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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: -2°С, 
вдень: +5°С. Вітер пів-
денно-західний 5 м/с.
Завтра — без опадів. 

Температура вночі: -3°С, вдень: 
+4°С. Вітер південно-західний 2 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: -4°С, денна: +2°С. Вітер пів-
денно-західний 1 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Тепле слово про 
тисьменицький 
кожух

 стор. 4

100-річна ювілярка із Тисмениці
16 січня свій 100-річний ювілей відзначила мешканка міста Тисмениця Розалія Дмитрівна Величковська. 
Щоб розділити з нею радість святкового дня, до будинку, де вона проживає, завітали поважні гості: го-
лова Тисменицької районної державної адміністрації Іван Семанюк, голова Тисменицької районної ради 
Тетяна Градюк, начальник Тисменицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Наталія Ла-
гойда, начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Мирослав 
Лутчин, міський голова Тисмениці Степан Сворак, хористи хору церкви Святого Миколая м. Тисмениця.

Очільники району привітали Розалію Дмитрівну, 
побажали миру, затишку, втіхи від людей та Божого 
благословення. З нагоди сотого дня народження жін-
ка поважного віку отримала спільну грамоту район-
ної державної адміністрації, районної ради, грошову 
допомогу і квіти. Пенсійники вручили солінізантці 
солодкий дарунок — іменний торт. Гості, що завітали 
до помешкання, спільно заколядували з господинею 
дому та заспівали для бабусі «Многая літа».

Ювілярка привітно зустріла гостей, подякува-
ла за теплі слова, подарунки та пригадала про свою 
непросту долю. Народилася Розалія Величковська 
16 січня 1918 року у селі Грибівка Богородчанського 
району. У дитячому віці осиротіла, тож щоб зароби-
ти на харчі, із десяти років змушена була найматися 

до праці у Тисмениці та Тязеві. Із 1936 року постійно 
працювала у Тисмениці: спочатку на господарстві, а 
із 1954 року і до виходу на заслужений відпочинок – 
на Тисменицькій хутровій фабриці.

Світ не без добрих людей – у цьому переконана 
Розалія Величковська. Адже незважаючи на перипе-
тії, випробування та труднощі, яких випало чимало, на 
її життєвому шляху завжди траплялися люди, які під-
тримували та допомагали. Серед тих, хто простягнув 
руку допомоги, і тисменицька сім’я Підлуських. Піс-
ля повені 2008 року, яка вщент зруйнувала бабусину 
домівку, вони запропонували своє помешкання та 
стали її родиною.

Наталія ПАЛАГІЦЬКА 

Учасники бойових дій  — з колядами 
та щиросердними віншуваннями

Серед десятка гуртів, які протягом різдвяних свят 
відвідали офіси установ, релігійних та громадських 
організацій Тисмениці, одні колядники відрізнялися 
особливим колоритом: жінки та музики в українських 

строях, а чоловіки — в камуфляжній формі. Зустрічаючи 
їх того дня, мало кому спадало на думку, що це ніяка 
не периберія, властива для вертепних персонажів та 
маланки. Просто представники сильної статі вдягну-

ли своє обмундирування, яке для них було щоденним 
одягом в зоні проведення антитерористичної операції. 

 Закінчення на 2 стор.

Дорогі краяни!
Відділ культури Тисменицької ра-

йонної державної адміністрації та Чу-
калівська сільська рада запрошують 
на районне свято народної творчості 
«Від Різдва до Йордану».

Чекаємо вас 21 січня о 14.00 в 
Будинку культури села Чукалівка. 

Від Харкова по Карпати 
– Україна наша мати!
Саме під такою символічною  назвою відбувся ІІ Всеукраїнський різдвяний фестиваль «Вертеп-
фест-2018» у Харкові. Започаткований минулого року, цьогорічний фестиваль став ще масовішим 
і видовищнішим. Гідно представили Прикарпаття наші земляки.

Колективи з Павлівки «Вифлеємська зоря», 
Тязева – «Театральна скриня» та хористи з Сіль-
ця Ямницької ОТГ яскраво вразили Слобожанщи-
ну на ІІ Всеукраїнському Різдвяному фестивалі 
«ВЕРТЕП-ФЕСТ-2018» у місті Харкові. Участь на-
шого вже об’єднаного колективу відбувалася в 
рамках реалізації виграного проекту «Програми 
Національних обмінів в Україні», що фінансується 
Європейським Союзом та програмою розвитку де-

мократії (США). Авторами написання та реалізації 
даного гранту стали в.о. старости села Павлівка 
Іван Вацеба та громадський активіст, учасник хо-
рового колективу села Сілець Ігор Цюцьмаць. Крім 
того, активну підтримку в реалізації такого вели-
кого заходу здійснила Ямницька сільська рада в 
особі сільського голови Романа Крутого.

 Закінчення на 7 стор.

Щоб навчитися молитися, спочатку потрібно навчитися дякувати.
Альберт Швейцер
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Поберезькі колядники — 
у військовослужбовців
Вже стало гарною традицією для поберезьких колядників привітання з най-
більшим християнським празником — Різдвом Христовим —  військовослуж-
бовців Львівщини та Івано-Франківщини.  

Цьогоріч солдатів  обдаровува-
ли різдвяними віншуваннями, дзвін-
кими колядами та щедрівками най-
молодші учасники художньої само-
діяльності – дитячий аматорський 
колектив «Поберезькі дзвіночки» під 
керівництвом  художнього керівника 
Оксани Белько. 

10 січня колядники побували на 
Старолисецькому полігоні, де розташо-
ваний навчальний центр  Національ-
ної Гвардії України та військова час-
тина 3072. 

У перший день Нового року за ста-
рим стилем, 14 січня, коли християн-
ський світ вшановує Василія Великого 
та  відзначає свято Обрізання Господ-
нього, поберезьку молодь приймали 
військовослужбовці 184-го Навчального 
центру Національної академії сухопут-
них військ на Львівщині. 

Хоча діти ще маленькі, але від-
відали вони аж вісім містечок та ка-
зарм. Бійці були приємно вражені і 

дякували за увагу дітей та гарні при-
вітання. Ну, а ми в свою чергу, були 
щиро вдячні за теплу та емоційну зу-
стріч, сподіваючись, що зуміли доне-
сти  часточку батьківського тепла до 
сердець наших захисників з різних ку-
точків нашої країни.

Від імені учасників дійства, батьків 
щиро дякуємо за спонсорську допомогу 
у наданні транспорту для різдвяної ман-
дрівки  Івано-Франківській територіаль-
ній організації блоку Петра Порошенка 
«Солідарність», Тисменицькій організа-
ції блоку ПП «Солідарність», місцевому 
підприємцю Василю Михайловичу Ро-
венку.   Висловлюємо вдячність місце-
вій владі в особі сільського голови По-
бережжя Лесі Іванків. 

Бажаємо всім рясного Божого бла-
гословення та мирного неба над голо-
вою. 

Оксана СЕМЕНЮК

Учасники бойових дій  — 
з колядами та щиросердними 

віншуваннями

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Ідея об’єднати атовців для спіль-

ної прослави народженого Божого Сина 
виникла в очільників районних громад-
ських організацій Спілки учасників АТО 
у Тисменицькому районі Івана Стефані-
ва та Української спілки ветеранів Аф-
ганістану Дмитра Сатура. Спільна акція 
воїнів-афганців Дмитра Сатура та Воло-
димира Романчука й захисників країни 
з різних куточків Тисмениччини: Ігоря 
Костюка з Чорнолізців, Назара Мосо-
рина та Сергія Мурадина з Вільшаниці, 
братківчанина Василя Олексюка, під-
печерівців Богдана Левандовського та 
Ярослава Стефанюка, франківчанина 
Володимира Борща, Василя Мельника 
з Пшеничник та тисменичан Михайла 
Чорнодоли, Ігоря Тихонюка, Любоми-
ра Збіглея, Миколи Ковбасюка, Тараса 
Мельницького стала своєрідною адап-

тацією до буденного життя поза військо-
вими діями. Заразом акцією підтримали 
захисників країни, які у ці різдвяні дні 
несуть службу в зоні проведення АТО. 

Бойові побратими, згуртовані під 
керівництвом працівників відділу куль-
тури районної державної адміністрації 
Любові Глодов’юк, Людмили Федик, 
Діани Шатарської, Романа та Ігоря 
Шкрумидів, Володимира Абрамчука 
та Михайла Фицика з Народного до-
му м. Тисмениця проводили неодно-
разові репетиції. 

Навідуючись у кожен офіс, чисель-
на ватага колядників, до якої долучи-
лися керівник Центру допомоги учас-
никам АТО Галина Вальчишин і район-
ні бібліотекарі Людмила Мельничен-

ко та Галина Стефінко, викладачі ди-
тячих мистецьких закладів: Єзупіль-
ської ДМШ: Віолета Костенко, Лариса 
Шафран, Оксана Бацяк, Михайло Дзе-
ба; директор Ямницької ДМШ Світлана 
Бойко, під музичний супровід викла-
дачів Тисменицької школи мистецтв 
Володимира Шотурми, Марії Нестерук 
та Андрія Мороза — учасника антите-
рористичної операції —  у колядах, ще-
дрівках та щирих побажаннях-віншуван-
нях несла звістку про Різдво Христове. 
Посіваючи зерном, юний засівальник 
Дмитро Мельниченко бажав достатку 
кожному співвітчизнику. А віншування 
з уст Івана Стефаніва та Дмитра Сату-
ра обов’язково справдяться: злагода 
та мир запанують в усій країні.   

Окрім солодощів та фруктів, коляд-
ників обдаровували матеріально, поза-
як зібрані під час колядування кошти — 
25 тисяч гривень — волонтери викорис-
тають на потреби найближчої поїздки 
в зону проведення антитерористичної 
операції. 

Ініціатори коляди вдячні усім ке-
рівникам установ, які відвідали коляд-
ники 12 та 16 січня, та доброчинцям, 
настоятелям церков Святого Миколая 
та Архістратига Михаїла, Євангельської 
церкви, міській раді, районній бібліо-
теці, відділкам поліції та міграційної 
служби, районним відділам освіти, со-
ціального захисту, культури, управлін-
ню пенсійного фонду, центру зайнятос-
ті, територіального центру допомоги, 

поштового відділення, колективам ра-
йонного казначейства та податкової, 
районній державній адміністрації та 
районній раді, тисменицькій міській 
лікарні та поліклініці, районному вій-
ськовому комісаріату, ТРО «Тисмени-
ця», хутровій компанії «Тикаферлюкс»,  
MPV Юкрейн, Галині Дарчин, Тисмениць-
кій загальноосвітній школі, власникам 
хутрових магазинів Тисмениці, які під-
тримали доброчинну місію в час Різд-
вяних свят, коли церква закликає хрис-
тиян бути особливо милосердними до 
ближнього, перепросити тих, кого могли 
образити, подякувати тим, хто зробив 
нам добро чи просто був поруч з нами 
протягом цього року. 

Колядників переповнює радість 
від того, що в наш час не втратилась 
прекрасна традиція доброчинства, яка 
дарує святковий настрій та піднесе-
ність духу, адже ніщо не може зрівня-
тись з відчуттям того, що вони змо-
гли подарувати свято тому, хто дуже 
потребував цього, обороняючи східні 
кордони України.

Оксана САКОВСЬКА 
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Бюджет-2018: надія є
22 грудня Тисменицька районна рада прийняла районний бюджет на 2018 рік. По-
при те, що найбільший платник податків, ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та ще 
ряд бюджетоутворюючих підприємств так званої Ямницької промзони з цього року 
майже не поповнюватимуть районну скарбницю, а є платниками податків до ново-
створеної Ямницької ОТГ, бюджет-2018 для Тисменицького району виглядає до-
волі обнадійливим. Принаймні, за оцінками фінансистів, надходжень та субвенцій 
від держави цілком вистачить на утримання закладів соціальної сфери та оплату 
праці працівників освіти, культури і охорони здоров’я. Передбачено навіть певні 
кошти на капітальні видатки, які іншими словами називають бюджетом розвитку.

Для порівняння: рік тому бюджет 
району, включно з чотирма селами тепе-
рішньої Ямницької ОТГ, сягав майже 712 
мільйонів гривень, цього року – 736,8 
мільйонів, а Ямницька сільська рада 
затвердила бюджет об’єднаної громади 
в розмірі 81,3 млн грн. При цьому Тис-
меницький район відтепер не фінансує 
навчально-виховні комплекси в Ямниці, 
Павлівці, Сільці, Тязівську школу, Ям-
ницьку дитячу музичну школу, будин-
ки культури цих сіл, Ямницьку і Павлів-
ську лікарську амбулаторії, ФАПи Сільця 
і Тязева. Як вимагає законодавство, 28 
грудня Тисменицька райрада на позачер-
говій сесії прийняла рішення про вихід 
зі складу засновників перелічених ви-
ще закладів освіти і культури, а функції 
засновника перейшли до сільської ра-
ди Ямницької ОТГ, яка й утримуватиме 
школи та заклади культури, а також за-
клади охорони здоров’я чотирьох сіл.

Попри те, що район розрахунково 
втрачає майже 40% власних доходів (в 
основному від податку і збору на дохо-
ди фізичних осіб (ПДФО), працівників 
ямницьких підприємств та соціальних 
закладів), районний бюджет, як бачимо, 

зріс як за рахунок того, що з першого 
січня в країні підняли розмір мінімаль-
ної зарплати, так і за рахунок збільшен-
ня галузевих субвенцій з держбюджету. 
Але сума надходжень до бюджету райо-
ну від ПДФО в цьому році зменшиться 
порівняно з попереднім: очікується зі-
брати за рік 51,7 мільйона гривень (у то-
му числі від податку на зарплату 48,85 
млн грн), торік передбачали 60 мільйо-
нів (54,8 млн грн відповідно), а зібрали 
значно більше. Принагідно додамо, що 
з ямницьких доходів цього року в дер-
жавний бюджет вилучають понад шість 
мільйонів гривень у формі реверсної 
(тобто, зворотної) дотації.

Згідно з прийнятим 22 грудня рі-
шенням райради про бюджет 2018 ро-
ку, Тисменицькому району надійде за-
галом 677,6 мільйона гривень офіційних 
трансфертів (дотацій та субвенцій на фі-
нансування видатків за зобов’язаннями 
держави). Найбільша частка, приблизно 
408 мільйонів, спрямовується на соці-
альний захист, у тому числі майже 250 
млн грн на субсидії населенню. Окремо 
держава виділила два мільйони гривень 
на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захво-
рювань (торік на цю потребу було вдвічі 
менше). Освітня субвенція складає по-
над 128 мільйонів (торік було майже 114 
млн грн), медична – більше 55 мільйонів 
(у 2017-му – 62 мільйони).

З обласного бюджету наразі пере-
дано 600 тисяч гривень, призначених на 
реалізацію проекту Старолисецької, Ли-
сецької та Підліської рад з модернізації 
місцевої пожежної охорони. Вочевидь, 
у першому кварталі з обласного бюдже-
ту району щось перепаде на капіталь-
ні видатки та природоохоронні заходи.

Загалом на освіту в Тисменицькому 
районі передбачено майже 211 мільйонів 
гривень, з яких 147,5 млн грн спрямову-
ється на оплату праці педагогічних пра-
цівників та персоналу закладів освіти. 
Відрадно, що в бюджеті повністю перед-
бачені видатки на зарплату працівникам 
дошкільних закладів і технічного пер-
соналу шкіл, НВК та дитсадків. Відтак, 
якщо не виникнуть непрогнозовані об-
ставини, торішня епопея із заборгова-
ністю вихователям, прибиральницям 
та іншим представникам допоміжного 
персоналу закладів освіти не повинна 
повторитися. Для порівняння: на 2017 
рік відділу освіти Тисменицької РДА, 
який мав у підпорядкуванні ще Ямниць-
кий і Павлівський НВК, Сілецьку й Тя-
зівську школи, а також дитячий садок 
у Ямниці, було виділено 168,7 млн грн, 
упродовж року районна рада за рахунок 
власних доходів кілька разів збільшува-
ла асигнування освіті, і врешті 28 грудня 
на позачерговій сесії виділила майже 4,9 

мільйона за рахунок перевиконання до-
хідної частини, що дозволило закрити 
питання зарплати працівникам галузі.

Видатки Лисецької центральної ра-
йонної лікарні як головного розпорядни-
ка коштів на охорону здоров’я — трохи 
більше як 69,1 млн грн. Окрім згадано-
го вище відшкодування вартості ліків, 
з районного бюджету фінансуватиметь-
ся кілька програм з охорони здоров’я 
на загальну суму 590 тисяч гривень. На 
жаль, це не забезпечить повну потребу 
в додатковому фінансуванні, але, при-
наймні, на початок року кошти є.

Відділ культури Тисменицької рай-
держадміністрації оперуватиме сумою 
в майже 23 з половиною мільйони, куди 
входять видатки на забезпечення ді-
яльності бібліотек, будинків культури 
та клубів, надання спеціальної освіти 
школами естетичного виховання. На 
програми відділу культури «Теплий за-
клад культури» і «Підтримка та розвиток 
культури села» в бюджеті наразі перед-
бачено 175 тис грн.

Видатки на соціальний захист сяга-
тимуть загалом майже 416 мільйонів.

Згідно з рішенням районної ради, в 
2018 році за рахунок районного бюджету 
будуть фінансуватися 25 районних про-

грам на загальну суму понад вісім з по-
ловиною мільйонів гривень. Серед них, 
зокрема, програми підтримки районних 
засобів масової інформації, програма 
розвитку місцевого самоврядування, 
програма «Фонд районної ради на ви-
конання депутатських повноважень», 
цільова програма «Духовне життя», що 
передбачає матеріальну допомогу релі-
гійним громадам, цільові програми мо-
білізаційних заходів і допомоги учасни-
кам АТО, програма національно-патріо-
тичного та культурно-просвітницького 
характеру, підтримки ветеранів та учас-
ників ОУН-УПА, репресованих та інші.

У районному бюджеті на даний час 
передбачено понад 2,5 млн грн видат-
ків розвитку, до розподілу яких районна 
рада планує взятися на наступній сесії. 
Крім того, очікується перевиконання ми-
нулорічного бюджету, і так звані вільні 
лишки також можуть бути спрямовані 
на капітальні видатки.

Довідково: у бюджеті Ямницької 
ОТГ на фінансування закладів освіти 
передбачено понад 24 мільйони гри-
вень, на охорону здоров’я приблизно 
сім мільйонів.

Володимир ЗАНИК

Про справи

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 харчування пільгових категорій учнів, вихованців закладів дошкільної і 

загальної середньої освіти району та встановлення плати за харчування у 2018 році

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, п. 16 Закону України  
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни”, п. 5 ст. 35 Закону України “Про дошкільну освіту” (із 
змінами та доповненнями), ч. 3 ст. 21 Закону України “Про 
загальну середню освіту”, п. 19 ст. 6 Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, По-
станови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 
“Про затвердження Порядку надання послуг харчування 
дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професій-
но-технічних навчальних закладах, операцій з надання 
яких звільняються від обкладання податком на додану 
вартість”, (зі змінами від 18.01.2016 №16), керуючись ре-
комендаціями постійних комісій районної ради з питань 
бюджету, з питань гуманітарної політики  та свободи  сло-
ва,  районна рада вирішила:

1. У закладах загальної середньої освіти:
1.1. Дозволити відділу освіти коригувати середню ці-

ну на вартість гарячого харчування (сніданок) у бік збіль-
шення або зменшення в межах 12,00 гривень відповідно 
до цін на продукти харчування на певний період для учнів, 
які навчаються у 1-11 класах з числа:

— дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування;

— дітей внутрішньо переміщених осіб та осіб, перемі-
щених з тимчасово окупованої території України і районів 
проведення антитерористичної операції; 

— дітей із малозабезпечених сімей (1-4 класи);
— дітей, для яких організовано інклюзивну форму на-

вчання;
— дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної 

операції, учасниками бойових дій або загинули під час ви-
конання службових обов’язків у зоні проведення антите-
рористичної операції; 

— дітей, які відвідують групу продовженого дня з числа 
дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної опе-
рації у зоні проведення АТО; 

— вихованців дошкільних груп у закладах загальної 
середньої освіти (п’ятирічок), батьки яких є учасниками 
антитерористичної операції, учасниками бойових дій або 
загинули під час виконання службових обов’язків у зоні 
проведення АТО;

— дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Аф-
ганістані.

1.2. Визначити вартість харчування у розмірі 5,00 гри-
вень для учасників районних олімпіад з навчальних пред-
метів.

1.3. Для всіх бажаючих учнів 1-11 класів, не включе-
них в перелік категорій дітей, зазначений в п. 1.1,  органі-
зувати гаряче харчування за кошти батьків. 

2. У закладах дошкільної освіти та дошкільних групах 
навчально-виховних комплексів: 

2.1. Дозволити відділу освіти коригувати середню ціну 
на вартість гарячого харчування вихованців у бік збільшен-
ня або зменшення в межах  25,00 гривень за одне відвіду-
вання в день відповідно до цін на продукти харчування 
на певний період.

2.2. Встановити плату батьків за харчування дітей у 
закладах дошкільної освіти та дошкільних групах навчаль-
но-виховних комплексів від загальновстановленої вартості 
в розмірі, що становить:

— 60% у міській місцевості (Лисецький та Єзупільський 
НВК, Тисменицький ДНЗ “Сонечко”, Єзупільський ДНЗ “Со-
нечко”, Лисецький ДНЗ “Сонечко”);

— 40% у сільській місцевості (Марковецький, Поберезь-
кий, Угринівський, Довгівський, Майданський, Милуван-
ський, Пшеничниківський, Рошнівський, Стриганецький, 
Терновицький НВК, Вільшаницький ДНЗ “Сонечко”, Загвіз-
дянський ДНЗ “Сонечко”, Підпечерівський ДНЗ “Колосок”, 
Радчанський ДНЗ “Червона Шапочка”, Старолисецький 
ДНЗ “Малятко”).

2.3. Звільнити від плати за харчування батьків або 
осіб, що їх замінюють:

— дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування;

— дітей внутрішньо переміщених осіб та осіб, перемі-
щених з тимчасово окупованої території України і районів 
проведення антитерористичної операції; 

— дітей, батьки яких є учасниками антитерористич-
ної операції, учасниками бойових дій або загинули під час 
виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО;

— дітей із малозабезпечених сімей.
2.4. Зменшити розмір плати за харчування дітей 

у дошкільних навчальних закладах та в дошкільних 
групах навчально-виховних комплексів на 50% для 
батьків або осіб, що їх замінюють, у сім’ях в яких 
троє і більше дітей.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  за-
ступника голови районної ради І. Федоришина  і постійну 
комісію районної ради з питань гуманітарної політики та 
свободи слова (В. Заник).

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 створення Інклюзивно-ресурсного центру 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
Постанову Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 “Про затвердження 
Положення про інклюзивно-ресурсний центр” та рекомендації постійних комісій район-
ної ради з питань бюджету, з питань гуманітарної політики та свободи слова, районна 
рада вирішила:

1. Створити юридичну установу “Інклюзивно-ресурсний центр” Тисменицької район-
ної ради Івано-Франківської області (скорочене найменування – ІРЦ), юридична адреса: 
м. Тисмениця, вул. К. Левицького, 4.

2. Відділу освіти Тисменицької районної державної адміністрації:
2.1. Провести процедуру створення ІРЦ з дотриманням вимог чинного законодав-

ства України.
2.2. Після закінчення процедури створення подати державному реєстраторові доку-

менти, необхідні для проведення державної реєстрації «Інклюзивно-ресурсного центру» 
Тисменицької районної ради Івано-Франківської області.

2.3. Розробити та подати на затвердження районної ради Статут «Інклюзивно-ре-
сурсного центру» Тисменицької районної ради Івано-Франківської області. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради 
І. Федоришина і постійну комісію районної ради з питань гуманітарної політики та сво-
боди слова (В. Заник).

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 затвердження Положення про конкурс на посаду 
керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти Тисменицької районної ради 
Івано-Франківської області 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України 
“Про загальну середню освіту”, Порядку призначення на посаду керівників загальноосвіт-
ніх навчальних закладів державної форми власності, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 13.10.2015 № 827, керуючись рекомендаціями постійної комісії 
районної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова, районна рада вирішила:

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 
загальної середньої освіти Тисменицької районної ради (додається).

2. Відділу освіти районної державної адміністрації вжити заходів щодо впроваджен-
ня трудового договору (контракту) з керівниками закладів загальної середньої освіти.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради 
І. Федоришина і постійну комісію районної ради з питань гуманітарної політики та сво-
боди слова (В.Заник). 

Голова районної ради Тетяна ГРАДЮК

Виконавчий комітет Загвіздянської сільської ради повідомляє про те, що 
21 лютого 2018 року о 10.00 в приміщенні будинку культури відбудуться гро-
мадські слухання ДПТ щодо будівництва багатоповерхових будинків в с. За-
гвіздя на урочищі «Рінь».

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серія 
ЯД № 809521, виданий 15 грудня 2009 р. Тязівською сільською радою на ім’я 
Новіцький Анатолій Леонідович, вважати недійсним.



4 19 січня
2018 року № 3 Четверта сторінка
Нове відоме обличчя 
в художньому музеї?

Наприкінці минулого року управління культури, національностей та релігії Іва-
но-Франківської ОДА оголосило конкурс на посаду директора обласного Музею 
мистецтв Прикарпаття. Попередній керівник, Михайло Дейнега, що очолював 
заклад 15 років, залишив посаду із закінченням терміну угоди. На конкурс свої 
кандидатури запропонували четверо осіб. За кількістю голосів представників 
від ОДА та громадськості в конкурсі переміг наш краянин, виходець із с. Старі 
Кривотули, художник, археолог і архітектор, Лауреат Державної премії в галузі 
архітектури (2001 р.) Василь Романець. У лютому планується сесія обласної 
ради, на якій і повинні затвердити В. Романця як директора музею.

У колі археологів, архітекторів та мит-
ців обласного центру В. Романець — постать 
доволі відома. Уже багато років він очолює 
постійну Прикарпатську археологічну екс-
педицію Інституту археології Національної 
академії наук України. Експедиція провела 
чимало важливих розвідок як на території 
області, так і в самому Івано-Франківську. На 
рахунку В. Романця й участь у низці ключо-
вих для обласного центру реставраційних та 
реконструкційних проектів. Тож пропонуємо 
познайомитися з нашим краянином ближче.

— …У Старих Кривотулах Романців ба-
гато. Поруч із прізвищами Назарук, Гава-
дзин, наше належить до тих перших, котрі 
мали найдавніші мешканці нашого посе-
лення. Про це у своїй краєзнавчій розвід-
ці говорить, місцевий дослідник Василь 
Гавадзин. Народився я в сім’ї робітника 
Паровозоремонтного, як він тоді нази-
вався, заводу, мама працювала продав-
цем у сільмагу. І мали вони четверо дітей: 
три сестрички і я. Закінчивши школу, на-
думав вступити до Косівського технікуму 
художніх народних промислів. Ніхто мене 
не напучував на це — вирішив собі сам, бо 
мав певний художній потяг. «Художником» 
мене зробили ще в школі, коли доручили 
малювати в класі стінгазету. В технікумі 
ж обрав за фах художню обробку дерева. 
Попри деревну спеціалізацію, там мене на-
вчили працювати з різними матеріалами. 
І це в подальшому мені дуже придалося…

Навики, отримані в технікумі, який 
закінчив з відзнакою, Василь Романець 
вдосконалив і розширив у подальшому 
студіюванні. Пройшовши великий вступ-
ний конкурс, розпочав навчання в Харків-
ському художньо-промисловому інституті 
на факультеті інтер’єру. Ця спеціальність 
дозволяла втілити юнацьку мрію — займа-
тися розписом церков. А поза як в СРСР 
відповідних умінь навчали лише в трьох 
вузах — у Москві, в Ленінграді та Харкові, 
то Василь обрав географічно найближчий.

— Більшість з моїх однокурсників в 
минулому закінчили художні училища, 
де мали багато занять власне з живо-
пису, рисунку. Я ж після технікуму мусив 
з усіх сил наздоганяти їх. Навчали тут 
і монументального мистецтва — тобто 
якраз того, чого я хотів. Що зробив уже 
після вузу відповідно до свого фаху, то 
це реставрував іконостаси двох церков 
та відновлював фрески у франківській 
Колегіаті, де зараз і знаходиться Музей 
мистецтв Прикарпаття. У радянський 
час, тут, перед Художнім музеєм, розта-
шовувався музей Інституту нафти і газу, 
де виставлялися різні мінерали та інші, 
дотичні до нафтової галузі, експонати. 
Зрозуміло, що при Союзі усе церковне 
нищилося. Тож і стіни Колегіального фар-
ного костелу Пресвятої Діви Марії, одні-
єї з найдавніших споруд міста, у серед-
ині затинькували так, що ніхто не бачив, 
які вони під тим покриттям. Але з часом 
тиньк став відлущуватися, в будівлі за-
думали зробити ремонт — і тут побачили, 
що під тиньком — фрески…

На щастя, В. Романець мав повно-
важення здійснити порятунок розписів 
у пам’ятці архітектури. Адже в цей час, 
у 1990-2003 роках, працював начальни-

ком Державного науково-реставраційно-
го управління при обласній архітектурі. 
Реставрація парафіяльного костелу (Ко-
легіати) під його керівництвом включала 
відтворення двох періодів історичного сті-
нопису (фресок) — до пожежі 1868 р. та 
після неї — вже перебудованого храму.

Загалом на рахунку В. Романця до-
вгий список реставрацій са-
кральних споруд: церкви Бла-
говіщення 1587 р. в Коломиї; 
костелу 1760 р. в Городенці; 
Святодухівської церкви 1598 
р. в Рогатині; церкви 1733 р. в 
с. Черчому Рогатинського ра-
йону; церкви Пресвятої Тройці 
1877 р. в Отинії; церкви Різдва 
ХІІІ-ХІV ст. у Галичі; церкви Св. 
Пантелеймона ХІІ ст. у с. Шев-
ченковому; відтворення церк-
ви і реставрація Манявського 
скиту... Перелік можна було би 
ще продовжувати й продовжу-
вати та долучати до нього та-
кож не сакральні об’єкти.

Але першою великою роботою В. Ро-
манця в Івано-Франківську, відразу після 
закінчення вузу, стала місцева «Сотка». Нею 
він займався як …головний художник міс-
та. Це не може не здивувати: як то випус-
кник вузу — і відразу головний художник.

— А сталося це ось чому. Ще у студент-
ські роки я працював над двома проек-
тними пропозиціями харківських станцій 
метро — «Газпром» і «Свободи» та «Рекон-
струкцією проспекту Клочковського». Бу-
ло так, що на ці проектні пропозиції стан-
цій метро верхівка Харкова примусово за-
мовила конкурс між трьома навчальними 
ВНЗ та інститутом «Харківметропроект» і 
видала наказ виконати їх у двотижневий 
термін. Тоді (та й тепер) нерідко бувало, 
що до роботи долучають студентів. Рек-
тор доручив виконати один варіант стан-
цій викладачам, другий — чотирьом сту-
дентам старшокурсникам. Ми виконали 
ці проектні пропозиції за два тижні, і вони 
були схвалені конкурсною комісією. Поді-
бне відбулося і з «Реконструкцією проспек-
ту Клочковського». Тому, коли приїхав до 
Івано-Франківська, мав добре реноме від 
спілки архітекторів Харкова — і мене при-
значили головним художником, бо ж розпо-
чалася реконструкція вулиці Незалежності 

(Радянської) в центральній частині міста. 
Тоді, разом із командою франківських ар-
хітекторів, ми реалізували пішохідну «Сто-
метрівку», яка до того була проїжджою ву-
лицею. Проект здали у 1988 році. До нього 
ми підійшли доволі експериментально, як 
на ті часи. І було б важко замовити від-
повідні матеріали, скажімо, до тодішніх 
модерних ліхтарів, втілити інші ідеї, якби 
нас не підтримав секретар міському… Ми 
були молоді й мислили сміливо, але наш 
задум вдалося втілити лише частково. У 
нас також визріли пропозиції реконструк-
ції дворівневої вулиці Січових Стрільців із 
залученням у нижньому рівні підвалів бу-
динків. Але він залишився лише в голові. 
Далі я перейшов працювати в державне 
науково-реставраційне управління.

Наш співрозмовник входив також до 
творчого колективу, що працював, мабуть, 
над найвідомішим в Івано-Франківську 
регенераційним проектом — «Бастіоном». 
Василь Романець брав у ньому участь як 
архітектор і археолог. Адже ці дві спеціаль-
ності, окрім художньої, теж належать до 
сфери його компетентності. У тому ж Хар-
ківському інституті він вивчав архітекту-
ру. Археологією ж захопився, потрапивши 
як художник в Московську археологічну 
експедицію. Вона працювала на території 
Новгород-Сіверського, а студент Василь 
на початках займався замальовуванням 
знахідок та об’єктів. Згодом археологія ста-
ла ще одним його професійним заняттям, 
поряд з архітектурою та художнім мисте-
цтвом. І як архітектор, і як археолог, В. Ро-
манець працював з творчим колективом 
над створенням рекреаційної (відпочин-
кової), туристичної території «Бастіон».

— Що стосується івано-франківського 
«Бастіону», то це була довга і складна дис-
кусія, за якою стежила громадськість міста, 
ЗМІ. Спочатку на мурах фортеці був запро-
ектований висотний будинок. Архітектурна 

та художня спільнота міста піднялася, щоб 
не допустити цього — адже йшлося про 
історичну й архітектурну пам’ятку першо-
чергового значення. Я очолював державне 
науково-реставраційне управління при об-
ласній архітектурі. Головним архітектором 
міста тоді був Володимир Ідак. Словом, 
зібралася команда, яка запропонувала 
альтернативний проект. Але слід сказа-
ти, що не було б у нас «Бастіону», яким ми 
зараз так пишаємося, якби не підприємець 
Олег Заріцький. Адже це він погодився на 
роль замовника цієї грандіозної роботи, 
що включила археологічні дослідження, 
регенерацію, музеєфікацію та пристосу-
вання західного бастіону Станиславівської 
фортеці під картинну галерею «Бастіон».

За словами В. Романця, втілено да-
леко не все, що заплановано. Праця три-
ває. І, може, найважливіше те, що отой 
фрагмент старої стіни, який гості й меш-
канці можуть бачити заскленим та за-
консервованим, збережений для нас і 
нащадків. Так само важливим є поря-
тунок Колегіати — приміщення Музею 
мистецтв Прикарпаття, в якому невдо-
взі може працювати  наш краянин. Адже 
будівля костелу знаходиться в аварій-
ному стані. Несуча стіна в ній має вели-
ку тріщину. І що швидше розпочнеться 
реставрація, то більше шансів зберегти 
пам’ятку ще на довгі роки. Можливо, це 
зараз навіть актуальніше, ніж власне екс-
позиційне життя музею. Хоча, маємо під-
стави сподіватися, і воно буде цікавим, 
оскільки В. Романець охоплює достат-
ньо широке коло професійних інтересів 
та досвіду. А тим часом він продовжує 
працювати як керівник Прикарпатської 
археологічної експедиції Інституту архео-
логії НАНУ і «глибоко копає» наше минуле, 
без якого, як кажуть, нема майбутнього.

Розмовляла Вероніка ЗАНИК

Лиха тому зима, в кого кожуха нема
Під  татовими ногами рипів сніг, шурхотіли дерев’яні санчата. Довкола все 
затихало в якомусь напруженому очікуванні. Закинувши голову назад, можна 
було вдивлятися у темне небо, на якому  далеко-далеко, мерехтіли якимсь 
неприємним холодним біло-голубим світлом  давно вже мертві  зірки. Можна 
було закрити очі і тоді здавалося, що ти їдеш у своїх санчатах кудись назад. 
Хотілося їхати, їхати, дивитись на ту невідому темну висоту й розкошувати 
таким приємним і солодким запамороченням. Але ця прекрасна, і навіть трохи 
таємнича подорож не була далекою, вона закінчувалася коло бабциної хати… 

Там малих онуків розмотували з вели-
ких кожухів, якими були вистелені санки й 
з морозної темної ночі запроваджували їх 
до теплої хати, де ще витав запах недавно 
смажених пампушків. У покої, на столі че-
кали на зібрану родину дванадцять різд-
вяних страв. Проходили  роки, а тепло й 
шовковистість того великого довгого ко-
жуха, який колись був підбиттям татового 
футра? залишалися. Його хотілося глади-
ти? як якесь миле звірятко, на ньому на-
віть можна було «малювати». Проведеш 
рукою в один бік – один рисунок, в проти-
лежний – інший. Цим кожухом замотува-
ли свого первістка, ним вигрівали спину, 
коліна, а пізніше, обрізавши низ, зробили  
вишивану камізельку. Навіть час не зміг 
зруйнувати тої теплої шовковистості, бо 
це був тисьменицький кожух.

Про кожухи збереглося не так багато  
відомостей, але якщо говорити про тисьме-
ницький кожух, то можна припустити, що 
початки   ремесла, яким і по сьогоднішній 
день славиться Тисмениця, напевно, сяга-

ють ще  княжих часів.  Місто, в лісах якого 
можна було вполювати дикого звіра, зга-
дується у Руському літописі:  «На ту ж зиму 
(1143 рік) вийшов Володимир (із Галича) в 
(город ) Тисьм’яницю на лови …». Можли-
во, вже те, що в тодішніх тисьменицьких лі-
сах водилися звірі, на які полювали галиць-
кі князі зі своїми слугами, і стало першим 
кроком до того, щоб навчитися виправляти 
(вичиняти) шкіри і шити з них одяг. Кожух  
згадується у Судійському Уставі 1193 року 
в Іпатієвському літописі від року 1252. Хо-
лодні зими змушували одягати кожух  на-
віть князів і бояр. Його шили із хутра, а ще 
іноді покривали зверху дорогою тканиною. 
Розповідають про нього й іноземні мандрів-
ники XVII століття. Кажуть, що назва кожух 
може походити від слова «кожа», тоді як 
шуба – від угорського «dzubba».

Спочатку у 1585 році виник  кушнір-
ський  цех у Галичі, а вже через півстоліт-
тя, 14 вересня 1638 року, Галицька міська 
рада в присутності цехмістрів  цеху на про-
хання міщан із Тисьмениці видала їм копію 

цехового статуту. Цей документ, що був 
написаний на пергаменті, зберігся і  зна-
ходиться зараз у відділі рукописів архіву 
«Оссолінеум» (м. Вроцлав, Польща), а фо-
токопія його представлена в експозиції 
музею історії міста. 

Поширення Маґдебурзького права на 
наших територіях спричинилося до появи 
ремісничих цехів.  Документально наяв-
ність таких цехів в українських містах за-
свідчена з кінця XIV ст. До них входили по-
ляки, німці, італійці та ін., хоча переважали 
там українці. Це давало гарну можливість 
обмінюватися знаннями, навиками, звича-
ями таких різних  національностей. Напев-
но, і вірмени, яких запросив власник Тись-
мениці граф Потоцький для покращення 
розвитку ремесла у 1677 році,  теж входи-
ли до місцевого кушнірського цеху. Вони  
здавна славилися своєю майстерністю у 
виправі сап’яну й були добрими кушнірами.

Крім цехового, в українських містах 
було ще й позацехове ремесло. До поза-
цехових  ремісників, яких називали партачі,  
належали майстри, котрих не прийняли до 
цехів через брак коштів, а також сільські 
ремісники, які прийшли до міста. Пізніше 
до цієї групи ремісників стали відносити 
некваліфікованих кушнірів. 

Ремісничі цехи охоплювали  всі сторо-
ни життя своїх членів. Вони намагалися не 
допускати майнової різниці, обмежували 
кількість учнів і підмайстрів, регулювали 

кількість і якість виробів, старалися рівно-
мірно розподіляти замовлення. Це все до-
помагало, в якійсь мірі, усувати конкурен-
цію. А ще цехова взаємодопомога сприяла 
недопущенню збідніння окремих майстрів. 
Для цього були грошові пожертви й пози-
ки, допомога роботою, різні пільги. Цехи 
пильно стежили за дотриманням ремісни-
ками правил поведінки й моралі, організо-
вували спільні свята, утримували церкви й 
каплиці. Окремі об’єднання мали власну 
атрибутику й символіку: геральдичні емб-
леми, прапори, печатки, ікони святих по-
кровителів, скриньки для паперів і грошей. 

Членами цехів вважалися лише май-
стри («брати»). Старші майстри («старші 
брати») утворювали свого роду ради ста-
рійшин («колегії столових»). Підмайстри й 
учні до цехів не належали. Справами цехів 
керували виборні посадові особи: один-
два цехмістри, лавники, скарбник (шафар) 
та ін. Ще існували посади писаря (інколи 
платна) і «молодшого брата» або «братів» 
(новоприйняті майстри, що стежили за 
порядком на засіданнях і були гінцями).

Діяли цехи відповідно до свого ста-
туту, який затверджувався  державними 
та міськими властями чи власниками 
приватних міст.   

Якщо у XVII столітті було організова-
но перший кушнірський цех, то на початок 
XVIII століття  Тисьмениця мала вже три 
цехи, які займалися обробкою хутра та 
шкіри. У своїй діяльності вони  дотриму-
вались вищеописаних цехових правил.

 Не таким вже простим був шлях до ре-
місництва. Щоб стати кушніром, шевцем чи 

ще якимсь  ремісником, потрібно було вчити-
ся. Основи ремесел подавалися в промисло-
вій школі, яка діяла при тисьменицькій міській 
семирічці. Тут вивчали теорію виправи шкір, 
технологію пошиття, виготовлення  лекал.  

 Для  повного навчання конкретно-
му ремеслу, то вже  треба було зі своїм 
батьком і майстром, у якого збирався 
вчитися, записатися в цеху на термінато-
ра (учня). Навчання тривало три-чотири 
роки. За час своєї науки  в майстра тер-
мінаторові доводилося виконувати  різ-
ні роботи: носити воду, підмітати, руба-
ти дрова, а інколи й бавити малих дітей 
свого вчителя.  По  закінченню навчання 
термінатора «визволяли», він ставав че-
лядником (стажистом). При цьому вида-
валося велике  паперове типографське 
художньо оформлене свідоцтво про за-
кінчення навчання. Його підписував учи-
тель-майстер, голова товариства  й ще 
кілька кушнірів. Цей документ отримав 
серед ремісників назву  «визвол́ок».  Там 
вписувалися роки навчання і зазначало-
ся, що учень поводив себе пильно, вірно 
й морально. В час навчання отримав до-
кладне знайомство з ремеслом, достатні 
навики й визнаний товаришем. На цьому 
навчання ремеслу не закінчувалося. Че-
лядник потім мусив ще здавати екзамен 
у іншого вчителя, якого визначав цех, і 
аж тоді  ставав майстром.

Далі буде

Ліля ЛИШЕГА, директор народного 
музею історії м. Тисмениця 

ім. Степана Гаврилюка
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Вітаємо!
День народження — свято осо-

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

КАЩИШИНА Романа Володими-
ровича, 21.01.1961 р. н., генерально-
го директора ПАТ «Завод тонкого ор-
ганічного синтезу «Барва»;

ПАЛАГІЦЬКУ Ганну Миколаїв-
ну, 22.01.1956 р. н., голову прав-
ління районного споживчого то-
вариства ;

ПТУХУ Петра Володимировича, 
23.01.1956 р. н., директора ПрАТ «Бар-
ва-Промтара»;

РАПІЯ Василя Михайловича, 
23.01.1960 р. н., директора Вільша-
ницької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
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!

Офіційно

Втрачене свідоцтво про право власності на житловий будинок за адресою: 
с. Майдан, вул. Л. Українки, 8, видане на ім’я Зелінська Софія Миколаївна, вва-
жати недійсним.

Довідка про звернення громадян, 
що надійшли до районної державної 

адміністрації у 2017 році
До районної державної адміністрації у 2017 році надійшло всього 2086 звер-
нень, у тому числі на особистому прийомі побувало 26 осіб, з письмовими за-
явами звернулося 1828 осіб, із обласної державної адміністрації на розгляд 
поступило 232 звернення.

У порівнянні з минулим роком, кіль-
кість заяв громадян збільшилася на 109 
відсотків, що становить 172 звернення.

Кількість звернень, які надійшли 
безпосередньо до районної державної 
адміністрації у 2017 році, становить 1854,  
враховуючи колективні заяви, зверну-
лося 1907 громадян. Кількість поруше-
них у цих зверненнях питань — 1865. Із 
них найбільша кількість звернень гро-
мадян надійшла по соціальних питан-
нях — 1692, що становить 91 відсоток 
від загальної кількості; по земельних 
питаннях — 82 звернення, що відповід-
но становить 4,4 відсотка.

У порівнянні з минулим роком кіль-
кість заяв громадян, які звернулися без-
посередньо до районної державної адмі-
ністрації, збільшилася на 116,8 відсотка, 
що становить 266 звернень.

Найбільша кількість заяв зареєстро-
вана від соціально незахищених грома-
дян — учасників війни та бойових дій, 
інвалідів, ветеранів праці, пенсіонерів, 
багатодітних  сімей  та    одиноких  ма-
терів. У 2017 році до районної держав-
ної адміністрації надійшло 1305 заяв 
від цієї категорії населення, що стано-
вить 70,4  відсотка  до загальної кіль-
кості звернень.

У 2017 році у районну державну ад-
міністрацію надійшло на розгляд від ор-
ганів влади вищого рівня 232 звернення, 
у тому числі із урядової «гарячої» лінії 
Кабінету Міністрів України надійшло 168 
звернень, із Адміністрації Президента 
України 9 звернень, із Верховної Ради 
України  8 звернень та із обласної дер-
жавної адміністрації 47 звернень. У по-
рівняні з відповідним періодом минуло-
го року, їх кількість зменшилася на 29 
відсотків, що становить 94 звернення.   
Основні проблемні питання, з якими 
зверталися жителі району до органів 
влади вищого рівня, соціального харак-
теру — 186 звернень, що становить 80 
відсотків до всіх звернень, та земельні 
питання — 35 звернень, що відповідно 
становить  15  відсотків.

26 січня та 25 липня 2017 року про-
ведено засідання колегії районної дер-

жавної адміністрації, де слухалися пи-
тання про роботу із зверненнями грома-
дян у 2016 році та у І півріччі 2017 року. 
За результатами засідань колегій при-
йняті розпорядження від 30 січня 2017 
року № 53 «Про роботу із зверненнями 
громадян у 2016 році» та від 28 липня 
2017 року № 436 «Про роботу із звернен-
нями громадян у І півріччі 2017 року та 
хід виконання основних положень Указу 
Президента України від 07 лютого 2008 
року № 109/2008 «Про першочергові за-
ходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування».   

 На виконання пункту 1 Указу Пре-
зидента України від 07 лютого 2008 року 
№ 109/2008 «Про першочергові заходи 
щодо забезпечення реалізації та гаран-
тування конституційного права на звер-
нення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування» в 
райдержадміністрації прийнято розпоря-
дження від 11.12.2017 року № 744 «Про 
затвердження Положення про «гарячу» 
телефонну лінію районної державної ад-
міністрації та Положення про телефон 
довіри районної державної адміністра-
ції». Інформацію про порядок  роботи 
«гарячої» телефонної лінії та телефону 
довіри розміщено на веб-сайті районної 
державної адміністрації та інформацій-
ному стенді. Жителі району мають змо-
гу по телефону з’ясувати та вирішити 
свої питання. 

На виконання пункту 2 Указу Пре-
зидента України від 07 лютого 2008 ро-
ку № 109/2008 «Про першочергові за-
ходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування» 
в райдержадміністрації запроваджено 
постійний моніторинг додержання зако-
нодавства з питань розгляду звернень 
громадян структурними підрозділами 
райдержадміністрації та днів контролю 
в органах місцевого самоврядування. У 
2017 році проведено 12 виїздів у сільські 
ради з метою надання методично-прак-

тичної допомоги в роботі із зверненнями 
громадян та перевірено ведення діло-
водства за зверненнями громадян у 4 
структурних підрозділах райдержадмі-
ністрації. За результатами проведеного 
моніторингу подано довідки керівнику 
апарату райдержадміністрації. 

Відповідно до абзацу 1 пункту 6 Ука-
зу Президента України від 07 лютого 
2008 року № 109/2008 «Про першочерго-
ві заходи щодо забезпечення реалізації 
та гарантування конституційного права 
на звернення до органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядуван-
ня» розроблено та затверджено розпо-
рядженням райдержадміністрації від 03 
січня 2017 року  № 1 «Про організацію 
прийому громадян керівництвом район-
ної державної адміністрації на 2017 рік»  
графіки особистого прийому громадян 
та графіки особистих виїзних прийомів 
громадян в населених пунктах району 
керівництвом райдержадміністрації. 

Для оперативного вирішення про-
блемних питань територіальних громад 
та окремих людей керівництвом районної 
державної адміністрації проводяться ви-
їзні прийоми та зустрічі з громадянами в 
населених пунктах району. У 2017 році було 
проведено  87 таких  прийомів громадян.  

На виконання абзацу 9 пункту 4 Ука-
зу Президента України від 07 лютого 
2008 року № 109/2008 «Про першочерго-
ві заходи щодо забезпечення реалізації 
та гарантування конституційного права 
на звернення до органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядуван-
ня» та з метою здійснення додаткових 
заходів, спрямованих на покращення ін-
формованості громадян, на офіційному 
веб-сайті районної державної адміністра-
ції розміщуються аналітичні матеріали 
про стан розгляду звернень громадян 
за підсумками року та періодично по-
новлюються графіки особистого при-
йому громадян керівництвом обласної 
та районної державних адміністрацій. 
На сторінках цього веб-сайту постійно 
подаються інформації про проведення 
усних та виїзних прийомів громадян ке-
рівництвом районної державної адміні-
страції. Також, скориставшись розділом 
«Інтернет - приймальня», жителі району 
можуть звернутися до керівництва ра-
йонної державної адміністрації з осо-
бистими проблемними питаннями, які 
розглядаються згідно із чинним зако-
нодавством.

Олена ДЗИБИК, начальник 
загального відділу апарату районної 

державної адміністрації  

Сільська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус Старолисець-
кої сільської ради, релігійна громада церкви святого Миколая УГКЦ Старого 
Лисця висловлюють щирі співчуття пароху церкви отцеві Миколі Варцаб’юку 
з приводу непоправної втрати — смерті 

матері. 
Нехай наші співчуття полегшать біль від утрати найдорожчої Вам лю-

дини. Нехай Бог віддасть їй в небесах за все добро, що вона творила. Нехай 
земля їй буде пухом! 

Шановні краяни!
Вітаємо вас із величним національним святом – Днем соборності України!
Упродовж багатьох століть українці мріяли про незалежну державу, з пере-

могами і поразками виборювали право на вільне життя, прагнули до етнічної й 
територіальної єдності. 22 січня 1919 року такий день настав. Йому передувало 
проголошення двох окремих держав – УНР та ЗУНР. 

Ухвалений 22 січня 1919 року у Києві на Софійському майдані Акт злуки Укра-
їнської Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки ознамену-
вав об’єднання двох розділених історичними мурами гілок українського народу. 
Тож попри поділ території України між імперіями, загарбання і асиміляцію нація 
перемогла й залишилася єдиною і неподільною. 

І хоча не судилося тоді тривалий час прожити українцям у складі однієї со-
борної держави, Акт злуки став символом одвічного прагнення нації до єднання, 
свободи й державності. 

Тож бережімо свою країну, учімося на уроках історії і пам’ятаймо, що в єд-
ності – наша сила!

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

ЛИПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Тисменицького району 

Івано-Франківської області 
12 сесія 7 демократичного скликання 

2 засідання
РІШЕННЯ № 38-12/17

          від 21.12.2017 року  с. Липівка
Про встановлення місцевих податків 

і зборів та ставки акцизного податку на 
території Липівської сільської ради

Відповідно до Податкового ко-
дексу України, Закону України «Про 
внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких законодав-
чих актів України щодо податкової 
реформи», керуючись статтями 25, 
26 і 69 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою 
встановлення місцевих податків і 
зборів та ставки акцизного податку 
на території Липівської сільської ра-
ди, сільська рада вирішила:

1. Встановити, що на території 
Липівської сільської ради справля-
ються такі місцеві податки і збори:

 – плата за землю;
 – податок на нерухоме май-

но, відмінне від земельної ділянки;
 – транспортний податок;
 – акцизний податок.
2. Затвердити:
— положення про порядок 

справляння податку на землю, 
згідно з додатком № 1;

— ставки податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної 
ділянки, згідно з додатком № 2;

— ставки транспортного по-
датку, згідно з додатком № 3;

— ставки акцизного податку, 
згідно з додатком № 4.

3. Визнати таким, що втратило 
чинність, рішення сільської ради 
№ 3-3/16 від 23.02.2016 року «Про 
встановлення місцевих податків 
і зборів та ставки акцизного по-
датку на території Липівської сіль-
ської ради».

4. Дане рішення набирає чин-
ності з дня оприлюднення. Копію 
Рішення направити до Тисмениць-
кої ОДПІ.

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на бю-
джетну комісію.

Сільський голов 
І. ГУРАЛЬ

Витяг з Положення про порядок 
справляння податку на землю

1.1. Ставка земельного податку за земельні 
ділянки, нормативну грошову оцінку яких прове-
дено (незалежно від місцезнаходження):

1.1.1. У відповідності до п.274.1 Податкового 
кодексу України ставка податку за земельні ділянки, 
нормативну грошову оцінку яких проведено, вста-
новлюється у розмірі 1,5 відсотка від їх норматив-
ної грошової оцінки, а для сільськогосподарських 
угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ та багаторічних на-
саджень) та земель загального користування — 0,5 
відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

— За земельні ділянки, які перебувають 
у постійному користуванні юридичних та фі-
зичних осіб, підприємців (крім державної та 
комунальної форми власності), ставки зе-
мельного податку встановлюються у розмірі 3 
відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

— За земельні ділянки, зайняті житловим 
фондом, які використовуються без утриман-
ня прибутку, встановлюється 0,1 відсотка від 
їх нормативної грошової оцінки.

— За земельні ділянки, зайняті нежитловим 
фондом (окремі будівлі споруди та їх частки) для 
фізичних осіб, ставка земельного податку вста-
новлюється у розмірі 1 відсотка від їх норматив-
ної грошової оцінки.

1.2.  Ставка земельного податку за земельні 
ділянки, розташовані за межами населених пунк-
тів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

1.2.1. У відповідності до п.277.1 Податко-
вого кодексу України, ставка податку за земель-
ні ділянки, розташовані за межами населених 
пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків 
від нормативної грошової оцінки одиниці пло-
щі ріллі по області.

Пільги щодо сплати податку 
для фізичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:
— інваліди першої і другої групи;
— фізичні особи, які виховують трьох і 

більше дітей віком до 18 років;
— пенсіонери (за віком);
— ветерани війни та особи, на яких поши-

рюється дія Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— фізичні особи, визнані законом особа-
ми, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи;

— учасники АТО.
Витяг з Положення про ставки 
податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки
1. Ставки податку для об’єктів житло-

вої та/або нежитлової нерухомості, що пе-
ребувають у власності фізичних та юри-
дичних осіб, встановлюються у відсотках 
до розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітно-
го (податкового) року, за 1 кв. метр бази 
оподаткування.

2. Встановити ставки податку на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки для фізичних осіб, станом на 01.01.2018 
року в таких розмірах:

а) 0,1 відсотка – для квартир/квартир 
незалежно від їх кількості, житлова площа 
яких перевищує 120 кв. м;

в) 0,1 відсотка – для житлового будин-
ку/будинків незалежно від їх кількості, жит-
лова площа яких перевищує 240 кв. метрів, 
різних типів об’єктів житлової нерухомості, 
в тому числі їх часток;

в) за наявності у власності платника подат-
ку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому 
числі його частки, що перебуває у власності фі-
зичної чи юридичної особи – платника податку, 
загальна площа якого перевищує 300 кв.м (для 
квартири) та/або 500 кв. м(для будинку), ставка 
податку становить 25 000 гривень на рік за кожен 
такий об’єкт житлової нерухомості (його частку);

г) встановити пільгу – для господарських 
(присадибних) будівель – допоміжних (нежитло-
вих) приміщень, до яких належать сараї, хліви, 
гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погре-
би, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні 
підстанції тощо.

3. Встановити ставки податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки для юридичних 
та фізичних осіб – підприємців в таких розмірах:

а) 1 відсоток – для об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості.

Витяг з Положення про порядок 
справляння транспортного податку
Об’єкт оподаткування – є легкові автомобілі, 

з року випуску яких минуло не більше п’яти ро-
ків (включно) та середньоринкова вартість яких 
становить понад 750 розмірів мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом на 1 січня.

Cтавка транспортного податку встановлю-
ється з розрахунку на календарний рік у розмірі 
25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, 
що є об’єктом оподаткування. 

Положення про ставки 
акцизного податку

Встановити ставку акцизного податку в роз-
мірі 5 відсотків від вартості реалізованих підак-
цизних товарів (з податком на додану вартість).

Сільський голова І. ГУРАЛЬ

Колектив Територіального центру соціального обслуговуання (надання 
соціальних послуг) Тисменицького району висловлює слова співчутття з при-
воду передчасної смерті молодшої медичної сестри Черніївського відділення 
стаціонарного догляду для постійного проживання  

Оксани Євгенівни Кіндрат. 
Нехай наші співчуття допоможуть рідним пережити біль тяжкої втрати 

близької людини.
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Маланку в Тисмениці 

не злякали сніжниця з морозом
Подивіться, люди добрі, що за шум і 

що за гам, 
По всій нашій Україні 
Колядують тут і там. 

У веселій цій юрбі є великі, є малі, 
А ви, люди, не скупіться, 

Дайте пряник, посміхніться. 
У нас весела коляда, веселішої нема, 

Аж луна іде містами, 
Колядуйте разом з нами!   

Цими словами зверталася до гля-
дачів ведуча свята народної творчості 
«Нині — Маланки, завтра — Василя» — 
провідний методист відділу культури 
районної державної адміністрації Люд-
мила Федик. 

Традиція проводити Маланку не в 
залі, а на центральній площі Тисмени-
ці, поруч з ялинкою, прижилася остан-
німи роками. Відтак масове гуляння, 
зорганізоване відділом культури РДА, 

Народним домом, Центром культури та 
дозвілля «Відродження» м. Тисмениця 
за сприяння Тисменицької міської ради, 
13 січня щороку збирає широку публі-
ку: містян та гостей сивочолого міста. 

Цьогоріч на площу завітали певне 
ті, котрі не злякалися першого січневого 
морозу з дошкульним вітром, бо зігрі-
валися, активно аплодуючи та підтан-
цьовуючи аматорам сцени. На правах 
господаря першому слово дали місько-
му голові Тисмениці Степанові Свора-
ку, який привітав громаду із різдвяни-
ми празниками, закликавши бавитися 
та веселитися, як годиться в час різд-
вяних свят. Очільник міста подякував 

усім, хто продовжує традиції, доносячи 
коляди, щедрівки та віншування наступ-
ним поколінням. 

А їх того дня на сцені не бракувало. 
Ось з натовпу виходять юні парафіяни 

церкви Архістратига Михаїла УКГЦ під 
наставництвом отця Юрія. Ряжені у пер-
сонажів традиційного вертепного дій-
ства, вони протягом тижня мандрували 
містом, щоб у свято на центральній сцені 
міста привітати тисменичан та гостей. 
По-дитячому щира прослава народже-
ного Ісусика змусила обличчя дорос-
лих розійтися у благодатній посмішці. 

Розмаїття давніх коляд та щедрі-
вок, у сучасному аранжуванні презен-
тували учасниці дитячого вокального 
тріо під керівництвом Тетяни Микитин, 
яких змінили на сцені дзвінкоголосі ді-
тки із хорового колективу Тисмениць-
кої дитячої школи мистецтв імені Йова 
Княгиницького (керівник Леся Гринюк). 

Традиційні різдвяні мелодії пода-
рували учасники вокального ансамблю 
«Калинове намисто», аматорського хо-
рового колективу «Дзвін» НД м. Тисме-

ниця під орудою Мирослави Василюк, 
народного вокального ансамблю «Пер-
лина» (керівник заслужений працівник 
культури України Марія Борис). 

Весела й безтурботна Маланка з Ко-
зою, Василем та Лікарем демонструва-
ла театралізоване дійство під музичний 
супровід народного аматорського хоро-
вого колективу «Благовіст» під орудою 
Руслани Ракети. 

Концертна програма завершува-
лася виступами вокалістів вже знаних 
та зовсім юних: Божени Антошків, Яни 
Шелемей, Тетяни Петрів, Оксани Мар-
цінко, Олега Микитюка, Інни Данчук, 
Василя Дубіцького, Діани Шатарської 
та народного аматорського ансамблю 
«Нонакорд» (керівник Роман Середюк).      

Оксана САКОВСЬКА 

Коляда мандрує світом
Різдво – одне з найбільш світлих християнських свят. І сьогодні, в цей радісний і свят-
ковий час, коляда мандрує світом. Не забарилася вона завітати і до жителів Єзуполя. 
Вже стало доброю традицією для викладачів Єзупільської дитячої музичної школи ві-
тати громаду селища з Різдвом Христовим.

Цьогорічна коляда розпочалася в церк-
ві Святого Миколая. Під акомпанемент гіта-
ри, скрипки та акордеону милозвучні коляд-
ки “Дзвони дзвонять”, “На Різдво Христове”, 
“Різдвяна ніч” і “Щасливого Різдва” викли-
кали у парафіян зворушливі емоції та підне-
сений настрій.

З благословення отця Володимира Кадлуба 
це радісне прославлення народження Христа за-
вершилось спільним молитовним “Многая літа”.

Радо і щиро зустрічали колядників го-
лова селищної ради Ганна Кушнір зі своїм 
колективом та працівники будинку культу-
ри. Також колядники з музшколи завітали 
до Єзупільської міської лікарні, яку очолює 

Михайло Запухляк. Адже пацієнти лікарні 
найбільше потребують Божої ласки та опіки.

Не обминули увагою і приватних підприємців, 
які завжди з радістю слухають різдвяну коляду.

Колектив Єзупільської ДМШ вітає зі свя-
тами всіх єзупільчан, усіх краян! Нехай наша 
коляда летить у кожен дім і приносить зати-

шок нашим домівкам, спокій у серця, любов 
між людьми, віру в краще майбутнє єдиної 
та мирної України.

Христос народився! Славімо його!

Галина ПАВЛІВ, викладач 
теоретичного відділу 

Єзупільської ДМШ 

Голосна одайська 
розколяда

У селі Одаї відбулося Різдвяне свято – розколяда «Вкраїно, ненько 
молода, для тебе ця Розколяда». Розпочалось свято з різдвяних при-
вітань бібліотекаря с. Одаї Ганни Федорук та настоятеля храму Різдва 
Пресвятої Богородиці митрофорного протоієрея отця Михайла, щирими 
побажаннями здоров’я, взаєморозуміння, надії і любові.

Ведучими заходу були Яна Фе-
дорук і Ніна Вітенко. Свою програму 
представив односельчанам церков-
ний хор, розпочавши свій виступ ко-
лядкою «Бог Предвічний» та «Дзво-
ни дзвонять». Після цих колядок ви-
йшли чотирирічні віншувальники та 
засівальники Софійка Дутчак, Ан-
дрійко Збіглей та Веронічка Бігла. 
І так впродовж виступу церковного 
хору після кожної колядки лунали 
віншівки та засіванки, що вельми 
пожвавлювало різдвяний концерт. 
Вийшов на сцену сільський Вертеп, 
який відтворив вертепне дійство, з 
яким колядували по цілому селу. По-
радували глядачів своїми сольними 
та дуетними виступами Анастасія 
Феденько, Богдана Токарук та Юлія 
Токарук. Велика подяка молодому 
вокальному ансамблю «Вишиванка» 
при клубі с. Одаї, який підготував до 
різдвяного концерту шість колядок, 
що також перепліталися з патріотич-
ними віншівками на сцені.

Півторагодинна  святкова 
програма вичерпалася на одно-
му диханні, особливо зворуши-
ло спільне виконання учасника-
ми заходу та глядачами коляди 
«Нова радість стала». Завершу-
вали святкове дійство за одай-
ською традицією – на церковно-
му подвір’ї біля каплиці-шопки 
Різдва Христового.

Велика подяка за підготовку 
Різдвяної розколяди церковному ре-
генту Ярославові Лесюку, завіду ючій 
клубом Ірині Біглій та її незмінному 
помічникові – чоловікові, учаснику 
церковного хору Михайлу Біглому 

s бібліотекарю бібліотеки-філіалу 
с. Одаї Ганні Федорук, всім учасни-
кам церковного хору та молодіжних 
колективів, дітям засівальникам: 
Владиславові Тимчуку, Василеві 
Біглому, Василеві Копистко, Олегу 
Маціборко, Богданні Токарук, Юліа-
ні Андрійчук та Юлії Андрейчук. Дя-
куємо за участь у святі настоятелю 
храму митрофорному протоієрею о. 
Михайлові Петріву та сільському 
голові Івану Буртику.

Ганна ТОКАРУК

Міський голова Тисмениці Степан Сворак
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Від Харкова по Карпати – Україна наша мати!
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Фестиваль пройшов феєрично, коло-
ритно та з дуже насиченою програмою. 
13-14 січня Харків заполонила велич-
на різдвяна атмосфера. Більше тисячі 
учасників, а це понад 60 колективів з 
22 областей України, зібралися у центрі 
Харкова. Колядки та щедрівки лунали з 
30-ти різноманітних локацій. Наш колек-
тив у складі 52 учасників подолав понад 
тисячу кілометрів для того, щоб показа-
ти свої галицькі прикарпатські традиції 
святкування Різдвяних свят. Наші ви-
ступи дуже сподобалися харків’янам та 
гостям міста, про це свідчить велика 
кількість відзнятих роликів в ЗМІ, без-
ліч інтерв’ю та просто неймовірно ба-

гато інформації в соціальних мережах. 
Родзинкою виступів була надзвичай-
на колоритність образів, яскраве вира-
ження кожного героя, цікаво наповнене 
вертепне дійство та Маланка, які поєд-
нували історичне минуле, традиційний 
релігійний сюжет та сучасні реалії Укра-
їни. Спеціально для поїздки на Схід сце-
нарій вертепу «Вифлеємська зоря» був 
доповнений патріотичними сценками 
та актуальними проблемами сьогоден-
ня, прославлялися наші герої та видат-
ні постаті, висміювались зрада, коруп-
ція та продажність, висвітлювались та 
з болем переживались події АТО. Саме 
тому, крім традиційних, з’явились такі 
герої, як Володимир Великий, Данило 
Галицький, Богдан Хмельницький, во-

їн АТО, волонтер, сучасний депутат-ко-
рупціонер та ін.

Традиції святкування Старого ново-
го року та св. Василія яскраво демон-
стрували аматори «Театральної скрині» 
з Тязева. Глядачів вітали Василь та Ма-
ланка, Коза – як символ родючості та 
урожаю, Жид з Жидівкою, Цигани, Чорт 
та Біда та ін. Головну місії дійства ви-
конували засівальники-віншувальники, 
котрі вітали харків’ян на площах, вули-
цях і в парках міста. Загалом сценарій 
Маланки був жартівливим та розважаль-
ним, на відміну від вертепу. 

За нецілих три дні, крім участі у від-
критті фестивалю на вул. Сумській та 
головних сценах на площі Свободи та в 

парку Горького, де наші колективи з При-
карпаття колядою «Нова радість стала» 
розпочинали та завершували фестиваль, 
було проведено ряд благодійних акцій 
та виступів у Харківському військово-
му госпіталі, військових частинах, стан-
ціях метро, вокзалі, торгових центрах 
тощо. Крім того, в Харківському орга-
нізаційно-методичному центрі культури 
ХОДА (ХОДА – Харківська облдержад-
міністрація) колективи «Вифлеємська 
зоря» та «Театральна скриня» провели 
майстер-класи по підготовці сценарію 
вертепу та Маланки, особливостях при-
карпатських різдвяних традицій для ко-
лективів з Хмельниччини та Харківщини, 
що стало новинкою в програмі свята. 
Нашою спільною місією було не лише 
прославлення Ісуса Христа, що наро-

дився, а й те, щоб принести часточку 
прикарпатських традицій на схід Укра-
їни, туди, де національні традиції, наша 
рідна мова та пісня, на жаль, система-
тично нищилися століттями – емськими 

указами, валуєвськими циркулярами, 
голодоморами та виселеннями… Але за 
п’ятий раз поспіль з аналогічною місією 
нашого колективу, а також із заснуван-
ням подібних фестивалів у центральній 
та східній Україні ми бачимо, що україні-
зація там все-таки відбувається, однак 
ще потрібно докласти багато зусиль, має 
бути створена ціла національна програ-
ма за підтримки влади та громадськості, 
щоб це відбулося і щоб ми відчули себе 
єдиною нацією, Великою Україною, на-
правду відчули, що Схід і Захід разом! 

Дякуємо художнім керівникам тязів-
ського колективу «Театральна скриня»  
Світлані Желюк і Оксані Ковальчук за 
чудове дійство «Маланка», художньому 
керівнику колективу з Сільця Галині Би-
бик, художнім керівникам з с. Павлів-
ка Олександрі Боднар та Володимиро-
ві Савчуку, головному організатору та 
керівнику поїздки до Харкова Іванові 
Вацебі та всім артистам-аматорам, які 
виділили свій час, щоб спільно здійсни-
ти волонтерську місію відродження тра-
дицій на Слобожанщині.

Це були чудові три дні, чудові мит-
тєвості для кожного з учасників нашого 

об’єднаного колективу. Своєю малень-
кою лептою ми зробили все можливе, 
щоб культура на сході України відроджу-
валася, щоб діти на сході знали своє ко-
ріння, свої колядки та щедрівки, щоб не 
боялися рости справжніми патріотами 
своєї Держави. Напевно, має пройти ще 
багато років, аби Східна Україна була 
справді українською. Але якщо ми не 
будемо байдужими, будемо допомага-
ти їм згадувати свою історію, то колись 
все-таки відродимося і станемо Вели-
кою Могутньою Державою!

Щира подяка організаторам фести-
валю – Благодійному фонду «Харків з 
тобою» в особі його голови Олени Ро-
фе-Беккетової, голові Харківської ОДА 
Юлії Світличній, а також усім організа-
ціям, які сприяли у відрядженні нашо-
го об’єднаного колективу – ГО «Міст-
ки громадської активності», сільсько-
му голові с. Ямниця Романові Крутому 
та всім, хто долучився до організації 
цього заходу.

Христос народився!

Марта ВАЦЕБА, 
Наталія КОРОЛЕВИЧ
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Ніколи не пізно 
робити добро

У системі загальнолюдських ціннос-
тей забезпечення належної якості життя, 
починаючи з моменту народження і до 
останньої миті земного буття людини, 
входить в коло найбільш вагомих про-
блем сучасної цивілізації. 

Особливої потреби в соціальному 
захисті та медико-психологічної і мо-
рально-духовної підтримки потребують 
хворі, що страждають на важкі невилі-
ковні хвороби.

Сьогодні у нашому суспільстві та-
ких людей стає все більше. Окрім суто 
фізичних негативних проявів хвороби, 
останні дні земного життя багатьох хво-
рих супроводжуються душевними розла-
дами , страхом смерті, почуттям власної 
безпорадності і тотальної самотності.

Розв′язанню проблем, що поста-
ють перед невиліковними хворими та 
їх родинами, може слугувати паліатив-
на допомога, яка в сучасному розумінні 
розглядається як комплексна система 
заходів медичного, соціального, духо-
вного та психологічного характеру, спря-
мованих на всебічну підтримку хворого, 
у випадку коли хвороба не піддається 
лікуванню.

Благодійний фонд «Карітас Івано-
Франківськ УГКЦ» вже другий рік по-
спіль, спільно з Лисецькою центральною 
районною лікарнею, згідно з Договором 
про співпрацю, допомагає важкохворим 
жителям Тисменицького району.

Для надання допомоги на етапі до-
гляду за невиліковними хворими та су-

проводу членів їх родин, залучена муль-
тидисциплінарна команда у складі лі-
каря, медичної сестри, духівника, пси-
холога. Впродовж 2017 року здійснено 
виїзди для надання паліативної допо-
моги, в тому числі й матеріальної у ви-
гляді медикаментів, продуктів харчу-
вання і предметів догляду за хворими, 
до 50-ти осіб з числа важкохворих жи-
телів району. Така співпраця благодій-
ного фонду «Карітас Івано-Франківськ 
УГКЦ» та Лисецької ЦРЛ здійснюється 
завдяки фінансуванню Карітасу Австрії, 
Карітасу України та Карітасу міста Трір 
(Німеччина).

Усіх, хто працює з важкохворими 
людьми, об′єднані однією метою – за-
безпечити максимально можливу висо-
ку якість життя, фізичний і психологіч-
ний комфорт у цей період їхнього життя.

Попри всі людські винаходи та до-
сягнення, саме любов, яка живиться з 
джерела віри і надії на Бога, приносить 
людині найбільше щастя та добро. Не 
скупімося на милосердя, і нехай ніко-
ли не міліє ріка людського милосердя, 
співчуття і добра. Озирніться довко-
ла і ви знайдете тих, хто потребує не 
тільки щирого слова, але й підтрим-
ки, допомоги, розради. Добро, пода-
роване комусь, обов′язково добром 
повернеться!

Микола СЕМЕНІВ, завідувач 
інформаційно-аналітичним відділом 

Лисецької ЦРЛ

Покращуйте 
здоров’я 
вже зараз

Пропонуємо десять найважливіших пунктів, які ви обов’язково маєте реалі-
зувати у 2018 році. Ці прості речі допоможуть поліпшити самопочуття, збе-
регти молодість та здоров’я, а іноді навіть врятувати життя.

1. Харчуйтесь правильно
Здорове харчування і підтримка ва-

ги в нормі – це профілактика найбільш 
небезпечних захворювань: серцево-су-
динних, діабету та раку.

У грудні ми представили першу в 
історії України тарілку здорового хар-
чування («Вперед», № 51 від 22 грудня 
2017 р.). Заохочуємо всіх споживати ко-
рисні продукти з усіх груп щодня: овочі 
та бобові; фрукти та ягоди; цільні зла-
ки та горіхи; молочні та кисломолочні 
продукти; риба, м’ясо, яйця. Крім того, 
дотримуйтесь таких простих правил:

 Менше солі і цукру в раціоні: до 
однієї чайної ложки солі і менше 50 г 
цукру на добу.

 Режим харчування: снідайте про-
тягом першої години після підйому, не 
пропускайте обід і вечеряйте за три го-
дини до сну. Влаштовуйте собі один-два 
перекуси. Їжте кожні три з половиною 
– чотири години.

 Достатньо рідини: норма рідини 
в день для дорослої людини – 4% від 
загальної маси тіла, але орієнтуйтеся 
на свою спрагу.

 Харчова безпека. Не розморо-
жуйте продукти при кімнатній темпе-
ратурі, краще перекласти їх на полицю 
холодильника (4°C). Приготовані стра-
ви не тримайте без холодильника біль-
ше двох годин. Дотримуйтесь гігієни. 

2. Почніть тренуватись
Регулярна фізична активність є 

обов’язковою та незамінною складовою 
здорового способу життя у будь-якому ві-
ці. Щоденні фізичні вправи допоможуть 
зменшити ризик небезпечних захворю-
вань, включаючи патологію серця, інсульт, 
діабет та рак, поліпшать функціональний 
стан кісток та суглобів, рівень самооцінки 
та якості життя, апетит та можливість спо-
живання більшої кількості здорової їжі.

Центр громадського здоров’я МОЗ 
України радить зробити над собою не-
величке зусилля:

 Щодня приділяти 30 хвилин фі-
зичній активності. Гра, ходьба, хатня ро-
бота, танці – усе рахується!

  Шукати можливості бути актив-
нішим щодня – піднятися сходами за-
мість ліфта, прогулятися пішки, їздити 
у справах на велосипеді і т.п.

  Залучити до спорту сім’ю і дру-
зів – так набагато цікавіше!

І не забудьте порадитися з лікарем, 
перш ніж зайнятися спортом!

3. Киньте курити
За даними ВООЗ, тютюн вбиває май-

же половину тих, хто курить. Це понад 
сім мільйонів людей щороку. Більше 
шести мільйонів таких смертей – це 
наслідок безпосереднього вживання 
тютюну, тоді як приблизно 890 тисяч– 
це некурці, які зазнають впливу диму.

Тому чим швидше ви відмовитесь 
від куріння, тим краще! Якщо ви хочете 
кинути курити, і вам потрібна допомога, 
вона є! Подзвоніть на гарячу лінію «Я 
кидаю курити» за номером 0-800-50-55-
60, дзвінки безкоштовні та конфіденцій-
ні, або отримайте консультацію на сайті 
www.stopsmoking.org.ua.

4. Не займайтесь самолікуванням
Чимало людей надають перевагу 

самодіагностуванню, самолікуванню, 
самопризначенню ліків, керуючись те-
левізійною рекламою, порадами дру-
зів, сусідів та провізорів. У результа-
ті, великі кошти витрачаються на ліки, 
які нам не потрібні, не допоможуть або 
і взагалі нашкодять. Як не помилитися? 
Давайте у новому році пообіцяємо собі 
шукати медичних рекомендацій лише у 
професіоналів! Знайдіть лікаря, якому 

довіряєте. Спочатку отримайте правиль-
ний діагноз і рекомендації – від лікаря. 
І ще: давайте пообіцяємо собі вживати 
повний курс призначених препаратів, і 
не відміняти собі якісь ліки через два 
дні, бо стало краще.

5. Вивчайте іноземну мову 
Знання англійської чи іншої іно-

земної мови відкриває безліч освітніх, 
наукових, професійних та туристичних 
можливостей. Крім того, вивчення мов 

тренує пам’ять. Актуально це і для ме-
диків, оскільки англійська – сучасна 
мова медицини.

6. Станьте донором крові
Це не страшно і не боляче. Кров по-

трібна завжди, а одна доза донорської 
крові може врятувати аж три життя. Не-
доношені діти, хворі на рак, поранені 
воїни АТО, постраждалі в аваріях та ін-
ші пацієнти потребують нашої з вами 
допомоги.

7. Проходьте профілактичні огляди
Всі знають, що рання діагностика 

рятує життя, але хто ж ходить на профі-
лактичні огляди? Пропонуємо вам змі-
нити цю ситуацію!

Наприклад, щороку у світі від раку 
молочної залози помирає понад півміль-
йона жінок. При цьому, якщо рак молоч-
ної залози виявити на I стадії, він вилі-
ковний у 95% жінок. Натомість кожній 
четвертій жінці рак грудей діагностують 
вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лі-
кування значно знижується. Українська 
статистика невтішна: щотижня від ра-
ку молочної залози помирають більше 
ста українок.

Кожен шостий чоловік у світі має рак 
простати. У 21% українських чоловіків йо-
го виявляють вже на стадіях метастазів. 
Сприяє цьому і відсутність культури звер-
нень та профілактичних оглядів в уролога, 
і безсимптомність раку простати на ранніх 
стадіях, коли захворювання виліковне.

Як цьому зарадити? Чоловікам по-
трібно пройти профілактичний огляд в 
уролога. Це може вберегти життя. Узяти 
собі за звичку ходити на профогляди – 
тобто коли ще нічого не болить!

Кожна жінка має проходити обсте-
ження у мамолога раз на рік: до 40 років 
– це ультразвукова діагностика, після со-
рока – обов’язкова щорічна мамографія.

8. Вакцинуйте дітей, 
вакцинуйтесь самі

2017-й рік неприємно відзначився 
в Україні спалахом кору, небезпечного 
захворювання, якому цілком можна бу-
ло запобігти, якби всі вчасно отримали 
своє щеплення. За даними Центру гро-
мадського здоров’я, за 11 місяців 2017 
року в Україні зареєстровано 3382 ви-
падки захворювання на кір, спостеріга-
ється зростання захворюваності в 43 ра-
зи. Станом на 29 грудня зареєстровано 
102 спалахи кору у 16 регіонах країни, з 
них в Івано-Франківській області – 21 

спалах (216 осіб, у т.ч. 171 дитина). Якіс-
на і безпечна вакцина Пріорикс наяв-
на в усіх регіонах. Давайте об’єднаємо 
зусилля у боротьбі з кором та іншими 
інфекційними захворюваннями – наві-
що хворіти, якщо цього можна уникну-
ти? Не позбавляйте дитину захисту. Не 
забувайте і про себе! Вакцинація – най-
дієвіший спосіб попередити інфекційні 
захворювання. Вакцини, що входять до 
національного календаря щеплень, за-
куповуються за державний кошт і нада-
ються безоплатно.

9. Дотримуйтесь режиму 
здорового сну

Здоровий сон – один з трьох осно-
вних компонентів здоров’я, поряд зі зба-
лансованим харчуванням та регулярною 
фізичною активністю.

Люди, які повноцінно висипаються 
вночі, рідше страждають від високого 
тиску, діабету, ожиріння та інших хро-
нічних захворювань.

Ось кілька порад, які допоможуть 
налагодити сон:

1. Сформуйте звичку лягати спати 
і вставати в один і той же час (навіть 
у вихідні).

2. Не вживайте алкоголь і не куріть 
перед сном (за чотири години до сну).

3. Уникайте вживання кофеїну (ка-
ви, чаю), газованих напоїв, а також шо-
коладу менш ніж за 4-6 годин до сну.

4. Намагайтесь на вживати важку, 
гостру, солодку їжу менш ніж за чотири 
години до сну. У той же час легкий пере-
кус (наприклад, несолодкий йогурт, не-
велика порція нежирного сиру, фрукти) 
корисний перед сном.

5. Підтримуйте активний спосіб жит-
тя і регулярно виконуйте фізичні вправи, 
проте уникайте підвищених фізичних на-
вантажень безпосередньо перед сном.

6. Використовуйте комфортні і при-
ємні постільні приналежності (білизна, 
подушки, матрац та ін.).

7. Встановіть індивідуальний, ком-
фортний для вас температурний режим 
в спальні і стежте за тим, щоб кімната 
регулярно провітрювалася.

8. Постарайтесь максимально зни-
зити звукопроникність і освітленість 
спальні під час сну.

9.  Використовуйте ліжко тільки для 
сну, уникайте будь-якої іншої діяльності в 
ліжку (читання, роботи за комп’ютером, 
перегляду телепередач тощо).

10. Не тримайте біля ліжка мобільні 
телефони, планшети.

10. Зробіть тест на віл
 Україна залишається регіоном з ви-

соким рівнем поширення ВІЛ-інфекції. За 
оновленими оцінками, на початок 2017 
року в країні мешкали 238 тисяч людей 
з ВІЛ. Близько половини людей з ВІЛ в 
Україні не знають, що вони інфіковані.

Вчасне тестування рятує життя – 
адже лікування ВІЛ в Україні безкоштов-
не. ВІЛ небезпечний лише поки про ньо-
го не знаєш. Коли кожен, хто живе з ВІЛ 
в Україні, дізнається про свій діагноз, 
він отримає лікування. Так можна буде 
зупинити епідемію.

Пройдіть онлайн-тест на www.
hivtest.com.ua або через додаток HIV 
Test, а потім у найближчому до вас пунк-
ті тестування.

Валентина ЛЕВИЦЬКА, начальник 
Богородчанської міжрайонної філії ДУ 

«Івано-Франківський лабораторний 
центр МОЗ України»

Обмороження у дітей: 
профілактика 

та перша допомога
Зима — чудова пора для відпочинку та ігор з діточками на вулиці, але слід 
пам’ятати про можливість переохолодження та обмороження. Зниження тем-
ператури повітря взимку нижче 20 градусів — вже привід для відмови йти 
на прогулянку з дитиною віком до трьох років. Однак ризик обмороження 
відкритих частин тіла у дітей не знижується навіть при незначному морозі.

Якщо дитина тривалий час перебуває 
на вулиці, особливо при сильному вітрі та 
високій вологості, то вже ці фактори мо-
жуть стати причиною обмороження. Най-
частіше обмороженню піддаються відкри-
ті ділянки тіла дитини — щоки, вуха і ніс.

Перші ознаки обмороження – по-
червоніння шкіри, легке печіння і поко-
лювання – дорослі розпізнають відразу, 
але діти, як правило, на це не звертають 
уваги, оскільки щоки, вуха і ніс можуть 
почервоніти і від активної гри на морозі, 
а легкий дискомфорт на початку обмо-
роження вони не сприймають всерйоз.

Обморожень дітей можна уникнути, 
якщо своєчасно навчити їх правильно 
поводитися під час зимових прогулянок. 
Адже обмороження вух, щік і носа спо-
стерігається в основному у тих дітей, 
у яких немає чіткого розпорядку дня. 
Не вміючи планувати свій день, вони 
гуляють на вулиці дуже довго, захоплю-
ючись іграми або спортом. Деякі підліт-
ки і молоді дівчата навіть у морозні дні 
відмовляються носити шапку і теплі ру-
кавички. Все це і призводить до обмо-
роження відкритих частин тіла. Ділянки 
шкіри, які в минулому вже піддавались 
обмороженню, стають особливо чутли-
ві до впливу холоду, і тому їх потрібно 
ретельно берегти від повторних обмо-
рожень, які можуть виникнути навіть 
при не дуже морозній погоді.

Поява пухирів і набряків на шкірі 
вимагає більш серйозного лікування. 
Обмороження найважчого, третього-чет-
вертого ступеня у дитини може виник-
нути якщо вона заблукала в лісі або під 
час падіння в крижану воду. Якщо дити-
на при холодній та вітряній погоді гуляє 
на вулиці без шапки, то не виключено 
відмороження вушних раковин друго-
го-четвертого ступеня. При будь-яких 

сильних формах обмороження лікуван-
ня потрібно проводити під контро лем 
лікаря в стаціонарі.

Симптоми обмороження:
Оніміння відмороженої ділянки 

тіла.
Знижена або відсутня больова 

чутливість.
Печіння і біль, що виникають при 

зігріванні.
Шкіра блідо-синюшна, холодна.
Пухирі.
Коли звертатися до лікаря:
Якщо у дитини сильне тремтіння, 

викликане переохолодженням.
Якщо температура тіла не підні-

мається вище 35°С.
Якщо ви вважаєте, що дитина під-

далася тривалому впливу холоду.
Зверніть увагу!
При обмороженні не можна:
 відігрівати уражені частини тіла 

гарячою водою або за допомогою пря-
мого джерела тепла: батареї опалення, 
автомобільного обігрівача, багаття або 
електричної ковдри;

 терти снігом і масажувати ура-
жені ділянки тіла;

 розкривати пухирі;
 відігрівати уражені частини тіла 

прямо на вулиці, якщо немає можливос-
ті тримати тіло в теплі.

Перша допомога при обмороженні:
1. Якомога швидше помістіть ди-

тину в тепло і не давайте їй заснути.
2. Зніміть з дитини мокру одежу.
3. Перевірте, чи немає в дитини 

ознак шоку. У цьому випадку надайте 
протишокову допомогу: укладіть її і під-
німіть ноги на висоту 30-40 см.

Р. БІЛУСЯК, 
лікар з загальної гігієни
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Овен
Ваше матеріальне станови-
ще на початку року багато в 
чому залежить від інших лю-
дей і вашої здатності долати 
труднощі та вирішувати про-

блеми. Можуть вирішуватися старі пи-
тання, що стосуються спадщини, алімен-
тів, страховок, податків, кредитів. Нові 
кредити брати в цей період небажано.

Телець
Зірки радять наступного 
тижня помірні фізичні на-
вантаження, шкідливий 
брак руху, як і надмірне фі-

зичне напруження. Захворювання часті-
ше пов’язані з необережністю. Можливі 
випадкові травми під час роботи. Трав-
монебезпечні ситуації найімовірніші на 
початку тижня.

Близнюки
Ймовірно, що ви зіткнетеся 
з великою кількістю роботи. 
З одного боку, це може бути 
дуже вигідним. З іншого бо-

ку, надмірна завантаженість може при-
звести до перенапруження і поганого са-
мопочуття. Для медичних і косметоло-
гічних процедур це відповідний період. 

Рак
Мало надії на матеріальну 
сферу, тому зберегти і при-
множити кошти буде важко. 
Користь може принести інте-

лектуальна діяльність. Ділові поїздки 
можуть бути невдалими через прикрі 
випадковості, помилки. Фінансові труд-
нощі можливі в кінці тижня. 

Лев
Можлива інтенсивна витра-
та енергії, фізичне і психіч-
не перенапруження. Можливі 
простудні захворювання, по-

рушення травлення, запальні процеси 
в суглобах, шкірні хвороби. Слід уника-
ти паління і застуд, оскільки дихальна 
система погано реагує на нечисте і за-
надто холодне повітря. 

Діва
Для багатьох представни-
ків цього знака зодіаку го-
ловною темою цього тижня 
можуть стати любовні відно-

сини. Зараз ви можете закохатися або 
налагодити вже існуючий зв’язок. Осо-
бливо це стосується другої половини 
тижня. У цей період у вас є можливість 
істотно розширити сферу своїх контак-
тів, не тільки особистих, але й ділових.

Терези
Період, що примушує стави-
ти перед собою великі цілі, у 
тому числі матеріальні. Але 
реалізувати їх буде нелегко, 

ситуація багато в чому статична, в’язка, 
примушує постійно стикатися з повторю-
ваними проблемами. Добре наводити по-
рядок у фінансових справах на роботі і вдо-
ма, розрахувати бюджет, проаналізувати, 
з’ясувати, які витрати потрібні, а які ні. 

Скорпіон
Бережіть печінку і нирки, 
уникайте надмірностей у 
їжі та питті, великої кіль-
кості смаженого, жирного, 

копченого, солоного. Стан нервової сис-
теми може позначитися на фізичному 
самопочутті, багато хвороб є результа-
том стресів або застуд.

Стрілець
У цей період вам потрібно 
уважно стежити за безпекою 
і здоров’ям. Великий ризик ін-

фекційних захворювань. Якщо відчуєте не-
приємні симптоми, не відкладайте лікуван-
ня. Це гарний час для осягнення секретів, 
вивчення таємних наук. Ви можете зрозу-
міти або відчути те, що недоступно іншим. 

Козеріг
Велика роль випадковостей  у 
всьому, що стосується вашої 
роботи і фінансів. Якщо ви пра-

цюєте на інших, то все залежить не від ва-
шої праці, а від можливостей роботодавця. 
Якщо у вас свій бізнес, і там можуть не за-
лежні від вас обставини змінити ваші пла-
ни. Правда, вплив не завжди буде негатив-
ним, можуть бути і матеріальні сюрпризи.

Водолій
Життєстійкість у вас висо-
ка, хоча енергійність і рухли-
вість дещо знижена, вразли-
ва кісткова система. Потріб-

но збалансоване харчування, оскільки на 
здоров’ї може відбитися дефіцит вітамінів 
і мінеральних речовин, можуть бути трав-
ми кісток, загострення хронічних хвороб. 

Риби
Це гарний час для творчої, 
наукової, спортивної, освіт-
ньої діяльності. Атмосфера 
цього тижня допоможе роз-

ширити свої горизонти. Займіться само-
освітою — вивчення інших культур в цей 
час може принести вам задоволення і 
користь. Краще всього, якщо ви зроби-
те це за допомогою подорожі. Для да-
леких поїздок цей період сприятливий.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 22 по 28 січня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опа-
лення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк в смт. Єзупіль Тисменицького р-ну, 
після реставрації, 98 м кв. на земельній ді-
лянці 0,05 га. Три кімнати, веранда, комо-
ра, газ. Вода на вулиці (помпа). Можливий 
обмін на квартиру в м. Івано-Франківську. 
Тел.: 095 945 69 13.
  Терміново! Новий цегляний будинок 120 
кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 
47а. Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 
соток землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 
099 068 47 85 — Назар.
  2-кімнатну квартиру в м. Тисмениця, 42 м 
кв. з індивідуальним опаленням, утепленим 
балконом. Тел.: 068 727 09 22.
  Терміново земельну ділянку під будівництво 
в м.Тисмениця, вул. Америка (район ново-
будов), 10 соток, всі комунікації, асфальтний 
під’їзд, документи у наявності власника. Ці-
на договірна. Тел.: 066 904 66 27.
 Двокімнатну квартиру на 1-му поверсі з 
меблями, на дві сторони, балкон, перед 
балконом — грядки. Тел.: 068 104 35 89, 
095 429 09 14.
 Новобудову в селі Чорнолізці (180 кв. м), 
ділянка 15 соток, бетон під господарське 

приміщення. Тел.: 096 534 66 07.
 Спальний набір «Арніка», б/у. Ціна за домов-
леністю. Гаражні ворота, висота 1м 75 см, 
ширина 2 м 60 см. Тел.: 066 594 77 20, Галина.
 Гараж цегляний 43 кв. м в центрі Іва-
но-Франківська. Тел.: 097 645 43 70.
 Шифер б/у. Тел.: 066 673 88 16.
  Гараж  в м. Тисмениця. Тел.: 050 883 04 
39, 098 526 52 05.
 Однокімнатну квартиру  в приміському се-
лі. Тел.: 067 981 46 74.
  Холодильник LG. Ціна 7000 грн. Мікро-
хвильову піч LG. Ціна 3000 грн. Тел.: 
066 923 32 21.
  Будинок  в центрі м. Тисмениця, вул. Запо-
різька, 7/2. Недорого. Тел.: 099 322 56 85.
  Електрокранбалку вантажопідйомністю 1,0-
10,0 тонн в комплекті з електротельфером 
та підкрановими коліями. Тел.: 050 373 39 
57, 068 169 73 00.
 Сіно тюковане, дошка 40 мм, ясенова в м. 
Тисмениця. Тел.: 099 094 77 03.
 Двокімнатну квартиру в м. Тисмениця, ме-
талопластикові вікна, індивідуальне опа-
лення, засклений балкон перероблений 
на лоджію. Квартира в затишному райо-
ні, поруч школа і стадіон, п’ять хвилин до 
центру. Ціна договірна. Тел.: 099 200 76 61.
 Корову в с. Бортники Тлумацького р-ну. 
Тел.: 096 174 40 84.

  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. Тис-
мениця по вул. Шевська. Тел.: 067 665 12 32.
 Кормовий буряк.  Тел.: 066 923 32 21.
 Два комплекти кахелю,  недорого. Ціна до-
говірна. Тел.: 066 136 21 66.
 Станок циркулярка рубанок новий. Ціна до-
говірна. Тел.: 097 668 30 21.
 Лошатко 1.5 року. Ціна договірна. Тел.: 
097 901 78 93, 050 027 34 08.
 Дрібну картоплю — 1,50 грн за 1 кг, столовий 
буряк — 4,00 грн за 1 кг. Тел.: 097 487 03 16.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисмениця, 
101 кв. м, гараж, сарай, альтанка, город 
12 соток. Тел.: 095 066 35 47.
 Чавунні батареї, 60 секцій. Ціна 1000,00 
грн. Німецька колонка газова водонагрі-
вальна JUNKERS. Ціна 1000,00 грн. Краси-
лівський котел для опалення. Ціна 1000,00 
грн. Гаки для чавунних батарей 30 шт. 
Ціна 300,00 грн. Стальна труба діаметр 
100 мм, довжина 4 м. Ціна 400,00 грн. 
Тел.: 096 225 20 70, Руслан, м. Тисмениця.
  Трактор Т-25 з інвентарем: плуг, культиватор, 
причеп. с. Чорнолізці, тел.: 098 846 03 35.
  Котел опалення на газ мод. 2210, автомати-
ка для котла опк, шубер для кухні, умиваль-
ник фаянсовий, умивальник із нержавійки, 
водяний насос Ворскла 0,8 кВт, водяний 
насос БЦНМ 0,7 к Вт, труби стальні 32 мм, 
електроди нержавіючі, болванки нержаві-

ючі 0,23 мм, 0,35 мм, труби чавунні кана-
лізаційні 100, люки каналізаційні чавун-
ні, облицювальна плитка різних кольорів 
із малюнком, плитка для підлоги, кабель 
електричний 35 м, лінолеум із малюнком  
на матеріалі 193 см, швейна машинка шев-
ська Зінгер (лівоверменка), штучне хутро 
рожевого кольору, телефонний апарат 
стаціонарний (новий). Тел.: 066 913 38 09.
 Акордеон Paolo Soprani. Тел.: 099 299 45 69.
  Теличку молочної породи, 1 рік. Тел.: 
096 851 62 32.

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

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

Різне
 Чоловік 35-188-99 без шкідливих зви-
чок познайомиться для створення сім’ї 
з дівчиною (18-25 років) без шкідливих 
звичок, без дітей (зріст та вага бажано 
великі). При потребі згоден на пере-
їзд. Тел.: 066 374 30 66, 067 918 29 91.
 Чоловік  52-175-72, без шкідливих зви-
чок, познайомлюся з порядною жінкою. 
Тел.: 050 205 22 39. 
 Ремонт та заміна основних вузлів елек-
трокранбалок та електротельферів ван-
тажопідйомністю 1,0-10,0 тонн. Тел.: 
050 373 39 57, 068 169 73 00.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Найбільше озе-
ро Польщі. 6. «Нічого не вартий той, хто 
вартує … себе самого» (вислів Вольтера). 
7. Райський сад. 9. Румунська лірична 

народна пісня. 11. Геометричне тіло. 12. 
Сурогат. 18. Городина. 19. Самостріл. 20. 
Тибетський монах. 23. Індійський пер-
сик. 24. Австралійська ящірка. 28. Курс 

судна відносно вітру. 29. Давньоєгипет-
ський архітектор. 30. Молода вівця. 33. 
Деталь годинникового механізму. 34. 
Позасистемна одиниця вимірювання 
тиску. 35. Азербайджанський жіночий 
танець. 38. Хімічний елемент. 39. Кіраса. 
40. Солодка фруктова горілка.

По вертикалі: 2. Альков. 3. Чаклун-
ство Гаїті. 4. Жаргон. 5. Сильний руйнівний 
вітер. 8. Амазонський дятел. 10. Захисна 
польова споруда. 13. Настоятель чолові-
чого монастиря. 14. «Цілісність і єдність 
сімейного колективу – необхідна умова 
… виховання» (Макаренко). 15. Японське 
паперове мистецтво. 16. Фальшива гроб-
ниця. 17. Низький японський столик. 21. 
Садова смола. 22. Данський фізик. 25. 
Шахова фігура. 26. Майно нареченої. 27. 
Морський десятиногий рак. 31. Бог грози 
в язичницькій міфології. 32. «Якщо хочеш 
жити для себе, живи для…» (Сенека). 36. 
Перша столиця Японії. 37. Спір з умовою.

Відповіді на кросворд в № 52:
По горизонталі: 5. Салямі. 6. Колиба. 

10. Круп. 11. Октаедр. 12. Рекс. 13. Ав-
гур. 15. Округ. 16. Денді. 20. Рикша. 21. 
Преса. 22. Сезам. 23. Кендо. 28. Фенек. 
29. Париж. 30. «Часто». 33. Тент. 35. Ан-
тарес. 36. Тека. 37. Агреже. 38. Маскат.

По вертикалі: 1. Сліп. 2. Амвон. 3. 
Копра. 4. Сидр. 5. «Справи». 7. Аркада. 
8. Стека. 9. Лемур. 14. «Удинезе». 17. 
Екседра. 18. Іштар. 19. Арден. 24. Се-
нека. 25. Манта. 26. Видра. 27. Етикет. 
31. Баржа. 32. Ассаб. 34. Тарт. 36. Такт.
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Пожежна небезпека пічного опалення та правила 
пожежної безпеки при використанні його у побуті
Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення — до-
сить поширена причина виникнення пожеж у побуті в холодну пору року. Пожеж 
від приборів опалення, якщо вони справні та експлуатуються з виконанням 
правил пожежної безпеки, не може бути. Якщо пожежа виникла, то її причина 
ховається завжди в порушені правил експлуатації чи невиконанні інструкцій.
Небезпека пічного опалення обумов-

люється тим, що кожна піч — це вогнеді-
юче джерело. Частіше за усе пожежі від-
буваються з причини перегрівання печей, 
появи у цегляній кладці тріщин, а також в 
результаті застосування для розтоплюван-
ня печей горючих і легкозаймистих рідин, 
випаданні з топки або зольника вуглин.

У разі користування пічним опален-
ням: перед початком, а також протягом 
усього опалювального сезону слід очи-
щати димоходи та печі від сажі, щоб не 
сталось її займання. Очищення від сажі 
та різноманітного бруду необхідно про-
вадити для опалювальних печей періо-
дичної дії на твердому та рідкому паливі 
— не рідше одного разу на три місяці; біля 
кожної печі перед топковим отвором на 
горючій підлозі слід прибити металевий 
лист розміром не менше 0,5х0,7 м; усі ди-

мові труби та стіни на горищі, через які 
прокладено димові канали, повинні бути 
заштукатурені й побілені; золу й шлак, що 
їх видаляють із топки, необхідно залива-
ти водою та виносити в спеціально від-
ведені місця. Не дозволяється висипати 
золу й шлак поблизу будівель.

Під час використання пічного опален-
ня не допускається: залишати печі, які па-
ляться, без нагляду або доручати нагляд 
за ними малолітнім дітям; користуватися 
печами, які мають тріщини; розміщувати 
паливо, інші горючі речовини та матеріа-
ли безпосередньо перед грубковим отво-
ром; зберігати незагашені вуглини та попіл 
у металевому посуді, встановленому на 
дерев’яній підлозі або горючій підставці; 
сушити й складати на печах одяг, дрова, 
інші горючі предмети та матеріали; засто-
совувати для розпалювання печей легко-

Пожежна частина 
(селище Єзупіль) 

запрошує на роботу водія 
пожежного автомобіля
Вимоги: вік до 35 років, наявність 

військового квитка та служба в ЗСУ,  по-
свідчення водія категорії «С». Робота 
позмінна 1/3, зарплата висока.

Довідки за телефоном: 
(050)-281-60-64 Василь Іванович. 

займисті та горючі рідини; використовува-
ти для розпалення дрова, довжина яких 
перевищує розміри грубки; здійснювати 
палення печей із відкритими дверцятами 
грубки; закріплювати на димових трубах 
антени телевізорів, радіоприймачів тощо; 
зберігати у приміщенні запас палива, який 
перевищує добову потребу.

Шановні городяни! Дотримання цих 
простих правил дозволить зберегти ва-
ше життя та  життя близьких вам людей!

Ігор ДМИТРІВ, начальник 
Тисменицького РВ УДСНС 

України в області 
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Вітаємо!
Угринівська сільська рада, сільський голова, депутатський корпус 

та виконавчий комітет вітають 
з Днем народження члена виконавчого комітету 

Марію Василівну СКРИННИК. 

Прийміть наші щирі вітання, нехай до-
ля буде до Вас привітною, життєва дорога 
буде чистою і на ній зустрічаються вірні 
друзі та колеги! Бажаємо вдачі  та щастя, 
здійснення всіх мрій та задумів, творчої 
наснаги! Нехай життя буде казкою, у якій 
Ви завжди будете бажаним гостем.

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло

На довгі літа, на щастя й добро!

  ПОГОДА

У понеділок, 22 січня — 
сніг. Тем пера тура вно-
чі: -3°С, вдень: 0°С. Ві-
тер північно-східний 
1 м/с.

У вівторок, 23 січня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: -8°С, денна: -1°С. Ві-
тер пів денно-с хід ний 4 
м/с.

У середу, 24 січня — 
сніг. Температура вно-
чі: -4°С, вдень: +1°С. Ві-
тер південно-східний 2 
м/с.

У четвер, 25 січня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: 0°С, денна: 
+2°С. Ві тер південно-
східний 4 м/с.

У п’ятницю, 26 січ-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: -8°С, 
вдень: -5°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

19 січня — Водохреща, Йордан
  Якщо все небо буде похмурим, то 

всякому хлібу родитися добре; якщо 
ж тільки на сході — добре вродить 
жито,  на  півдні — просо,  на півно-
чі — гречка.

  Якщо цього дня ясна й холодна по-
года — на посушливе літо, похмура й 
сніжна — на рясний урожай.

  На Богоявлення сніг іде — до уро-
жаю, ясний день — до неврожаю.

  Під час освячення води йде сніг 
— добре роїтимуться бджоли і коло-
ситимуться хліба.

  Коли на Водохреща випав повний 
місяць — бути великій воді.

  Якщо в цей день зоряна ніч — вро-
дять горіхи і ягоди.

  На Водохреща день теплий — бу-
де хліб темний.

23 січня — Маркіяна
  Іній на стіжках — на мокрий рік.

25 січня — Тетяни
  Якщо вигляне сонце, то рано при-

летять птахи з вирію, а коли сніжно, 
то літо дощове.

Наостанок

Поз доровляємо!
Педагогічний та учнівський колектив Пшеничниківського НВК щиро вітає 

з Днем народження людину щирої душі, красиву, енергійну жінку, 
талановитого педагога, заступника 

директора з навчально-виховної роботи 
Іванну Іванівну ІВАСІВ.

Зичимо міцного здоров’я, невичерпної енергії, 
творчого натхнення, родинного тепла та всяких га-
раздів.

Хай дороги стеляться крилато, 
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує вам багато літ.

З повагою — колектив Пшеничниківського НВК

З незабутніми враженнями 
від Різдвяних канікул

повернулася делегація школярів та наставників із Херсонщини, котрих упро-
довж тижня гостинно приймала Тисмениччина. 

Щоб зимові вакації  з 5 по 14 січня 
гостей з південного регіону України були 
цікавими і пізнавальними, відділ освіти 
районної державної адміністрації під-
готував для них різнопланову просвіт-
ницько-культурну програму (про різдвя-
ні мандрівки херсонських школярів ми 
писали в попередньому номері газети). 
Варто відмітити, що останні два дні пе-
ребування після відвідування Скита Ма-
нявського та історичної частини Івано-
Франківська, історико-меморіального 
музею Степана Бандери у Старому Угри-
нові Калуського району, музею історії 
м. Тисмениця імені Степана Гаврилю-
ка та найдавнішої пам’ятки Тисмениці 
– церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 
духовно-паломницького центру Матері 
Божої у Погоні стали кульмінаційними 
та не менш пізнавальними.

Так, минулої п’ятниці представники 
Півдня поринули у вир культурно-мис-
тецьких традицій Різдвяних свят, побу-
вавши на сольному концерті лауреата 

всеукраїнських та міжнародних фестива-
лів, володарки премії «Обдаровані діти 
Тисмениччини» у номінації «Творча осо-
бистість року» Роксолани Калин. Варто 
відмітити, що на сцені Народного дому 
міста Тисмениця талановита викона-
виця з села Побережжя презентувала 
частину різдвяної містерії «Роксолана з 
колядою», яку дев’ятого січня дарувала 
франківчанам та гостям Прикарпаття в 
Івано-Франківському музично-драма-
тичному театрі. 

Однак, концерт у районному центрі 
за сценічними ефектами нічим не по-
ступався франківському. Більше того, 
глядачі змогли наповну насолодитися 
виступом, колядуючи разом зі співач-
кою, яка вже понад п’ять років успішно 
працює на великій сцені, та не менш та-
лановитими її односельцями: дівочим 
ансамблем «Мальви» та колективом-пе-
реможцем музичної програми на теле-
каналі «UА:Перший» «Фольк-music» «Дні-
стровські зорі» із Побережжя. 18-річна 

виконавиця подарувала 
яскраве мистецьке дій-
ство, наповнене знани-
ми колядками в сучас-
ному аранжуванні, різд-
вяними та естрадними 
піснями. 

У передостанній 
день перебування із ді-
тьми та їх керівниками 
з Херсонщини зустріли-
ся очільники Тисмениць-
кого району. Голова ра-
йонної державної адмі-
ністрації Іван Семанюк, 
голова районної ради Те-
тяна Градюк привітали 
гостей з Різдвяними свя-
тами та вручили пода-
рунки із солодощами. 

У свою чергу гості, які в переваж-
ній більшості вперше відвідали Західну 
Україну, поділилися непередаваними 
враженнями від Прикарпаття. «Щодня 
на нас очікувала насичена програма з 
екскурсіями та концертами, проте втома 
відчувалася тільки тимчасова, бо пози-

тивні емоції пересилю-
вали все. Відтак щора-
зу ми хотіли пізнавати 
все більше, занурюва-
тися у вашу атмосферу, 
— зізнається вчитель 
української мови та за-
рубіжної літератури Го-
лопристанської школи 
Ольга Чабанова. — Зі-
знаюся, що діти з не-
охотою покидали ро-
дини, які на тиждень 
стали для них другою 
домівкою. Шкода, що 
так швидко промай-
нув час».   

«Дяк уємо  з а 
гостинність  та  до-
броту  липівським 
родинам, які протя-
гом тижня показали 

нам, представникам Півдня, західно-
український колорит та збережені 
традиції, — поділилася у розмові із 
кореспондентом Катерина Войтенко 
— вчитель історії та правознавства 
Високопільської загальноосвітньої 
школи. — Спілкуючись зі школярами, 

найбільші емоції, а в декого сльози 
радощів, залишили засніжені схили 
туристичного комплексу «Буковель» 
та мальовничі краєвиди Яремча, де 
вони, як і я, побували вперше. Щас-
лива, що нам випала нагода пізна-
ти Прикарпаття. Скажу більше, чи 
не кожна дитина отримала від ро-
дин, в яких проживала, запрошення 
відвідати Тисмениччину ще влітку». 

Як зізналися гості, візит обдарова-
них й талановитих школярів, відмінників 
навчання, дітей воїнів АТО та з багато-
дітних сімей Херсонщини, що відбув-
ся в рамках програми благодійної акції 
«Різдво в Карпатах», поєднав Південний 
та Західний регіони, а відтак зміцнив 
таку різноманітну та, безсумнівно, ба-
гатогранну країну. 

Оксана САКОВСЬКА 
та Наталії ПАЛАГІЦЬКОЇ 


