепла, злагоди та душевного 
спокою долає кордони і єднає християн по всьому світу. Щоро-
ку вогонь беруть із місця народження Ісуса Христа у Вифлеємі, 
а далі палаючий вогник із рук в руки мандрує  у домівки віру-
ючих. Допомагають передавати естафету молодіжні скаутські 
організації по всьому світу. В Україні цю поважну місію несе На-
ціональна скаутська організація – «Пласт». 

Уже вдруге Агрохолдинг  «МРІЯ» під-
тримує пластунів у реалізації акції  пе-
редачі священного сяйва. Таким чином 
Компанія долучилась до поширення Ви-
флеємського вогню миру у всіх областях 
своєї присутності, а це: Тернопільська, 
Хмельницька, Івано-Франківська, Львів-

ська, Чернівецька, Рівненська області. Во-
гонь передають у громади, лікарні, школи, 
адмінустанови. 

Агрохолдинг «МРІЯ» для реалізації акції 
виділив 100 тис. грн. За ці кошти виготовили 
спеціальні дерев’яні лампадки, тематичні ка-
лендарі, буклети.  Крім того, Компанія взяла 

на себе усі транспортні витрати, пов’язані 
із перевезенням священного сяйва.   

Агрохолдинг «МРІЯ» вкотре підтримує 
християнську  акцію, адже розуміє усю важ-
ливість духовного братерства українців у не-
легкий для країни час. Такі акції допомага-
ють зберегти душевний спокій та зміцнити 
віру у серці кожного християнина. 

«Вифлеємський вогонь  – це міжнародна 
акція, яка є уособленням миру, любові і до-
бра, — зазначає Назарій Карпин, координатор 
проекту в Агрохолдингу «МРІЯ». – Тому ми не 
могли залишитись осторонь цієї ініціативи і 
хочемо, щоб кожен бажаючий зміг принести 
спомин про народження Христа у власний 
дім. Минулорічний досвід показав, наскіль-
ки громадам важлива така духовна ініціати-
ва, адже громади урочисто зустрічали благо-
датний вогник, збираючись цілим селом».

Тепло Вифлеємської зірки почали пере-
давати ще в кінці грудня, щоб кожен вірянин 
зміг ним запалити свічку на Святу Вечерю. А 
зберігатиметься священний вогник у домівках 
до 19 січня, після цього його можна погасити. 

Ірина ПИСКУР

Дорога громадо сіл Майдан, Нова Гута і Ценжів!
Щиросердечно вітаю Вас з Новим роком і Різдвом Христовим. 

Нехай ці світлі зимові свята будуть радісними та щедрими, прине-
суть нашим родинам щиру втіху і любов, закладуть основу на цілий 
рік. Міцного Вам здоров’я, достатку та добра, Божого благословення 
на добрі справи.

Микола ІВАНЕНКО, депутат Тисменицької районної ради

Товарна біржа «Західна-Універсальна» 
проводить аукціон з продажу майна 
комунальної власності територіальної 

громади сіл Нові Кривотули та Терновиця
Аукціон відбудеться 15 лютого 2018 року о 12.00  за адресою: 

76018, м. Івано-Франківськ,  вул. Грушевського, 11, 4 поверх (зал 
засідань).

Лот 1. Цілісний майновий комплекс «Еліта» , що знаходиться за 
адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Нові Криво-
тули,  вул. Грушевського, 54:

— приміщення комплексу загальною площею 468,2 м кв.;
— рухоме майно та обладнання комплексу.
Стартова ціна продажу цілісного майнового комплексу стано-

вить 660 000 грн.
Ознайомлення з об’єктом продажу здійснюється за його міс-

цезнаходженням.
Додаткову інформацію можна отримати в організатора аукціону 

— ТБ «Західна-Універсальна» за тел.: 0503887323 або шляхом направ-
лення запиту на адресу електронної пошти: tb_zahidna_universal@i.ua.

Суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, які ба-
жають взяти участь в аукціоні, подають заявку та документи про 
сплату реєстраційного та гарантійного внесків за адресою: м. Іва-
но-Франківськ,  вул. Грушевського, 11, каб. 213.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких 
документів: 

покупці – юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аук-
ціоні додають: 

—  копії установчих документів; 
— копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців або Свідоцтва про державну реєстра-
цію підприємства; 

— копія рішення про призначення керівника підприємства; 
— довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями 

на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону; 
— паспортні дані та копії ідентифікаційного коду уповноваже-

них осіб; 
— довідка про банківські та інші  реквізити підприємства; 
— документи (копії платіжних доручень), що підтверджують пе-

рерахування гарантійного та реєстраційного  внесків;
покупці – фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукці-

оні додають: 
— копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців або Свідоцтва про державну реєстра-
цію (для суб’єктів підприємницької діяльності); 

— паспортні дані та копія довідки про надання ідентифікацій-
ного коду; 

— довідка про відкриття рахунку в банківській установі; 
— документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтвер-

джують перерахування гарантійного та реєстраційного внесків. 
Копії документів заявника — юридичної особи та фізичної осо-

би — суб’єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх 
печатками, фізичної особи – її підписом (за умови пред’явлення 
всіма покупцями оригіналів документів). У разі непред’явлення за-
явником оригіналів документів приймаються лише нотаріально по-
свідчені копії документів.

Гарантійний внесок складає 10% (десять відсотків) від почат-
кової вартості лота – 66 000 грн.

Гарантійні внески вносяться на поточний рахунок біржі: 
Товарна Біржа «Західна-Універсальна”,  код ЄДРПОУ 35022850, 

п/р 26004491828 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, при-
значення платежу: «Гарантійний внесок  за участь в аукціоні з про-
дажу майна «Еліта»;

реєстраційний внесок в розмірі 1600,00 грн на рахунок організатора 
аукціону: Товарна біржа «Західна-Універсальна”, код ЄДРПОУ 35022850, 
п/р 26006115469 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805 призна-
чення платежу: «Реєстраційний внесок за участь в аукціоні, без ПДВ».

Всі витрати, пов’язані з організацією та проведенням аукціону, 
сплачує Переможець аукціону.

Кінцевий термін прийому заяв – 9 лютого 2018 року до 15.00.

«Сміття – депутатам під хату!»
Це, напевно ж, перебільшення, але така репліка прозвучала та навіть отримала схва-
лення на зборах виборців села Драгомирчани третього січня, коли зайшла мова про 
те, що сільський бюджет сільської ради на 2018 рік не прийнятий, а відтак сільська 
рада не може проводити будь-які виплати. Власне, за формою, збори виборців, на 
яких проводилась письмова реєстрація присутніх, можна назвати звітом сільського 
голови Степана Дем’яніва про роботу в 2017 році, якби не ота суттєва обставина: по-
рушуючи Бюджетний кодекс, депутати сільської ради не прийняли у встановлений 
термін бюджет через відсутність кворуму, і, схоже, частина цих депутатів свої пред-
ставницькі повноваження виконувати не бажають. Ніхто з 14 депутатів сільської ра-
ди не прийшов і на ці збори.

Суть проблеми викладена у Відкрито-
му зверненні представників громадськості 
Драгомирчан, яке вони поширили ще в кінці 
минулого року.

«Відкрите звернення
Шановні можновладці!

Громада села Драгомирчани звертаєть-
ся до Вас з проханням допомогти нам якось 
прожити наступний рік! Справа в тому, що де-
путати нашої сільської ради не тільки циніч-
но вкрали землю у дітей. Згідно з Генераль-
ним планом села, на цих землях мали бути 
школа, садок (якого в селі взагалі немає) і 
стадіон. Натомість можновладці виділили 
ділянки собі, своїм родичам та працівникам 
правоохоронних органів.

Дізнавшись про такі неправомірні дії, гро-
мада села відстояла свої права та перекона-
ла депутатів скасувати грабіжницьке рішення.

Згодом більшість депутатів вирішили, так 
би мовити, помститись громаді. З кінця липня 
2017 року сесія сільської ради не збиралась вза-
галі, село не могло освоїти кошти, які були на 
рахунку сільської ради, та повноцінно функці-
онувати. Згодом депутати все ж таки прийшли 
на сесію та прийняли необхідні рішення. На 
жаль, їхнє волевиявлення було тимчасовим. 
Вже 21.12.2017 року на чергову сесію сільської 
ради депутати Драгомирчанської сільської ра-
ди не з’явились, а саме: Шпитальна М.М., Бо-
рис Л.В., Штундер І.Я., Михайлюк М.В., Лучків 
В.С., Лущак В.О., Росткович Ю.Б.

На цій сесії мали розглянути вкрай важ-
ливе питання – бюджет села на 2018 рік. Ви-
никає запитання: яким чином громада буде 
жити протягом наступного року?

Для нас це дуже болюче питання, оскіль-
ки ми щиро віримо у реформи в державі та 
підтримуємо їх.

Поки наші хлопці віддають своє життя 
на Сході, ми не маємо жодного права тер-
піти хабарницьку та злодійську владу, яка 
зневажливо ставиться до своїх обов’язків, 
у рідному селі! Люди щиро сподіваються на 
Ваше розуміння та підтримку.

Просимо нас почути!
         28 грудня 2017 р.
З повагою громада села Драгомирчани»
Проблема з вивозом сміття лише одна 

з незначних для поточної ситуації в Драго-
мирчанах. Як повідомив С. Дем’янів, торік 
шляхом самооподаткування громада зібрала 
на вивіз сміття більше 12 тисяч гривень, а з 
сільського бюджету за цю послугу заплатили 
понад 70 тисяч. У січні сміттєвози ще заби-
ратимуть сміття, а що далі? За відсутності 
бюджетного рішення сільська рада не змо-
же оплачувати й енергоносії, здійснювати 
будь-які роботи. Через те, що на попередніх 
сесіях не було кворуму, не освоєна значна 
частина торішніх асигнувань…

У спілкуванні з односельчанами активіс-
ти розповідали в деталях про те, як групами 
ходили до депутатів додому, просячи прийти 
на сесію, в яких тонах і виразах їм відмовля-
ли. Подейкують, що депутати-опортуністи по-
ставили умову: прийдуть і проголосують за 
бюджет, якщо першим пунктом порядку ден-
ного стоятиме і буде проголосоване питання 
про відновлення рішення від березня минулого 
року, яким їм виділяли слічні земельні ділянки.

Як відомо, влітку минулого року Дра-
гомирчанська громада продемонструвала 
неабияку рішучість та витривалість, на кіль-
ка діб заблокувавши на території села ав-
тодорогу державного значення Н-09 та до-
бившись відміни грабіжницького, з їх точки 
зору, рішення про виділення земельних ді-

лянок в центрі села поруч з церквою самим 
же депутатам.

Більше того, сільські активісти провели 
величезну роботу аби добитися перевиборів 
депутатського корпусу сільради. Про пере-
петії цього виснажливого процесу вони роз-
повіли односельчанам на зборах третього 
січня. Шляхом подвірного обходу громадян 
члени ініціативної групи зібрали достатню 
кількість підписів за відкликання депутатів 
на 10 з 14 сільських виборчих округів. Для 
того, аби були призначені дострокові вибори 
на цих округах, забракло небагато – переві-
рити достовірність відомостей, зазначених у 
підписних листах. Це мали зробити відповід-
ні служби нацполіції, але, кажуть, дільничний 
поліцай спромігся цю роботу «провалити». 
Відмовили активістам у держреєстрі вибор-
ців, аргументуючи тим, що така процедура не 
прописана в службових положеннях.

Про ситуацію в Драгомирчанах знають і 
в Адміністрації Президента України, і в про-
фільному комітеті Верховної Ради, і в ЦВК, 
запевняє голова сільської громадської ор-
ганізації «Ваш добробут» Марія Крамар. (До 
слова, навіть під час відкриття мосту через 
Бистрицю Солотвинську активістка з Драго-
мирчан особисто зверталася про це до Пе-
тра Порошенка. А цими днями представники 
громадськості села докучають усім органам 
влади, аби забезпечити нормальну життє-
діяльність та відновити справедливість.

На зборах люди довідались ще одну но-
вину: один з депутатів та дружина іншого по-
дали до Тисменицького місцевого суду позо-
ви на сільську раду, вимагаючи повернути в 
силу рішення про виділення їм земель. Пер-
ші слухання по цих справах мають відбутися 
в середині лютого, а громадськість уже бе-
реться шукати адвоката і гроші на адвоката.

Водночас люди готові й до більш рішучих 
дій, але сподіваються, що найближчим часом 
таки буде оголошено про перевибори в селі.

Володимир ЗАНИК
P.S. За інформацією С. Дем’яніва, в су-

сідніх Крихівцях відбулися збори громадян, 
на яких більшість висловилася за утворення 
разом з Драгомирчанами об’єднаної терито-
ріальної громади.
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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:

РИМИКА Василя Івановича, 
8.01.1970 р. н., депутата районної ради;

ДІДЕНКА Олександра Леонідови-
ча, 11.01.1974 р. н., військового коміса-
ра Тисменицького районного військо-
вого комісаріату;

КОРОСТІЛЬ Наталію Василівну, 
12.01.1961 р. н., секретаря Підпече-
рівської сільської ради.
Хай доля намітить вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла.
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, мрії й думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедрая доля усміхалась не раз!

Пробне ЗНО-2018: 
читали, чули, знаємо!

У 2018 році для вступу до вищих навчальних закладів потрібні результати зо-
внішнього незалежного оцінювання. 

У 2018 році результати ЗНО з трьох предметів (українська мова і література 
(українська мова), математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ сто-
ліття), а також один навчальний предмет за вибором випускника) зараховуються 
як результати ДПА.

 Задля успішного проходження ЗНО Український центр оцінювання якості осві-
ти організовує пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Пробне ЗНО проводитиметься 24 березня 2018 року (українська мова і літера-
тура) та 31 березня  2018 року (інші предмети, винесені на ЗНО-2018). 

Кількість, форми, структура та складність завдань пробного ЗНО з кожного 
предмета відповідатимуть основному ЗНО. 

Мета пробного ЗНО – ознайомити з процедурою проведення ЗНО, з предмет-
ними тестами. 

Чим активніша участь у пробному ЗНО, тим вищими є статистичні результати 
в основному ЗНО. 

Отже, хто виявить бажання пройти пробне ЗНО, необхідно з 9 січня до 31 січ-
ня 2018 року зареєструватися, дотримуючись усіх вимог, на сайті Івано-Франків-
ського регіонального центру оцінювання якості освіти (ІФРЦОЯО) www.test.if.ua та 
оплатити участь у пробному тестуванні в банківських установах України, уважно 
перевіривши квитанцію про оплату у частині призначення платежу.

Вартість пробного тестування з одного предмета – 132 грн. 
Під час реєстрації самостійно обирати місто проходження пробного ЗНО із за-

пропонованого переліку. Про свої пункти проведення пробного ЗНО кожен  зможе 
самостійно дізнатись з інформаційної сторінки на сайті ІФРЦОЯО www.test.if.ua 
«Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» після 01 березня 2018 року. 

Багатоканальний номер «гарячої лінії» ІФРЦОЯО: (0342) 75-09-75, за яким 
можна отримати додаткову інформацію про зовнішнє незалежне оцінювання.

Р. СЕНЮК, методист 
районного методичного кабінету  відділу освіти Тисменицької РДА

Оголошення
5 лютого 2018 року о 15.00 у приміщенні Радчанської сільської ради Тисме-

ницького району за адресою: с. Радча, вул. С. Бандери, 26 відбудуться громад-
ські слухання щодо затвердження проекту детального плану території земель-
ної ділянки для будівництва АЗС з приміщеннями роздрібної торгівлі з продажу 
супутніх товарів (АЗК) та модуля для заправки автомобілів зрідженим газом 
(АГЗП) в урочищі «Коло бочок».

За попередньою інформацією, а також із пропозиціями звертайтеся у Рад-
чанську сільську раду, тел.: (03436) 46-2-16.

Тисменицька міська рада повідомляє про початок процедури розгляду та 
врахування пропозицій громадськості щодо розгляду містобудівної документації:

— для будівництва та обслуговування житлового будинку та  
господарських будівель по вул. К. Левицького в м. Тисмениця;

— для обслуговування складів з подальшою реконструк-
цією під житловий будинок та господарські будівлі по вул. 
К. Левицького, 87 в м. Тисмениця;

— для будівництва виробничо-складських приміщень в 
урочищі «Об’їзна дорога» на території Тисменицької міської 
ради, за межами населеного пункту м. Тисмениця.

Пропозиції  та  зауваження  від  фізичних  та  юри-
дичних  осіб  приймаються  до  5 лютого  2018 року  за 
адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 32 в  кабіне-
ті земельного  відділу (другий  поверх  міської ради). 
Громадські  слухання  будуть  проводитись  6 люто-
го  2018 року  о  14.00 в  залі  засідань  Тисменицької 
міської  ради. 

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради 
оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної 
посади посадової особи місцевого самоврядування  
спеціаліста І категорії з питань реєстрації місця 

проживання апарату виконавчого комітету 
Тисменицької міської ради 

Вимоги до кандидатів:
— повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рів-

нем  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 П-2ДС з додатком 1 та авто-

біографією;
— копія(-ї) диплома(-ів) з додатком(-ами), інших доку-

ментів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації;
— декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-

нансового характеру 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.

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради 
оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної 
посади посадової особи місцевого самоврядування — 
спеціаліста І категорії земельного відділу апарату 
виконавчого комітету Тисменицької міської ради 
Вимоги до кандидатів:
— повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рів-

нем  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 П-2ДС з додатком 1 та авто-

біографією;
— копія(-ї) диплома(-ів) з додатком(-ами), інших доку-

ментів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації;

— декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік за встановленою фор-
мою ;

— копії паспорта та реєстраційного номера облікової 
картки платника податків;

— копія військового квитка (у разі наявності);
— копія трудової книжки;
— дві фотокартки розміром 3х4 см.

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 спря-

мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спе-
ціаліста; 

— 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-и років; 

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

основними програмами на комп’ютері та роботи з експлуа-
тації спеціалізованих програмних комплексів. 

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним ви-
могам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до кон-
курсної комісії такі документи: 

— заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про 
ознайомлення заявника зі встановленими законодавством 
обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого 
самоврядування та проходження служби; 

— заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповід-
ними додатками; 

— дві фотокартки розміром 3х4 см; 
— документи про освіту; 
— Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за минулий рік за формою, передба-
ченою Законом України «Про запобігання корупції»; 

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

відповідно до Закону України «Про захист персональ-
них даних»; 

— військовий квиток (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних); 

— копію трудової книжки. 

Додаткова інформація:
1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведен-

ня конкурсу.
2. Учасники конкурсного відбору мають дати згоду на збір та обробку їх персональних даних відповідно до Закону Укра-

їни «Про захист персональних даних», а переможець конкурсного відбору, який претендуватиме на зайняття посади посадо-
вої особи місцевого самоврядування, у встановленому порядку підлягатиме перевірці відповідно до Закону України «Про 
очищення влади». Кандидати, допущені до участі у конкурсі, складають іспит на знання Конституції 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 функціональних повноважень.

3. Щодо часу та місця проведення конкурсу, основних функціональних обов’язків, умов оплати праці, переліку питань 
для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, тощо інформація надається  
під час особистого прийому за адресою: 77401, м. Тисмениця, вул. Галицька, 32, другий поверх, приймальня, в робочі дні з 
8.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00).

Хворим з хронічною нирковою недостатністю, 
які отримують програмний гемодіаліз 

проводиться часткове відшкодування коштів
 Рішенням Тисменицької районної ради від 21 липня 2017 року, хворим з хро-
нічною нирковою недостатністю, які проживають та зареєстровані  на терито-
рії Тисменицького району та отримують програмний гемодіаліз, передбачено 
часткове відшкодування коштів у розмірі місячної одноразової допомоги на 
одного хворого 700 гривень.
Хворі, які отримують програмний 

гемодіаліз – це люди, які за станом 
здоров’я змушені тричі на тиждень 
проходити процедуру гемодіалізу (під-
ключення до апарату штучної нирки).

За призначенням цільової грошової 
допомоги хворі з хронічною нирковою 
недостатністю, що отримують програм-
ний гемодіаліз, звертаються до управлін-
ня соціального захисту населення Тис-
меницької районної державної адміні-
страції з відповідною заявою. На основі 

цієї заяви формується справа інваліда, 
що претендує на таку допомогу. До за-
яви додаються такі документи: довід-
ку з лікарні, що підтверджує отримання 
програмного гемодіалізу; копію довід-
ки до акта огляду медико-соціальною 
експертною комісією хворих, які мають 
інвалідність І групи; копію паспорта (1, 
2 та 11 сторінки) заявника; копію іден-
тифікаційного номера; рахунок банків-
ської карточки, на яку буде здійснюва-
тись щомісячне нарахування коштів.

Призначення та виплата допомо-
ги проводиться щомісячно. Виплата 
проводиться безпосередньо хворому 
або уповноваженій ним особі за дові-
реністю, що оформлена в установле-
ному порядку.

За детальнішою інформацією звер-
татись до відділу персоніфікованого 
обліку пільгових категорій населення 
управління соціального захисту на-
селення Тисменицької райдержадмі-
ністрації за адресою: вул. Липова, 7, 
м. Тисмениця, каб. 12, тел.: 2-41-88.

Управління соціального захисту 
населення  районної державної 

адміністрації

Пенсіонери Тисмениччини 
отримали пенсії за січень 

наприкінці 2017 року
Тисменицьке об’єднане управлін-
ня Пенсійного фонду України Івано-
Франківської області повідомляє про 
те, що на виконання постанови Кабі-
нету Міністрів України від 13.12.2017 
№ 790 “Деякі питання виплати пенсій”  
Пенсійним фондом України ще з 26 
грудня 2017 року розпочато фінан-
сування коштів для виплати пенсій 
січня 2018 року з датами виплати з 
4 по 13 число в межах наявних коштів Пенсійного фонду України через ра-
хунки одержувачів в установах банків та через оператора поштового зв’язку 
“Укрпошта” та за погодженням Міністерством соціальної політики України.

Відповідно до зазначеної постано-
ви, виплата пенсій через оператора по-
штового зв’язку “Укрпошта” розподіле-
на на два виплатні періоди: І період з 
датами виплати з 4 по 8 число; ІІ пері-
од – датами виплати з 9 по 25 число.

Зазначена постанова Кабінету Міні-
стрів України вже третій рік поспіль при-
ймається задля  забезпечення своєчас-
ної виплати пенсій з урахуванням свят-
кових та вихідних днів у січні 2018 року.

Загальна потреба коштів на випла-
ту пенсій за січень місяць 2018 року 
становить 41896,24 тис. грн, з них ви-
плата пенсій через оператора пошто-
вого зв’язку “Укрпошта” з датами ви-

плати з 4 по 8 січня – 4543,14 тис. грн, 
з 9 по 25 число – 16498,62 тис. грн, че-
рез установи банків з датами виплати 
з 4 по 13 січня – 7366,73 тис. грн, з да-
тами виплати з 14 січня по 25 січня – 
13487,43 тис. грн.

Станом на 4.01.2018 року Тисме-
ницьким об’єднаним управлінням Пен-
сійного фонду України профінансовано 
виплату пенсій через оператора пошто-
вого зв’язку “Укрпошта” в сумі 12594,67 
тис. грн, через установи банків в сумі 
– 5786,61 тис. грн.

Тисменицьке об’єднане 
управління ПФУ 
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Степанові Гаврилюку було би 90
Першого січня минуло 90 років від 

дня народження Степана Гаврилюка, чо-
ловіка, котрий залишив вагомий слід в 
громадському житті Тисмениці та Тис-
меницького району, чиє ім’я носить На-
родний музей історії міста Тисмениця.

Степан Васильович Гаврилюк наро-
дився 1 січня 1928 року у м. Тисмени-
ця у селянській родині. Середню освіту 
здобув у Тисменицькій середній школі, 
а педагогічну – у Станіславському вчи-
тельському інституті (1947-1949 р.р.), у 
1958 році заочно закінчив філологічний 
факультет Станіславського педінституту.

Усе своє життя Сте-
пан Васильович присвятив 
педагогічній роботі. Сорок 
чотири роки пропрацював  
учителем української мови 
та літератури у Рошнівській, 
Вільшаницькій, Клубовець-

кій та Пшеничниківській школах. Але най-
більше часу віддав школі у селі Клубівці, 
яку очолював упродовж 37 років, побуду-
вав там нове приміщення.

Крім педагогічної роботи Степан Гаври-
люк вів багатогранну громадську діяльність. 
У 1970-х роках він започаткував народні об-

ряди: «Одруження», «Народини», «Похорон» 
і отримав «статус» обрядового старости. 
У 1990-х Степан Васильович – член ініціа-
тивної групи по спорудженню пам’ятника 
Т. Шевченку; один із найактивніших ініціато-
рів спорудження каплиці Івана Хрестителя.

24 серпня 1996 року урочисто відчи-
нив свої двері музей історії м. Тисмени-
ця. Очолив цей заклад Степан Гаврилюк. 
З того часу музей став центром історич-
ного, патріотичного та національного 
виховання молоді та дорослих.

Степан Васильович Гаврилюк на-
писав і видав книжку «З історії церков 
Тисмениці», був співавтором історика 
І. О. Андрухіва у написанні ґрунтовної 
праці «Тисмениця». Ще було досить бага-
то цікавих задумів у нього, але раптова 
хвороба не дала можливості їх реалізу-
вати – 4 травня 2003 року серце його 
зупинилося. 

Лілія ЛИШЕГА, директор Музею історії 
м. Тисмениця ім. Степана Гаврилюка

Минувшина
  ПОСТАНОВКА

Народжена 
в підпіллі

Цю новелу з книги «Мальовниче село Старий Лисець» Галини Пташинської про 
події 67-річної давнини в часи підпілля ОУН-УПА відтворили учасники шкіль-
ного драматичного гуртка Старолисецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Шукаючи репертуар для юних ак-
торів, керівник шкільного гуртка Ірина 
Рибак кожного разу акцентувала на міс-
цевому матеріалі. У доробку гуртківців 
— вдалі постановки Святого вечора у 
Старому Лисці та інсценізації прозових 
творів.  З початком нового навчального 
року вкотре зіткнулися із питанням нових 
постановок.  Відтак Ірина Володимирів-
на прислухалася до поради своєї колеги 
— заступника директора школи Галини 
Пташинської звернути увагу на описану 
нею в  книзі з історії Старого Лисця до-
лю родини повставців — вихідця із Радчі 
Григорія Вацеби (псевдо «Варнак», «Су-
лима») та жительки Старого Лисця Марії 

Бабінчук («Калина») — про народження в 
підпіллі їх донечки Мотрі (Ганни). Розпо-
відь вразила, відтак робота над матеріа-
лом далася досить легко. Як зізналася 
автор постановки, за чотири дні напи-
сала п’єсу на основі правдивих фактів 
та документів: посвідки про народжен-
ня в підпіллі 28 серпня 1950 року в лісі 
біля полонини «Плоска» поблизу села 
Ясіня Закарпатської області дочки над-
районного провідника «Варнака» («Сули-
ми») та санітарки, друкарки і радистки 
«Калини»; надзвичайно зворушливих та 
водночас патріотичних листів батька та 
матері до своєї Мотрі, яку вони залиши-
ли на чужих людей, маючи надію все ж 
таки повернутися.   

Запропонована нова п’єса одразу ж 
сподобалася  школярам, які допомага-
ли керівникові у пошуку акторів, які би 
найкраще зіграли. І ось після ретельних 
репетицій старолисецькі гуртківці запре-
зентували нову роботу на суд глядача, 

в основному педагогічного колективу 
та школярів, запросивши на прем’єру і 
народжену в підпіллі дочку поставнців 
— Мотрю (Ганну) Марійчин, що зараз з 
родиною мешкає у селі Яблуниця Надвір-
нянського району. 

З поважних причин вона не змогла 
прибути, однак із Яблуниці приїхали її неві-
стка Ілона та онук Андрій. На прем’єру до 
школи завітали три рідні сестри загиблої 
Марії Бабінчук — поважна Ганна Федій, 
яка була активним учасником підпілля 
ОУН-УПА, значно молодші Броня та Надя.

Після короткої передмови Ірини Ри-
бак та школярок про ті буремні роки бо-
ротьби відкрилася завіса. На стилізова-
ній під криївку сцені сидять на узліссі у 
військовому обмундируванні повстанці. 
Місцеві дівчата із села принесли їм їжу 
та звістки. Розмова не була тривалою, 
бо лунають постріли, і хлопці йдуть в бій. 

Щоб здійснити ретроспективу у не 
так далекі роки підпільної боротьби, ра-
зом зі сценками учасниця гуртка розпо-
відає про події, які супроводжували ви-
звольний рух. Реалії 50-х років юним ак-
торам допомогли передати старовинні 
місцеві строї, що зберігаються в шкіль-
ному музеї. Під супровід повстанських та 
патріотичних пісень дія за дією глядачі 
мимоволі перенеслися в ті роки. Став-
ши очевидцями трагічної долі однієї по-
встанської родини, коли визвольний рух 
уже йшов до свого кінця. Перебуваючи 
шість років у підпіллі, надрайонний про-
відник «Сулима» з дружиною «Калиною» 
та ще трьома повстанцями вирішують 
пробиватися на Захід. Народжена у під-
піллі їхня дитина навряд би витримала ту 
дорогу. Тому, як не боляче було на серці 
у батьків, «бандерівську дитину» виріши-
ли віддати добрим людям… Самі рушили 
на Захід. В районі хутора Ловагів тоді ще 
Перегінського району група заночувала в 
стодолі. Напевне, не обійшлося без зра-
ди, бо стодолу оточили енкаведисти. На 
пропозицію здатися, повставці відповіли 
вогнем, а коли було використано всі на-
бої, останньою гранатою підірвали себе…

Наступні сцени присвячені власне 
долі їхньої донечки, яка зростала у при-
йомній родині. Ганнуся у 1966 році в Яблу-
ниці одружилася із Андрієм Марійчиним, у 
них народилося троє дітей: Марія, Андрій, 
Тарас. Після одруження молода сім’я за-

вітала до родичів у Старий Лисець, які за 
участь у національно-визвольній бороть-
бі Марії та Ганни Бабінчук були виселені 
до Караганди, а згодом повернулися на 
малу батьківщину. 

Власне тоді розкрилася таємниця її 
народження та трагічна загибель рідних 
батьків. Зворушені до сліз односельці, се-
ред яких представниці старшого покоління, 
які дівчатами бігали до лісу, не підозрюю-
чи, що допомагають повстанцям, та зовсім 
юні школярі, які про повстанців знають із 
підручників та фільмів, в цілковитій тиші 
рядок за рядком слухали батьківські листи 
у виконанні головної героїні: «Кохана до-
ню Мотренько (саме так назвали дівчинку 
її батьки – авт.)! Коли будеш жива і будеш 
читати історію нашої боротьби із найжор-
стокішим ворогом нашого народу, то не в 
одній статті знайдеш подібне. Ти прийшла 
на світ на своїй землі, де ще до сьогодні 
не було ноги окупанта. Кохана донечко, чи 
можеш уявити собі ти, як тяжко було ме-
ні віддавати тебе у незнане. Дорогенька 
донечко, напевне, ти вже будеш вільною у 
вільній державі, до будови якої твої батьки 
доклали цеглину… Цьомаю міцно та благо-
словляю на щасливу путь. Постій 25 верес-
ня 1950 року. Мама».

А далі рядки батькового заповіту: 
«Слава Україні! Дорога моя дитино, Мо-
тренько, якщо доля не судила тобі в житті 
бачити свого батька, то прийми від нього 
кілька слів, писаних до тебе на четвер-
тому тижні після твого народження. Ти 
прийшла на світ в час найжорстокішої 
боротьби українського народу проти пів-
нічної Москви. Вже шостий рік в нерівній 

боротьбі з большевицькими окупантами 
день у день кладуть свої голови за ідею 
Української Самостійної Соборної держа-
ви (УССД) найкращі сини українського на-
роду, а між ними — твій батько і мати. В 
просторій партизанській колибі прийшла 
ти на світ, але, пам’ятай, місце це — свя-
тиня партизанська і вона ще не осквер-
нена окупантською ногою. Ти прийшла на 
світ вільною, а не рабою! — останні мої 
слова до тебе. Це заповіт: Добро Нації — 

найвищий наказ! Для неї ти віддаш силу, 
розум і життя так, як я складаю голову 
на її жертівнику». 

Ці збережені родичами документи 
та листи батька й матері стали дорогов-
казом для неї та нащадків славного роду 
Вацеб-Марійчин по нинішній день. При-
сутні родичі, які разом із юними гуртків-
цями та керівником Іриною Рибак під-
нялися на сцену, не могли надякувалися 
автору патріотичної постановки.

Щиро кланяючись натхненнику Іри-
ні Рибак та її малим акторам за про-
никливу гру, керівник старолисецької 
громади Анатолій Лущак запевнив, що 
маючи таких патріотів, наша держава 
обов’язково відбудеться. Принагідно 
вручив невістці Мотрі (Ганни) Марійчин 
— пані Ілоні друге доповнене видання 

історії села «Мальовниче село Старий 
Лисець) Галини Пташинської. 

«Мою сестру Марію, що раніше вчи-
лася на лікаря, партизани покликали для 
лікування поранених у 1943 році. Про неї 
нічого ми не відали цілих вісім місяців, 
— розповідає її сестра — теж учасниця 
визвольної боротьби Ганна Федій. — І 
коли вона прийшла до батька повідо-
мити, що жива і здорова, то запевнила, 
що повертається із повстанцями. Бідо-

лашна шість років провела у бункері, в 
оточенні ворогів, все ж лікувала ранених, 
і так трагічно завершила земне життя у 
1950 році: щоб не здатися, підірвалася 
з чоловіком». 

Патріотичним закликом до незакін-
ченої досі упівцями боротьби за незалеж-
ну державу завершила подячну промову 
тепер найстарша із родини Ганна Федій, 
яка у свої 86 років зазначає, коли би знову 
треба було йти до боротьби, пішла не ва-
гаючись: «Дякувати Богові, що ми маємо 
цю Україну, але вона ще «в тумані». Її ще 
правдивої нема, хоча маємо синьожовтий 
прапор, тризуб та релігію. Як і тоді, нам не 
треба здаватися, і так само піти на захист 
країни». Відтак за власним прикладом 
вже літня жінка закликала молодь ста-
вати активними творцями майбутнього.

Патріотичне дійство у стінах школи, 
яке на прохання глядачів обов’язково 
має бути інсценізовано вже на сцені міс-
цевого закладу культури, завершилося 
виконанням державного гімну. А для 
ширшого кола глядачів постановка буде 
презентована у одній із передач «Неви-
черпне джерело» на обласному телеба-
ченні «Галичина». 

Оксана САКОВСЬКА 

Автор постановки Ірина Рибак
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Успішний фініш у «Дитячій Лізі»
Наприкінці грудня майстри малої ракетки зі-
бралися в ігровому залі Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти 
і газу на завершальний тур клубного чемпі-
онату Івано-Франківської області з настіль-
ного тенісу «Дитяча Ліга». 

Упродовж року юні тенісисти з різних ку-
точків Прикарпаття вже тричі демонстрували 
навички у клубному чемпіонаті. Відтак перед 
четвертим, завершальним, етапом кожна із 
команд прагнула якомога краще виступити, 

позаяк за підсумками чотирьох етапів формувався рейтинг найспритніших. 
Вихованці Тисменицької дитячо-юнацької спортивної школи, що у попередніх турах 

довели свою майстерність, цього разу виступили якнайкраще. А відтак, цілком законо-
мірна їх перевага над командами Івано-Франківська, Яремче, Богородчанського, Коло-
мийського, Косівського, Калуського, Рогатинського районів. 

Дует у складі Назарія Данилюка та Любомира Шешурака, не маючи жодної поразки 
як в індивідуальному, так і командному розрядах, виборов перше місце у віковій катего-
рії 2002-2004 років народження. 

Аналогічний, найкращий, результат продемонструвала представниця Тисменицької 
ДЮСШ Юлія Барасюк, яка на змаганнях виступала у дуеті із франківчанкою Анастасією 
Черевко, ставши переможницею у віковій категорії 2005 р. н. і молодші. 

Наші юні тенісисти вкотре довели на обласній арені, що тисменицька школа пінг-
поністів, маючи десятилітні традиції, лише підвищується у майстерності. Відтак щира дяка 
тренерам Віталієві Савчуку, Володимиру Філіпу та Михайлові Присяжнюку за підготовку 
майбутніх зірок настільного тенісу. 

Василь Петрунів — 
президентський стипендіат

Наприкінці року Президент України 
Петро Порошенко Указом № 423/2017 
«Про призначення стипендій Президен-
та України для видатних спортсменів 
із паралімпійських і дефлімпійських 
видів спорту та їх тренерів» відзначив 
чемпіонів та призерів XXIII літніх Деф-
лімпійських ігор 2017 року, призерів 
чемпіонату світу 2017 року. 

Відрадно, що у переліку 55 номінан-
тів наш краянин — срібний призер чемпі-
онату світу 2017 року з настільного тенісу  Василь Петрунів з Тисмениці. Окрім того, на 
ХV літній Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро паралімпієць увійшов до 16 найсильніших у на-
стільному тенісі.

Аналогічним документом матеріальне заохочення призначене й тренерам, які приве-
ли спортсменів до таких результатів. Відтак президентським стипендіатом став тренер 
срібного призера чемпіонату світу Василь Кушнір, що заразом працює старшим тренером 
збірної команди України з настільного тенісу.  

Вітаємо тисменичанина, що станом на перше січня 2018-го року за даними Міжнарод-
ної асоціації настільного тенісу, займає шосту позицію світового рейтингу, із таким визна-
нням, сподіваємося, що ця підтримка додасть снаги ще краще тренуватися та славити 
рідний край та державу на найвищих п’єдесталах. 

Стартував волейбольний чемпіонат 
2017/2018 

Цьогорічний відкритий чемпіонат Тисмениччини із волейболу серед чоловічих команд, зорганізований район-
ною радою фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та відділом молоді та спорту Тисменицької район-
ної державної адміністрації, засвідчив прагнення сільських волейбольних команд удосконалюватися у цьому 
виді спорту. 

Шкода, що не став він виключно район-
ним, оскільки його учасниками вже декілька 
років поспіль є команди обласного центру 
та сусіднього Галицького району. З іншого 
боку, присутність разом з нашими гравців з 
інших теренів додає аматорам майстерності 
та неабиякої ігрової практики. 

Отож протягом грудня 2017 року-берез-
ня 2018 року на паркеті демонструватимуть 
волейбольні навички: «Колос» Старі Криво-
тули, «Бистриця-Комфорт Буд» Старий Ли-
сець, «Княжий Галич» Крилос Галицький ра-
йон, «Просвіта» Милування, «Темп» Івано-
Франківськ, ВК «Ніка» Тисмениця та учас-
ник першості області — «Колос» Марківці. 10 
грудня команди дали старт волейбольним 
баталіям сезону. 

Перший тур. 10 грудня (Ямницька ЗОШ): «Бистриця-
Комфорт Буд» Старий Лисець – «Обрій» Івано-Франківськ 
– неявка; «Б-КБ» Ст. Лисець – «Темп» Івано-Франківськ – 
3:2; «Княжий Галич» Крилос – «Темп» І-Ф. – 3:0; «Княжий 
Галич»  – «Обрій» І-Ф. – неявка.

(Тисменицька ЗОШ): «Просвіта» Милування –  «Ні-
ка» Тисмениця – 3:1; «Колос» Старі Кривотули –  «Колос» 
Марківці – 3:0; «Колос» Ст. Кривотули – «Просвіта» – 3:0; 
«Ніка»  – «Колос» Марківці – 3:1.

Другий тур. 24 грудня (Ямницька ЗОШ): «Б-КБ» Ст. 
Лисець – «Просвіта» – 1:3; «Б-КБ» Ст. Лисець – «Колос» 
Марківці – 1:3; «Просвіта»  – «Темп» І-Ф. – 3:2.; «Темп» 
І-Ф. – «Колос» Марківці – 3:1.

(Тисменицька ЗОШ): «Колос» Ст. Кривотули – «Кня-
жий Галич» Крилос – 3:0; «Ніка»  –  «Княжий Галич» – 3:0; 
«Колос» Ст. Кривотули – Тисмениця – 3:0.

Ще зарано говорити, хто стане тріумфатором волей-
больного чемпіонату, позаяк протягом сезону має від-
бутися аж 21 матч. А поки що пропонуємо турнірну та-

блицю відкритого чемпіонату Тисменицького райо-
ну сезону 2017/2018 після двох турів (станом на 30 
грудня 2017 року).
Команди І В П Партії О
1. «Колос» Ст. Кривотули  4 4 0 12:0 12
2. «Просвіта»  Милування 4 2(1) 1 9:7 8
3. ВК «Ніка»  Тисмениця 4 2 2 7:7 6
4. «Темп» Івано-Франківськ 4 1 1 (2) 7:10 5
5. «Княжий Галич» Крилос 3 1 2 3:6 3
6. «Колос»  Марківці  4 1 3 5:10 3
7. «Бистриця-КБ» Ст. Лисець  3 0(1) 2 5:8 2

Матчі третього туру заплановано на 21 січня 
2018 року. Пропущена гра Старий Лисець – Кри-
лос відбудеться в січні. Разом з тим на четверте 
лютого заплановані матчі групового турніру Кубка 
району, присвяченого загиблим в Афганістані жи-
телям Тисмениччини.

Футзальні змагання 
у форматі чемпіонату

Цьогорічні футзальні баталії, які традиційно проводяться по завершен-
ні футболу на відкритих стадіонах, вперше проводяться у форматі чем-
піонату району. 

Як повідомив голова Тисмениць-
кої районної федерації футболу Василь 
Кобльовський, учасниками стали сім 
аматорських команд Тисмениччини, 
відтак довелося змінювати формат. 
Гратимуть команди за коловою сис-
темою: всього заплановано 14 турів, 
по завершенні яких визначиться трі-
умфатор чемпіонату району з футзалу, 
присвяченого 109-ій річниці від дня 
народження провідника ОУН-УПА Сте-
пана Бандери. 

Очільник федерації сподівається, 
що турнір саме у такому форматі при-
живеться, а вже з наступного року ста-
не чисельнішим. Позаяк охочих грати 
у футзал у нас не бракує, бо аматори 
шкіряного м’яча десяти населених 
пунктів району окремими командами 
виборюють першість у футзальному 
чемпіонаті Івано-Франківська. Відтак 
поки що сімка бажаючих демонструє 
виконавську майстерність у футзалі 
на районній арені. Щоправда, через 
відсутність у нас відповідних спортив-
них приміщень, доводиться не пер-
ший рік орендувати зали обласного 
центру. Цьогоріч рідною для районно-
го чемпіонату стала спортивна зала 
Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу. 

У наших футзалістів позаду вже 
п’ять турів, отож пропонуємо шану-
вальникам «малого» футболу резуль-
тати їх виступів та турнірну таблицю.

16.12. 1 тур: «Сокіл» Підлісся — 
«Козацький острів» Чорнолізці (2:7).

«Стримба» Липівка — ФК «Клу-
бівці» (+:-).

ФК «Угринів» — «Фортуна» Бере-
зівка (11:2).

17.12. 2 тур: ФК «Угринів» — 
«Авангард» Загвіздя (2:5).

 «Фортуна» Березівка — «Козаць-
кий острів» (6:7).

 ФК «Клубівці» — «Сокіл» Підліс-
ся (1:6).

23.12. 3 тур:  «Козацький острів» 
Чорнолізці — ФК «Клубівці» (13:2).

 «Авангард» Загвіздя — «Форту-
на» Березівка (3:5).

 «Стримба» Липівка — ФК «Угри-
нів» (гра перенесена). 

24.12. 4 тур: «Авангард» Загвіз-
дя — «Стримба» Липівка (гра пере-
несена).

 ФК «Угринів» — «Сокіл» Підліс-
ся (3:3).

 «Фортуна» Березівка — ФК «Клу-
бівці» (7:1). 

30.12. 5 тур: «Стримба» Липівка 
— «Фортуна» Березівка (3:3).

 «Козацький острів» Чорнолізці 
— ФК «Угринів» (2:1).

 «Сокіл» Підлісся — «Авангард» 
Загвіздя (1:0).

Перенесені  ігри  за  участі  
«Стримба» Липівка — ФК «Угринів»; 
«Авангард» Загвіздя — «Стримба» 
Липівка відбудуться 14 січня, а на-
ступний тур запланований на 21 
січня. 

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА

Турнірна таблиця чемпіонату району з футзалу після п’яти турів 
Команда І В Н П Р/М О 
1. «Козацький острів» Чорнолізці 4 4 0 0 29-11 12
2. «Сокіл» Підлісся 4 2 1 1 12-11 7
3. «Фортуна» Березівка 5 2 1 2 23-25 7
4. ФК «Угринів» 4 1 1 2 17-12 4
5. «Стримба» Липівка 2 1 1 0 3-3 4
6. «Авангард» Загвіздя 3 1 0 2 8-8 3
7. ФК «Клубівці» 4 0 0 4 4-26 0

Кращі футбольні команди 2017 року
За даними комітету по зв’язках із ЗМІ Тисменицької РФФ, найбільш успішним цей рік ви-
дався для команд Загвіздя, Чернієва, Старого Лисця та Підлісся. 

«Авангард» почав рік перемогою у традиційному передсезонному турнірі, після чого вперше 
за часів Незалежності здобув титул чемпіона району (представник команди  Михайло Іванишин).

«Ураган» відмінно виступив у кубкових турнірах, перемігши у фіналах чемпіонів Тисме-
ниччини двох останніх років. Можливо команда зробила б і «хет-трик», проте у Кубку районної 
газети участі не брала, зосередившись у змаганнях з футзалу під егідою АМФІФО («мотори» 
команди Степан Ревчук і Михайло Ткачук). Несподівано Кубок району серед юнацьких складів 
здобула команда Старого Лисця (тренер Мирослав Дрекало), а наприкінці року основний склад 
«Бистриці» вкотре успішно виступив у підсумковому турнірі (тренер Роман Дмитрів). Слід від-
дати належне керівникам команди Анатолію Лущаку та Володимиру Марчишину. Немає рівних 
юнакам з Підлісся.  Як і в 2016 році, вони вже всьоме (!) стали чемпіонами району, поклавши 
медалі ще й у Суперкубок району. До слова, впевнено «Сокіл» лідирує і в поточному чемпіо-
наті району. Дорослий склад – фіналіст Кубка «Вперед» (тренер Дмитро Костишин, президент 
Руслан Макара). Срібним видався рік для команди Чорнолізців: друге місце у чемпіонаті та 
фінал Кубка району. Крім того, у турнірі чемпіонів області «козаки» поступилися майбутньому 
володарю Кубка – «Отраді» з Глибівки. Проте відмінно команда зіграла восени: дев’ять пере-
мог поспіль і перша сходинка після першого кола чемпіонату району… Також срібним цей рік є 
для юнацького складу чукалівського «Сокола» (на чолі команди Тарас Струк і Василь Бойчук).

Успішно виступила у 2017 році липівська «Стримба»: фіналіст Кубка В.Чорновола, 
бронзовий призер Кубку «Вперед» та наразі четверта сходинка у чемпіонаті району сезо-
ну 2017/18 (представник команди Ігор Борук). 

Серед представників нижчих ліг, слід згадати колектив з Побережжя, який двома 
складами впевнено очолює таблицю першості району та увійшов до вісімки кращих ра-
йонного Кубка, турнір якого триває (тренери Володимир Крижанівський і Дмитро Третяк).

Кращі команди змагань Тисменицького району 2017 року 
№ Турнір Дорослий склад Юнацький склад
1 Кубок пам’яті В.Чорновола володар — «Авангард» Загвіздя (1)  –
2 Кубок Чемпіонів міст та  чвертьфіналіст —
 районів області 2016/17  ФК «Козацький острів» Чорнолізці   –
3 Чемпіонат району 2016/17 чемпіон — «Авангард» Загвіздя (4) чемпіон — «Сокіл» Підлісся (7)
4 Першість району 2016/17 переможець — ФК «Угринів» (2) переможець — 
   «Дністер-Рітас» Побережжя
5 Кубок району 2016/17 володар  «Ураган» Черніїв (4) володар — «Бистриця»  
   Старий Лисець (5)
6 Суперкубок району володар — «Ураган» Черніїв (2) володар — «Сокіл» Підлісся (1)
7 Кубок газети «Вперед» володар — «Бистриця» Старий Лисець (2)  –

Примітка. У дужках кількість здобутих титулів у даному турнірі.
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З ювілеєм!
Виконавчий комітет Угринівської сільської ради, 
сільський голова, депутатський корпус вітають 

з ювілеєм члена виконавчого комітету 
Ольгу Несторівну ШАЮК.

Нехай кожен день дарує щастя, 
Хай сонце усміхається завжди,
Роки ніколи не постарять 
Та не принесуть в дім біди.
Людської любові бажаємо й тепла, дружби, злагоди й достатку у родині,
Щоб негода у безвість відійшла, а щастя залишилось віднині!
Хай негаразди завжди обминають, хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають. Бажаєм успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень. Нехай минають завжди всі турботи,

І хай приносить радість кожний день!

  ПОГОДА

У понеділок, 8 січня — 
дощ. Тем пера тура вно-
чі: +5°С, вдень: +5°С. 
Вітер північно-східний  
м/с.

У вівторок, 9 січня — 
сніг. Ніч на температу-
ра: +3°С, денна: 0°С. 
Вітер південно-с хід-
ний 2 м/с.

У середу, 10 січня — без 
опадів. Температура 
вночі: -1°С, вдень: +4°С. 
Вітер південно-східний 
4 м/с.

У  четвер ,  11 січ-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +1°С, денна: 
+1°С. Ві тер південно-
східний 5 м/с.

У п’ятницю, 12 січ-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: -2°С, 
вдень: -1°С. Вітер пів-
денно-східний 5 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Якщо січень мокрий та з відлига-
ми — жди холодного літа.

6 січня — Свят-вечір, багатий 
вечір, багата кутя, вілія

  З кубельця витягували сінину: як-
що довга, то рік буде врожайним, а 
коротка — на недорід.

  Дивляться після вечері у вікно: як-
що чисте й зоряне небо, то буде сухе 
й урожайне літо, і навпаки.

  Іній або сніг — на мокре літо і до-
рід зернових.

  Ожеледь на деревах — вродять 
горіхи й садовина.

7 січня — Різдво
  Який день Різдва, такий і на Пе-

тра (12. 07.), бо як по Різдвові, так 
і по Петрові.

  На Різдво гарна погода, сніг — до 
урожайного року.

  Якщо Різдво на новому місяці, то 
рік буде неврожайним.

  Якщо 7 січня тепло, весна буде 
холодною.

  На Різдво завірюха — бджоли до-
бре роїтимуться.

Наостанок

Віват!
Народний аматорський вокальний ансамбль 

«Клузівчанка» с. Клузів сердечно вітає бухгалтера 
Клузівської сільської ради, 

творчу, артистичну, співочу жінку
Марію Антонівну БАЗИЛЄВ

із Днем народження, який вона святкує у найчудові-
ший різдвяно-новорічний період. Нехай над її долею 
завжди світить ясна благословляюча Різдвяна зір-
ка! Хай і на душі їй буде світло та тепло. Щоб дзвін-
ко та з добрим настроєм колядувалося, щоб усього 

було в господі доволі, щоб оточували добрі люблячі люди. Миру, злагоди, щастя, 
здоров’я і довгих років життя!

І в дусі різдвяних віншувань скажемо:
Щастя, радості, достатку, в охорону — янголятко!
Хай приходять до оселі друзі вірні і веселі,
Хай погибнуть до ноги заздрісники-вороги.

              Миру Вам, добра, любові. Щоб Ви нам були здорові!

Віват!
Колектив Тисменицької дитячої шко-

ли мистецтв імені Йова Княгиницького 
вітає з 75-річним ювілеєм Романа Дми-
тровича Медвідя, Заслуженого працівни-
ка культури України, викладача школи, 
який більше 30 років очолював колектив 
закладу, працюючи на посаді директора. 

За багаторічну сумлінну працю та ва-
гомий особистий внесок у справу навчання 
та виховання обдарованої молоді, пропа-
ганду музичного мистецтва, він має гідну 
повагу та шану серед викладачів школи. 
Завдяки його наполегливості та відданій 
роботі розвивалось три покоління профе-
сіоналів, які під його керівництвом від-
кривали своїм учням світ прекрасного.

Роман Дмитрович завжди займав-
ся активною громадською та культурно-
прjсвітницькою роботою. Він був одним 
із ініціаторів проведення Всеукраїнсько-

го фестивалю-конкурсу хорових колек-
тивів «Весняні голоси», який вже багато 
років є прекрасною візитівкою нашої 
школи, міста та всього району.

Більше 30 років наш ювіляр був 
незмінним хормейстером народного 

аматорського хору «Просвіта». З само-
го початку діяльність колективу була 
спрямована на популяризацію кращих 
зразків української класичної хорової 
спадщини. 

Шановний Романе Дмитровичу, 
усьому нашому колективу Тисмениць-
кої школи мистецтв, всім, хто йшов з Ва-
ми нелегкими професійними дорогами, 
надзвичайно приємно привітати Вас із 
75-річчям! Бажаємо Вам здоров’я, енер-
гії, оптимізму, гарного настрою, міцності 
духу, удачі на многії літа!
Нагороди і відзнаки не минули Вас 

в житті,
З ювілеєм привітати щиро хочем Вас усі!
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаємо їх щиро!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
У радощах земних купайтесь,
Радійте доброті людей!
І для усіх нас постарайтесь
Зустріти сотий ювілей!

Колектив Тисменицької ДШМ 
імені Йова Княгиницького

Фото з архіву Івана ПОСТОЛОВСЬКОГО 

«Неймовірне плетиво». 
Таланту й розуму

Надзвичайно багатим на важливі події став кінець 
минулорічного грудня для уродженки Вільшаниці 
Ольги Лапінської (Іванців). У видавництві «Ярина» 
вийшла її збірка поезій «Намалюю життя». А 27 
грудня в Буковинському державному медично-
му університеті Ольга успішно захистила дисер-
тацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук. І ці дві події знакові – вони наче 
символізують два крила, творчість і наукову ді-
яльність, з допомогою яких О. Лапінська йде (чи 
таки летить!) своїм шляхом.

Анонсуючи в соцмережах вихід по-
етичної збірки, батько Ольги, директор 
Стриганецького НВК Роман Лапінський 
написав: «…Дякуємо меценатам і добро-
чинцям за матеріальну допомогу, виді-
лену на видання цієї збірки. Дякуємо і 
відомому краєзнавцю п. Йосипу Карпіву 
за редагування книги. Чекає на видання 
збірка дитячих віршів «Весела абетка»...

Автор передмови до книжки, заслу-
жений учитель України, вчитель біоло-
гії Вільшаницької школи поетеса Гали-
на Татарин влучно каже про збірку як 
про «неймовірне плетиво поезій», де в 
кожному слові глибінь, а між рядками 
– «безодня домислів». Галина Богда-
нівна знає, про що говорить, бо зі сво-
єю ученицею вона, як мовиться, «однієї 

крові», бо її власні поезії – так само як і 
Ольжині пропущені через серце високо 
духовної та глибоко віруючої людини. У 
поетичній збірці Лапінської чільне місце 
займають роздуми про сутність буття, 
людські чесноти і вади. Водночас, книж-
ка вміщує теплі й щемливі ліричні по-
езії, патріотичну та громадянську лірику.

Нині 27-літня Ольга Лапінська, закін-
чивши із золотою медаллю Вільшаницьку 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, на-
вчалася на медичному факультеті Івано-
Франківського національного медичного 
університету. Після одержання диплома 
з відзнакою зарахована в аспірантуру на 
кафедру анатомії людини, оперативної 
хірургії та топографічної анатомії, де ви-
конувала кандидатську дисертацію під 

Роман Медвідь на відкритті «Весняних голосів»

керівництвом професора Юрія Поповича. 
У шкільні роки Оля була переможницею 
багатьох предметних олімпіад, свідомо 
готувалася стати лікарем, а одночасно 
залюбки поринала в царину творчості. 
Грає на фортепіано та акордеоні, чим за-
вдячує учителям Тисменицької дитячої 
школи мистецтв імені Йова Княгиниць-
кого; пише музику, вірші. Неодноразово 
друкувалася в районній газеті «Вперед», 
альманахах «Україна молода», «Слово 
цілюще». Вона – переможець районних 
літературних конкурсів «Вірю в майбутнє 
твоє, Україно», «Я – громадянин України», 
конкурсу читців ім. Т. Шевченка, конкур-
су «Я – патріот», літературного конкурсу 
«Все минуще, слово – вічне»...

Дисертація молодого лікаря та науков-
ця стосується експериментальної корекції 
цукрового діабету в ссавців, і, схоже, вона 
зробила перші кроки до нової методики 
цього поширеного захворювання.

«Справжній лікар повинен лікувати 
не просто хворобу, а її першопричину; 
повинен зцілювати душу свого пацієн-
та, пізнавати його внутрішній світ, від-
новлювати його віру у життя», – таким, 
як написав батько, є життєве кредо мо-
лодого науковця, молодої матері Ольги 
Романівни Лапінської (Іванців). Нехай 
їй щастить на обраній дорозі.

Підготував В. ЗАНИК
Трон

Стою й дивуюсь ницості на троні,
Кривий сюжет завершується драмою,
Бо зайві люди у чужій короні — 
Ми знову за зачиненою брамою.

Стою й регочу із мізерних вчинків,
Із чемності хитаю головою.
Хтось все купує… Це базар на ринку?
Купує статус зватися собою!

Обабіч розум, кажуть, продається,
А он крамниця рангів у кар’єрі.
І лиш мольфар зажурено всміхнеться,
Мені ж було указано на двері.

Стою й молюся, щоб по правді жити,
Не йду з погордою, не опускаю руки.
І годі плакать, мріяти, тужити,
Стоїть Майдан, до Неба линуть звуки:

«Бо прийде час, повірте, так не буде,
Освятим трон порядними крильми.
Хай кожен за покликанням здобуде
Одвічне право зватися людьми!»

Ольга ЛАПІНСЬКА, 
із збірки «Намалюю життя»


