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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: -9°С, 
вдень: -4°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.
Завтра — без опадів. 

Температура вночі: -8°С, вдень: -4°С. 
Вітер південо-східний 2 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: -8°С, денна: +3°С. Вітер пів-
денний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Угода 
з лікарями
З першого квітня 
«гроші йдуть за пацієнтом»

 стор. 1, 2

 «Хлібна виправа» 
та «хутрові 
голубці»

 стор. 8

«Від Різдва до Йордану» — 
свято духовного взаємозбагачення

Традиційно завершенням Різдвяних свят є розко-
ляда. Ось і цього разу мешканці Чукалівки, гості, ко-
трі приїхали на свято народної творчості «Від Різдва 
до Йордану», минулої неділі мали гарну можливість 
ще раз відчути цю зимову магію. Звісно, всі творчі 
колективи, котрі приїхали до гостинної Чукалівки з 
чудовими колядками, віншуваннями та іншими на-
родними обрядами, старались виступити якнайкра-

ще. Розпочиналось свято величною колядою «Нова 
радість стала» — всі учасники спільно колядували під 
відкритим небом. Далі «Бог Предвічний» — виконує 
церковний хор с. Чукалівка (керівник Олена Поглот).

«Сьогодні наше мандруюче районне свято коляди, 
— відкривали святкове дійство вже у будинку культури 
ведучі Роман Шкрумида і Людмила Федик, — завітало до 
гостинної Чукалівки разом із 18-ма творчими колекти-

вами на чолі із своїми керівниками та сільськими голо-
вами. Ми раді, що на святі присутні також голова  Тисме-
ницької районної ради Тетяна Градюк, заступник голови 
Тисменицької райдержадміністрації Степан Мандибур, 
голова Ямницької ОТГ Роман Крутий, начальник відділу 
культури Олександра Стефінко, начальник відділу освіти 
Світлана Шарабуряк, а також депутати районної ради».

 Закінчення на 7 стор.

Гроші «ходитимуть» 
за пацієнтом. 

Але спочатку – лікарі
Найближчим часом усім нам доведеться займатисяне надто складною, та 
все ж обтяжливою паперовою роботою. «Співана й читана» медична рефор-
ма стартує з початку 2018 року, і на першому її етапі дільничні терапевти, по-
теперішньому лікарі загальної практики сімейної медицини, та педіатри ма-
ють укласти угоди (реформатори кажуть: декларації) з пацієнтами (в нашому 
випадку – всіма мешканцями Тисменицького району, батьками неповнолітніх, 
або понад 80 тисяч документів) на медичне обслуговування. Одночасно звичні 
нам амбулаторії та ФАПи з поліклініками мають бути реорганізовані в заклади 
первинної медичної допомоги (ПМД) зі статусом комунальних некомерційних 
підприємств. Про цю реформу йшлося на нараді в Тисменицькій райдержадмі-
ністрації 17 січня за участі сільських головів та медичних працівників району.

В деталях, наскільки це нині можли-
во, з питання «Особливості функціону-
вання закладів первинної медико-сані-
тарної допомоги, виконання першочер-

гових заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості в умовах децентралізації» 
присутнім розповіла головний спеціа-

ліст з організації медико-санітарної до-
помоги департаменту охорони здоров’я 
Івано-Франківської ОДА Галина Микула. 
Пані Микулі, що називається, за поса-
дою належить бути прихильником ре-
формування, тож її презентація була за-
галом оптимістичною, хоча, як у всьому 
новому, а ще й скопійованому з чужого 
досвіду, тут є багато запитань, на які на-
разі нема відповідей, проблем, з якими 
прийдеться зіштовхнутися як медикам, 
так і пересічним людям, котрі до меди-
ків звертатимуться.

У своїй презентації Г. Микула назва-
ла такі етапи реформи охорони здоров’я:

ІІ квартал 2018 р. – старт припис-
ної кампанії. Ймовірно, під цим військ-
коматівським терміном реформатори 
мають на увазі укладення договорів між 
пацієнтами та лікарями. У реєстратурі 
медичного закладу громадянин подає 
свої паспортні дані та індивідуальний по-
датковий номер, називає лікаря з яким 
бажає укласти угоду, це вноситься до 
електронної бази даних, лікар і пацієнт 
укладають угоду на рік. Одному лікаре-
ві треба буде обслуговувати приблизно 
2000 осіб. Передбачається, що люди-
на може вільно обирати собі доктора.

 І квартал 2018 р. – підготовчий 
період: автономізація закладів ПМД. На 
базі існуючої мережі мають бути ство-
рені заклади первинної медичної допо-
моги. На обслуговуванні центрів ПМД 
має бути не менше 15 тисяч населення. 
ФАПів у їх теперішньому вигляді не буде, 
вони стануть пунктами первинної до-
помоги. Однак, під час наради не про-
звучало, що чекає теперішніх сільських 
фельдшерів. 

 Закінчення на 2 стор.

На Тисмениччині 
вшанують 

подвиг Героїв Крут

29 січня 2018 року о 14.00 у Тис-
мениці, на площі біля пам’ятника Бор-
цям за волю України та арки Героям 
Небесної Сотні, відбудеться урочисте 
віче з нагоди вшанування 100-річчя 
подвигу Героїв Крут.

Запрошуємо жителів Тисмениці 
та гостей міста взяти участь у цьому 
пам’ятному заході.

Шлях до успіху відкритий для будь-кого, хто думає насамперед про надання послуг і якісне виконання своєї роботи.
Генрі Форд

Михайло Довбенко: 
Хочеш допомогти – 

старайся залучити на округ
Більше 43 мільйонів гривень коштів державного бюджету зумів закумулювати у 
2017 році для різних проектів на території виборчого округу № 84, куди входять 
Тисменицький, Тлумацький райони, більша частина Галицького та села Івано-Фран-
ківської міськради, народний депутат України. І це не враховуючи найбільших 
капітальних інветицій минулого року, до виділення яких причетний М. Довбен-
ко – завершення будівництва районної лікарні в Галичі (14 мільйонів гривень) та 
мосту на державній автодорозі Стрий – Чернівці біля Драгомирчан (28 мільйо-
нів) – та не враховуючи матеріальних допомог громадянам, які виділяв депутат.

Минулого вівторка у годинній бесіді 
з представниками місцевих ЗМІ Михайло 
Довбенко викладав основні акценти сво-
єї парламентської роботи в минулому році. 
Будучи на даний час керівником Експертної 
ради найбільшої у Верховній Раді президент-
ської фракції «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» та, з листопада минулого року, 
головою профільного Комітету ВР з питань 
фінансової політики і банківської діяльнос-
ті, М. Довбенко, не захоплюючись оманли-
вими лаврами топ-персонажів усіляких те-
лешоу, є однією з ключових фігур фракції, а 
його авторитет за три роки парламентської 
діяльності помітно зріс. Втім, це лише оці-
ночне судження журналіста, з яким кожен 
має право не погодитись.

Депутат-мажоритарник, пан Довбенко 
воліє говорити окремо про законотворчу 
діяльність, міжнародні контакти та роботу 
у виборчому окрузі. Як голова Експертної 
ради парламентської фракції БПП у Вер-
ховній Раді України він долучався до узго-
дження остаточної редакції Законів, які за-

початковують важливі для українського 
суспільства реформи, і голосував за них. 

Насамперед, це закон про освіту, за-
кони, що стосуються медичної реформи 
(був керівником робочої групи по його 
доопрацюванню), реформи судоустрою 
(подав більш як 150 пропозицій і правок), 
пенсійного забезпечення. Однак ключо-
вою в цій царині була розробка та супро-
від законопроектів, що стосуються сфери 
відповідальності профільного Комітету з 
питань фінансової політики і банківської 
діяльності. У 2017 році Верховна Рада при-
йняла два такі закони авторства Довбен-
ка: про спрощенння капіталізації та реор-
ганізації банків і про спрощення ведення 
бізнесу та залучення інвестицій для акці-
онерних товариств.

Під час прес-конференції в Івано-Фран-
ківську Михайло Довбенко багато уваги вді-
лив діяльності Національного банку Украї-
ни, а конкретніше руйнівній діяльності оді-
озної В. Гонтарєвої на посаді голови НБУ.

 Закінчення на 5 стор. 
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Медична реформа розпочинається
Прийняті Закони та ухвале-

ні перші ключові документи, щоб 
зміни в системі охорони здоров′я 
почали втілюватись в життя. Серед 
головних документів – положення 
про Національну службу здоров′я 
України, методика розрахунку вар-
тості послуги з медичного обслуго-
вування, спрощення ліцензування 
господарської діяльності з медич-
ної практики і Закон «Про державні 
фінансові гарантії надання медич-
них послуг та лікарських засобів». 

Неодноразово повідомлялось, 
що медична реформа розпочнеть-
ся з 1 січня 2018 року. Водночас 
великі структурні зміни не можуть 
відбуватись в один день і навіть за 
один місяць. Медична реформа за-
чіпає кожну місцеву громаду, сотні 
медичних закладів, тисячі медичних 
працівників та кожного пацієнта – 
фактично у змінах задіяні ми всі. Са-
ме тому розроблений план впрова-
дження медичної реформи, де кож-
ний матиме конкретні завдання та 
достатньо часу для їх виконання на 
кожному етапі.

Основне завдання у 2018 році – 
закласти основу для змін та якісно 
запустити нову первинну медичну 
допомогу. Першочерговим завдан-
ням у першому півріччі 2018 року 
для місцевої влади та комуналь-
них закладів первинної медичної 
допомоги буде їх реорганізація з 
бюджетних установ у комунальні 
некомерційні підприємства, тобто 
ухвалення рішень, необхідних для 
адміністративної та господарської 
автономії. Це дасть закладу можли-
вість мати значно більше свободи 
у прийнятті щоденних рішень, від-
крити рахунок в банку, справедливо 
диференціювати заробітні плати і 
самостійно планувати свою фінан-
сову діяльність. Це обов′язкова умо-
ва, оскільки тільки медичні заклади 
у статусі комунальних некомерцій-
них підприємств зможуть укладати 
договори з Національною службою 
здоров′я України та отримувати пря-
ме фінансування за надані послуги 
з Державного бюджету.

Отже, для приєднання до ре-
форми всі заклади, які фінансують-

ся з бюджету району або об′єднаної 
територіальної громади, повинні бу-
ти автономізовані, мають обрати 
медичну інформаційну систему, яку 
лікарні та поліклініки купуватимуть 
на ринку та встановити в себе і під-
ключитися до Центрального компо-
нента, який відповідатиме за цент-
ралізоване зберігання та обробку 
інформації.

Паралельно, на первинному 
рівні, пацієнти, починаючи з 1 квіт-
ня 2018 року,  укладатимуть угоди 
з лікарями загальної практики-сі-
мейної медицини, дільничними те-
рапевтами і педіатрами, за резуль-
татами яких Національна служба 
здоров′я України (розпорядник бю-
джетних коштів) виділятиме кошти 
на їх лікування. Так буде втілюва-

тись принцип «гроші йдуть за паці-
єнтом», що забезпечить реалізацію 
права кожного громадянина отри-
мувати захист свого здоров′я. А 
держава надає фінансові гарантії 
цього права.

Таким чином створюються 
конкурентні умови, в яких кож-
ний медичний заклад буде боро-
тись за пацієнтів, які обиратимуть 
ті заклади, де є кваліфікований 
медичний персонал, сучасна діаг-
ностична і лікувальна апаратура 
і створені комфортні умови пере-
бування хворого.

Підготував завідувач 
інформаційно-аналітичного 

відділу Лисецької ЦРЛ 
Микола СЕМЕНІВ

У Приватному центрі здоров’я проходить акція, в рамках якої є 
можливість пройти повне обстеження всього організму за акційною 
ціною 350,00 грн.

Обстеження буде проходити в м. Тисмениця. Для запису телефо-
нуйте: 097 162 80 18, 073 108 21 85. Поспішайте, записи обмежені.  

Насамперед
«Потрібно бути 

готовими 
до спротиву 

будівництву ГЕС на 
Дністрі», – Гергелюк

Наприкінці 2017 року в загальноукраїнських засобах 
масової інформації з’явилися інтерв’ю гендиректора 
Укргідроенерго Ігоря Сироти про плани на 2018 рік, 
де, зокрема, йшлося про продовження реалізації про-
екту будівництва каскаду шести верхньодністров-
ських ГЕС. На тендерах визначені науково-дослід-
ні організації, які будуть у 2018 році давати оцінку 
впливу на довкілля, який спричинить будівництво 
ГЕС, кошти в розмірі 20 млн грн вже виділенні цим 
науково-дослідним організаціям.
За словами 

Сироти, після про-
ходження всіх за-
конних процедур 
можна буде поча-
ти саме будівни-
цтво ГЕС.

Тобто, думка 
місцевих громад по-
вністю ігнорується і 
процес освоювання 
мільярдів гривень 
йде впевнено та 
безповоротно.

В законі чітко 
написано, що після оцінки впливу на довкілля також ма-
ють відбутися громадські слухання щодо будівництва 
ГЕС. Але процедуру проведення та роз’яснення щодо цих 
слухань поки що Кабмін не затвердив. Їх можуть провес-
ти тишком-нишком або взагалі результат слухань може 
бути проігнорований. Тому в 2018 році процес дерибану 
кредитних мільярдів гривень та втілення згубного будів-
ництва ГЕС триватиме, і тільки від активної позиції укра-
їнців залежатиме чи вдасться його зупинити.

Лідер політичної партії «Народний контроль», народ-
ний депутат Дмитро Добродомов  вже надіслав повтор-
не звернення з вимогою до Кабміну щодо скасування в 
Програмі розвитку гідроенергетики України до 2026 ро-
ку пунктів будівництва каскаду шести верхньодністров-
ських ГЕС та повного зупинення цього згубного проекту.

Очільник осередку «Народний контроль» на Івано-Франків-
щині Володимир Гергелюк в ефірі ОТБ «Галичина» звернувся до 
всієї наукової спільноти, представників громад, громадських 
активістів, міжнародних спеціалістів, представників місцевої 
влади із закликом одностайно стати на захист Дністра від 
купки чиновників та найнятих кишенькових горе-науковців.

«Ці злочинці хочуть змінімізувати втрати для навколиш-
нього середовища та закріпити це офіційно, щоб потім легі-
тимізувати будівництво ГЕС та остаточно знищити Дністер.

Я переконаний, що завданням всіх, хто долучаєть-
ся до боротьби за збереження Дністра, бути пильними 
і згуртованими в своїх діях та готовими до спротиву бу-
дівництву ГЕС!» – заявив Гергелюк. 

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів у 2015 році затвердив 
«Програму розвитку гідроенергетики України до 2026 р.», де 
є пункт будівництва каскаду шести верхньодністровських 
ГЕС на території Івано-Франківської (Тисменицький, Тлу-
мацький, Городенківськмй райони), Тернопільської та Чер-
нівецької областей, що спричинило широкий негативний 
резонанс в суспільстві та науково-експертному середовищі.

За думкою спеціалістів, проект будівництва верхньо-
дністровських ГЕС матиме незворотній вплив на екосис-
тему всього басейну верхнього Дністра та населених пунк-
тів, які тут знаходяться. Вчені Інституту екології Карпат 
НАН України дослідили попередній проект будівництва 
каскаду ГЕС на верхньому Дністрі і проаналізували на-
укові матеріали, зібрані за останні 35 років. Спеціалісти 
дійшли висновку, що новий каскад ГЕС призведе до оста-
точного руйнування річкової системи Дністра.

Під загрозою також десятки рідкісних видів рослин, 
птахів та риб заповідних територій Дністра, населених 
пунктів, які опиняться під водою. Аналогічної думки біль-
шість українських науковців, природознавців, екологів.

Також в минулому році Івано-Франківська, Тернопільська 
обласні ради проголосували проти цього проекту, десятки 
районних, міських, селищних рад підтримали цю заборону. 
На зборах громад було зібрано тисячі підписів щодо рішучої 
незгоди з проектом будівництва ГЕС. Вже був оголошений та 
під тиском громади, активістів, науковців скасований тен-
дер на 155 млн грн щодо розробки проектної документації. 

Експертами з альтернативної енергетики був запро-
понований план заміщення 390 мВт, які мали б виробляти 
шість верхньодністровських ГЕС, сонячними та вітровими 
електростанціями. За їх підрахунками, проект заміщення 
зекономив би для України понад 700 млн євро, оскільки 
він є дешевшим в три рази і не несе шкоди довкіллю. В. 
Гергелюк пропонував Кабміну затвердити Програму розви-
тку альтернативної енергетики замість згубних ГЕС. Та ста-
ном на початок 2018 року ці пропозиції були проігноровані.

Боротьба триває!

Гроші «ходитимуть» 
за пацієнтом. 

Але спочатку – лікарі
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Як комунальні некомерційні 
підприємства, центри ПМД будуть 
самостійними в своїй діяльності, 
зможуть встановлювати зарпла-
ту лікарям виходячи з фінансових 
можливостей. Водночас вони бу-
дуть підключені до національної 
інформаційної медичної системи 
(що зменшить паперовий доку-
ментообіг), а для цього мають бу-
ти комп’ютеризовані та підключені 
до інтернету. Наразі заклади охоро-
ни здоров’я, які не пройшли автоно-
мізацію – фінасування за рахунок 
медичної субвенції. 

 ІІІ квартал 2018 р. – запуск 
Національної служби здоров’я 
України (НСЗУ). Як виглядає ця 
служба буде головним центром, 
від якого залежатиме фінансуван-
ня закладів первинної медицини. 
У презентації Г. Микули зазначено, 
що «НСЗУ – це національний стра-
ховик (оператор), який укладатиме 
договори із надавачами медичної 
допомоги та контролює дотримання 
умов договору. Не володіє кошта-

ми». Але в іншому слайді тієї ж пре-
зентації читаємо: «Некомерційні ко-
мунальні підприємства (НКП) підпи-
шуть договори з НСЗУ і отримають 
прямі виплати за надані послуги».

На цей же третій квартал 2018 
року заплановано початок укладан-
ня договорів автономних закладів 
ПМД з НСЗУ та початок фінансуван-
ня цих закладів за новою моделлю.

Передбачається, що за кожно-
го пацієнта в 2018 році сімейний 
лікар отримуватиме 370 гривень 
(лиш не зрозуміло, нетто, чи брут-
то, як сказав би поляк – включно 
з податками, чи без). За кожну ди-
тину віком до п’яти років педіатру 
платитимуть 740 грн, таку ж суму 
виплачуватимуть сімейним лікарям 
за пацієнтів, яким виповнилось 65 
років. І тут чергове непорозуміння: 
серед дітей та осіб працездатного 
віку немало людей з інвалідністю (в 
тому числі дитинства), хронічними 
хворобами і т.п., які звертаються за 
медичною допомогою значно час-
тіше, ніж деякі пенсіонери по віку, 
чому не враховано додаткове на-

вантаження лікаря при обслугову-
ванні таких людей?

Як бачимо, відповідно до дію-
чих нормативних актів, у 2018 ро-
ці має в основному відбутися ре-
форма первинної ланки охорони 

здоров’я. На цьому етапі лікарні, 
зокрема, ЦРЛ, не чіпають; зі ство-
ренням закладів ПМД їм лише дове-
деться змінити свою кадрову струк-
туру. Початок реформ на вторинно-
му рівні (спеціалізована допомога) 
передбачається на 2019 рік. У нашій 
області буде створено п’ять медич-
них округів, Тисменицький район 
віднесуть до Івано-Франківського 
округу, головним закладом якого 
буде теперішня центральна міська 
лікарня на вулиці Гетьмана Мазепи. 
Нібито, Лисецька й Тисменицька лі-
карні не будуть ліквідовані.

З початку 2020 року, погрожу-
ють реформатори, без направлення 
сімейного лікаря, людину в стаціо-
нар не приймуть…

Володимир ЗАНИК

Сила нації — в її єдності
22 січня Україна щороку відзначає державне свято – День Собор-
ності з нагоди проголошення Акта Злуки Української Народної Рес-
публіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 

Ми, сьогоднішнє покоління не-
залежної України, віримо, що тери-
торіальна цілісність нашої держа-
ви, скріплена кров’ю тисяч незлам-
них борців, навіки залишатиметься 
непорушною. Історична година під 
назвою «Сила нації – в її єдності», 
присвячена 99-ій річниці Дня Собор-
ності України, пройшла в читально-
му залі Тисменицької районної бі-
бліотеки. На зустрічі були присут-
ні: Ігор Федоришин — заступник го-
лови Тисменицької районної ради; 
Ярослав Татарин — керівник апарату 
Тисменицької РДА; Степан Сворак 
— міський голова, професор кафе-
дри теорії та історії держави і права 
Навчально-наукового Юридичного 
інституту ДВНЗ «Прикарпатський на-
ціональний університет імені Васи-
ля Стефаника», доктор юридичних 
наук, доктор історичних наук; Лілія 
Протас — начальник відділу орга-

нізаційної роботи; Андрій Татарин 
— головний спеціаліст відділу осві-
ти райдержадміністрації, кандидат 
політичних наук; Кароліна Секре-
та — директор Тисменицької шко-
ли мистецтв ім. Й. Княгиницького; 
Марія Молощак — директор телера-

діоорганізації «Тисмениця»; Петро 
Галига — голова Братства ОУН-УПА 
Тисменицького району; працівники 
районного Центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді; працівни-
ки відділу культури; працівники РБ 
та користувачі.

Яким насправді було станов-
лення Соборної України? Про це роз-
повів учитель історії Чорнолізької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Іван Тарновецький. 

Окрасою заходу стали музичні номе-
ри у виконанні вокального ансамб-
лю «Перлина» під керівництвом Ма-
рії Борис, заслуженого працівника 
культури України, та тріо бандурис-
тів Тисменицької школи мистецтв у 
складі Антоніни Пронюк, Аліни Про-
нюк, Василини Яремчук (керівник 
— Ірина Шаламай), а також вірш В. 
Переяславець «Дзвони в Україні» 
(декламатор — Людмила Федик).

Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО, 
завідувач методвідділу 

Тисменицької РБ

Тарас Скоропад



26 січня
2018 року № 4 3Про справи

Лисецька селищна рада
Тисменицького району Івано-Франківської області

ХVI сесія VII демократичного скликання
Рішення 

21 грудня 2017 року                            селище Лисець
Про селищний бюджет на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодек-
су України, керуючись підпунктом 1 пункту 23 
статті 26 Закону України « Про місцеве само-
врядування» та розглянувши проект бюджету 
Лисецької селищної ради на 2018 рік, провівши 
обговорення, сесія селищної ради вирішила:

1. Визначити на 2018 рік:
1.1. Загальний обсяг доходів селищно-

го бюджету на 2018 рік у сумі 1 676 641,00 
грн, у тому числі доходи загального фонду 
селищного бюджету 1 676 641,00 грн, згід-
но з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Установити, що до доходів загаль-
ного фонду селищного бюджету на 2018 рік 
належать надходження, визначені статтею 
69 Бюджетного кодексу України:

— акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів;

— державне мито;

— податок на майно, в т. ч. податок 
на землю;

— єдиний податок;
— інші надходження.
1.3. Загальний обсяг видатків се-

лищного бюджету на 2018 рік у сумі 
1 676 641,00 грн, у тому числі обсяг ви-
датків загального фонду бюджету у сумі 
1 676 641,00 грн за головними розпоряд-
никами коштів (додаток 2).

2. Визначити оборотний касовий за-
лишок бюджетних коштів селищного бю-
джету в сумі 500,00 грн.

3. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду селищного 
бюджету на 2018 рік у частині доходів є 
надходження, визначені статтею 69-1 Бю-
джетного Кодексу України та субвенції, що 
передаються з інших місцевих бюджетів:

— власні надходження бюджетних 
установ, які утримуються за рахунок ко-
штів селищного бюджету;

— кошти від продажу землі;
— кошти передані із загального фонду;
— трансферти.
4. Затвердити перелік захищених ста-

тей видатків загального фонду селищно-
го бюджету на 2018 рік за їх економічною 
структурою: 

— оплата праці працівників бюджет-
них установ (КЕКВ 2110);

— нарахування на заробітну плату 
(КЕКВ 2120);

— оплата комунальних послуг та енер-
гоносіїв (КЕКВ 2270);

— інші виплати населенню (КЕКВ 
2700).

5. Затвердити перелік програм, які бу-
дуть фінансуватися з селищного бюджету 
у 2018 році (додаток 3).

6. Затвердити перелік об’єктів (дода-
ток № 4), фінансування яких буде здійсне-
но за рахунок коштів бюджету розвитку.

6.1. Використання коштів бюджету 
розвитку здійснюється відповідно до пунк-
ту 3 ст. 71 Бюджетного кодексу України.

7. Відповідно до статті 23 Бюджетного 
кодексу України: у межах загального об-
сягу бюджетних призначень за бюджет-
ною програмою окремо за загальним та 
спеціальним фондами бюджету селищна 
рада може здійснювати перерозподіл бю-
джетних асигнувань, затверджених у роз-
писі бюджету та кошторисі, в розрізі еко-
номічної класифікації видатків бюджету.

8. Перерозподіл бюджетних призначень 
за функціональною класифікацією у межах 
загального обсягу коштів селищного бюдже-
ту, збільшення бюджетних призначень на ви-
датки розвитку за рахунок зменшення бю-
джетних призначень на видатки споживан-
ня, окремо по загальному та спеціальному 
фондах, здійснюється лише за погодженням 
із постійною комісією селищної ради з пи-
тань бюджету та після внесення відповідних 
змін до рішення про затвердження бюджету.

9. Дати дозвіл селищній раді відповід-
но до статті 73 Бюджетного кодексу Укра-
їни отримувати короткотермінові позички 
в Управлінні Державного Казначейства 
України в районі для покриття тимчасо-
вих розривів, що  можуть виникати під 
час виконання загального фонду селищ-

ного бюджету, в частині фінансування за-
хищених статей його видатків.

10. Установити, що селищний голова 
утримує чисельність працівників та здій-
снює фактичні видатки на премії та інші 
види заохочень чи винагород, матеріаль-
ну допомогу, лише в межах фонду заробіт-
ної плати, затвердженого у їх кошторисах.

11. Забезпечити в повному обсязі і по-
требі в асигнуваннях на оплату праці відповід-
но до встановлених чинним законодавством 
умов оплати праці та розміру мінімальної за-
робітної плати, проведення розрахунків за 
електричну енергію, природний газ та послу-
ги зв’язку, не допускаючи будь-якої простро-
ченої заборгованості із зазначених послуг. 

Встановити, що внесення змін до цьо-
го рішення проводиться у випадках, перед-
бачених Бюджетним кодексом України.

12. Додатки № 1-4 до цього рішення 
є його невід’ємною частиною. 

12. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на селищного голову і 
постійну комісію селищної ради з питань 
бюджету.

Селищний голова В. ДУБНИЦЬКИЙ

Лисецька селищна рада
Тисменицького району, Івано-Франківської області 

XVI сесія VII демократичного скликання 
Рішення № 290-16/2017

від 21.12.2017 року         селище Лисець
Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки 

податку на території Лисецької селищної ради
Відповідно до Податкового кодексу 

України, Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України що-
до податкової реформи», керуючись ст. 
25, 26 і 69 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Лисець-
кої селищної ради вирішила:

1. Ставка земельного податку за 
земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких проведено 

(незалежно від місцезнаходження) 
1.1. Встановити на території Лисець-

кої селищної ради наступні ставки зе-
мельного податку:

— за земельні ділянки, які перебува-
ють у власності юридичних та фізичних 
осіб, встановлюється у розмірі 1 відсот-
ка від їх нормативної грошової оцінки;

— ставка податку за земельні ді-
лянки, які перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів господарювання 
(крім державної та комунальної фор-
ми власності) встановлюється у роз-
мірі 3 відсотка від їх нормативної гро-
шової оцінки;

— ставка земельного податку за зе-
мельні ділянки, які зайняті житловим 
фондом (багатоквартирні житлові будин-
ки) встановлюється у розмірі 0,1 відсо-
тка від нормативної грошової оцінки; 

— ставка податку за один гектар 
сільськогосподарських угідь (рілля, сі-
ножаті, пасовища, багаторічні насаджен-
ня) встановлюється у розмірі 0,1 відсо-
тка від їх нормативної грошової оцінки.

1.2. Ставки земельного податку за 
земельні ділянки, розташовані за меж-
ами населених пунктів, нормативну гро-
шову оцінку яких не проведено.

У відповідності до п. 277.1 Податко-
вого кодексу України ставка податку за 
земельні ділянки, розташовані за межами 
населених пунктів, встановлюється у роз-
мірі 5 % (відсотків) від нормативної грошо-
вої оцінки одиниці площі ріллі по області.

2. Ставки податку на нерухоме майно 
відмінне від земельної ділянки для фі-
зичних осіб, в тому числі нерезиден-
тів, юридичних осіб, які є власниками 

об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості

Згідно із п. 266.1 ПK України плат-
никами податку є фізичні тa юридичні 
особи, в тoму числі нерезиденти, якi є 
власниками oб’єктiв житлової тa/або 
нежитлової нерухомості.

У pазі перебування об’єктів нерухомо-
го майна y спільній власності кількох осіб:

1) … у спільній частковій власності 
кiлькох осіб, платником податку є кoжна 
з цих осіб зa належну їй частку;

2) … у спільній сумісній власності 
кiлькох осіб, aле не поділений в натурі 
плaтником податку є одна з тaких осіб-
власників, визначена зa їх згодою, якщо 
iнше нe встановлено судом;

3) ... у спільній сумісній власності 
кiлькох осіб і поділений мiж ними в на-
турі, плaтником податку є кожна з циx 
осіб зa належну їй частку:

— для об’єктів житлової нерухомос-
ті, що перебувають у власності фізичних 
та юридичних осіб, у розмірі 0,1 відсотка 
розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої на 1 січня звітного року, 
за 1 кв. метр бази оподаткування;

— 0,01 відсотка для господарських 
(присадибних) будівель, допоміжних (не-
житлових) приміщень, до яких належать 
сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстер-
ні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, 
бойлерні, тощо;

— для об’єктів нежитлової нерухо-
мості, що перебувають у власності юри-
дичних осіб, у розмірі 0,3 відсотка розміру 
мінімальної заробітної плати, встановле-
ної на 1 січня звітного року, за 1 кв. метр 
для об’єктів нежитлової нерухомості.

2.1. Звільнити від сплати податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

— фізичних осіб, які мають статус ве-
теранів ОУН-УПА, учасників бойових дій та 
учасників бойових дій, які захищали не-
залежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, за-
безпеченні її проведення, у власності яких 
перебувають об’єкти житлової нерухомості.

Така пільга застосовується лише для 
одного об’єкта житлової нерухомості на 
одну особу вказаних категорій.

— Одиноких матерів, що виховують 
трьох або бiльше дітей віком до 18 ро-
ків; інвалідів І та ІІ групи. 

— Релігійні організації, статути (по-
ложення) яких зареєстровані у встанов-
леному законодавством порядку, у влас-
ності яких перебувають об’єкти нежитло-
вої та/або житлової нерухомості.

Пільги зі сплати податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділян-
ки, не надаються на обʼєкти оподатку-
вання (їх частки), які використовуються 
їх власниками у підприємницькій діяль-
ності або з метою отримання доходів.

2.2. Пільги зі сплати податку.
База оподаткування об’єкта/об’єктів 

житлової нерухомості, в тому числі їх час-
ток, що перебувають у власності фізичної 
особи-платника податку, зменшується:

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

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

— для різних типів об’єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток (у ра-
зі одночасного перебування у власнос-
ті платника податку квартири/квартир 
та житлового будинку/будинків, у тому 
числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

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

3. Ставки на транспортний податок
Об’єкт оподаткування – є легкові ав-

томобілі, з року випуску яких минуло не 
більше п’яти років (включно) та серед-
ньоринкова вартість яких становить по-
над 375 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня.

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

Податкове/податкові повідомлен-
ня-рішення про сплату суми/сум податку 
та відповідні платіжні реквізити надси-
лаються (вручаються) платнику податку 
контролюючим органом за місцем йо-
го реєстрації до 1 липня року базового 
податкового (звітного) періоду (року).

Строки сплати податку для фізичних 
осіб – протягом 60 днів з дня вручен-
ня податкового повідомлення-рішення. 

4. Ставки акцизного податку
Встановити ставку акцизного подат-

ку в розмірі 5 % (відсотків) від вартості 
реалізованих підакцизних товарів (з по-
датком на додану вартість). 

5. Єдиний податок
Ставки єдиного податку встановлюють-

ся у відсотках (фіксовані ставки) до розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня податкового (звітного) року 
та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку 
встановлюються відповідно до вимог 
статті 293 Податкового кодексу України 
для фізичних осіб-підприємців, які здій-
снюють господарську діяльність, залеж-
но від виду господарської діяльності, 
з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єди-
ного податку — у розмірі 10 відсотків 
розміру мінімальної заробітної плати; 

2) для другої групи платників єди-
ного податку — у розмірі 20 відсотків 
розміру мінімальної заробітної плати.

Селищний голова В. ДУБНИЦЬКИЙ

  ПІДПРИЄМНИЦТВО

ТОВ «ІВА-АРТ» 
нарощує потужності

Виробника молочної продукції торгової марки «Горянка» та «Дари Карпат» 
добре знають у нашому районі, ще у 2011 році був закладений у Драгомирча-
нах камінь у будівництво заводу із виробництва масла. В березні 2013 року 
з’явилася і перша продукція, на сьогодні спостерігається тенденція динаміч-
ного розвитку підприємства. «Прагнемо бути кращими серед кращих», — ці 
слова директора ТОВ «ІВА-АРТ» підтверджуються ділом. Отже, про сьогод-
нішній день підприємства розмовляємо з директором ТОВ «ІВА-АРТ» Пав-
лом Степановичем Круком.

— Перша продукція, з якої ми поча-
ли — це масло та масложирова група. 
З високоякісних вершків виготовляємо 
масло, оскільки основна сировинна зона 
зосереджена в Хмельницькій області, де 
є ще чимало фермерських господарств, 
то, власне, там і переробляємо молоко. 
Кількість молока, яка нам необхідна на 
сьогодні — це 400-500 тонн в місяць. На 
сьогодні компанія уособлює дві вироб-
ничі потужності: завод по виробництву 
масложирової продукції в Драгомирча-
нах та в селі Кам’янка Хмельницької об-
ласті зі спеціалізацією виключно на ви-
робництві твердого сиру. Власне, мас-

ло, яке виготовляємо, як вже згадував, 
з високоякісних вершків, фасується в 
пачках 180, 200, 400 г, та в монолітах 5, 
10, 20 кілограмів. Найвища жирність — 
82,5 відсотка, це масло «Вологодське». 
Нарощуємо виробничі потужності, якість 
продуктів підтверджена документально. 
Сертифікат ISO 22 000: 2007 — це відповід-
ність найвищим європейським нормам.

— Всі ці показники, це, мабуть, і 
високий рівень фахівців на виробни-
цтві, свідчать вони і про зрілість, пра-
цездатність колективу?

— Безперечно, працевлаштовано по-
над 100 чоловік, зокрема і з навколишніх 

сіл Тисменицького району. Наприклад, 
працюють у нас на виробництві люди з 
Радчі, Стебника, селища Лисець. Зрозу-
міло, і з самих Драгомирчан.

— Ринок масложирової продукції 
на сьогоднішній день представлений 
іншими відомими марками. Чи склад-
но було вам завоювати, як то кажуть, 
своє місце під сонцем?

— І так, і ні. Маємо відповідне осна-
щення, яке відповідає вимогам сього-

дення, на виробництві працює власна 
акредитована лабораторія, що здійснює 
відповідний контроль вхідної сировини 
та вихідний контроль готової продукції. 
Ми напрацювали певний досвід, вивчи-
ли попит на ринку. На сьогодні збуває-
мо продукцію по всій Україні, була вже 
перша партія продукції і на експорт — в 
Азербайджан. Є, звичайно, наша про-
дукція і в Тисменицькому районі. Перед 
дистриб’юторами поставлене завдання, 

щоб наша торгова марка була в кожно-
му магазині.

— Тобто, узагальнюючи, конкурен-
ції ви не боїтеся?

— Ми зробили ставку на кадри, і тут 
можна підкреслити, що працівники на-
шого підприємства — це справжні про-
фесіонали своєї справи, які передають 
технології із покоління в покоління і кон-
куренції боятися ми не маємо жодних 
підстав. Тим не менше, прагнемо бути 
кращими серед кращих.

Розмовляв І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

На виробничій лінії у ТОВ «ІВА-АРТ»  (с. Драгомирчани)
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20 шкільних команд розпочинають 
боротьбу за «Кубок «Ураган»

Як повідомляється на офіційному сайті відділу освіти Тисмениць-
кої РДА, цьогоріч за призи та титул володаря районного шкільного 
турніру з футзалу «Кубок народного футбольного клубу «Ураган» 
змагатимуться команди двох десятків загальноосвітніх закладів 
Тисмениччини, що додасть змаганням ще більшого духу суперни-
цтва та видовищності.
Відтак, 17 січня в актовій залі відділу освіти під керівництвом ме-

тодиста районного методичного кабінету відділу освіти Василя Рим-
чука відбулася нарада вчителів фізичної культури закладів загальної 
середньої освіти Тисменицького району та Ямницької об’єднаної тери-
торіальної громади з питань проведення шкільного футзального турні-
ру.  Варто наголосити, що спортивний захід, який проходить уже сім ро-
ків поспіль у Івано-Франківську та чотири роки – у районах області за 
ініціативи голови правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Олександра 
Бубена, охоплює учнів 1-5 класів. Тисмениччина долучилася до Кубка у 
2016-му році 17-ма шкільними командами. Першим володарем Кубка 
стали школярі Братковецької ЗОШ І-ІІІ ст. Всього на одну менше коман-
ду минулоріч мав наш район у досить популярному шкільному турнірі. 
Заповітний Кубок тоді вибороли школярі Старого Лисця, які до того ж 
підтвердили свою майстерність на обласній арені, ставши володарями 
Бронзової Ліги Чемпіонів.  

Цьогорічна 20-ка учасників в результаті жеребкування розділена 
була по чотирьох групах. До першої увійшли: Загвіздянська, Підліська, 
Чорнолізька, Клубовецька, Липівська ЗОШ І-ІІІ ст. Поберезький НВК, Ода-
ївська ЗОШ І-ІІ ст., Підпечерівська ЗОШ І-ІІІ ст., Драгомирчанська ЗОШ І-ІІ 
ст., Угринівська ЗОШ І-ІІ ст. визначатимуть лідера другої групи. У третій 
змагатимуться за коловою системою Радчанська, Старокривотульська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Лисецький НВК, Новокривотульська ЗОШ І-ІІ ст., Ямниць-
кий НВК.  Слобідська ЗОШ І-ІІ ст., Угринівський НВК, Майданський НВК, 
Тисменицька спеціалізована школа І-ІІІ ст., Старолисецька ЗОШ І-ІІІ ст. 
увійшли до четвертої групи. За підсумками групового етапу сформуєть-
ся вісімка кращих команд (володарі І-ІІ місць у відповідних групах), яка 
й продовжить боротьбу за Кубок НФК «Ураган».

До уваги уболівальників, матчі групового етапу відбуватимуться в 
спортивному залі Ямницького НВК. Вже цієї суботи, 27 січня, о 10.00 ви-
пробовуватимуть футбольну фортуну учасники першої групи. 

Наступного дня, 28 січня, у Ямниці демонструватимуть майстерність 
команди другої групи. Третя група проведе груповий етап третього лютого, 
відповідно наступного дня відбудеться груповий етап для четвертої групи.

Бажаємо наймолодшим шанувальникам наймасовішої гри футболь-
ного фарту, адже таким омріяним для кожного гравця є футбольний ку-
бок народного футбольного клубу «Ураган» та грошова винагорода на 
покращення спортивної інфраструктури навчального закладу. 

Чемпіон сезону 
визначився достроково

Цієї неділі продовжився 
відкритий чемпіонат Тисме-
ницького району з волейболу се-
ред чоловіків сезону-2017-2018, 
де за першість борються ама-
торські команди населених 
пунктів Тисмениччини разом 
із представниками інших ра-
йонів та обласного центру: 
«Колос» Старі Кривотули, «Би-
стриця-Комфорт Буд» Старий 
Лисець, «Княжий Галич» Кри-
лос Галицький район, «Просві-
та» Милування, «Темп» Івано-
Франківськ, ВК «Ніка» Тисмени-
ця та учасник першості області 
— «Колос» Марківці. 

Календар змагань довело-
ся коригувати вже із першого 
туру після того, як ВК «Обрій» з 

Івано-Франківська, яка спочатку 
заявилася для участі, не приїха-
ла на гру. Відтак після зняття з 
розіграшу франківчан у одній зо-
ні змагалися три команди, в той 
час як в іншій — чотири. 

Провівши по чотири гри 
турнірну таблицю очолили во-
лейболісти Старих Кривотул, що 
у своєму активі мали виключ-
но переможні зустрічі. Други-
ми йшли милуванчани, яким на 
п’яти наступала тисменицька 
«Ніка». З мінімальним розривом 
у одне очко четверту сходин-
ку посідав івано-франківський 
«Темп». Власне ця четвірка й 
«робила погоду» в заключному 
турі волейбольного чемпіонату, 
який відбувся 21 січня на парке-

ті спортивної зали Тисмениць-
кої спеціалізованої школи І-ІІІ 
ст. з поглибленим вивченням 
окремих предметів. Інтриги не 
сталося: провівши ігри зі Ста-
рим Лисцем  — 3:2 та франків-
ським «Темпом» — 3:0, команда 
Старих Кривотул, дочасно стала 
чемпіоном волейбольного сезо-
ну з абсолютним результатом 
перемог.  Тим самим зробив-
ши подарунок для найстаршо-
го учасника чемпіонату Василя 
Назарука, який того дня свят-
кував свій День народження, 
встигнувши дати фори значно 
молодшим аматорам.

Натомість іншим командам 
довелося добре старатися, аби 
затриматися у турнірній табли-
ці в числі призерів. Того ж дня, 
господарі — тисменицька «Ні-
ка» — 3:0 обійшла волейболістів 
обласного центру, натомість з 
аналогічним рахунком 0:3 посту-
пившись ВК «Бистриця-Комфорт 
Буд» Старий Лисець. 

До завершення чемпіона-
ту залишилося зіграти чотири 
матчі ІІІ туру. Вже цієї неділі у 
Ямницькому НВК у двобоях зі-
йдуться: «Княжий Галич» Кри-
лос  — «Просвіта» Милування; 
«Княжий Галич» Крилос — «Ко-
лос» Марківці; «Колос» Марківці 
— «Просвіта» Милування. Волей-
больний батл поміж команда-
ми Крилоса та Старого Лисця, 
який запланований на початок 
лютого, визначивши призерів 
та аутсайдерів волейбольного 
сезону, ознаменує фініш волей-
больного чемпіонату.  

Проте, волейбольні коман-
ди Тисмениччини вже четверто-
го лютого розпочнуть боротьбу 
за кубок волейбольного мемо-
ріалу, присвяченого вихідцям 
району полеглим в Республі-
ці Афганістан та новітнім зви-
тяжцям.  

Футзальні баталії тривають
Після Різдвяних канікул поновилися виступи аматорів шкі-

ряного м’яча Тисмениччини у чемпіонаті району з футзалу, при-
свяченого 109-ій річниці від дня народження провідника ОУН-
УПА Степана Бандери.  

Цієї неділі, 21 січня, на паркеті спорткомплексу Івано-Франків-
ського національного технічного університету нафти і газу тривали 
запеклі баталії шостого туру, де були зафіксовані наступні резуль-
тати: «Стримба» Липівка — «Сокіл» Підлісся  (2:9); «Авангард» За-
гвіздя — «Козацький острів» Чорнолізці (4:9); ФК «Угринів» — ФК 
«Клубівці» (8:1). 

Відтак турнірна таблиця після шести турів дещо змінилася. Що-
правда лідер — «Козацький острів» з Чорнолізців наростив очки, 
натомість із четвертої позиції на другу перемістився ФК «Угринів», 
підліський «Сокіл» — наразі третій.   

Турнірна таблиця чемпіонату району з футзалу після шести турів    
Команда І В Н П Р/М О
1. «Козацький острів» Чорн. 5 5 0 0 38-15 15
2. ФК «Угринів» 6 3 1 2 32-14 10
3. «Сокіл» Підлісся 5 3 1 1 21-13 10
4. «Фортуна» Березівка 5 2 1 2 23-25 7
5. «Авангард» Загвіздя 5 2 0 3 20-20 6
6. «Стримба» Липівка 5 1 1 3 9-27 4
7. ФК «Клубівці» 5 0 0 5 5-34 0

27 січня у сьомому турі зійдуться: «Сокіл» Підлісся — «Форту-
на» Березівка; «Козацький острів» Чорнолізці — «Стримба» Липів-
ка; ФК «Клубівці» — «Авангард» Загвіздя. 

Наступного дня, 28 січня, відбудеться восьмий тур, де міря-
тимуться у виконавській майстерності: «Козацький острів» Чор-
нолізці — «Сокіл» Підлісся; ФК «Клубівці» — «Стримба» Липівка; 
«Фортуна» Березівка  — «Авангард» Загвіздя. 

Обговорили Стратегію розвитку 
футболу на наступне десятиліття
16 січня в конференц-залі «Фонтуш Бутік Готелю» Івано-Фран-
ківська відбулось друге сесійне засідання ініціативної групи 
з метою затвердження Стратегії розвитку футболу в Івано-
Франківській області на період з 2018 по 2028 рік. 

В даному заході брали 
участь керівники Івано-Франків-
ської обласної федерації футбо-
лу, представники засобів масо-

вої інформації області та члени 
Комітету зі зв’язків зі ЗМІ Івано-
Франківської обласної федерації 
футболу. Принагідно відзначимо, 

що серед присутніх були і пред-
ставники Тисменицького району 
(заступник голови, виконавчий 
директор ІФОФФ Василь Сіко-
ра, заступник голови ІФОФФ Ігор 
Овчар, член комітету зі зв’язків 
із засобами масової інформації 
ІФОФФ та голова відповідного 
комітету Тисменицької РФФ Ро-
ман Дмитрів, відповідальний се-
кретар ІФОФФ Олег Волосянко). 

Розмова стосувалась ро-
лі засобів масової інформації у 
питаннях висвітлення змагань 
з футболу на території області, 
а також можливості покращен-
ня цієї ділянки роботи в майбут-
ньому. Всі присутні висловили 
свої пропозиції відносно того, як 
вони бачать співпрацю між ме-
діями та федерацією футболу в 

найближчий час. Зокрема увагу 
закцентовано на випуску спеціа-
лізованого друкованого видання 
про обласний футбол, створення 
тематичної щотижневої програми 
про прикарпатський футбол на 
ютуб-каналі ІФОФФ. Йшла мова 
про необхідність створення прес-
служби ІФОФФ та поширення ін-
формації через соціальні мережі. 

Заради розробки систем-
ної Стратегії розвитку футболу 
в Івано-Франківській області на 
десятирічний термін передба-
чено проведення ще двох стра-
тегічних сесій, які вже будуть 
стосуватись матеріально-тех-
нічної бази футболу в області 
(футбольна інфраструктура) та 
управління футболом як таким. 

Кінцевою метою є створен-
ня документу, реалізація якого 
спроможна в 2028 році виріши-
ти існуючі проблеми в області.

Роман ДМИТРІВ

  З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 
Наші змагаються у «Зимовому Кубку»  
Вихованці Тисменицької дитячо-юнацької спортивної школи із най-
чисельнішого футбольного відділення  розпочали боротьбу за пер-
шість «Зимового Кубка Дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-
Франківської області».
Його задля підвищення виконавської майстерності та популяризації 

дитячо-юнацького футболу започаткувала ДЮФЛІФО за підтримки депар-
таментів науки та освіти Івано-Франківської ОДА й молодіжної політики 
та спорту міської ради, обласного відділення (філії) комітету з фізичного 
виховання та спорту МОН України. Турнір, що стартував у грудні 2017-го, 
триватиме по лютий 2018-го року на нещодавно відкритому стадіоні зі 
штучним покриттям «Хет-Трик Арена», який дозволяє грати за будь-яких 
природних умов. Суперниками дебютних змагань стали восьмеро юнаць-
ких футбольних команд та клубів області. До речі, шестеро з них пред-
ставляють спеціалізовані футбольні школи та клуби обласного центру і 
тільки два — райони Прикарпаття (ФК «Калуш» і Тисменицька ДЮСШ).

Згідно з регламентом, на першому етапі команди-учасниці змага-
ються між собою за коловою системою у одне коло. За його підсумками 
сформуються дві четвірки (1-4 та 5-8 місця), які також у одноколовому 
турнірі розіграють 1-8 місця у підсумковій турнірній таблиці.

Варто відзначити, що 14-річні вихованці Тисменицької ДЮСШ зі стар-
тового туру, який відбувся дев’ятого грудня, дали гідний бій своїм одно-
літкам із ДЮСШ №3. Обійшовши їх з рахунком 4:0, Тисменицька ДЮСШ 
очолила турнірну таблицю. Проте другий тур видався надто напруженим, 
позаяк нашій команді протистояли майстерні гравці ДЮФК «Ніка-05» 2005. 
Відтак в заліку команди перша поразка — 0:4 і  переміщення на четверту 
позицію турнірної таблиці, яку очолили одразу три клуби: ДЮФК «Ніка-05» 
2005, СДЮСШОР «Прикарпаття» 2004, ДЮФК «Ніка-05» 2004, які у стар-
тових турах не зазнали жодної поразки. У третьому — фортуна не була 
прихильною до тисменичан: поразка 3:6 у грі із ДЮФК «Ніка-05» 2004, 
відтак юні футболісти перемістилися на п’яту позицію у турнірній таблиці. 

Бажаємо нашим юним футболістам спортивної снаги у наступних 
турах із ще майстернішими суперниками. 

Вдалий почин у «Дитячій Лізі»
Минулої суботи, 20 січня, в ігровому залі Івано-Франківського націо-
нального технічного університету нафти і газу відбувся І тур клуб-
ного чемпіонату Івано-Франківської області з настільного тенісу 
«Дитяча Ліга» сезону-2018. 
Який рік поспіль виконавську майстерність на ньому демонструють 

вихованці Тисменицької дитячо-юнацької спортивної школи, змагаючись 
із майстрами малої  ракетки з Івано-Франківська, Яремча, Богородчан-
ського, Коломийського, Косівського, Калуського та Рогатинського районів. 

Вихованці тренерів Михайла Присяжнюка, Володимира Філіпа та Ві-
талія Савчука з І туру продемонстрували клас гри у відповідних вікових 
категоріях. Так, дует у складі Любомира Шешурака та Сергія Максиміва 
посів ІІ місце серед юнаків вікової категорії 2000-2003 років народження. 

Третіми у першому турі стали наші грації Юлія Барасюк та Марія Мо-
роз (вікова категорія 2003 рік народження та молодші). 

Бажаємо юним пінг-поністам не зменшувати темпи, аби у наступних 
турах ще переконливіше довести свою перевагу над суперниками з ін-
ших регіонів Прикарпаття. 

Дострокові чемпіони з волейболу

На рівні з молоддю грав 
найстарший учасник чемпіонату 

Василь Назарук

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА



26 січня
2018 року № 4 5

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:

ВІВЧАРЕНКА Мирослава Васильо-
вича, 27.01.1957 р. н., сільського голо-
ву с. Угринів;

МАРЧИШИН Світлану Онуфріїв-
ну, 28.01.1957 р. н., завідувача Старо-
лисецького дошкільного навчального 
закладу «Малятко»;

ГАЛИГУ Петра Степановича, 
28.01.1963 р. н., директора ТзОВ 
«Україна», члена колегії райдержад-
міністрації;

МАТІЄШИН Галину Михайлівну, 
28.01.1965 р. н., секретаря Староли-
сецької сільської ради;

ГАЛИГУ Петра Михайловича, 
29.01.1931 р. н., голову Братства во-
яків ОУН-УПА Тисменицького району;

БАСАРАБА Василя Мироновича, 
30.01.1965 р. н., директора Рошнів-
ського навчально-виховного комп-
лексу;

ГНАТКОВСЬКУ Любов Петрівну, 
31.01.1970 р. н., директора Сілецько-
го навчально-виховного комплексу;

КРУЦЯ Миколу Федоровича, 
1.02.1952 р. н., голову правління ПАТ 
«Івано-Франківськцемент»;

ЗАПУХЛЯКА Михайла Володими-
ровича, 1.02.1952 р. н., головного ліка-
ря Єзупільської міської лікарні;

МЕЛЬНИКА Михайла Миколайо-
вича, 1.02.1957 р. н., директора Чор-
нолізької ЗОШ І-ІІІ ст.;

СТЕФІНКО Олександру Миколаїв-
ну, 2.02.1957 р. н., начальника відділу 
культури районної державної адміні-
страції, депутата районної ради;

ШАЛАМАЙ Галину Михайлівну, 
2.02.1973 р. н., секретаря Лисецької 
селищної ради.
Хай доля намітить вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла.
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, мрії й думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедрая доля усміхалась не раз!

Офіційно

Колектив Майданського навчально-виховного комплексу  висловлює 
щире співчуття заступнику директора  з навчально-виховної роботи Г. Мач-
кур з приводу непоправної втрати – смерті матері чоловіка, а бібліотекарю 
Н. Мельникович – смерті бабусі 

Марії Петрівни Мачкур.
У ці скорботні дні розділяємо Ваше горе. Нехай свіча доброї пам’яті про 

рідну людину завжди горить у Ваших серцях, а наші співчуття полегшать біль 
невимовної втрати.

Міністерство оборони України 
Витяг з наказу військового комісара 

Тисменицького районного військового комісаріату
14.12.2017                    м. Тисмениця                    № 190

Про приписку юнаків 2001 року народження та 
старших, не приписаних раніше до призовної дільниці

1. На підставі Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» 
з 1 січня по 31 березня 2018 року оголо-
шується приписка до призовної дільниці 
Тисменицького району Івано-Франківської 
області громадян 2001 року народження.

2. Явці для приписки підлягають усі 
громадяни, які народилися з 1 січня по 
31 грудня 2001 року включно, постійно 
або тимчасово проживають на території 
Тисменицького району, а також грома-
дяни старшого призовного віку, які не 
були приписані раніше.

3. Усі громадяни, яким належить 
з’явитися для приписки до призовної 
дільниці, зобов’язані прибути за адре-
сою: м. Тисмениця, вул. Липова, 7, у ви-
значений для них час, маючи при со-

бі документи, що зазначені у повістці. 
Громадяни, які не отримали повістку, 
зобов’язані прибути за зазначеною адре-
сою 31 січня 2018 року, маючи при собі 
документи, які посвідчують особу.

4. На підставі Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову служ-
бу» керівники підприємств, установ, 
організацій та навчальних закладів 
зобов’язані звільнити юнаків, яким не-
обхідно прибути для приписки до при-
зовної дільниці, на час, необхідний для 
проходження приписки, і забезпечити їх 
своєчасну явку до районного військо-
вого комісаріату.

Військовий комісар Тисменицького 
РВК підполковник О. ДІДЕНКО

Втрачене посвідчення учас-
ника  бойових  дій ,  видане  Тис -
меницьким військовим коміса-
ріатом на ім’я Зборовський Свя-
тослав  Петрович ,  вважати  не-
дійсним.

15 листопада 2017 року відбулися громадські слухання в Сілецькій сільській 
раді щодо обговорення детального плану територій земельних ділянок заявни-
ків проекту Паславської Богдани Богданівни та Павлика Богдана Степановича. 
Слухання пройшли без заперечень. Відповідно до розпоряджень Тисменицької 
районної ради від 22.01.2018 р. № 26, № 27, № 28 затверджено детальні пла-
ни земельних ділянок в с. Сілець № РП-20-2017, № РП-19-2017, № РП-21-2017.

Тисменицька районна організація Народного Руху України та осередок 
НРУ с. Стриганці глибоко сумують з приводу смерті першого голови сільсько-
го осередку НРУ, патріота, активіста

Івана Михайловича Продана
та висловлюють співчуття родині та близьким. Нехай наші співчуття полег-
шать біль втрати дорогої Вам людини.

Шановні краяни!
Століття тому, 29 січня 1918-го відбувся легендарний бій під Крутами у війні 

за свободу і незалежність України.
Цього дня на залізничній станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва, стар-

шини та юнкери Першої Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького разом із 
бійцями Помічного студентського куреня Січових стрільців – студентами столич-
них вищих навчальних закладів та гімназистами старших класів мужньо стали на 
шляху більшовицької орди, яка йшла на Київ. Цей бій затримав агресора лише на 
декілька днів. Але саме героїзм крутян значною мірою дав змогу урядові УНР до-
битися міжнародного визнання України на переговорах у Бресті.

Історія повторюється, і ворог у нас – той же. Українці знову змушені давати 
відсіч військовій та інформаційній агресії, обороняти власну незалежність ціною 
людських жертв. І знову, через сотню років, українські бійці демонструють висо-
кий патріотизм, повторюючи подвиг Героїв під Крутами.

Вшановуючи пам’ять загиблих під Крутами, Героїв Небесної Сотні, легендарних 
«кіборгів» та мужніх учасників АТО ми низько схиляємо голови перед пам’яттю тих, 
хто віддав своє життя у боротьбі за єдину, незалежну Україну. Віддаємо шану на-
шим захисникам, які сьогодні стоять на сторожі кордонів рідної землі.

Щиро віримо: мир повернеться в Україну! І вона стане вільною, заможною 
європейською державою!

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

Інформація про показники якості природного газу, який надходить у газорозподільні 
мережі ПАТ ”Тисменицягаз” та передається споживачам за січень 2018 р.

№ п/п Назва ГРС Вміст  Вміст Хроматографічна густина,  Теплота згорання
   N2,% СO2%            кг/м3 МДж/куб.м
1. ГРС “Угринів” (с. Тязів, c. Рибне) 0.9590 0.9695            0.7255 38,3366
2. ГГРП “Тисмениця” (м. Тисмениця, с. Вільшаниця, 
 с. Підпечери, с. Милування) 0.6367 0.4762            0.7242 37,8411
3 ГРС “Липівка” (с. Братківці, с. Липівка, с. Березівка ) 0.7201 0.5790            0.7394 39,4981
4. ГРС “Ст. Лисець” (с. Cт. Лисець, смт. Лисець, с. Стебник, 
 с. Радча, c. Драгомирчани) 0.6343 0.4744            0.7224 38,8409
5. ГРС ”Чорнолізці” (с. Пшеничники, с. Чорнолізці, с. Погоня, 
 с. Одаї, с. Слобідка, с. Хом’яківка) 0.7063 0.1529            0.6981 37,9440
6. ГРС “Побережжя” (с. Побережжя, с. Ганнусівка, с. Козино, с. Сілець, 
 с. Рошнів, с. Стриганці, с.Довге, с.Добровляни, с. Галич-Гора, 
 с. Колодіївка, смт. Єзупіль) 0.9590 0.9695            0.7255 38,3366
  7. ГРС “Cт. Кривотули” ( с. Ст. Кривотули, с. Н. Кривотули, 
 с. Тарновиця ) 0.7063 0.1529            0.6981 37,9440
8. ГРС “Тлумач” (с. Клубівці) 0.7063 0.1529            0.6981 37,9440
9. ГРС “Марківці” (с. Марківці) 0.7201 0.5790            0.7394 39,4981
10. ГРС “Майдан” (с. Майдан, с. Н. Гута, с. Ценжів) 1.1359 1.2592            0.7291 38,1534

Більш детальну інформацію щодо якості природного газу можна одержати на офіційному веб-сайті ПАТ ”Тисменицягаз”.

Михайло Довбенко: 
Хочеш допомогти – 

старайся залучити на округ
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Варто зауважити, що ще з 2015 року 
парламентар, що має значний досвід робо-
ти та наукові розробки в банківській сфері, 
був опонентом і критиком очільниці НБУ.  «На 
чолі з пані Гонтарєвою у нас проводилася 
так звана програма очищення банківської 
системи, – пояснює депутат. – І була тільки 
одна процедура: є підозра на неплатоспро-
можність фінустанови – закрити, вивести 
з ринку. При цьому в НБУ не вираховували 
ті наслідки, які після цього були з працівни-
ками банків, вкладниками, кредиторами та 
іншими. Тому законом, який уже прийнято, я 
запропонував альтернативу: проблемні бан-
ки можуть приєднатися до потужніших, пере-
йти в іншу сферу фінансових послуг тощо…»

Ми спиталися в пана Довбенка, чи не 
дивилися на нього косо колеги з фракції за 
методичну критику дій людини Президента, 
якою була, перебуваючи на посаді, В. Гон-
тарєва. У відповідь депутат запевнив, що 
БПП є дуже демократичною фракцією, і за 
особисту позицію з того чи іншого питання 
нікого не карають… Разом з тим він повідо-
мив, що, ймовірно, п’ятого лютого профіль-
ний Комітет розгляне подану Президентом 
кандидатуру на голову НБУ та рекомендува-
тиме  це питання до порядку денного Вер-
ховної Ради. А відтак, є маленька надійка, 
що до Стрітення Нацбанк отримає голову.

«На  мою думку, – резюмує народний 
депутат, – Верховна Рада України у 2017 році 
працювала досить результативно. Прийня-
то низку законів, які справді започаткову-
ють важливі для українського суспільства 
реформи. Насамперед, це закон про освіту, 
закони, що стосуються медичної реформи, 
реформи судоустрою, пенсійного забезпе-
чення. Крім того, прийняті зміни в закони, 
що стосуються децентралізації влади, за-
безпечують фінансове підґрунтя для роз-
витку громад». «Вважаю, що на сьогодні в 
Україні є досить розвинуте громадянське 
суспільство і це досить серйозний чинник 
для проведення реформ. Якби не було цьо-
го зрілого суспільства, то, напевно, не було 
б у нас і Майданів, і перемог на них, і цих 
змін. Тож сьогодні влада – і центральна, і на 
місцях – вимушена слухати і чути людей».

Звісно, про законотворчу діяльність 
парламентаря можна розповідати значно 
більше, можна, як визнає сам Довбенко, 
критикувати його за ті чи інші голосування 
і неголосування, але показовим він вважає 
те, що експерти такої собі групи інтелекту-
алів українського походження VoxUkraine 
назвали його 22-м у рейтингу народних де-
путатів за продуктивністю та підтримкою 
реформаторських законів.

***
За рік М. Довбенко провів на 84 вибор-

чому окрузі більше 60 зустрічей з виборця-

ми, 16 особистих прийомів громадян, він 
став співорганізатором кількох гуманітар-
них акцій та фестивалів. Але це статистика. 
Маючи власні спостереження за діяльніс-
тю народних депутатів на місцях, беремося 
стверджувати: такої активності на окрузі у 
міжвиборчий період за роки незалежності 
не виявляв ніхто з нардепів. (Можна згадати 
хіба Ігоря Насалика за його першої каденції 
в середині 1990-х).

«На виборчому окрузі у мене була мож-

ливість закінчити низку соціально-гуманітар-
них проектів, – сказав на прес-конференції 
народний депутат Довбенко. – Були введені 
в експлуатацію кілька дитячих садків, рекон-
струйовані школи у кількох селах, і я можу 
з гордістю сказати, що в цьому є й моя за-
слуга, бо долучався до вирішення фінансу-
вання робіт. Крім того, в області, і зокрема 
на моєму окрузі, проведено ремонти доріг. 
Сьогодні ми маємо європейського рівня до-
роги з гарантією експлуатації десять років, і я 
надіюся, що вони дійсно добре служитимуть 
краянам і всьому Прикарпаттю, яке стало 
центром розвитку туристичної галузі, а зо-
крема й гірськолижного спорту».

Одним з найзначиміших для нього про-
ектів сьогодні є піднесення величі Давнього 
Галича. За ініціативи М. Довбенка створено і 
розпочато роботу Міжнародного благодійного 
фонду відновлення Галицького Успенського 
Собору, оголошено два відкриті архітектурні 
конкурси на розробку проектних пропозицій: 
з відновлення Галицького Успенського собо-
ру з музеєфікацією існуючих фундаментів XII 
ст. і щодо благоустрою Княжого дитинця в 
Крилосі. Конкурси, каже депутат, будуть про-
довжені ще на місяць. А тим часом, як відомо, 
серед науковців та громадськості точиться 
серйозна дискусія щодо доцільності будів-
ництва собору в Крилосі.

Помічники народного депутата підготу-
вали зведену довідку-звіт про використання 
коштів на соціальні об’єкти на виборчому 
окрузі, які були виділені та освоєні за спри-
яння М. Довбенка. Ось ці відомості стосовно 
об’єктів у Тисменицькому районі:

Клубовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів – ре-
конструкція школи (блок №2) з добудовою 
спортивного залу – 2 млн грн.

Реконструкція дитячого садка в сели-
щі Єзупіль – 1 млн 150 тис. грн.

Будівництво дитячого садка загаль-
ного типу на 50 місць в с. Черніїв – 2 млн 
500 тис. грн.

Реконструкція з добудовою дитячого 
садочка в селищі Лисець –1 млн грн та 536 
тис. грн з Державного фонду регіонально-
го розвитку.

Капремонт дорожнього покриття по 
вул. Івасюка в с. Клузів – 710 тис. грн.

Капремонт Павлівського НВК – 301 
тис. грн.

Придбання обладнання для Ямниць-
кого НВК – 199 тис. грн.

Капремонт системи теплопостачання 
Березівської ЗОШ – 370 тис. грн.

Зовнішня побутова каналізація вул. 
Незалежності № 1 — № 372 с. Угринів, вул. 
Світла-Карпатська, Івасюка с. Клузів (нове 
будівництво) – 1 млн 109 тис. грн та 4 млн 
660 тис. грн.

Обласний дитячий психоневрологічний 
санаторій в селищі Єзупіль – капітальний ре-
монт покрівлі приміщення головного корпусу 
в рамках здійснення комплексних заходів з 
енергоефективності (кошти Державного фон-
ду регіонального розвитку) – 317 387 грн.

Автомобільна дорога державного зна-
чення Н-10 на відтинку Івано-Франківськ - 
Старі Кривотули – 9 млн грн.

Пильний та поінформований читач за-
уважить, що тут немає, скажімо, більш як 
1,2 мільйона гривень на завершення рекон-
струкції дитсадка у Вільшаниці, що були ви-
ділені з обласного і районного бюджетів. 
Довбенко наголошує, що 99 відсотків пере-
лічених у довідці коштів залучені з-за меж 
області та пояснює свою позицію: «Хочеш 
допомогти – старайся принести в область». 
Для нас, вочевидь, будуть цікавими деякі 
порівняльні дані. Торік у Галицький район 
завдяки Довбенкові надійшло 5844,6 тисяч 
гривень, у Тлумацький – 9572,5 тис. грн, на 
об’єкти Івано-Франківської міської ради 3791 
тис. грн, у Тисменицький район – 23852 тис. 
грн. Не думається, що то прояв якоїсь осо-
бливої симпатії до цієї території, але, як ка-
жуть, най би так було…

Володимир ЗАНИК



6 26 січня
2018 року № 4 Спадщина

У Ганнусівці — 
розколяда по-гуцульськи

Відомий на усю Україну Народний камерний 
хор «Феліціо» з м. Надвірна завітав з благою 
звісткою до прикарпатського села Ганнусівка. 
Цей творчий колектив на час різдвяних свят 
запросив до свого рідного села тутешній війт 
Ігор Лукашевич. Він впевнений, що саме гуцуль-
ська коляда здатна об’єднати усі покоління.

«Я би радувався такими моментами що-
неділі, кожного дня. Бо ми всі разом — і це 
Різдво... Такі моменти дійсно творять нашу 
чудову й неповторну Україну», — говорить 
сільський голова Ганнусівки.

Тож під куполом тутешньої церкви хорис-
ти «Феліціо» натхненно співали службу Божу. 
А ще гучними колядками бажали усім місце-
вим жителям добра. «Всі селяни зійшлися в 
одну церкву, ніхто не виходив. У всіх в очах 
та серцях горів вогник, і я щаслива, що нам 
вдалося гарну новину звістити своїми вус-

тами ганнусівчанам», — говорить керівник 
«Феліціо» Наталія Байдак.

Після почутого молодь жваво ділилася 
враженнями. А місцеві старожили не стриму-
вали сліз розчулення. Бо добре пам’ятають, як 
за радянських часів за такі пісні можна було 
навіть потрапити за грати. «Дуже трудно бу-
ло в той час ходити до церкви, бо і директо-
ри шкіл, і комуністи забороняли приходити з 
колядами», — розповідає мешканець с. Ган-
нусівка пан Михайло. А п. Галина додає: «За-
бороняли. Стояли на воротах, не пускали до 
церкви дітей. А зараз дуже приємно, що до 
нас усе це повернулося».

А от аби й не забувалась історія та традиція 
рідного, сільський голова Ігор Лукашевич обіцяє 
такі зустрічі зробити традиційними.

Соломія ХРЕПТИК

Розмаїта і весела 
Підлузька коляда

21 січня в Будинку культури села Підлужжя було людно і гамірно. Час-
тину різдвяної обрядовості з колядками, щедрівками, віншуваннями 
подарували глядачам аматори села під час розколяди «Хай уся земля 
почує — Україна колядує».

На святковий настрій та приєм-
ні спогади від нещодавніх різдвяних 
свят налаштували всіх ведучі розко-
ляди Ольга Долішня та Оксана Грив-
нак. Свято розпочав народний хоро-
вий аматорський колектив Будинку 
культури села Підлужжя (керівник 
Ганна Шрейдер, акомпаніатор Воло-
димир Шрейдер) колядкою «Добрий 
вечір тобі».

Зі сцени прозвучали добре ві-
домі колядки та щедрівки, які допо-
могли присутнім відчути дух Різдва, 

надихнувши вірою в добро. Розма-
їття українських колядок предста-
вили учасники хорового колекти-
ву. У їх виконанні прозвучали: «Що 
то за предиво», «Нова радість ста-
ла», «Свята вечеря», «Небо і земля», 
«Свята ніч», «Під віконцем горличка 
співала», «Щедрівочка щедрувала».

Особливо тішилася і тепло при-
ймала місцева публіка маленьких 
колядників. У їх виконанні присутні 
прослухали колядки та щедрівки: «За 
вік ном чорна хмара в’ється», «Сяють 

ясними світами», «Нині рождество 
Божого Дитяти», «Щедрик», «Ой си-
вая тай зозуленька».

Глядачі й незчулися, як підійшло 
до завершення величне дійство роз-
коляди. Усі дружно й піднесено за-
колядували «Бог предвічний». Приві-
тав громаду та подякував місцевим 
аматорам за приємні хвилини свя-
та депутат районної ради Михайло 
Дмитрик.

Щирі і довготривалі аплодис-
менти стали найкращою оцінкою 
зусиль великої, талановитої під-
лузької мистецької родини, яка що-
разу з радістю виходить на сцену, 
аби тішити свою публіку, примножу-
ючи та передаючи давні традиції й 
народні обряди.

Галина ЯКОВИН, 
завідуюча бібліотекою

Нехай лунає звідусіль 
гучна і милозвучна 
різдвяна колядка!

Зимовий період свят – по-особливому чарівний, наповнений магнетичним те-
плом, добром та позитивом! Новонароджене Боже Дитя збирає поряд з  собою 
цілі родини, сім’ї, друзів та близьких людей, для того, щоб разом, у щирому 
та затишному колі прославляти колядками народження Ісуса. 

21 січня у старолисецькому будинку 
культури відбулося чарівне свято – дань 
нашим прекрасним зимовим традиці-
ям, зберігання пам’яті та прославлян-
ня народження Ісуса Христа у добрих 

колядках, віншуваннях, засіваннях та 
щедрівках! Перед багаточисельною гро-
мадою зі звітом за попередній рік висту-
пив сільський голова Анатолій Лущак. 
Окреслюючи плани на рік прийдешній, 

закликав кожного до спільної праці за-
для процвітання малої батьківщини.

Урочисте відкриття святкування роз-
почалося з виконання усіма учасниками 
спільної колядки “Слава, слава на ці свята”. 
Професійним, майстерним та захоплюючим 
стало виконання колядок церковним хором 
церкви Святого Миколая під керівництвом 
Ірини Олексенко та хором церкви Діви Ма-
рії та Йосифа Обручника під орудою Васи-
ля Гарбуза. Зі сцени лунали різноманітні 
коляди, в акапельному виконанні. Більше 
того, в той же день особливо майстерно, 
дивовижно своїм виступом презентували 
наше село  на районному рівні вокальний 
ансамбль у складі Мар’яни Удуд, Тетяни 

Феденько, Василя Гарбуза, Тараса Ручка-
на, Дмитра Ручкана та Романа Говзана. 

Наші дівчатка-солістки Софійка Мороз, 
Юлія Турчин, Вікторія Гуменяк, Соломія Воло-
сянко, дует у складі Яни Бойчук та Анастасії 
Гуменяк, дует Тетяни Феденько та Тетяни Гов-
зан так красиво та професійно виконували 
старовинні колядки, чи може, призабуті й 
адаптовані на новий естрадний лад. 

Така багатогранна наша пісенна спад-
щина, така різноманітна та багата прекрас-
ними, ніжними колядками. Дуже мило, ніж-
но та красиво виступив церковний дитячий 
хор «Веселі дзвіночки» долішнього храму 
під керівництвом  Ірини Олексенко. Зі сце-
ни також прославляла народження Христа 

Тетяна Чобану. А далі увесь глядацький за-
гал старолисецького будинку культури по-
трапив у феєрію гоголівської ночі  — уривок 
повісті «Ніч перед Різдвом» презентували 
місцеві гуртківці. В гості до прекрасної Со-
лохи, яку зіграла Марія Феденько, завітали 
харизматичний чорт, якого зіграв Михайло 
Дем’янів, неповторний та жартівливий дяк 
(Дмитро Окун). 

На завершення фольклорний ан-
самбль «Родина» разом із залом зако-
лядував та завіншував, прославляючи 
найкращі та найдобріші наші християн-
ські традиції. 

Мирослава КВІТКА  

Йорданська купіль: 
заряд здоров’я та бадьорості

В цьому переконуються щороку на свято Богояв-
лення Господнього. Цьогоріч випробували Йордан-
ську купіль і сотні військовослужбовців військової 
частини 3072 навчального центру «Старий Лисець» 
Національної Гвардії України, до яких долучилися 
їх колеги із в/ч 1241, сміливі жителі Старого Лис-
ця, навколишніх сіл та містечок.   

Святкування заключно-
го празника різдвяних свят 
нацгвардійці розпочали 19 
січня в навчальному центрі. 
Поруч із капличкою святого 
Миколая місцевий капелан 
отець Володимир Гринишин 
освятив воду, якою покро-
пив весь особовий склад 
військової частини, примі-
щення та техніку. 

Опісля чого всі вій-
ськовослужбовці на чолі з 

командиром військової частини підполковником 
Андрієм Махобеєм виїхали на озеро у село Старий 
Лисець, неподалік полігону. 

Скажемо відверто, військовослужбовці добря-
че попрацювали, аби кожен перебуваючий у хрис-
тиянський празник почувався там 
комфортно. Оригінально оформи-
ли купіль, зробивши зручний схід 
у воду. Поруч розклали просторі 
військові намети, де в теплі можна 
було підготуватися до занурення, а 
згодом комфортно перевдягнути-
ся. На цьому масова підготовка до 
Йордану не обмежилася: на озері 
розгорнута була польова кухня, де 
бажаючих (не тільки нацгвардійців) 
пригощали гарячим чаєм та смач-
ною грибною юшкою.    

Того дня до військовослужбов-
ців частини приєдналися колеги з 

військової частини 1241 та громада Старого Лисця 
разом із сільським головою Анатолієм Лущаком. 
Спочатку капелан отець Володимир Гринишин ра-
зом з парохом старолисецької церкви Діви Марії 
та Йосифа Обручника отцем Мар’яном  Атаманом 
провели молебень та освятили воду в озері. 

Всі бажаючі занурились в крижану Хрещенську 
воду та отримати заряд здоров’я та бадьорості на 
цілий рік. Багато військовослужбовців зробили  це 
перший раз у своєму житті, але після занурення – 
отримавши море позитивних емоцій, пообіцяли 
робити це кожного року.

«Моржувальників» колядами та віншуваннями прийшли привітати 
старолисецькі медики
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«Від Різдва до Йордану» — 
свято духовного взаємозбагачення

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
«Наше свято Розколяди, — підкрес-

лила у своєму вітальному слові  голо-
ва Тисменицької районної ради Тетяна 
Градюк, — є вже традиційним. На наших 
землях, у наших сім’ях збереглося те 
розуміння, що Різдво це час, коли Син 
Божий приніс на землю любов, вміння 
прощати і подарував людям надію на пе-
ремогу добра над злом. У час Різдва ми 
особливо молимось за мир, за те, щоб 
Бог допоміг, аби замовкли всі гармати, 
аби Бог дарував спокій і відпочинок на-
шим солдатам, а в серце кожного з нас 
увійшла любов до ближнього». Голова 
районної ради Тетяна Градюк сердеч-
но подякувала всім учасникам свята 
за збереження традицій, побажала міц-
ного здоров’я, щастя та добробуту. Щи-
ро вітали учасників свята і Степан Ман-
дибур, Роман Крутий, сільський голова 
Чукалівки Михайло Курій, слово Божого 
благословення  мав отець Любомир Па-
ливода, парох церкви Благовіщення Пре-
святої Богородиці с. Чукалівка.

… Пісні. Здається, знаємо їх бага-
то: обрядових, родинно-побутових, істо-
ричних та інших. Мають магічну силу в 
цьому багатющому народному джерелі 
колядки, в час різдвяних свят дають во-
ни можливість наповнити, зігріти, зве-

селити душу радістю, щедрістю, 
сподіваннями. «Колядує Україна 
— до нас вже йдуть колядники», 
— продовжували ведучі свята. 
Задзвонили різдвяні дзвоники 
— і залунала різноголоса коляда.

 Багатогранні таланти Тисме-
ниччини. Впродовж майже чоти-
рьох годин дарували творчі ко-
лективи зі сцени чукалівського 
будинку культури колядки, вер-
тепні сценки, віншування. Своє 

мистецтво презентували: дитячий хор 
будинку культури селища Єзупіль (ке-
рівник Наталія Вовчук), народний ама-
торський хор клубу с. Рибне під орудою 
Ірини Павлик, народний аматорський 
вокальний ансамбль «Клузівчанка» с. 

Клузів та народний аматорський фоль-
клорно-етнографічний гурт «Козаки» БК 
с. Нові Кривотули (керівник Роман Ман-

туляк), аматорський молодіжний вокаль-
ний ансамбль БК с. Березівка (керів-
ник Володимир Сидорак), аматорський 

фольклорний колектив БК с. Черніїв (ке-
рівник Марія Марцинюк), аматорський 
фольклорний колектив «Дністрові зорі» 
клубу с. Побережжя (керівник Світла-
на Бойко), народний аматорський дра-
матичний колектив БК с. Павлівка Ям-
ницької ОТГ, аматорський фольклорний 
колектив «Острівчанка» БК с. Чорноліз-
ці (керівник Михайло Фицик), аматор-
ський фольклорний колектив «Лемків-
щина» клубу с. Тарновиця (керівник Ми-
кола Василюк), народний аматорський 
фольклорний колектив «Горицвіт» БК с. 
Узин (керівник Марія Борковська), на-
родний аматорський хор клубу с. Кра-
силівка (керівник Олексій Гошій), на-
родний аматорський хор «Благовіст» 
та учасники народного аматорського 
ансамблю «Тисменичанка» Народного 
дому м. Тисмениця (керівники Руслана 

Ракета та Роман Шкрумида),  аматор-
ський чоловічий вокальний ансамбль 
БК с. Старий Лисець (керівник Василь 
Гарбуз), народний аматорський вокаль-
ний ансамбль «Джерело» БК с. Підлісся 
(керівник Владислав Князєв), народ-
ний аматорський хор «Братчина» БК 
с. Братківці (керівник Василь Якови-
шин), фіналісти обласного різдвяного 
фестивалю «Коляда на Майзлях-2017», 
хоровий склад народного аматорсько-
го ансамблю пісні і танцю «Барви При-

карпаття» БК с. Старі Кривотули (ке-
рівник Петро Заник).

На завершенні районного свята на-
родної творчості «Від Різдва до Йордану» 
начальник відділу культури Олександра 
Стефінко щиро подякувала всім його 
учасникам, за активну участь у громад-
ському житті села Чукалівка. Подякою 
була нагороджена завідуюча бібліотекою 
Марина Шибель.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ     

Фольклорний колектв БК с. Черніїв

Поберезькі колядники

На сцені узинський «Горицвіт»

Привітання голови райради Т. Градюк

Ведучі Р. Шкрумида та Л. Федик

Тисменицька Маланка

Колектив зі Старого Лисця

Підліське «Джерело» Чорнолізька «Острівчанка»

«Клузівчанка» і «Козаки»

О. Стефінко, завбібліотекою Марина Шибель, 
сільський голова Михайло Курій

В автентичних строях з лемківськими колядами фольклорний колектив з Тарновиці



8 26 січня
2018 року № 4 Минувшина

Лиха тому зима, в кого кожуха нема
 Продовження. Поч. в № 3

На початок 20 століття у Тисьмениці 
функціонували дві хутрові фабрики та 
було 300 кушнірів, які вдома виправляли 
шкіри й шили з них кожухи. Цим ремес-
лом займалися українці, євреї, поляки й 
вірмени. Серед них існував певний роз-
поділ у цьому промислі. Одні займалися 
завезенням великих партій шкір й про-
давали їх або давали до виправи, а інші 
привозили тільки необхідну кількість 
для своєї роботи. Усе було так налаго-
джено, що працювало, як швейцарський 
дзиґарок (годинник). Треба зазначити, 
що дев’яносто відсотків шкір привози-
лося із закордону. Їздили підписувати 
контракти на постачання сировини до 

Перемишля, Дрогобича, Самбора, Залі-
щиків, Ро́сії (Слобожанщини). Одні партії 
шкір у товарних вагонах приходили на 
тисьменицьку стацію, інші — на станис-
лавівську. Ще привозили сировину для 
кушнірів із Молдавії, Карпат, а з Криму 
— кримку (каракуль). Великі партії по 
200-300 шкір для виправи доставляли 
до Тисьмениці румунські купці. Коло бу-
динку Попера і Корна завжди стояли 
фіри (підводи), навантажені баранячи-
ми шкірами.

Оскільки привозилися сирі шкіри, 
то їх треба було виправити (вичинити). 
Наставало літо — й береги річки Ворони, 
а ще на додачу і навколишні паркани й 
плоти, вкривалися баранячими шкіра-
ми, як білими картками (аркушами), ви-
рваними з ненаписаної книги. Розпочи-
нався кушнірський сезон, який тривав 
від липня до жовтня.

Процес «хлібної виправи» шкір був 
довгим і марудним, але дуже відпові-
дальним. Уже зранку погожого дня чу-
лося дружнє тарахкотіння тачок, кічок 
(візків), якими везли шкіри до річки. Ко-

жен кушнір мав на березі своє місце з 
черпалом (доступом до води). Там сирі 
брудні шкіри, які були пов’язані по кіль-
ка десятків штук за лапи в пучки, зану-
рювали у воду, прикріпивши їх спільним 
шнурком до кілка, забитого на березі чи 
броді річки. Залежно від товщини й за-
бруднення шкіри їх замочували на ніч 
чи на цілу добу. Але нікому тоді не спа-
дало на думку прийти і вкрасти якусь 
в’язанку шкір. М’яка річкова вода гарно 
відмочувала шкіри. Взувалися в чоботи, 
змащені жиром, який захищав взуття 
від швидкого намокання, і дерев’яною 
лопатою віячкою зчищали з них бруд, 
а тоді бралися до прання. Робили це на 
дерев’яних блятах (щитах), встановле-
них на «козликах». На березі річки роз-
палювали вогнище й у великому баняку 
(як правило, у зільниці) розварювали 
довгасті бруски мила з витисненим на 
ньому силуетом оленя фірми «Шіхт». Цим 
мильним розчином намащували силь-
но забруднені шкіри. Для вичісування 
вовни від ковтунів і реп’яхів слугувало 
жґребло (спеціальний гребінь). Вимо-
чені й випрані шкіри звозили до стодо-
ли чи до окремого приміщення, де було 
все необхідне для виправи споряджен-
ня. Це один чи два величезні дерев’яні 
прикадки (кадуби) висотою більше ме-
тра й півтораметрового діаметру, п’яло 
(дерев’яна рама з притискачем), гарбу-
нок (лавка із закріпленою на ній косою) 
і ключ (палиця з металевою пластиною 
у верхній частині й стременом у нижній). 
Кожну шкіру добре витріпували, вкла-
дали до п’яла і за допомогою шкафи 
(леза в дерев’яному затискачі) здира-
ли міздру (плівку).

Щоб зробити шкіру м’якенькою й чи-
стою, застосовували квашення у розчині, 
до якого входили ґріс (житні висівки) та 
сіль. Саме цей процес і дав описувано-
му способу вичинки назву «хлібна ви-
права». Шкіри добре намащували цим 
розчином, складали шию й лапи досе-
редини й виходив такий собі «хутровий 
голубець» з вовною назовні. Такі «голуб-
ці» гарненько вкладали до прикадка на 
п’ять-шість днів.

У великій пошані в кушнірському 
господарстві був кіт, котрий умів полю-
вати на щурів. Бо не один раз бувало, 
що в ті «хутрові голубці» влазив щур і 
вигризав дірку. Шкіри, як вони вже про-
йшли процес ферментації, вибирали з 
прикадка й знову везли до річки поло-
кати. Тепер уже наступала «радість» для 
риб, які цілими зграйками збиралися в 
тих місцях. Там вони ласували залиш-
ками ґрісу й міздри. Шкіри, вже чисті, 
знову брали у свій полон береги річки.

Після сушіння й зволоження наста-
вав час для «ключу-
вання». До шнурка, 
закріпленого в стіні 
на цурку (паличку), 
прив ’язували шкі-
ру й пристроєм, що 
зветься ключ, за до-
помогою ноги її роз-
бивали. Після такої 
обробки шкіра става-
ла м’якою й еластич-
ною. Потрібно ще бу-
ло акуратно зіструга-
ти бічні затвердіння й 
лапи. Це робилося на 
гарбунку. Після цього 
шкіру знову вкладали 
у п’яло і білили. Для 
білення використову-
вали гіпс або крейду, 
а шкафою усували зі 
шкіри різні присо-
хлості та вирівнюва-
ли її товщину (втягу-
вали). Після шкафу-
вання лядр (гладку 
поверхню шкіри) тер-
ли помусом (камін-
цем, пемзою) і сук-
ном, надаючи цим їй 
шовковистості.

Після всіх цих етапів обробки шкі-
ра вважалася виправленою, з неї вже 
можна було шити кожухи, шапки та інші 
хутрові вироби. За подібною технологі-
єю виправляли шкіри куниць, лисиць, 
вовків, собак, тхорів, ласок і борсуків.

Якщо треба було для кожуха не бі-
лу шкіру, а кольорову, то її фарбували 
намазкою, для чого використовували 
вивари з кори вільхи й дуба.

Під час усього процесу виправи 
залишалися різні кусочки шкір. Цей 
дріб’язок прикопували землею. Через 
певний час їх викопували й вимивали 
вовну, яка легко відпадала від лядру. За 
вовною для прядива заходили до Тись-
мениці гуцули.

Була така приповідка: «На Іллі — 
свічка на столі». Це означало, що з того 
моменту починають приймати замовлен-
ня на пошиття кожухів. Тоді вже рипали 
двері в майстрів — разом зі своїми ґаз-
дами на фірах приїздили як з близьких 
навколишніх сіл, так і здалеку Маринці́, 
Ганьці́, Розуньки́ і Юстини́. Всі вони за-
мовляли собі кожухи. Але треба зазна-
чити, що кожне село мало тільки прита-
манний йому фасон. Серед ярмаркової 
юрби можна було дуже легко впізнати 
своїх за кожухом. Його шанували, а як-
що десь зненацька потрапляли під дощ, 
то кожух вивертали вовною назовні.

Саме таким вивернутим кожухом 
настрахав сеймове паньство у Відні по-
сол до Сейму Петришин з Тисьмениці. 
Важка й далека дорога волами до Ав-
стрії, штраф за прання онуч у фонтані, 
обід хріном у ресторації, денервування 
через кельнера, що весь час підсовував 
під ніс плювачку… А тут ще й віденський 
дощ намочив Петришину кожух. Усі ці 
трафунки та й ціла купа часу до почат-
ку засідання стали хилити депутата на 
сон. Вмостився він у кутку зали засідань, 
вкрився вивернутим намоченою дощем 
вовною наверх кожухом тай захропів. Бі-
дака так розіспався, що своїм хропінням 
і вивернутим кожухом, що ворушився, 
став лякати депутатів, які вже почали 
підходити до зали. Невідомо чи щось 
вирішив для української громади тоді 
у Відні Петришин, але кожух, напевно, 
від дощу не сильно постраждав і довго 
ще зігрівав тіло тисьменицького посла.

Довго, довго міг служити кожух — 
вистачало майже на ціле життя. Червоні 
були практичніші, бо не так бруднилися, 
але й білий кіптар можна було оновити, 
почистивши гіпсом.

Ретельно знімалися мірки із за-
мовників, уточнювався фасон, брався 
завдаток (аванс) і призначався день, 
коли вже можна буде забрати готовий 
кожух. Невикінчену роботу не показу-
вали. Розмови про те, що там ще треба 
дошити чи пришити, ніколи не велися. 
Не робили примірок, бо добрий кушнір 
повинен був тільки за знятими мірками 
пошити гарний кожух.

Виправлену шкіру кушнір розкра-
ював на великому довгому столі при 
допомозі форми (лекала) відповідно 
до знятої мірки. Найпростішим спосо-

бом крою кожуха була перегинанка. По-
краяні шкіри родина кушніра, а інколи 
й найняті швачки, зшивали руками. Не 
один раз були поколені пальці, бо бара-
нячі шкіри досить товсті. Без наперстка 
і тригранної голки до цієї роботи не бра-
лися. Для зшивання шкір використову-
вали плоский шов гільтицю. На зшиті 
місця накладали венслики (вузенькі 
смужечки шкіри, очищені від вовни). 
Цей процес називався юруванням. 
Венслики були білі або із зеленого, 
червоного та синього сап’яну. Вши-
вали на місце пахвин на шкірі, де 
була низенька шерсть, позицунок 
(вставку). Але неабиякою майстер-
ністю треба було володіти, щоб вда-
ло пришити до кожуха рукави. Най-
краще справлялася з цією складною 
роботою пані Ольці. Її навіть запро-
шували для цього на фабрику, а ще 
вона гарно вміла підшити підбиття 
для футерка. Низ кожуха, його поли 
та краї рукавів обшивалися фарфля-
ми (маленькими смужечками шкіри 
з лапок, розміром два на один сан-
тиметр, чорного і білого кольору, без 
вовни). Білі кожухи, які називалися 
кіптарями, мали оздобу з кольорового 
сап’яну довкола шиї, вздовж поли, на 
рукавах і на кишенях. Як уже було зга-
дано, кожне село мало своє оздоблен-
ня, а заможніші клієнти замовляли собі 
до кожуха ще й смушевий (каракулевий) 
комір. На пошиття одного кожуха потріб-
но було кілька днів. Приходилося шити 
й вечорами при лямпі зі шкєлком №12. 
Все залежало від фасону. У призначений 
день приїздили до пана майстра заби-
рати свій кожух. Не кушнірем був той, 
що не вмів прихвалити свій виріб, хоча, 
хвали не хвали, а кожухи тисьменицькі 
таки справді були гарні й добротні. «А 
дивітсі, Дмитре, яка файна ваша Марусі 
в сім кожусі. Як галунка!». Майстер кру-
тив і обертав ту Марусю, як великоднє 
яйце, а її чоловік аж тепер зауважував, 
що його жінка «зіправди» гарна. Вдячні 
за гарно і вчасно пошитий кожух, клієн-
ти привозили майстрові сушениць, ма-
ку, меду, яблук, горіхів.

Найбільшу популярність завоюва-
ли серед замовників червоні кожухи, 
які обкладалися смушком. Довкола 
обкладу робилася вишивка крижику-
ванням (козликом) плоскими чорними 
шовковими нитками, які мали назву ля-
цет. На кишенях цих кожухів робилася 
тисьменицька вишивка з трьох різно-
кольорових квіток із двома зеленими 
листочками. Вишиванням займалися 
переважно жінки, але й серед них були 
екстра вишивальниці, бо ще й сьогод-
ні пам’ятають як гарно вишивала пані 
Стефа. Защіпалися кожухи на гачки з 
петельками — коника і кобилку.

Подібним до цих кожушків був так 
званий закопанський. Крій мав дещо 
складніший, а шкіри були покращеної 
обробки та різного кольору. До покра-
щених чи, як тоді казали, ушляхетнених 
шкір відносилися баранячі нутрієти (ко-

ричневі), біберолі та сельскіни (фарбо-
вана в чорний колір і стрижена або щи-
пана шкірка). Обкладався закопанський 
кожушок дорожчим смушком, а замість 
крижикування нашивали сап’ян. У зако-
панських кожушках та швабиках (корот-
ких різнокольорових) ходили міщани, бо 

всі інші згадані носили тільки рільники. 
Мисливці теж хотіли вирізнитися своїм 
одягом, а тому замовляти собі кожухи 
зеленого кольору. Для військових ши-
ли короткі червоні кожушки, що діста-
ли назву уланські. Міщанські дівчата та 
молоді жінки підкреслювали свою гар-
ну фігуру довгими приталеними й роз-
кльошеними коричневими польськими 
кожухами. Подібними до польських бу-
ли кожухи-свити. Відрізнялися вони від 
попередніх кольорами. Фарбували шкі-
ри, використовуючи кору дуба, вільхи, 
бузини, а пізніше — органічні барвники.

Кожухи шилися на замовлення та 
на ярмарок. Бували такі випадки, що 
партачі на ярмарку (вони шили пере-
важно на ярмарок), щоб не відповіда-
ти за недобру якість свого товару, на-
зивали прізвище порядного майстра. 
А географія продажів кожухів була до-
сить широка. У понеділок вибирали-
ся на ярмарок до Калуша, у вівторок 
— до Отинії, в середу — до Тлумача, у 
четвер — до Станиславова. Їздили з 
торгом і дальше: Монастириська, Бу-
чач, Більшівці.

Бідніші кушнірі, які мали недостат-
ньо замовлень, щоб заробити хоч яки-
хось грошей, мусили йти по селах й ре-
монтувати кожухи. Напевно, про це і була 
приповідка: «Не той має, що нове купує, 
але і той, що старе латає».

Зимою міщани одягалися у футерко 
(чоловіча куртка з кримковим коміром, 
покрита сукном та з хутряним підбит-
тям покращеної обробки), футро (довгий 
плащ (пальто), який також мав хутряне 
підбиття та комір із кримки). У сильний 
мороз при їзді на санях куталися в ба-
раницю (хутрове покривало із сукня-
ним верхом).

Жінки-міщанки взимку грілися, до-
тримуючись тодішніх модних віянь, у 
плащах із комірами з кримки, лиса, ку-
ниці, тхора чи ще якихось інших видів 
хутра, а також у довгих футрах (шубах) 
з кримки, лошака. Відповідно до комі-
ра шилися з хутра капелюшок і зарука-
вок (муфта).

Чудово зігрівала чоловічу голову в 
холодну пору року тепла чорна смушева 
шапка кучма. Всередині така шапка була 
вистелена шкіркою з молодої кози, яка 
добре тримала тепло та не парила. Вар-
тість шапки залежала від виду шкіри. 
Молоді спортивні хлопці носили шапку 
нарцярку (лижнярку). Кушнірів, що шили 
головні убори, називали шапошниками. 
З обрізків шкір, які залишалися при роз-
кроюванні кожухів, шили рукавиці як з 
одним пальцем, так і з п’ятьма.

Далі буде.

Ліля ЛИШЕГА, директор народного 
музею історії м. Тисмениця 

ім. Степана Гаврилюка

Білий кожух

Червоний кожух

Закопанські кожухи
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Овен
Наступний тиждень стане осо-
бливо вдалим для представ-
ників творчих професій. Інші 
Овни теж не занудьгують, про-
те для того, щоб блиснути та-

лантами, знадобиться чимало витримки 
і терпіння. У вихідні – приймайте гостей, і 
насолоджуйтеся спілкуванням.

Телець
Якщо кому щастить, так 
це Тельцям – за наступ-
ний тиждень ви встигне-
те зробити більше, ніж за 

всі дні січня, разом узяті. Не зменшуйте 
темпу, і до вихідних ви зможете похва-
литися професійними досягненнями, і 
фінансовими успіхами. Але вам дове-
деться відмовитися від деяких розваг. 

Близнюки
Ви можете сміливо відправ-
лятися в далеку подорож – 
проблем в дорозі не очіку-
ється. Від відряджень теж 

бажано не відмовлятися – в цей період 
у вас є шанс завести корисні й перспек-
тивні знайомства, і налагодити стосун-
ки з діловими партнерами.  

Рак
Наступний тиждень буде по-
вний приємних подій, і ви змо-
жете пишатися собою. Деякі 
Раки досягнуть успіху на служ-

бі. Багато представників знаку знайдуть ці-
каві і вигідні підробітки – фінансові сюрп-
ризи почнуться в середу. Але за всіма цими 
важливими справами не слід забувати про 
близьких людей. 

Лев
Вчіться зберігати чужі секрети – 
в ці дні з вами почнуть ділитися 
таємницями навіть малознайо-
мі люди. Справа у вашій друже-

любності – ви здатні вникнути в проблеми, 
і щиро цікавитеся життям оточуючих. Але 
намагайтеся не забувати і про власні потре-
би і бажання. У сімейних взаєминах настане 
період порядку і стабільності.

Діва
Будьте реалістами – важли-
во зберігати тверезу голо-
ву, і рідше витати в хмарах. 
Вас чекає маса вигідних про-

позицій у фінансовій сфері. Проте слід 
пам’ятати і про віддачу – компаньйони 
просто так сюрпризів не роблять, і до-
ведеться надати їм якусь послугу. Ці ви-
хідні бажано провести в компанії друзів 
і як слід відпочити.

Терези
Вам слід ретельно обдумувати 
кожен крок, і частіше прислуха-
тися до думки оточуючих. Мож-
ливо, поруч знаходяться люди, 

які мріють зіпсувати вашу репутацію. У се-
редині тижня ви можливо отримаєте грошо-
вий сюрприз, або випадково дізнаєтеся про 
майбутнє підвищення в посаді. Як би там не 
було, не забувайте про особисте життя – ви-
везіть родичів за місто.

Скорпіон
Ймовірність помилок на ну-
лі. Але в середу може приту-
питися ділова хватка, і цим 
обов’язково скористаються 

конкуренти. У фінансовому відношенні тиж-
день буде непоганий – ви зможете розраху-
ватися з боргами, і зробити кілька дорогих 
придбань. У суботу організуйте романтич-
ний захід. Ваші старання неодмінно оцінять.

Стрілець
Працездатність на висоті, 
і ви зможете зміцнити свій 
авторитет, і сподобатися ді-

ловим партнерам. Стрільців чекають 
значні витрати – розважатися ви вміє-
те. Завдання на суботу – відвідати ро-
дичів, і обговорити сімейний бюджет. 

Козеріг
Ви працюйте не покладаючи рук, 
і зовсім забули про відпочинок. 
Зірки рекомендують пригальму-

вати, й подумати – як багато з того, що ви ро-
бите, потрібно особисто вам?! У цей період 
корисно визначитися з власними бажання-
ми, і сформулювати цілі – можливо, це до-
поможе позбавитися від усього напускного.  

Водолій
Приділіть увагу професійному 
зростанню – ви непогано по-
трудилися, але за нову посаду 
потрібно ще й поборотися. На-

магайтеся не дратуватися через дрібниці, 
і не робіть трагедії з побутових проблем. У 
п’ятницю ситуація почне поліпшуватися, і 
вже в неділю Водолії зрозуміють, що сімей-
не життя все-таки вдалося.

Риби
Ставте перед собою конкретні 
завдання, і не відволікайтеся на 
інші проблеми. З таким настроєм 
ви легко вирішите професійні і 

фінансові питання. Риби, які мріють про під-
вищення по службі, можуть розраховувати на 
прихильність керівництва. Тиждень багатий 
і на любовні сюрпризи. Зірки радять частіше 
прислухатися до інтуїції – нові шанувальники 
це добре, але старі залицяльники ще краще.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 29 січня по 4 лютого)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
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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 
селі. 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. Запорізька, 7/2. Недорого. Тел.: 
099 322 56 85.
  Електрокранбалку вантажопідйомністю 
1,0-10,0 тонн в комплекті з електротель-
фером 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, 
металопластикові вікна, індивідуальне 
опалення, засклений балкон переробле-
ний на лоджію. Квартира в затишному 
районі, поруч школа і стадіон, п’ять хви-
лин 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 
договірна. Тел.: 066 136 21 66.
 Станок циркулярка рубанок новий. Ціна 
договірна. 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 з гаками, 60 секцій. Ціна 
60 грн  за секцію. Красилівський котел 
для опалення. Ціна 1000,00 грн. Сталь-
на труба діаметр 100 мм, довжина 4 м. 
Ціна 400,00 грн. Двопольні вхідні двері, 
1,28х2,60, 1,28х2,35. Ціна договірна 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, авто-
матика для котла опк, шубер для кухні, 
умивальник фаянсовий, умивальник із 
нержавійки, водяний насос Ворскла 0,8 
кВт, водяний насос БЦНМ 0,7 к Вт, труби 

стальні 32 мм, електроди нержавіючі, бол-
ванки нержавіючі 0,23 мм, 0,35 мм, труби 
чавунні каналізаційні 100, люки каналіза-
ційні чавунні, облицювальна плитка різних 
кольорів із малюнком, плитка для підло-
ги, кабель електричний 35 м, лінолеум із 
малюнком  на матеріалі 193 см, швейна 
машинка шевська Зінгер (лівоверменка), 
штучне хутро рожевого кольору, телефон-
ний 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.
 Будинок в с. Рошнів, 150 кв. м, зе-
мельна ділянка 42 ари, надвірні бу-
дівлі, сарай, літня кухня, гараж, кри-
ниця. Тел.: 096 494 13 39.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР,  моне-
ти та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.
  Будинок або в обмін на хорошу кварти-
ру 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  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. Карликовий шим-
панзе. 4. Альбом для марок. 7. Мапа. 9. 
Червоне італійське вино. 10. Повчальний 
твір алегоричного змісту. 12. Держак 
шпаги. 13. «Досягнувши кінця того, що 
слід знати, ти опинишся на … того, що 

слід відчувати» (Джебран). 14. Драглис-
та їжа. 17. Кулачний бій. 18. Видатний 
угорський композитор. 20. Місто-порт 
в Йорданії. 21. Український актор теа-
тру та кіно. 22. Солодка тягуча маса. 
24. Макрелева акула. 28. Ранковий то-

нізуючий напій. 29. Механізм для піді-
ймання вантажів. 33. Міжнародна уго-
да. 36. Дохід з капіталу. 37. Різновид 
юрти. 38. Великий денний метелик. 39. 
Мексиканський футболіст Ісраель …. 40. 
Дикий шафран.

По вертикалі: 1. Посередник при 
укладанні угоди. 2. Стрічка у волоссі. 3. 
Тропічна пальма. 5. Цитрусовий фрукт. 6. 
Деградація. 7. Столиця Еквадору. 8. Вид 
рахівниці у стародавній Греції. 9. Життєве 
переконання. 11. Лицьова сторона мо-
нети. 15. Син Ареса. 16. Один зі штатів 
США. 17. Плавучий навігаційний знак. 
19. Високе стояче дзеркало. 23. Напій із 
сухофруктів. 25. «Чим красивіша жінка, 
тим вона повинна бути чеснішою, тому 
що тільки чесністю вона може протиді-
яти тій шкоді, яку здатна створити її …» 
(Лессінг). 26. Короткий скіфський меч. 
27. Паличка для клинопису. 30. Роман 
Жорж Санд. 31. Винахідник акваланга. 
32. Тонка просвітчаста тканина. 34. Турк-
менський верблюд. 35. Індійський бізон.

Відповіді на кросворд в № 3:
По горизонталі: 1. Снярдви. 6. «Ли-

ше». 7. Едем. 9. Дойна. 11. Тор. 12. Ер-
зац. 18. Овоч. 19. Арбалет. 20. Лама. 23. 
Манго. 24. Молох. 28. Галс. 29. Імхотеп. 
30. Ярка. 33. Анкер. 34. Бар. 35. Інабі. 
38. Уран. 39. Лати. 40. Ратафія.

По вертикалі: 2. Ніша. 3. Вуду. 4. 
Сленг. 5. Смерч. 8. Токал. 10. Окоп. 13. 
Абат. 14. «Доброго». 15. Орігамі. 16. Ке-
нотеф. 17. Хабузай. 21. Вар. 22. Бор. 25. 
Слон. 26. Посаг. 27. Краб. 31. Перун. 32. 
«Інших». 36. Нара. 37. Парі.
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До уваги платників!
Тисменицьке   об’єднане   управління   Пенсійного  фонду України Івано-
Франківської області  інформує, що з 11 жовтня 2017 року набрав чинності 
Закон України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі Закон). 
Ним внесено зміни до деяких законодавчих актів України в частині адміні-
стрування платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи Пенсій-
ного фонду України, а також щодо нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок).

Зміни до  Закону України «Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня» та Закону України «Про нотаріат» що-
до удосконалення порядку сплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня з операцій купівлі-продажу нерухомого 
майна. Нотаріальне посвідчення договорів 
купівлі-продажу нерухомого майна здійсню-
ється за наявності документального під-
твердження сплати збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування з операцій 
купівлі-продажу нерухомого майна.

Запроваджується щоквартальне по-
дання нотаріусами до органу Пенсійно-

го фонду України звітності про укладені 
договори купівлі-продажу нерухомого 
майна в порядку та за формою, визна-
ченими Кабінетом Міністрів України. 

Встановлено, що звіти подаються нота-
ріусами до органу Пенсійного фонду України 
за місцем розташування державної нотарі-
альної контори або робочого місця приват-
ного нотаріуса. Сплата збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування з операцій 
купівлі-продажу нерухомого майна платни-
ками здійснюється також за місцем розта-
шування державної нотаріальної контори 
або робочого місця приватного нотаріуса.

На обґрунтовану письмову вимогу 
органу Пенсійного фонду України нота-
ріуси протягом 10 робочих днів надава-
тимуть довідки про суму нотаріально 
посвідчених договорів, які необхідні ви-
ключно для перевірки дотримання за-
конодавства з питань сплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне стра-
хування. 

Крім того, на запити  органу Пен-
сійного фонду України  надаватиметься 
інформація з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно в поряд-
ку, затвердженому Кабінетом Міністрів 
України. Зазначені зміни набрали чин-
ності з 11 жовтня 2017 року.

На сьогодні Пенсійним фондом 
України опрацьовуються зміни до По-
рядку сплати збору на обов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування з окремих 
видів господарських операцій, затвер-
дженого постановою Кабінетом Міні-
стрів України від 09.11.1998 № 1740, 
щодо форми та порядку подання нота-
ріусами звітності про укладені догово-
ри купівлі-продажу нерухомого майна.
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Віват!
31 січня 65-річчя зустрічатиме 

Софія Романівна БЕНЬКО 
з села Майдан. 

Учасники художньої самодіяльності місцевого клубу вітають ювілярку, яка 
є активістом художньої самодіяльності. Хай тепло рідних та близьких надійно 
захищає Вас від життєвих негараздів. Зустрічайте весни ще багато літ і хай вони 
приносять Вам натхнення творити добро на користь людям. Хай ангели-охоронці 
відвернуть усі біди, а Господь посилає мир — душі, здоров’я — тілу і спокій — дому.

Нехай дарують радість Вам літа,
Душа сто літ хай буде молодою,
Хай Вам рясні колосяться жита,
Джерела б’ють цілющою водою.
Хай друзі щиро у Ваш заходять дім,
І буде хліб й до хліба на столі!

Здоров’я й щастя зичим від душі!

Поз доровляємо!
Депутати колеги з фракції «Батьківщина» в 

Тисменицькій районній раді щиро вітають колегу 
Михайла МАГУНА та його чарівну дружину 
Наталію з народженням другого синочка.
Нехай ваш хлопчик росте здоровим, міцним, 

розумним, сильним і сміливим. Нехай мине багато 
років і він стане справжнім чоловіком, буде вашою 
опорою, вашою радістю і гордістю! А вам, молоді 
батьки, ми бажаємо побільше терпіння, сил, мудрос-
ті і багато втіхи від батьківства!

  ПОГОДА

У понеділок, 29 січня 
— дощ. Тем пера тура 
вночі: +4°С, вдень: 
+9°С. Вітер західний 
5 м/с.

У вівторок, 30 січня 
— дощ. Ніч на темпе-
ратура: +8°С, денна: 
+6°С. Вітер за хід ний 
7 м/с.

У середу, 31 січня — 
без опадів. Темпера-
тура вночі: 0°С, вдень: 
+5°С. Вітер західний 4 
м/с.

У четвер, 1 лютого – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +1°С, денна: 
+8°С. Ві тер південно-за-
хідний 4 м/с.

У п’ятницю, 2 лютого — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +1°С, вдень: +3°С. Ві-
тер північно-західний 7 
м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Якщо січень холодний, то липень 
— сухий і спекотний; грибів не ждіть 
до осені.

  Глибокий сніг у січні — будуть до-
щі влітку.

  Припиниться під вечір сніг — по-
года покращає.

  Місяць яскравий — до ясної по-
годи, а блідий, покритий туманцем, 
— до снігу.

  Раннього морозяного вечора друж-
но розспівалися півні — чекай відлиги.

  Сорока під стріху лізе — на хур-
товину.

  Пес на снігу згортається калачи-
ком — на мороз, а витягується, роз-
кидає лапи — на відлигу.

  Сіра ворона при заході сонця са-
мотиною сидить на верхівці найви-
щого дерева — чекай лютого морозу.

  Вечір зоряний — ніч морозяна.
  Взимку ліс без вітру шумить — бу-

ти хуртовині.
1 лютого — Макара

  Якщо в цей день ясна погода, вес-
ну чекай ранню, гожу.

Наостанок

З ювілеєм!
Вся родина щиро вітає з 80-м ювілеєм 

Марту Василівну БАБІЙ 
зі Стриганців.

Зупинить час ніщо не в змозі
І шумить ліс, і цвіте сад.
На сонячнім вашім порозі
З’явилось цілих 80.
Ваш ювілей – важлива дата
Про це зараз пам’ятать не слід,
А ліпше щиро побажати
Щастя, здоров’я і довгих літ.
Щоб життя завжди було у мирі,
В колі близької сім’ї,
Нехай пісні чудові й щирі
Вам в гаю прошепочуть солов’ї.
80 – є зовсім небагато,
Дуже щаслива і гарна пора,
Бажаємо вам у родинне свято
Довгих років радості і добра,
Нехай над Вами буде блакитне небо,
Не залишать сили на путі

І живіть стільки, скільки буде треба

Гордо ступайте у житті.
Нехай Вам сонечко світить, 

а серце співає,
Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у Вашому домі,
І радість нехай з Вами буде завжди.
Здоров’я міцного і справедливої долі
Нехай Господь Бог дає на довгі роки.

Вітаємо!
Депутатський корпус, члени виконкому, 

увесь колектив Угринівської сільської ради 
сердечно вітають голову с. Угринів

Мирослава Васильовича 
ВІВЧАРЕНКА

з Днем народження. 
Нехай ці іскристі зимові дні дарують Вам 

міцне здоров’я, нехай Ваше свято буде чудовим 
продовженням свят Різдвяних! Бажаємо, щоб 
енергія й запал не полишали Вашого серця, щоб 
розчарування й сумніви не відбирали бажання 
трудитися на розвиток громади, на благо наших 
людей. Щоб Ви своїм особистим прикладом за-
охочували краян до праці й патріотизму. І щоб на-
тхненням для Вас ставала любов рідних, сімейний затишок, щебет онуків, повага 
односельців. Нехай Господь благословляє Вас щодня, веде доброю щасливою 
життєвою дорогою! Здоров’я Вам, завзяття, щастя, любові й усіляких гараздів! 

Мрійте — і нехай усе збувається! Многа літа!

До столиці — 
на різдвяних канікулах
Уже стало традицією в Старокривотульській школі на зимових канікулах ор-
ганізовувати екскурсії школярів до столиці України. Учні 7 класу з нетерпін-
ням чекали зимових канікул. Керівником й організатором цієї  поїздки, як і 
в попередні роки, є педагог-організатор школи, вчитель християнської ети-
ки, протоієрей Олег Богак.

І ось нарешті настав довгоочікува-
ний день, 12 січня, коли ми разом із вчи-
телями сіли в потяг Івано-Франківськ 
– Київ. Ніч проминула непомітно. І ось 
ми в столиці. У столиці нас зустрів гід  
Павло, який допоміг в організації екс-
курсій визначними місцями мегаполі-
са, а також забезпечив групу комфор-
табельним автобусом.

Будь-яка екскурсія починається з 
огляду найстаровинніших пам’яток. З 
Андріївською горою пов’язана леген-
да про святого Андрія Первозванного, 
який дві тисячі років тому пророкував 
появу Києва: «Бачите гори ці? Зійде сюди 
благодать Божа і буде тут місто велике, 
і збудує Бог тут храмів багато». Саме на 
території Старого Києва було збудовано 
першу кам’яну церкву Русі — Десятинну 
(кінець Х століття).

Київ вражає своєю багатоликістю: з 
одного боку — це велике сучасне місто, 
а з іншого — у кожній старій вулиці — іс-
торія, що завмерла в часі й просторі. І 
хочеться зупинитися, подумки занури-
тися в той далекий період, коли біля Зо-
лотих воріт стояли відважні русичі, коли 
матері благословляли своїх синів у да-
лекий похід і терпляче чекали їхнього 
повернення. Єдиною втіхою було те, що 
гинули мужні воїни заради рідної землі, 

рідного краю. Здається, що тут кожна 
вулиця пов’язана з якоюсь славною чи 
трагічною подією в історії нашої Бать-
ківщини. Ось, наприклад, Банківська 
вулиця з її чудернацьким архітектурним 
витвором — Будинком химер (цікава й 
незвичайна історія створення цієї бу-
дівлі), неподалік — офіційно велична 
споруда приміщення Конституційного 
Суду. А Софія Київська? Це незабутнє 
враження, коли маєш можливість дотор-
кнутися рукою до кам’яних стін, які були 
зведені ще за часів Ярослава Мудрого.

Києво-Печерська лавра заворожи-
ла нас своїм масштабом, величчю, ви-
шуканістю. Ми побували у нижніх пече-
рах, де лежать останки видатних людей. 
Атмосфера у цьому місці надзвичайна. 
Тут ти відволікаєшся від буденних про-
блем та знаходиш гармонію.

Вразив своєю величчю Михайлів-
ський золотоверхий монастир, його 
позолочені куполи, фронтон Михайлів-
ського собору, прикрашений фігурою по-
кровителя Києва — архангела Михаїла. 
Дзвони цього собору сповіщали киян і 
всю Україну про тривожні часи подій 
на Майдані.

Оглядаючи майдан Незалежності, 
ми переносилися в буремні дні й ночі 
подій Революції Гідності. Ми дізнали-

ся багато цікавих фактів з тих історич-
них часів, бо наш гід Олег був активним 
учасником Майдану. Він показав нам ті 
місця, де наші односельчани мужньо за-
хищали барикади, допомагали поране-
ним. Вони стали прикладом для нашої 
старокривотульської громади.

Відвідали ми і головну святиню 
УГКЦ — Патріарший собор Воскресін-
ня Христового. Він вразив усіх своєю 
новітньою архітектурою, величчю, мо-
дернізмом.

Завершили екскурсію по Києву від-
починком у Різдвяному містечку, що роз-
містилося на Софійській площі. Музика, 

пахощі від різноманітних смаколиків, 
радісний сміх навколо головної ялинки 
країни, яка сяє 15 тисячами відтінків. 
Веселі каруселі, новорічний трамвай-
чик, казкові «живі» герої створювали 
ауру добра, щастя, свята.

Ця подорож залишила приємний, 
незабутній слід у наших серцях, пода-
рувала такі яскраві враження та пози-
тивні емоції, які не зітруться із пам’яті 
на усе життя.

Олеся ЗАНИК, класний керівник, 
учитель зарубіжної літератури 

Старокривотульської ЗОШ


