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Сьогодні — сніг. Ніч-
на температура: +2°С, 
вдень: -1°С. Вітер схід-
ний 4 м/с.
Завтра — сніг. Темпера-

тура вночі: -2°С, вдень: -1°С. Вітер 
східний 5 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: -4°С, денна: -4°С. Вітер схід-
ний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 8 стор.

 «Родзинка» 
у Різдвяному 
пивітанні 
президента

 стор. 8

 Для четвертого 
і сьомого класів 
підручники 
будуть

 стор. 2

 Як «Пенсія» 
колядувати 
ходила

 стор. 4

 Головне слово 
року — рух

 стор. 5

Різдвяні канікули гостей 
із Херсонщини

Упродовж тижня, з 5 по 14 січня, Тисмениччина 
гостинно приймає делегацію у складі двох десятків 
учнів та двох керівників з міста Гола-Пристань Висо-
копільського та Верхньорогачівського районів Херсон-

ської області. Даний візит обдарованих й талановитих 
дітей, відмінників навчання, дітей воїнів АТО та з бага-
тодітних сімей відбувся відповідно до розпорядження 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

від 29 грудня 2017 року № 835 «Про прийом та розмі-
щення на відпочинок дітей зі східних областей Укра-
їни під час зимових канікул».

 Закінчення на 4 стор.

Депутати були чемні
Відповідно до законодавства про місцеве самоврядування та регламенту 
Тисменицької районної ради, голова районної ради «звітує перед радою про 
свою діяльність не менше одного разу на рік». Зазвичай, звіт голови голо-
ви відбувається під час заключної сесії року. І цей звіт стосується не просто 
роботи конкретного посадовця, а відображає підсумок діяльності органу 
місцевого самоврядування за рік. 22 грудня на своїй 14 сесії депутати Тис-
меницької районної ради сьомого демократичного скликання прийняли рі-
шення про звіт голови районної ради.

Значне місце в цьому документі 
відведено відомостям про участь де-
путатів у пленарних засіданнях ради та 
засіданнях постійних комісій. Нагада-
ємо, що в цьому скликанні працюють 
44 депутати, які входять до семи фрак-
цій: БПП «Солідарність» (11 депутатів), 
«Батьківщина» (10), «Воля» (8), «Свобо-
да» (5), НРУ (4), Радикальна партія О. 
Ляшка (3) і УКРОП (3). У 2017 році на 
момент звіту відбулося сім пленарних 
засідань ради, і депутати продемонстру-
вали доволі високу явку. Свободівці та 
рухівці не пропустили жодного засідан-
ня, дисциплінованими були й депутати 
від «Солідарності» – восьмеро з них не 
пропустили жодного засідання.

В силу певних обставин найбільше 
пропусків рахується за Марією Федор-
няк з «Батьківщини», яка перебуває за 
межа ми України. По п’ять пропусків ма-
ють Марія Щерб’як і Володимир Семе-
нів з «Волі», по чотири – Михайло Магун 
(«Батьківщина») і Степан Масляк (РПЛ). 
Станом на 22 грудня відбулося 43 засі-
дання постійної комісії з питань бюджету, 
і, що характерно – лише троє з восьми 
членів комісії допустили по три пропуски, 

Тетяна Градюк (Солідарність), яка до лис-
топада очолювала цю комісію, та Роман 
Мохняк (Батьківщина) не мають жодно-
го, Галина Бринзей (Свобода), Михайло 
Ферштей (Солідарність) і Марія Щерб’як 
не були на засіданнях по одному разу. Інші 
комісії в минулому році збиралися лише 
по п’ять раз (перед черговими сесіями).

***
Цікавий розділ звіту стосується ви-

конання в 2017 році Програми розвитку 
місцевого самоврядування. Зазначено, 
що на шостий районний конкурс навес-
ні 2017 р. було подано 15 проектів від 
13 громад району. Переможцями було 
визначено Радчанську, Старокривотуль-
ську, Пшеничниківську сільські та Тисме-
ницьку міську ради. Разом з тим на сьо-
мий обласний конкурс, результати якого 
стали відомі на початку листопада 2016 
року, з району надійшло 34 проекти від 
25 громад, і в 2017 році в районі втілю-
вали рекордну кількість – 14 проектів.

Варто зауважити, що з 2011 року, від-
коли діє обласна програма розвитку міс-
цевого самоврядування, Тисменицький 
район за проектною діяльністю в облас-
ті серед лідерів. Якщо не брати до ува-

ги восьмий конкурс, про який згадаємо 
трохи нижче, то в 2011-2016 роках гро-
мади району підготували 127 проектів, 
65 з яких (більше половини) отримали 
схвалення обласної дирекції конкурсу. 
Більше проектів подали тільки громади 
Богородчанського і Надвірнянського ра-
йонів. Але тільки богородчанські громади 
мають більше перемог (73 зі 174 поданих 
проектів), в Надвірнянському районі зі 
141 проекту область схвалила 42.

А от восьмий конкурс, підсумки яко-
го в обласній раді оголосили в перших 
числах грудня 2017-го, напередодні Дня 
місцевого самоврядування, для Тисме-
ницького району аж надто маловтішний. 
Три проекти зі 135, що надійшли на об-
ласний конкурс, і один з цих трьох – 
спільна розробка Старолисецької, Під-
ліської сільських і Лисецької селищної 
рад щодо розвитку місцевої пожежної 
охорони – визнано переможцем. Задамо 
ніби риторичне питання: чому не готува-
ли проекти? «Чи ви, хлопці, спали, чи ви 
в карти грали?» Але знаємо, що є люди, 
які знають відповідь на це питання…

У звіті значна увага приділена також 
міжнародному співробітництву районної 
ради, про що писалося на сторінках га-
зети «Вперед» минулого року.

***
У районі діє Програма «Фонд ра-

йонної ради на виконання депутатських 
повноважень», затверджена рішенням 
районної ради від 23 грудня 2015 року.

У 2017 загальна сума фонду стано-
вила 440 тисяч гривень. Іншими слова-

ми, кожен депутат міг спрямувати кошти 
в межах 10 тисяч гривень на ті чи інші 
потреби громад і громадян (у тому числі 
матеріальні допомоги потребуючим, при-
дбання інвентаря, обладнання, матеріалів 
для громадських установ і таке інше. За 
клопотаннями депутатів станом на 14 груд-
ня головою районної ради було видано 45 
розпоряджень про використання коштів 
з фонду районної ради на виконання де-
путатських повноважень. Як зазначено в 
звіті, відповідно до заяв депутатів район-
ної ради реалізація програми здійснюва-
лась за такими напрямами:

– надання адресної матеріальної 
допомоги на лікування 73 жителям ра-
йону на суму 203 853,37  грн;

– поліпшення матеріально-технічної 
бази закладів освіти на суму 36 273 грн, за-
кладів охорони здоров’я – на суму 21 873 
грн, закладів культури – на суму 2600 грн;

–  підтримка спортивних команд 
району на суму 39 095 грн;

–  покращення матеріально-техніч-
ної бази органів місцевого самовряду-
вання на суму 49 445 грн;

– покращення матеріальної бази 
релігійних та культових споруд району 
на суму 84 786,63 грн.

***
У своєму звіті голова районної ради 

Т. Градюк назвала й пріоритети, на яких 
слід зосередитись раді в році, що настав. 
Ось ці напрямки, зафіксовані в документі.

«До першочергових завдань Тис-
меницької районної ради у 2018 році 
належать:

– співпраця з депутатами Верховної 
Ради України та Івано-Франківської об-
ласної ради щодо залучення інвестицій 
в соціально-економічний розвиток Тис-
меницького району;

– контроль за виконанням район-
ного бюджету;

– розвиток громад району через їх 
участь в обласному та районному кон-
курсах проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування;

– присудження премії Тисмениць-
кої районної ради “Обдаровані діти Тис-
мениччини”;

– реалізація районної цільової про-
грами “Духовне життя” на 2016-2020 ро-
ки;

– прийняття програми соціаль-
но-економічного та культурного роз-
витку Тисменицького району на 2018 
рік, районних цільових програм шля-
хом врахування доручень виборців 
депутатами районної ради, що ви-
пливають з потреб відповідного ви-
борчого округу;

– зміцнення матеріально-технічної 
бази закладів освіти, охорони здоров’я, 
культури;

– здійснення заходів з енерго-
збереження у бюджетних установах 
району». 

Повністю зі звітом голови районної 
ради можна ознайомитись на веб-сайті 
районної ради http://tsmrada.if.ua в роз-
ділі «Рішення районної ради».

Підготував Володимир ЗАНИК

Майбутнє починається сьогодні, а не завтра.
Папа Іван-Павло ІІ
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План  роботи районної ради сьомого демократичного скликання на 2018 рік 
Питання, що розглядатимуться на сесіях районної ради:

І квартал 2018 року
1. Про виконання районного бюджету 

за 2017 рік. Готують: фінансове управління 
районної державної адміністрації, постійна 
комісія районної ради з питань бюджету, ін-
ші постійні комісії районної ради.

2. Про виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку Тисме-
ницького району за 2017 рік. Готують: управлін-
ня економіки районної державної адміністра-
ції, фінансове управління районної державної 
адміністрації, постійні комісії районної ради.

3. Про спрямування залишку коштів за-
гального та спеціального фондів районного 
бюджету. Готують: фінансове управління РДА, 
постійні комісії районної ради. 

4. Про програму соціально-економічно-
го та культурного розвитку Тисменицького 
району на 2018 рік. Готують: управління еко-
номіки  РДА, постійні комісії районної ради.

5. Про хід виконання районних програм 
у 2017 році. Готують: відділи та управління  
РДА, постійні комісії районної ради.

6. Про стан та особливості реформуван-
ня галузі охорони здоров’я в районі. Готують: 
районна державна адміністрація, постійна ко-
місія районної ради з питань охорони здоров’я, 
материнства і дитинства, соціального захисту 
населення та підтримки сімей учасників АТО. 

ІІ квартал 2018 року
1. Про затвердження звіту щодо вико-

нання районного бюджету за перший квар-
тал 2018 року. Готують: фінансове управління  
РДА, постійна комісія районної ради з питань 
бюджету, інші постійні комісії районної ради.

2. Про організацію відпочинку та оздоров-
лення дітей влітку 2018 року. Готують: відділ 
освіти  РДА, постійна комісія районної ради з 
питань гуманітарної політики та свободи слова.

3. Про стан, ремонт, утримання і фінан-
сування автомобільних доріг в районі в 2018 
році. Готують: управління економіки  РДА, 
постійна комісія районної ради з питань со-
ціально-економічного розвитку, функціонуван-
ня об’єктів соціально-культурного призначен-
ня, реалізації державної регуляторної політи-
ки, малого, середнього бізнесу та інвестицій.

4. Про стан пасажирських перевезень 
на території району.  Готують: управління еко-
номіки  РДА, постійна комісія районної ради 
з питань соціально-економічного розвитку, 
функціонування об’єктів соціально-культур-
ного призначення, реалізації державної ре-
гуляторної політики, малого, середнього біз-
несу та інвестицій.

ІІІ квартал 2018 року
1. Про затвердження звіту щодо вико-

нання районного бюджету за перше півріч-
чя 2018 року. Готують: фінансове управління 
РДА, постійна комісія районної ради з питань 
бюджету, інші постійні комісії районної ради.

2. Про хід виконання програми соціаль-
но-економічного та культурного розвитку Тис-
меницького району за перше півріччя 2018 
року. Готують: управління економіки  РДА,  
постійні комісії районної ради.

3. Про роботу комісії з питань прису-
дження премії Тисменицької районної ра-
ди “Обдаровані діти Тисмениччини” у 2018 
році. Готує: комісія з питань присудження пре-
мії Тисменицької районної  ради “Обдаровані 
діти Тисмениччини”.

4. Про результати діяльності місцевої 
прокуратури на території Тисменицького ра-
йону за перше півріччя 2018 року. Готує: Тис-
меницька місцева прокуратура.

5. Про хід виконання рішення районної 
ради від 23.12.2005 “Про районну програму 

забезпечення населення Тисменицького ра-
йону якісною питною водою в достатній кіль-
кості на  2006-2020 роки”. Готують: управлін-
ня економіки  РДА, постійна комісія районної 
ради з питань розвитку села, аграрної політи-
ки, регулювання земельних відносин, безпе-
ки життєдіяльності, екології та раціонального 
природокористування.

6. Про безпеку дорожнього руху на тери-
торії Тисменицького району. Готують: управ-
ління економіки  РДА, постійна комісія район-
ної ради з питань соціально-економічного роз-
витку, функціонування об’єктів соціально-куль-
турного призначення, реалізації державної 
регуляторної політики, малого, середнього 
бізнесу та інвестицій.

ІV квартал 2018 року
1. Звіт голови районної ради за 2018 рік.
Готує: виконавчий апарат районної ради.
2. Про затвердження звіту щодо вико-

нання районного бюджету за дев’ять міся-
ців 2018 року. Готують: фінансове управління  
РДА, постійна комісія районної ради з питань 
бюджету, інші постійні комісії районної ради.

3. Про хід виконання програми розвитку 
місцевого самоврядування в Тисменицькому 
районі на 2016-2020 роки. Готують: виконав-
чий апарат районної ради, постійна комісія 
районної ради з питань розвитку місцевого 
самоврядування, адміністративно-територі-
ального устрою, регламенту, депутатської ді-
яльності та етики, захисту прав людини, за-
конності і правопорядку.

4. Про роботу комісії з питань присуджен-
ня премії імені Романа Федоріва в 2018 році. 
Готує: комісія з питань присудження премії 
імені Романа Федоріва.

5. Про результати діяльності місцевої 
прокуратури на території Тисменицького ра-
йону за друге півріччя 2018 року. Готує: Тис-
меницька місцева прокуратура.

6. Про стан законності, боротьби із зло-
чинністю, охорони публічного порядку та ре-
зультати діяльності Тисменицького відділу 
поліції Головного управління Національної 
поліції в Івано-Франківській області на те-
риторії Тисменицького району в 2018 році. 
Готує: Тисменицький відділ поліції Головно-
го управління Національної поліції в Івано-
Франківській області.

7. Звіт головного редактора районної 
газети “Вперед” про роботу редакції у 2018 
році. Готує: редакція районної газети “Вперед”.

8. Звіт директора КП “ТЕЛЕРАДІООРГАНІ-
ЗАЦІЯ “ТИСМЕНИЦЯ”” про роботу телерадіо-
організації у 2018 році. Готує: КП “ТЕЛЕРАДІ-
ООРГАНІЗАЦІЯ “ТИСМЕНИЦЯ””.

9. Про районний бюджет на 2019 рік. 
Готують: фінансове управління  РДА, постій-
ні комісії районної ради.

10. Про план роботи районної ради сьо-
мого демократичного скликання на 2019 рік.  
Готує: виконавчий апарат районної ради, по-
стійні комісії районної ради.

11. Про стан виплати субсидій жителям 
району. Готують: управління соціального захис-
ту населення  РДА, постійна комісія районної 
ради з питань охорони здоров’я, материнства 
і дитинства, соціального захисту населення 
та підтримки сімей учасників АТО. 

12. Про стан, ремонт, утримання і фінан-
сування автомобільних доріг в районі в 2018 
році. Готують: управління економіки РДА, по-
стійна комісія районної ради з питань соціаль-
но-економічного розвитку, функціонування 
об’єктів соціально-культурного призначення, 
реалізації державної регуляторної політики, 
малого, середнього бізнесу та інвестицій.

У пояснювальній записці до «Програми забезпечення під-
ручниками учнів 4 та 7 класів закладів загальної середньої 
освіти району на 2017-2018 навчальний рік» йдеться про те, 
що у 2017-му році надходжень підручників для учнів 4 та 7 
класів не було у зв’язку із відмовою видавництв реалізову-
вати їх за цінами державного замовлення. Відтак Міністер-
ство освіти і науки звернулося з проханням до органів міс-
цевого самоврядування «зарезервувати» частину коштів на 
придбання необхідних підручників, маючи надію все ж таки 
покрити видатки. Однак згодом вияснилося, що держава не 
в змозі забезпечити усі школи підручниками. І скерувала із 

держбюджету 262 мільйони 304,7 тисяч гривень, що стано-
вило лише половину необхідної суми. 

Станом на 1 грудня 2017 року забезпечення підручни-
ками учнів 4 та 7 класів закладів загальної освіти Тисме-
ницького району склало: у 4 класах навчалося 942 учні, що 
становить 71%; у 7 класах — 790 учнів, що становить 85,4%. 
Загальна кількість потреби підручників 4 та 7 класів на 2017-
2018 навчальний рік — 5198 шт. Відтак задля стовідсотко-
вого забезпечення наших школярів підручниками на сесії 
було прийнято рішення скерувати із районного бюджету 
547,79 тис. грн.  

Тисменицька районна рада 
Івано-Франківської області 

ХІV сесія 7 демократичного скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

         від 22 грудня 2017 року  м. Тисмениця
Про план роботи районної ради сьомого 
демократичного скликання на 2018 рік

Відповідно до ст. 43 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, 
районна рада вирішила :

1. Затвердити план роботи районної 
ради сьомого демократичного скликання 
на 2018 рік (додається).

2. Заступнику голови районної ради, 
головам постійних комісій районної ра-
ди, виконавчому апарату районної ради 

разом з відповідними управліннями та 
відділами районної державної адміні-
страції забезпечити виконання запла-
нованих заходів.

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника голови районної 
ради І. Федоришина.

Голова районної ради 
Тетяна ГРАДЮК

Тисменицька районна рада 
Івано-Франківської області 

ХІV сесія 7 демократичного скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

          від 22 грудня 2017 року  м. Тисмениця
Про роботу комісії з питань присудження премії імені 

Романа Федоріва за 2017 рік

Відповідно до рішення районної ра-
ди від 15.03.2013 “Про внесення змін до 
рішення районної ради від 12.06.2003 

“Про заснування районної премії імені 
Романа Федоріва в галузі літератури, 
культури, образотворчого і народного 

мистецтва”, Положення про комісію з 
питань присудження премії імені Рома-
на Федоріва, районна рада вирішила:

1. Інформацію про роботу комісії з 
питань присудження премії імені Рома-
на Федоріва за 2017 рік взяти до уваги 
(додається).

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

Голова районної ради Тетяна ГРАДЮК 

Інформація про роботу комісії з питань присудження премії 
імені Романа Федоріва за 2017 рік

Районна премія імені Романа Федо-
ріва є найвищою у районі відзнакою за 
вагомий внесок у розвиток літератури, 
культури, образотворчого і народного 
мистецтва. 

В районній газеті “Вперед” та на сай-
ті районної ради було розміщено ого-
лошення про те, що з 01 вересня по 01 
листопада 2017 року комісія здійснює 
прийом конкурсних творів на здобуття 
премії імені Романа Федоріва. У цьому 
році подано сім звернень на присуджен-
ня премії, з них:

у номінації “Література”:
— редакції районної газети “Вперед” 

від 23.10.2017 № 10-10/17 — уродженці 
с. Підпечери Марії Гуцуляк (книга “Віхи 
сонця”, 2016);

— редакції районної газети “Впе-

ред” від 20.10.2017 № 07-10/17 — істо-
рику, співробітнику Державного архіву 
Івано-Франківської області, редактору 
щоквартальної газети “Ямниця” Андрію 
Сміжаку (книга “Дорога надії. Історія 
другої хвилі еміграції до Канади меш-
канців с. Ямниця (1920-1939 рр.)”, 2016);

— громадської організації “Рідній 
Радчі – європейську чистоту і порядок” 
від 05.10.2017 №1 – письменниці, жи-
тельці с. Радча Любові Павликівській 
(книга “Моє рідне село — Радча”, (пе-
рероблене та доповнене видання кни-
ги), 2016); 

— комунального підприємства “Те-
лерадіоорганізація “Тисмениця” Тисме-
ницької районної ради від 31.10.2017 № 
18 – історику, краєзнавцю, депутату Тис-

меницької районної ради VI, VII демокра-
тичних скликань, жителю села Черніїв 
Ігорю Федоришину (книга “Тисмениччи-
на. Суспільно-політичне та національно-
культурне життя українців краю (кінець 
ХІХ початок ХХ ст)”, 2017);

у номінації “Культура”:
— відділу культури районної державної 

адміністрації від 31.10.2017 №203 – Народ-
ному аматорському хору будинку культу-
ри с. Підлужжя (керівник Ганна Шрейдер);  

у номінації “Образотворче і народ-
не мистецтво”:

— редакції районної газети “Вперед” 
від 23.10.2017 № 08-10/17 — фотографу-
аматору Микиті Мельнику (за серію те-
матичних фотовиставок: “Фотографії для 
альбому” (2014 рік, присвячена 200-річ-
чю від Дня народження Т. Г. Шевченка), 

“Всесвітній конгрес “Союзу українок” і 
Тисмениця” (серпень 2015 року, до 80-річ-
чя створення “Союзу українок”), виставка 
до Дня медичного працівника (червень 
2016 року) та до Дня Державного Прапо-
ра України (серпень 2016 року);

— відділу культури районної держав-
ної адміністрації від 31.10.2017 №204 – 
художнику, викладачу образотворчого 
мистецтва Підпечерівської дитячої шко-
ли мистецтв (живопис) Яремі Стецику. 

16 листопада 2017 року відбулось 
засідання комісії з питань присудження 
премії імені Романа Федоріва, де роз-
глянуто та обговорено конкурсні твори 
кандидатів на здобуття премії.

За результатами роботи комісії 
звання лауреата премії присуджено:

— у номінації “Література” – Федо-
ришину Ігорю Ярославовичу;

— у номінації “Культура” – Народно-
му аматорському хору будинку культури 
с. Підлужжя (керівник – Ганна Шрей-
дер);

— у номінації “Образотворче і на-
родне мистецтво” – Стецику Яремі Ми-
хайловичу.

Заохочувальною премією відзна-
чено:

— у номінації “Література” – Гуцу-
ляк Марію Василівну;

— у номінації “Образотворче і на-
родне мистецтво” – Мельника Микиту 
Михайловича.

Відповідно до розпорядження голо-
ви районної державної адміністрації та 
голови районної ради від 23 листопада 

2017 року №694/213-р  “Про присуджен-
ня премії імені Романа Федоріва у 2017 
році” лауреатам премії вручено Дипло-
ми, Почесні знаки та грошову винаго-
роду в сумі 7000 гривень кожному. За-
охочувальні премії вручено в сумі 3000 
гривень кожному.

Заступник голови  районної ради, 
співголова комісії з питань 

присудження премії 
ім. Романа Федоріва 

Ігор ФЕДОРИШИН
Заступник голови районної державної 

адміністрації, співголова комісії 
з питань присудження премії 

ім. Романа Федоріва 
Степан МАНДИБУР

Тисменицька районна рада 
Івано-Франківської області 

ХІV сесія 7 демократичного скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

          від 22 грудня 2017 року  м. Тисмениця
Про затвердження Програми забезпечення 

підручниками учнів 4 та 7 класів закладів загальної 
середньої освіти району на 2017-2018 навчальний рік

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ке-
руючись рекомендаціями постійних ко-
місій районної ради з питань бюджету, 

гуманітарної політики та свободи  сло-
ва,  районна рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпе-
чення підручниками учнів 4 та 7 кла-

сів закладів загальної середньої осві-
ти Тисменицького району на 2017-2018 
навчальний рік (додається).

2. Фінансовому управлінню район-
ної державної адміністрації передбача-
ти кошти для фінансування Програми.

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на  заступника голови район-
ної ради І. Федоришина і постійну комі-
сію районної ради з питань гуманітарної 
політики та свободи слова (В. Заник).

Голова районної ради 
Тетяна ГРАДЮК

Ігор Федоришин Ярема Стецик і Тетяна Градюк
Голова районної ради Тетяна Градюк нагороджує 

керівника хору Ганну Шрейдер  



12 січня
2018 року № 2 3Офіційно

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:

СЕМЕНІВА Володимира Микола-
йовича, 13.01.1957 р. н., депутата ра-
йонної ради;

ГОРБЕЙ Галину Михайлівну, 
13.01.1957 р. н., директора ТзОВ «Чер-
ніївське»;

ІЩЕНКА Василя Михайловича, 
14.01.1951 р. н., начальника філії «Іва-
но-Франківське ДЕУ»;

ГЛАДУНА Василя Васильовича, 
14.01.1969 р. н., депутата обласної 
ради;

ТРУШИКА Михайла Миколайо-
вича, 14.01.1971 р. н., директора Єзу-
пільського навчально-виховного комп-
лексу;

КОВАЛЬЧУКА Миколу Петровича, 
18.01.1979 р. н., приватного підпри-

ємця, керівника пекарні «Вам смачно 
з нами» (с-ще Лисець);

БУРТИКА Івана Васильовича, 
19.01.1982 р. н., сільського голову 
с. Марківці; 

ГРЕТЧУК Тетяну Василівну, 
19.01.1989 р. н., сільського голову 
с. Хом’яківка;

ЛУТЧИНА Мирослава Івановича, 
19.01.1957 р. н., начальника управління 
соціального захисту населення райдерж-
адміністрації, депутата районної ради;

СТОЙКО Ярину Іванівну, 19.01.1986 
р. н., секретаря Підлузької 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!

До відома юридичних та фізичних осіб!
ПАТ «Тисменицягаз» інформує, що з 1 січня 2018 року, відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює дер-

жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  від 28.12.2017 №1590, встановлено граничний рівень плати 
за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2018 рік, зокрема по Івано-Франківській області:

(грн, без податку на додану вартість)
Типорозмір лічильника газу, тип місцевості та тип газопроводу

 G 1,6                                       G 2,5                                   G 4           G 6                   G 10
міська                  сільська  міська сільська  міська сільська                 міська            сільська       міська    сільська
місц.                     місц.               місц. місц. місц. місц.                 місц.            місц.       місц.    місц.
підзем., надзем. підзем., надзем. підзем., надзем. підзем., надзем. підзем., надзем. підзем., надзем. підзем., надзем. підзем.,надзем.    підзем., надзем.    підзем.,надзем.
         10390         10740                   10390        10740      10390            10740       12360         12710             15110           15460 

Україна
Ямницька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
Третя сесія 
РІШЕННЯ

 від 22 грудня 2017 року  с. Ямниця

Про внесення змін у рішення Ямницької сільської ради 
від 21 грудня 2017 року «Про встановлення розмірів 
місцевих податків і зборів на території Ямницької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади 

та затвердження ставок земельного податку 

Відповідно до частини 1 ст. 143, 
частини 1 ст. 144 Конституції України, 
статей 10, 12, 14, 215, 265 - 267, 268-1, 
274, 277, 291 - 293 Податкового кодексу 
України, керуючись статтями 26, 69 За-
кону України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, сільська рада вирішила:

1. Встановити фіксовані ставки єди-
ного податку у відсотках до розміру міні-
мальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звіт-
ного) року з розрахунку на календар-
ний місяць згідно з обраними видами 
діяльності та обсягу доходу: 

1.1. Для першої групи платників 
єдиного податку для всіх видів госпо-
дарської діяльності, передбачених для 
цієї групи відповідно до пункту 293.2. 
Податкового кодексу України – 10 від-
сотків розміру прожиткового мінімуму, 
встановленого законом на 1 січня по-
даткового (звітного) року.

1.2. Для другої групи платників єди-
ного податку відповідно до пункту 293.2. 
Податкового кодексу України — 20 від-
сотків розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року.

1.3. Для третьої та четвертої груп 
єдиного податку застосовуються став-
ки податку відповідно до пунктів 293.3 
та 293.9 статті 293 Податкового кодек-
су України.

2. Встановити наступні ставки по-
датку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки: 

2.1. За 1 квадратний метр бази опо-
даткування об’єкта житлової нерухомос-
ті 0,30 відсотка розміру мінімальної за-
робітної плати, встановленої станом на 
1 січня звітного (податкового) року.

2.1. 1. База оподаткування об’єкта/
об’єктів житлової нерухомості, в тому 
числі їх часток, що перебувають у влас-
ності фізичної особи - платника податку, 
зменшується:

а) для квартири/квартир незалеж-
но від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будин-
ків незалежно від їх кількості – на 120 
кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житло-
вої нерухомості, в тому числі їх часток 
(у разі одночасного перебування у влас-
ності платника податку квартири/квар-
тир та житлового будинку/будинків, у то-
му числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз 
за кожний базовий податковий (звітний) 
період (рік).

2.2. Встановити ставку податку для 
об’єктів нежитлової (в т.ч. комерційної) 
нерухомості, що перебувають у влас-
ності юридичних осіб у розмірі 1 від-
сотка розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року за 1 кв. 
метр бази оподаткування. Для об’єктів 
нежитлової (в т.ч. комерційної) неру-
хомості, що перебувають у власності 
фізичних осіб – підприємців у розмірі 
0,6 відсотка розміру мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) року за 
1 кв. метр бази оподаткування.

2.3. Встановити ставку податку для 
об’єктів нежитлової нерухомості (госпо-
дарські будівлі та споруди, допоміжні 
приміщення, до яких належать сараї, 
хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вби-
ральні, погреби, навіси, котельні, бойлер-
ні, трансформаторні підстанції тощо), що 
перебувають у власності фізичних осіб 
у розмірі 0 (нуль) відсотка.

3. Розміри (ставки) місцевого збору 
за місця для паркування транспортних 
засобів встановити у розмірі 0,075 відсо-
тка мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року за 1 кв. метр площі зе-
мельної ділянки, відведеної для органі-
зації та провадження такої діяльності.

4. Затвердити ставки земельного 
податку для юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців, фізичних осіб-грома-
дян на території об’єднаної територіаль-

ної громади відповідно до статей 274, 
277.1 Податкового кодексу України:

4.1. За земельні ділянки сільсько-
господарських угідь (незалежно від міс-
цезнаходження) та по яких проведено 
нормативну грошову оцінку, у розмірі 
0,5% від їх нормативної грошової  оцінки.

4.2. Ставка податку за земельні ді-
лянки, нормативну грошову оцінку яких 
проведено незалежно від місцезнахо-
дження, крім земель, визначених у п.4.1, 
встановлюється у розмірі 1% від норма-
тивної грошової оцінки.

4.3. Ставка податку для земель за-
гального користування, крім категорій 
земель, визначених у п. 4.2, – 1% від їх 
нормативно-грошової оцінки.

4.4. Ставка податку за земельні ді-
лянки, які перебувають у постійному ко-
ристуванні суб’єктів господарювання – 
2% від їх нормативної грошової оцінки.

4.5. ставка податку за земельні 
ділянки, розташовані за межами насе-
лених пунктів та по яких не проведе-
но нормативну грошову оцінку земель, 
встановлюється у розмірі 5% від норма-
тивної грошової оцінки одиниці площі 
ріллі по області.

5. Від сплати земельного податку 
звільняються юридичні особи, передба-
чені статтею 282 Податкового кодексу 
України та заклади і організації, що по-
вністю утримуються за рахунок коштів 
місцевого бюджету.

6. Встановити транспортний пода-
ток з легкових автомобілів з розрахунку 
на календарний рік у розмірі 25 000 гри-
вень за кожен легковий автомобіль, що 
є об’єктом оподаткування відповідно до  
статті 267 Податкового кодексу України.

7. Дане рішення вступає в силу з 1 
січня 2018 року.

8. Визнати такими, що втратили чин-
ність рішення сільських рад, які увійшли 
до Ямницької об’єднаної територіальної 
громади щодо встановлених ставок міс-
цевих податків та зборів.

9. Секретарю Ямницької сільської 
ради об’єднаної територіальної громади 
висвітлити дане рішення на офіційному 
веб-сайті Ямницької сільської ради ОТГ 
та в засобах масової інформації. 

10. Організацію виконання рішен-
ня покласти на Тисменицьку об’єднану 
державну податкову інспекцію Голов-
ного управління ДФС в Івано-Франків-
ській області.

11. Контроль за виконанням рі-
шення покласти  на постійну комісію 
Ямницької сільської ради ОТГ з питань 
фінансів, бюджету, планування соціаль-
но-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва.

Сільський голова Роман КРУТИЙ

Україна 
Ямницька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
Четверта позачергова сесія 

РІШЕННЯ 
 від 28 грудня 2017 року с. Ямниця 

Про внесення змін до рішення Ямницької сільської 
ради об’єднаної територіальної громади 

від 22 грудня 2017 року «Про надання пільг зі сплати 
земельного податку юридичним особам на 2018 рік»
Розглянувши клопотання, заяви 

юридичних осіб, керуючись пунктом 28 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно 

до статті 284 Податкового кодексу Укра-
їни, з метою встановлення місцевих по-
датків і зборів на території  Ямницької  
ОТГ, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Ямницької 
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади від 22 грудня 2017 року «Про на-
дання пільг зі сплати земельного податку 
юридичним особам на 2018 рік», виклавши 
його в такій редакції: надати пільгу в роз-
мірі 50% зі сплати земельного податку для 
підприємств промисловості, які мають зе-
мельні ділянки в постійному користуванні.

2. Оприлюднити рішення в район-
ній газеті «Вперед».

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти  на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвес-
тицій та міжнародного співробітництва.

4. Дане рішення вступає в силу з 
01.01.2018 року.

Сільський голова Роман КРУТИЙ

У Майдані є майданчик
В самісінький останній день 2017 

року в Майдані відкрили літню сцену – 
майданчик. Воно, начебто, не до сезону, 
але місцевій владі та будівельникам за-
лежало на тому, аби своєчасно та ефек-

тивно використати кошти, спеціально 
виділені на цей майданчик з районного 
бюджету. Справа в тому, що сільський 
клуб знаходиться в аварійному стані, не-
ма місця для дозвілля молоді. На площі 
в центрі села, де встановлено майдан-
чик, відбуваються масові заходи, але 
вона потребувала належного благоу-
строю, а відтак, перші кроки зроблено.

Символічну стрічку під час відкрит-
тя майданчика перетнули сільська голо-
ва Марія Зелінська і депутат районної 

ради Микола Іваненко. Прозвучали ко-
роткі виступи та новорічні вітання. Від 
імені громади сільська влада та район-
ні депутати М. Іваненко і М. Зелінський 
висловлюють вдячність попередньому 

й теперішньому головам районної ради 
Романові Крутому і Тетяні Градюк за ви-
ділені кошти на будівництво (кошти по-
ступили двома частинами); підприємцю 
з села Угринів Богданові Терешкуну за 
швидко та якісно виготовлені метало-
конструкції, майстрам з сусідньої Висо-
чанки Калуського району та небайдужим 
молодим односельчанам, які трудили-
ся на об’єкті.

Наш кор.

м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 19
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«Пенсія» на славу Божу
Вогкого, непривітного вечора 9 січня 
туманне повітря Івано-Франківська 
розривала гучна й мега-позитивна 
коляда. Містом сунув величенький 
гурт людей, на пару сот осіб, з «ви-
флиємською звіздою», гітарами та 
бубнами і на усе горло та навсю ду-
шу славив новонародженого Хрис-
та. Це відомий і люблений у «Фра-
нику» проект «Пенсія» уже вкотре 
«підірвав» населення на свій музич-
но-релаксаційний захід «Карнавал 
«Привіт, Ісус!». На чолі тої «дифіля-
ди» з гітарою і своїм непересічним 
ораторсько-лідерським талантом 
ішов та співав «родитель» проекту, головний «пенсіонер», недавній лауре-
ат Тисменицької районної премії ім. Романа Федоріва, вчитель художнього 
мистецтва Підпечерівської школи мистецтв Ярема Стецик.

«Але то висілє! — ділилася враження-
ми одна з того гурту, нині львів’янка, а ра-
ніше мешканка Франківська, працівниця 
Українського католицького університету 
Ольга Л. — На півдня приїхала до «Фра-
ника» і дістала такий позитив…» «Пенсія» 
сунула містом, фонтануючи щирістю і до-
брим настроєм, а перехожі зупинялися, фо-
тографували, знімали на відео або й при-
єднувалися до маршу прослави Господа. 
Адже феномен «Пенсії» полягає в тому, що 
це відкритий музичний гурт, тобто такий, 
який має постійне ядро на пару десятків 
людей. А решта — бажаючі приєднатися. 
Ядро перед виходом у світ (а «Пенсія» що-
річно бере участь у міських Днях вуличної 
музики, їздить Україною на гастролі, про-

водить інші акції) розучує якусь нескладну, 
але драйвову пісню і в такий спосіб потім, 
як оце 9 січня, «веде» своїм співом увесь 
гурт народу. Того вечора «пенсіонери» ви-
співували не лише традиційну, усім відому 
«Старий рік минає, новий наступає…», але 
і сучасну, від «The ВЙО» «Запалала в небі 
зоря». І так запалила публіку, що в наслі-
док колядування назбирала понад п’ять 
тисяч гривень. Ці кошти «пенсіонери» пе-
редали Творчій Криївці та ініціативі «Свій 
за свого» на реабілітацію та підтримку во-
їнів АТО. Можемо не сумніватися, що Ди-
тя тішилося, спостерігаючи цей феєрверк 
радості і доброти.

Вероніка ЗАНИК

Різдвяна акція пам’яті 
в «Дем’яновому Лазі»

9 січня 2018 року відбулась V молодіжна акція «Різдво в Дем’яновому Лазі». 
Організатори і учасники проекту: Меморіальний комплекс «Дем’янів Лаз», 
обласне історико-просвітницьке товариство «Меморіал» ім. В. Стуса, облас-
на організація «Національного корпусу», обласний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді, Крихівецька та Загвіздянська школи І-ІІІ ступенів.

Розпочалась акція з молитви і слів 
Божого благословення на добру справу, 
які виголосив отець Володимир. Далі до 
учасників і гостей акції звернувся за-
відувач музею «Дем’янів Лаз» Михайло 
Фреїк, який оголосив програму заходів: 
фестиваль вертепів, безкоштовні екскур-
сії по музею, зустрічі з учасниками наці-
онально-визвольних змагань і розкопок 
місць масових розстрілів на Прикарпат-
ті, прикрашання живої ялинки пам’яті 
жертв комуністичного терору на При-
карпатті у 1939-1941 роках і святкова 
Різдвяна трапеза (солодощі, фрукти та 
гарячий карпатський чай, придбані во-
лонтерами з «Національного корпусу»). 
Відкрив колядницьку програму вертеп зі 
школи с. Загвіздя на чолі з педагогами 
Ольгою Боднар, Світланою Гордюк, Во-
лодимиром Войтовичем та Левконією 
Лопушняк. Після того всі присутні пере-
йшли до приміщення музею, де прохо-
див фестиваль вертепів. Палко вітали 
присутні й дитячий вертеп Загвіздян-
ської школи. Разом з учасниками верте-
пів різдвяні колядки співав весь зал. З 
особливим піднесенням звучала коляда 
«Нова радість стала» у виконанні зве-
деного хору учасників і почесних гостей 

свята: організатора багатьох розкопок 
місць масових розстрілів наших краян 
органами НКВС, члена правління «Ме-
моріалу» Івана Павликівського; бать-
ків, загиблих на Донбасі воїнів Тараса 
Шевченка та Олега Басараба, які похо-
вані неподалік – пані Марії Шевченко, 
подружжя Василя та Лесі Басарабів.

Долучилися до фестивальної про-
грами й вокальний ансамбль дівчат та 
ансамбль народної музики з с. Угринів 
під керівництвом Володимира Гранджо-
ли, які полюбилися публіці з минулого 

року. На завершення свою програму ви-
конав колядницький гурт «Надія» Кри-
хівецької ЗОШ, який багато років веде 
Анастасія Галуга-Мединська.

Після цього всі вирушили до свя-
щенних могил Меморіалу, щоби вшанува-
ти пам’ять полеглих героїв покладанням 
вінків до могил і прикрасити живу кра-
суню-ялинку власноруч виготовленими 
з природніх матеріалів «іграшками», гір-
ляндами. «Різдво в Дем’яновому Лазі» 

не залишило байдужим нікого. Органі-
затори сподіваються, що до числа учас-
ників у наступному році доєднаються 
вертепи з Павлівки і Драгомирчан, адже 
серед знищених тут в 1941 році україн-
ських патріотів були й мешканці цих сіл.

Пам’ять про героїв священна і жи-
тиме у віках, поки битиметься серце хоч 
одного українця.

Христос рождається! Славімо його!

Михайло ФРЕЇК, завідувач МК 
«Дем’янів Лаз»

Різдвяні канікули гостей 
із Херсонщини

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Гостюють наші юні співвітчизники 

та їх наставники із сонячної  Херсонщини 
у селі Липівка. Адміністрація Липівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів забезпечила зустріч 
та оперативний розподіл учасників де-
легації по родинах населеного пункту, 
у яких херсонці проживатимуть та від-
значатимуть Різдвяні свята.

Варто відмітити, що з першого дня 
перебування для гостей розпочалася 
справжня різдвяна містерія. Незабутнє 
враження справив Святвечір, коли діти 
та їх наставники скуштували вечерю в 
своїх нових родинах, спільно коляду-

вали та вивчали різдвяні обряди. А на-
ступного дня, 7 січня, в перший день 
Різдва Христового, відвідали святкове 
Богослужіння в храмах с. Липівка. Опіс-
ля зі своїми новими друзями спільно 
колядували та розважались. У другий 
день різдвяних свят стали учасниками 
шкільної Розколяди, до проведення якої 
долучилися учні та педагоги Липівської 
школи. Вертеп, віншування, театралізо-
ване дійство, у яких простежувалися 
давні й сучасні мотиви – такою була 
святкова програма.

Крім долучення до кращих різд-
вяних традицій, гості з Півдня отрима-

ли можливість побувати у визначних 
місцях Прикарпаття, оскільки для них 
відділом освіти запланована насичена 
культурно-мистецька програма, серед 
пунктів якої:  Музей Писанки у Коломиї, 
Маєток Святого Миколая на Косівщині, 
туристичне Яремче та гірськолижний 
курорт «Буковель», Скит Манявський 
та історичний центр Івано-Франківська, 

історико-меморіальний музей Степана 
Бандери у Старому Угринові Калусько-
го району.

Сьогодні на делегацію чекає кон-
церт Роксолани Калин у Народному домі 
міста Тисмениця. Не менш насиченою 
стане субота, 13 січня, коли школярі від-

відають марійський паломницько-від-
пустовий центр у Погоні та колоритне 
Свято Маланки у Народному домі міс-
та Тисмениця.

Сподіваємося, знайомство з При-
карпаттям дасть позитивний аспект, 
позаяк гості з Херсонської області піз-

нали нашу культуру, звичаї і традиції, 
долучившись до спільного святкуван-
ня Різдва Христового — родинного свя-
та, де відбулося справжнє єднання Пів-
дня й Заходу.

Відтак відділ освіти Тисменицької 
районної державної адміністрації ви-
словлює щиру подяку гостинним гос-
подарям, що прийняли в свої родини 
на проживання гостей з Херсонщини: 
Ользі Михайлівні Яневич, Галині Юріїв-
ні Круль, Мирославі Михайлівні Гап’як, 
Ганні Дмитрівні Любчик, Оксані Іванівні 
Дутчак, Надії Володимирівні Лудчак, Те-
тяні Юріївні Дем’янчук, Оксані Іванівні 
Сем’янчук, Галині Іванівні Рибак, Ользі 
Романівні Федорів, Ірині Василівні Буж-
диган, Ірині В’ячеславівні Яковишин, Ма-
рії Михайлівні Пилип’як, Роману Дми-
тровичу Камінському, Оксані Яросла-
вівні Лудчак.

Андрій ТАТАРИН, головний спеціаліст 
відділу освіти Тисменицької РДА
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Під заступництвом земляного Собаки
Відомо, що рік пройде під заступництвом Жовтого Земляного Собаки — твари-
ни, що славиться своєю відданістю, працьовитістю та завзятістю. На відміну 
від попереднього року, 2018-ий  буде спокійнішим. Астрологи пояснюють – 
тварини за характером чесні та справедливі, тому, на їх думку, у цьому році 
варто добиватися істини. Крім того, собаки славляться своєю добродушніс-
тю та самопожертвою, а це означає, що усі, хто прагне допомоги, отримає 
її. Це буде спокійний час дипломатії і терпіння, сімейних цінностей і любові. 
В цілому, на нас чекає сприятливий в усіх сферах період. 

Особисті стосунки. Якщо ви ба-
жаєте побудувати стосунки у 2018 
році, перше про що слід пам’ятати – 
це вірність, остільки такою є одна із 
головних якостей Собаки. Між зако-
ханими не виникатиме конфліктних 
ситуацій, а відносини міцнішатимуть 
щодня. Крім того, астрологи радять 
замислитись над створенням родини. 
2018 рік буде вдалим для весільних 
церемоній. Пари, які створили сім’ю 
у рік Собаки, можуть розраховувати 
на довгий і дружний союз. Якщо ви 
сором’язлива особистість і ще не на-
важились на тривалі стосунки, наступ-
ний рік обіцяє подарувати вам кохану 
людину. Головне не упускати шансів та 
намагатись проявляти ініціативу. У рік 
Собаки важливо багато спілкуватися 
та шукати «своїх людей». 

Кар’єра. Головне слово року – «рух». 
Все, що пов’язано із цим словом матиме 
успіх: зміна житла, подорожі та ділові 
відрядження. Старайтесь не стояти на 
місці. Крім того, рік Собаки буде успіш-
ним для рішучих та наполегливих лю-
дей. Проявляйте себе у різних напрямках 
та не бійтесь зробити крок на шляху до 
успіху. Якщо задля бажаної мети потріб-
но здобути додаткову освіту, відвідати 
курси, тренінги, семінари – не вагайтесь, 
дійте. 2018 рік обіцяє бути сприятливим 
для відкриття власної справи (особливо 
у другій половині року). Зверніть ува-
гу, що у рік Жовтого Земляного Собаки 
варто наполегливіше захищати власні 
інтереси. Не дарма за китайським ка-
лендарем тварина вважається охорон-
цем. Бороніть щодня все, що має для 
вас цінність – кар’єра, особисте життя, 

фінанси та звісно ж здоров’я. Відповід-
но зауважте, що не варто зазіхати на 
чуже – господар року прослідкує, аби 
справедливість було відновлено. 2018 
рік – період «розумних» змін, які варто 
спочатку обміркувати, а вже після – при-
ступати до дій. 

Фінанси. Аби у рік Жовтого Земля-
ного Собаки не було колотнеч, зустріньте 
його гідно. Велика вірогідність, що пога-

ний початок нового року може вплинути 
на все, що відбуватиметься у наступно-
му році. Придушуйте лінь та аналізуйте 
все, що відбувається навколо. Таким 
чином 2018 рік подарує вам гармонію 
та врятує від неприємностей. Якщо не 
бажаєте втратити вже зароблені кошти 
– ретельно продумуйте витрати. Соба-
ка бережлива тварина і не стане витра-
чати гроші на вітер. Рік буде прибутко-

вим в разі розумного вкладення коштів. 
Не витрачайте ресурси на безглузді дії. 
Пам’ятайте, у 2018 році не варто лізти 
поперед батька у пекло та приймати по-
спішні рішення, перш за все, це стосу-
ється фінансів.

Здоров’я. У рік Собаки до здоров’я 
слід ставитись особливо уважно – тут 
проблеми простіше буде попередити, 
аніж вирішити. Аби не отримати серйоз-
них травм, дотримуйтесь правил без-
пеки. У першу чергу, це стосується всіх 
представників екстремальних професій, 
військових, рятувальників тощо. 2018 
рік виявиться сприятливим для людей, 
які наважаться на кардинальні зміни. 
Він буде сприятливим для того, аби від-
коригувати власну фігуру та стежити за 
фізичним станом. Врахуйте, у наступно-
му році однозначно не варто дозволяти 
собі зайвого – від алкоголю до надмір-
них фізичних навантажень. У всьому по-
трібно знати міру! Відтак, не забувайте 
слідкувати за власним здоров’ям та за-
здалегідь підготуйте організм до мож-
ливих вірусних захворювань та грипу. 
Також, за думкою астрологів, у новому 
році реально позбутись багатьох хроніч-
них проблем.

Астрологічний прогноз 
на 2018 рік

Овен
Протягом усього року ви будете руха-

тися тільки вперед. Можливо, Овни захо-
чуть відкрити власну справу або розшири-
ти існуючий бізнес. Більшість ваших планів 
швидко здійсниться завдяки фінансовій 
допомозі спонсорів або партнерів. Також 
ви можете отримати прибуток від вдалих 
операцій з нерухомістю. При цьому вар-
то дуже уважно підходити до оформлен-
ня фінансових документів. В особистому 
житті все спокійно, ви з партнерами бу-
дете разом займатися облаштуванням 
житла. Що стосується здоров’я – стежте 
за способом життя, піклуйтеся про себе. 
Жінки-Овни з високою ймовірністю мо-
жуть завагітніти в 2018 році.

Телець
Для Тельців це буде дуже вдалий 

рік! Ви зможете розширити свій бізнес 
за допомогою впливових і владних лю-
дей. Можливе покращення відносин з 
партнерами. Але пам’ятайте, що будь-які 
партнерські угоди необхідно правильно 
оформляти. Великі доходи будуть тіль-
ки в першій половині року, і вам варто 
дуже розумно розпорядитися цими фі-
нансами. В особистому житті пощастить 
одиноким Тельцям: вони зможуть вдало 
одружитися. Зі здоров’ям у вас не буде 
ніяких проблем, якщо будете дотримува-
тися режиму і правильно харчуватися.

Близнюки
2018 рік для Близнюків буде дуже важ-

ливим в кар’єрних і фінансових питаннях. У 
першій половині року ви будете неймовірно 
працьовиті й продуктивні. На вас чекають 
нові проекти, вдалі угоди і, відповідно, гід-
на нагорода за виконану роботу. Є висока 
ймовірність піднятися по кар’єрних сходах. 
Гроші до вас будуть надходити регулярно. 
У сердечних справах на Близнюків чекає 
новий роман, можливо, навіть службовий. У 
вас є всі шанси створити серйозні і тривалі 
стосунки. Ведіть здоровий спосіб життя і 
балуйте себе масажем, лазнею, косметич-
ними процедурами.

Рак
Протягом всього року Раків буде су-

проводжувати відчуття свободи. Перед 
вами відкриється маса можливостей, 
як на роботі, так і в коханні. У кар’єрі 
ви зможете проявити всі свої таланти і 
зайняти бажану посаду. На вас чекають 
вигідні угоди і вдале завершення мину-
лих проектів. З фінансами особливих 
проблем не передбачається, особливо 
прибутковою буде перша половина ро-
ку. Самотні Раки будуть відкриті всьо-

му новому: яскраві романи і вільні від 
зобов’язань відносини. У 2018 році ва-
ше здоров’я не підведе: ви будете від-
мінно себе почувати і добре виглядати.

Лев
У новому році Леви будуть в цен-

трі уваги! Ваша кар’єра буде успішною, 
ви зможете справити хороше вражен-
ня на партнерів і привернути їх до себе. 
Можливо, Леви навіть відкриють свою 
справу в 2018 році. Представники цього 
знака зможуть створити нові романтич-
ні відносини з вдалим продовженням. 
Ви будете контролювати свого партне-
ра і проявляти владу над ним. Що до 
здоров’я, то вам потрібно берегти себе 
і уникати перенапруги.

Діва
У новому році Діва доб’ється успі-

ху як в професійному, так і в особистому 
житті. Ви зможете реалізувати свій по-
тенціал і просунутися по кар’єрних схо-
дах. Власний бізнес буде успішним – ви 
обженете всіх конкурентів. У другій по-
ловині року отримаєте чималий прибу-
ток. У відносинах ви повинні бути мак-
симально спокійні і мудрі, не дозволяйте 
ревнощам взяти верх. Сімейним Дівам 
потрібно приділяти більше уваги парт-
неру і дітям. А самотні до кінця року зу-
стрінуть кохану людину. Відмовтеся від 
шкідливих звичок, займіться спортом – 
тоді ви зможете уникнути проблем із сер-
цево-судинною системою та безсонням.

 Терези
Терезів чекає насичений рік, спри-

ятливий для реалізації всіх планів. Вам 
слід ретельно планувати всі справи, то-
ді ви просунетеся далеко вперед і отри-
маєте гідний прибуток. Творчі Терези 
зможуть отримати небувалу популяр-
ність. На любовному фронті вам дадуть 
відповідь взаємністю. А сімейні Терези 
зміцнять свої відносини і зможуть реа-
лізувати спільні плани. Ваш імунітет бу-
де міцним у 2018 році, але все ж таки 
не завадять активні заняття спортом.

Скорпіон
У 2018 році зірки рекомендують 

Скорпіонам уникати негативу і спрямо-
вувати енергію на вирішення реальних, 
а не надуманих проблем. На вас чекає 
кар’єрний злет, ви досягнете всіх цілей 
і реалізуєте себе. Ви зможете вирішити 
всі справи, підвищите доходи і досягнете 
стабільності. У любові Скорпіони будуть 
дуже ревниві і не стримані. Радимо не 
дратуватися і уникати перевтоми. Також 
перевірте свій зір.

Стрілець
У 2018 році Стрільці поставлять собі 

занадто багато завдань. Але щоб їх до-
сягти, варто позбутися від другорядних 
цілей. У справах вам потрібно бути терп-
лячим і все добре планувати. Навчіться 
розставляти пріоритети і добре подумай-
те перед прийняттям важливого рішен-
ня. У любові ви будете дуже романтичні, 
непостійні і легковажні. Уникайте випад-
кових зв’язків і відрізняйте любов від 
закоханості. В цьому році зірки радять 
стежити за опорно-руховим апаратом, 
це дозволить зберегти енергію.

Козеріг
Козероги відчують приплив сил і по-

чнуть реалізовувати свої ідеї. Ваша роз-
судливість дозволить направити енер-
гію в потрібне русло. На роботі можливі 
нові знайомства і відрядження. Чимало 
Козерогів захочуть відсунути справи на 
другий план і поїдуть у подорож. Ніяких 
проблем в роботі не виникне, все вирі-
шиться легко. Для сімейних Козерогів 
настане період оновлення відносин, а 
для вільних настане час яскравих ро-
мантичних пригод. Ваше здоров’я буде 
відмінним, займайтеся бігом, фітнесом і 
будь-якими активними навантаженнями.

Водолій
У новому році у Водоліїв буде дуже 

багато перспективних ідей, але великих 
успіхів ви досягнете в мистецтві та на-
уці. Представники цього знака зможуть 
поліпшити своє фінансове становище, 
поєднуючи творчість і ділову хватку. Всі 
ваші проекти прекрасно втіляться в жит-
тя. Ви будете дуже легко закохуватися у 
2018 році і в кінці кінців зможете зустрі-
ти потрібну людину для створення дов-
гого і міцного союзу. Ваш імунітет буде 
добре працювати, тому щодо здоров’я 
вам переживати не варто.

Риби
Риби зможуть реалізувати свої пла-

ни, вибравши найвигідніший спосіб дій. 
Якщо хочете в роботі просунутися впе-
ред, то вам слід проявити хитрість. Та-
кож не звалюйте на себе дуже багато 
обов’язків – ви швидко втомитеся і пере-
горите. Відносини Риб будуть складатися 
гармонійно. Ви зустрінете хороших парт-
нерів і будете абсолютно щасливі. Для 
вас в цей період корисні фітнес і йога. 
Якщо будете приділяти достатньо уваги 
здоров’ю, то воно помітно покращиться.

Різдво без снігу — 
це нормально

Ми скаржимося, що і Новий рік, і Різдво, і, хто зна, може, і Йордан минуться 
нам без снігу та морозця. Але ж більшість католиків (усього їх у світі приблизно 
1200 млрд.) таки святкують Різдво в теплі. І ніяк інакше його собі не уявляють 
і не бажають. Зрештою, Ісус народився не на санях, як у лемківській колядці.

Різдво починається з Різдва
Через різницю у часі першими День 

народження Христа відзначають жите-
лі тихоокеанського острова Різдва рес-
публіки Кірібаті. Різниця в часі із Украї-
ною – 12 годин. До християнства на ост-
ровах були поширені вірування в різні 
чари. Але зараз там найпоширенішою 
вважається католицька релігія — 55,8% 
населення або 57 503 особи.

Жителі островів Кірібаті, навіть як-
що вони не християни, у цей день збира-
ються разом. Після служби в храмі вони 
танцюють, влаштовують гонки на каное 
та співають, запрошують один одного 
на різдвяне барбекю.

Що цікаво, останніми повинні 
святкувати Різдво жителі держави 
Самоа в Тихому океані. Через різни-
цю в часі всі події там приходять на 
добу пізніше. Наприклад, Новий рік 
починається за нашим стилем 2 січ-
ня. Однак, за традицією, вони відзна-
чають Різдво в один час з жителями 
острова Різдва. До речі, свою назву 
острів отримав завдяки відомому мо-
реплавцю Джеймсу Куку. Він натрапив 
на невідому землю саме перед Різд-
вом, 24 грудня 1777 року.

В Австралії святкують на пляжах
В Австралії та Новій Зеландії Різдво 

припадає на кінець літа. Тому сніг вони 
бачать лише на вітальних листівках, які 
надсилають один одному. А саме свят-
кування зазвичай влаштовують на пля-
жі або на вулицях міст. Всі будинки та 
дерева прикрашають гірляндами, а за-
мість новорічної ялинки наряджають 
місцеві вазони. В них навіть спеціаль-
не декоративне дерево у горщику, яке 
називається різдвяний кущ.

У Святвечір місцеві йдуть на нічну 
службу до церков, а повернувшись до-
дому, розбирають подарунки, які Санта 
залишив під різдвяним деревом. Діти, 
лягаючи спати, залишають Санті склян-
ку із молоком, а оленям — морквину.

В Індії із солодощами…
В Індії мешкає лише два відсо-

тка християн. 24 грудня місцеві вби-
раються в гарні наряди та йдуть у 
церкву. Там співають різдвяні пісні 
та гімни. Богослужіння тривають на 
двох мовах, англійській та одній з 
національних — гінді, бенгальській 
чи малаялам. Потім вдома накрива-

ють столи, де основними стравами є 
солодощі, наряджають бананові та 
мангові дерева, запрошують багато 
друзів. Що цікаво, Різдво в багато-
релігійній Індії є державним святом. 
І вітають із ним один одного пред-
ставники всіх конфесій.

В Африці ріжуть козу
В африканській країні Кенії напе-

редодні свят ретельно прибирають в 
будинках. Потім прикрашають їх квіта-
ми. На святвечір збираються за столом 
у сімейному колі. 25 грудня вранці рі-
жуть козу і ділять її між членами сім’ї, 
м’ясо смажать. Також печуть різдвяний 
хліб — чапаті.

А в Ефіопії Різдво має назву Гана. 
Всім, хто в день святкування заходить 
у церкву, роздають свічки. З запаленою 
свічкою християнин тричі обходить храм, 
і лише потім стоїть на богослужінні. Всю 
ніч містом ходять паломники, а у церк-
ві роздають хліб та вино. Зранку віряни 
йдуть на один з пагорбів, там теж прово-
дять службу, а після куштують святкову 
страву — смажене курча із прянощами. 
Тарілкою їм слугує спеціальний корж із 
дріжджового тіста.

На Карибах — картонні костюми
У країнах Карибського басейну, у 

тому числі на Багамах, різдвяне свято 
називають Junkanoo. Його відзначають 
26 грудня. В цей час на вулицях прохо-
дять масові паради людей у картонних 
та паперових костюмах. Вони співають 
та танцюють із раннього ранку.

Неофіційно, у Пуерто-Ріко святку-
вали Різдво ще із середини грудня і гу-
лятимуть аж до 17 січня. Вони часто 
влаштовують пуерторіканські «коляд-
ки» Asalto: це коли друзі без поперед-
ження ідуть у гості і біля дверей будинку 
господаря заспівують, граючи на музич-
них інструментах. Той, до кого прийшли, 
має пригостити колядників святковим 
обідом. На столі обов’язково є куряче 
рагу з рисом. Далі господар долучаєть-
ся до шумних музикантів, і вони разом 
ідуть до наступної оселі. Процесія мо-
же гуляти, їсти і пити таким чином до 
самого ранку.

Ну і так далі. Традиції Різдва у сві-
ті дуже різні. Не даремно ж кажуть, що 
до кожного Бог приходить по-своєму.

За матеріалами Інтернет-видань
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З ювілеєм!
Хор церкви Різдва Христового УГКЦ с. Сілець 
щиро вітає з ювілейним Днем народження 

багаторічного регента колективу 
Василя ВЕЛИЧКА.

Нехай Ваша доля буде багатою на міцне здоров’я 
і людське щастя. Хай Вас завжди підтримують рідні 
люди, а в домі панують мир і добро, мудрість та ви-
важеність. Нехай усі задуми будуть успішними, плани 
здійсненними, а Ваша енергія, високий професіоналізм 
та організаторський талант завжди будуть реалізовані.

Хай супроводжує Вас повага учнів, про яких Ви 
піклуєтесь, супутниками будуть – визнання, успіх, по-
вага друзів та любов близьких.

В цей дорогий для серця день бажаємо квітів і пісень!
Від друзів — щирих привітань, від зірки — здійснення бажань!
Від сонця — світла і тепла, щоб доля щедрою була!

На многії і благії літа!

  ПОГОДА

У понеділок, 15 січ-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: -8°С, 
вдень: -4°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.

У вівторок, 16 січня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: -9°С, денна: 
-2°С. Вітер південно-
схід ний 4 м/с.

У середу, 17 січня — 
дощ. Температура вно-
чі: -7°С, вдень: +2°С. Ві-
тер південно-східний 4 
м/с.

У четвер, 18 січня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: -2°С, денна: 
+4°С. Ві тер західний 
4 м/с.

У п’ятницю, 19 січ-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +1°С, 
вдень: +6°С. Вітер пів-
денно-західний 6 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

13 січня — Меланки, Щедрий 
вечір

  Якщо вночі вітер дме з півдня — 
рік буде жаркий, із заходу — буде 
вдосталь молока і риби, зі сходу — 
до врожаю фруктів.

  Якщо на Меланки (13 січня) со-
нячно й відлига, то чекай теплого 
літа. «Яка Меланка, такі й Петро з 
Павлом».

  Падає м’який сніг — на врожай, а 
коли тепло, то літо буде дощовим.

14 січня — Новий старий рік, 
Василя

  Якщо на Василя в цей день туман 
— до урожаю.

  Коли 14 січня багато пухнастого 
інею на деревах, рік буде багатий 
на мед.

  На Новий (старий) рік погода — 
буде в полі урода.

18 січня — Голодна кутя
  Якщо в цей день завірюха — буде 

вона і на Масляній; дмуть вітри з пів-
дня — літо буде грозовим.

  Якщо в хрещенську ніч зорі дуже 
блищать, хліби будуть добрі.

Наостанок
Зі святом !

У перший день 
Нового року 

за старим стилем 
подвійне свято — 

День ангела 
та День народження — 

у родинному колі, 
в оточенні друзів та 

знайомих зустрічатиме 
Василь Васильович 

ГЛАДУН 
із села Чорнолізці.

З цієї нагоди колектив ПП «Добробуд В.В.», праців-
ники відпочинкового комплексу «Козацький острів» 
та учасники фольклорного колективу «Острівчанка» 
БК с. Чорнолізці здоровлять свого патрона, мецената, 
депутата обласної ради, патріота свого села та краю, 
бажаючи заможності і процвітання.

Щоб Ваша праця була достойно винагородже-
на і оцінена! Хай будні будуть плодотворними, на-
повненими радістю від гарно виконаної справи, а 
вихідні та свята — веселими та безтурботними на 
березі океану або на снігових вершинах найкращих 
курортів світу! 

А в ці різдвяні дні хочемо повіншувати: «Бажаєм, 
щоб завжди робота була, і щоби раділа вся ваша роди-
на. Щоби рік прийдешній, був кращим за всіх, Вам зла-
годи в домі і в справах усіх! Хай до вашої оселі колядки 
прийдуть веселі, буде щастя і здоров’я, в справах лад, 
комора повна, і на Вашому столі — паляниці запашні. 
Хай завжди щастить і всюди, з Вами хай добробут бу-
де! Нехай кутя Вам буде з медом й маком, веселою хай 
буде коляда! І в свят, і будні Вам — в добрі зі смаком, 

нехай розквітне сила молода».

Життя з музикою
У життєвому круговерті швидко проминають літа. І ось на горизонті з’являється 
дата – п’ятдесят років. Це небагато і немало. Але саме такий ювілей, який 
розмежовує молодість і зрілість, є доброю нагодою проаналізувати прожите, 
обернутися на пройдений шлях. Мова у цій розповіді піде про Василя Богда-
новича Величка, не просто про ювіляра, а чуйну людину, доброго наставни-
ка, творчу особистість.

В. Величко народився 15 січня 1968 
року в Єзуполі. В 1975 році пішов у пер-
ший клас Єзупільської (тоді Жовтневої) 
середньої школи, а вже через рік, без 
участі батьків, сам записався у музичну 
школу по класу скрипки. Вочевидь, той 
дитячий поступок став визначальним у 
подальшій долі нинішнього ювіляра. Піс-
ля закінчення 8-го класу місцевої школи 
Василь поступив у Івано-Франківське му-
зичне училище ім. Дениса Січинського, 
де здобув середню-спеціальну освіту 
за кваліфікацією артист оркестру, ви-
кладач музичної школи по класу духо-

вих інструментів. Під час служби в ар-
мії (1987-1989 рр.) був музикантом во-
єнного оркестру.

З 12 травня 1989 року В. Велич-
ко розпочав свою вчительську пра-
цю у музичній школі в рідному се-
лищі, як викладач по класу духових 
інструментів. У 1999 році заочно за-
кінчив Прикарпатський університет 
ім. Василя Стефаника за спеціальніс-
тю «Музичне виховання» та здобув 
кваліфікацію викладача музики. У 
жовтні 1997 року його призначено 
директором Єзупільської дитячої му-
зичної школи. На цій посаді він про-
працював 19 років до лютого 2016 

року, коли перевівся на посаду ви-
кладача цього закладу.

Доля Василя Богдановича мере-
жана нитками любові до учнів, вива-
женості й справедливості у ставленні 
до своїх колег, друзів та знайомих. При 
його керівництві відбулися відзначен-
ня 25-річчя (2000 р.), 30-річчя (2005 р.) 
і 40-річчя (2015 р.) Єзупільської дитячої 
музичної школи. Про творчі звіти учнів 
Єзупільської ДМШ часто писала район-
на газета «Вперед».

На початку 90-их років минулого 
століття В. Величко був керівником 

ансамблю «Дністряни», який у період 
національного піднесення пропагував 
українську музику та пісню. Згодом при 
музичній школі він створив молодіжний 
фольклорний ансамбль «Молоді Дністря-
ни». З 1991 по 1999 р. по сумісництву 
працює вчителем музики у Сілецькій 
ЗОШ І-ІІ ступенів. Також В. Величко з 
1991 року є незмінним дяком і регентом 
церковного хору Церкви Різдва Хрис-
тового у с. Сілець, де організував два 
хори – двоголосний і чотириголосний. 
Зауважимо, що він не тільки є сілецьким 
дяком, але й зятем. З дружиною Любою 
(з дому Дейдей) народили сина Олега 
і дочку Оксану. Діти пішли батьковими 

слідами й зараз обоє навчаються у му-
зичному училищі ім. Січинського в Іва-
но-Франківську.

А ще у житті ювіляра були виступи 
на районних заходах та обласних кон-
цертах. Він був учасником хорового ко-
лективу «Просвіта» (художній керівник 
та диригент Роман Медвідь), гурту «Сві-
танок» при Сілецькому будинку культури. 
У творчому доробку музиканта аранжу-
вання народних пісень для ансамблів 
«Дністряни» та «Світанок», обробка, нот-
ний запис пісень Івана Драбчука, пісні 
на слова цього та інших авторів, зокре-
ма пісні «Духа криниця», яка стала тим 
акордом, що започаткував районне Свя-
то духовної пісні біля святого джерела.

У 2006-2010 рр. В. Величко був депу-
татом Тисменицької районної ради від 
політичного об’єднання «Батьківщина», 

в цей же період входив до виконкому 
Єзупільської селищної ради. 

Життя Василя Величка, що рясно 
встелене добрими справами та вагоми-
ми здобутками, по праву можна вважати 
прикладом для сучасної молоді, адже 
він присвятив його одній справі – музич-
ному вихованню учнівської молоді. Ва-
силь – відкрита, комунікабельна і дуже 
позитивна людина, якій властиві постій-
ний творчий пошук, вміле використання 
особистих знань та досвіду. І що літа, 
коли багато зроблено, а більше усього 
чекає попереду. Тож, з нагоди такого 
гарного ювілею зичимо йому здоров’я 
міцного, родинного тепла і затишку. А 
також бажаємо зберігати творчий ритм 
та отримувати задоволення від життя.

Іван ДРАБЧУК

Президентське вітання в найкращих шубах
Мабуть, більшість із вас бачили різдвяне ві-

тання Президента України. Зауважили, що для та-
кого елітного випадку була запрошена популярна 
«Піккардійська терція», що все було дуже гарно 
костюмовано, національно і т.д. Ну, і що вперше 
було вітання від Президента — з Різдвом, і при 
цьому участь брала сім’я Порошенків. Раніше ж 
перші леді України у таких відео-зверненнях учас-
ті не брали. Але чи зауважили ви, як ця сім’я була 
одягнена? Скажемо так, не дешево і зі смаком. На 
дружині Петра Порошенка Марині, їхніх доньках-
двійнятах Олександрі та Євгенії вишукані шубки. І 
вгадайте звідки? Це моделі від Дизайн-студії Марії 
Волосовської. Що й не дивно. Адже політична, біз-
несова еліта України, а також зірки естради дав-

но визнали цю дизайн-студію і мають у своїх ко-
лекціях одягу взірці від наших відомих кушнірів. 
А цього разу перша леді одягла шубку з голубого 
мутону, розшитого каракульчею; світленька мо-
дель на одній із доньок (колір екрі) — теж мутон, 
оздоблений трикотажними плетеними косицями, 
а шуба особливо модного нині джинсового тону з 
мутону на другій дівчині, розшита шкірою. І хоч у 
відео не вказано авторство дизайнерів, візажис-
тів та загалом команди, яка працювала над при-
вітанням, ми собі можемо з приємністю відзначи-
ти, що наші краяни причетні до таких престижних 
презентаційних проектів.

Вероніка ЗАНИК


