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Сьогодні — без опа-
дів. Нічна температу-
ра: +2°С, вдень: +10°С. 
Вітер південний 3 м/с.
Завтра — без опадів. 

Температура вночі: +3°С, вдень: 
+8°С. Вітер південно-східний 3 м/с.
У неділю — сніг. Нічна температура: 
+3°С, денна: +0°С. Вітер північно-за-
хідний 7 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Лисецька 
громада 
у пошуку 
компромісу

 стор. 2

 «Народний 
антикорупційний 
нагляд» 
кличе 
до співпраці

 стор. 3

 Аматори району 
підкорюють 
спортивні вершини

 стор. 4

 Відлунала 
коляда 

 стор. 6, 12

До вікового ювілею 
бою під Крутами

29 січня 2018 року виповнилось 100 років з часу незабутньої історичної події — 
бою під Крутами молодої інтелігенції, яка рішуче відстоювала українську дер-
жавність та ціною власного життя зупинила переважаючого за чисельністю й 
озброєнням ворога — більшовицьку армію. Серед приблизно 70-100 загиблих 
українських воїнів — 39 вбитих у бою та розстріляних студентів i гімназистів.

З нагоди вшанування цієї пам’ятної 
історичної дати 29 січня у м. Тисмени-
ця на площі біля пам’ятника Борцям за 
волю України та арки Героям Небесної 
Сотні на пам’ятному віче зібралися офі-
ційні особи та представники громад-

ськості: голова Тисменицької районної 
ради Тетяна Градюк, голова Тисмениць-
кої районної державної адміністрації 
Іван Семанюк, міський голова Степан 
Сворак, заступник голови районної ра-
ди Ігор Федоришин, заступник керівни-

ка виконавчого апарату районної ради 
Михайло Королик, заступники голови 
районної державної адміністрації Воло-
димир Заник та Степан Мандибур, ке-
рівник апарату райдержадміністрації 
Ярослав Татарин, працівники районної 
ради, районної державної адміністрації, 
керівники державних установ району, 
представники Тисменицької міської ра-
ди, районної організації «Братство во-
яків ОУН-УПА», Спілки учасників АТО в Тисменицькому районі, мешканці міста 

та району, журналісти. Свічі пам’яті до 
меморіалу поклали Т. Градюк, І. Сема-
нюк та С. Сворак.

Поминальну панахиду за полеглих 
в бою під Крутами та розстріляних юна-
ків відслужили тисменицькі священики 
Руслан Андрусяк (храм св. Миколая) та 
Микола Понайда (храм Різдва Пресвятої 
Богородиці). Про високу ціну подвигу ін-
телігентської молоді заради незалежнос-
ті нашої держави та вічну пам’ять про 
криваві сторінки її історії розповіла го-
лова районної ради Т. Градюк, наголо-
сивши, що особистий обов’язок кожно-
го сьогодні — берегти цей неоціненний 
внесок героїв Крут в історію України, 
пам’ятати її трагічні сторінки та своєю 
працею, відповідальністю, невтомністю 
захищати і розбудовувати рідну країну, 
не забуваючи про героїзм воїнів АТО на 
сході України, які й зараз захищають її 
непорушність і територіальну цілісність.

Голови районної державної адмі-
ністрації та районної ради, заступник 
голови спілки учасників АТО району 
Любомир Збіглей з нагоди вшануван-
ня звитяги героїв Крут вручили учас-
никам АТО спільні грамоти голів РДА і 
райради, грошові допомоги та Медалі 
громадської організації «Спілка учас-
ників АТО Тисменицького району» «За 
патріотизм до України».

Голова РО «Братство вояків ОУН-
УПА» Петро Галига наголошував у сво-
єму зверненні до громадськості на по-
требі вивчення історії України юними 
поколіннями, збереженні та примножен-
ні історичних і культурних цінностей на-
шої держави.

Віче супроводжувалось поетично-
пісенними патріотичними композиція-
ми у виконанні школярів та працівни-
ків відділу культури Тисменицької РДА.

 Закінчення на 2 стор.

Перша Розколяда в першій ОТГ

Пам’ятним масовим дійством стала перша Розколяда 
Ямницької об’єднаної територіальної громади, що відбулася 
28 січня перед фасадом навчально-виховного комплексу. 
Понад дві сотні учасників упродовж трьох годин багато-
голосо й піднесено виголошували прославу Рожденному, 
відтворювали на сцені традиційні Різдвяні обряди. Вда-

лося організаторам і з погодою, адже дійство проходило 
на відкритій сцені, при невисокій плюсовій температурі.

Коляда, Вертеп, Маланка, Щедрівки, Йордан, тра-
диції Різдва загалом – мабуть найбагатше в Україні за 
формами, жанрами, сюжетами, костюмами народне 
дійство. Тож Розколяда сподівано вийшла ефектною, 

вражаючою. Але, водночас, вперше на одній сцені в од-
ній програмі виступили кращі колективи та виконавці 
з Павлівки, Сільця, Тязева і Ямниці, продемонстрував-
ши і собі, і глядачам потужний мистецький потенціал 
об’єднаної громади, який варто леліяти й розвивати.

 Закінчення на 7 стор.

Насолоджуйтеся тим, що ви робите, і ви ніколи в своєму житті не будете працювати.
Білл Гейтс



2 2 лютого
2018 року № 5 Насамперед

Домашній арешт Саакашвілі 
не зупинить 

боротьбу РУХУ НОВИХ СИЛ
Один з лідерів РУХУ НОВИХ СИЛ народний депутат Юрій Дерев’янко заявив, 
що домашній арешт лідера РНС Михайла Саакашвілі не буде перешкодою у 
боротьбі його прихильників проти системи. Він закликав українців вийти на 
Марш проти дій влади 4 лютого.

Дерев’янко нагадав, що суддя Пе-
черського суду Лариса Цокол повністю 
відхилила всі клопотання Генпрокурату-
ри і залишила без запобіжного заходу 
лідера РНС Михайла Саакашвілі. Однак 
в Апеляційному суді, де розглядалась ця 
справа, судді вирішили ухвалити домаш-
ній арешт для Саакашвілі з 22.00 до 7.00.

«В Апеляційному суді трійку суддів 
очолював суддя Присяжнюк, який сво-
го часу запроторив у в’язницю чинного 
генпрокурора Юрія Луценка», — обурив-
ся Дерев’янко.

«На мою думку, суду у нас немає. 
У нас є філія адміністрації Президента. 
Ми бачили, як пан Присяжнюк, який ви-
користовувався режимом Януковича, 
зараз ефективно використовується ре-
жимом Порошенка», — додав депутат.

Він підкреслив, що жоден доказ, 
який був висловлений адвокатами та 
народними депутатами, які готові були 
брати на поруки Михайла Саакашвілі, 
не було враховано. Дерев’янко заявив, 
що таке рішення суду не буде жодним 
чином перешкодою для того, щоб про-
довжувати боротьбу РУХУ НОВИХ СИЛ 
проти системи.

«Навпаки, ми маємо зараз всі розу-
міти, що ця система і цей режим пішов в 
наступ, що незважаючи на 16 сторінок 
аргументованих юридичних висновків 
судді Цокол, все одно запроторив люди-
ну під домашній арешт. Ми не повин ні 
сприймати це як залякування, ми пови-

нні сприймати це як меседж для того, 
щоб об’єднуватись і діяти спільно», — 
переконаний Юрій Дерев’янко.

Він закликав усіх небайдужих 
українців вийти на Марш, який роз-
почнеться у наступну неділю, четвер-
того лютого, біля пам’ятника Шевчен-
ку в Києві.

«У неділю ми виходимо на Марш 
для того, щоб дати сигнал цій владі, яка 
політично збанкрутіла, але намагається 
поставити на коліна всіх політичних опо-
нентів, що люди це розуміють, бачать 
і вони зовсім з цим не погоджуються», 
— підкреслив Дерев’янко.

Нагадаємо, 11 грудня 2017 суддя Пе-
черського суду Лариса Цокол відмовила 
прокурорам у задоволенні клопотання 
про запобіжний захід у вигляді домаш-
нього арешту Саакашвілі та відпустила 
його з-під варти.

26 січня 2018 року Апеляційний 
суд міста Києва частково задоволь-
нив клопотання прокурорів про домаш-
ній арешт Михайла Саакашвілі — з 22 
до 7 години. Суд також поклав на Са-
акашвілі такі обов’язки: прибувати за 
першою вимогою слідчого, прокурора, 
слідчого судді; не покидати місто Київ 
без дозволу прокурора у кримінально-
му провадженні; утримуватись від спіл-
кування із підозрюваним Дангадзе та 
свідком Скорою.

Прес-служба РНС

Про державність 
і її захист — 

в одайській бібліотеці
«Любіть Україну, як вірні 
сини, віддати життя їй 
готові, як юні студенти, 
що життя віддали під 
Крутами всі, як герої», 
— так розпочала годи-
ну пам’яті «Пам’ятай 
про Крути» бібліоте-
кар бібліотеки-філіалу 
с. Одаї Ганна Федорук.

Під час заходу присутні ще раз зга-
дали ту трагічну сторінку з української 
історії. Сто років тому 300 юних сту-
дентів першими відгукнулися на звер-
нення Українського уряду, що Україна 
в небезпеці і «300 борців за свободу 
в нерівному бою лягло...». 19 березня 
1918 року на Аскольдовій могилі на 
схилах Дніпра поховали юних героїв. 
Михайло Грушевський в прощальному 
слові сказав: «Ці юнаки поклали свої 
голови за визволення вітчизни — і віт-
чизна збереже про них вдячну пам’ять 
на віки вічні», а ми сьогодні схиляємо 
голови перед світлою пам’яттю Героїв 
Крут. Їх подвиг став символом відда-
ності народові, Батьківщині. А також 

схиляємо голови перед героїзмом усіх 
борців і захисників нашої Незалежної 
України. Особлива тривога огортає за 
сьогоднішніх захисників нашої Бать-
ківщини на Сході України — адже війна 
продовжується...

Година пам’яті, яка відбулася в одай-
ській бібліотеці, була присвячена й Дню 
Соборності України. Історична подія — 
Акт Злуки — об’єднала Західні та Східні 
землі в одну державу. Про історію нашої 
державності розповіла у своєму висту-
пі завідуюча клубом Ірині Бігла. Присут-
ні були залучені до діалогу та читання 
«крутянської» поезії.

Ганна ФЕДОРУК, бібліотекар с. Одаї

До вікового ювілею 
бою під Крутами
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Принагідно коротко нагадаємо ту 
далеку але важливу українську історич-
ну сторінку. Отже бій під Крутами затри-
мав наступ противника на Київ на чоти-
ри дні, що дало можливість українській 
делегації підписати Брест-Литовський 
мирний договір, який врятував молоду 
українську державність. На залiзничнiй 
платформi в Крутах перебувало до 520 
українських воякiв, молоді, студентiв, 
озброєних 16 кулеметами та однією гар-

матою. До полону більшовиків потрапи-
ли 27 юнаків, з яких спочатку жорстоко 
знущалися, а потім розстріляли. Учень 
сьомого класу Григорій Піпський зі Ста-
росамбірщини перед розстрілом перший 
почав співати гімн «Ще не вмерла Укра-
їна», а решта студентів підтримали спів.

Трагічна загибель молоді під Крута-
ми стала символом патріотизму й жер-
товності в боротьбі за незалежну Украї-
ну. Проте радянське керівництво всіляко 
намагалося приховати обставини тра-
гедії, замовчуючи цю подію, а патріо-
тичну молодь називаючи зрадниками.

Історичні події сьогодення на 
сході України — ще один приклад ві-
чної боротьби Української держави 
за свою незалежність і територіаль-
ну цілісність. Зараз, коли відбулася 

окупація і анексія частини території 
України, ті подвиги, які вже здійсни-
ло нове покоління, по-іншому дозво-
ляють поглянути і на історію 100-річ-
ної давнини. Наш обов’язок — віддати 
належну шану героям Крут та зробити 
все можливе для збереження терито-
ріальної цілісності й розвитку рідної 
країни не тільки заради нас, а й задля 
щасливого майбутнього наступних по-
колінь українців.

За матеріалами сайту 
Тисменицької райради

Фінансово 
спроможна, 

проте не монолітна
Такий висновок напрошується після зустрічі за круглим столом  29 січня у 
селищі Лисець щодо появи на децентралізаційній мапі України Лисецької 
об’єднаної територіальної громади.  

Фахівці Центру  розвитку місцевого 
самоврядування протягом минулого ро-
ку навідалися у сотні населених пунктів, 
де працювали над супроводом процесу 
об’єднання нових громад. Процесами 
об’єднання було охоплено тисячі меш-
канців, у результаті  – 11 новостворених 
ОТГ у 2017-му (всього одна на території 
Тисмениччини). 

«Створення громади процес склад-
ний: це перемовини, згладжування го-
стрих кутів, часто суперечки за право 
бути центром громади. План та очіку-
вання – це одне, а реальність та кінце-
вий результат – зовсім інше. Якість, а 
не кількість ОТГ ставили у критерій, і за 
основу об’єднання завжди брали напра-
цювання Перспективного плану області», 
– каже директор відокремленого підроз-
ділу Івано-Франківської установи Центру 
розвитку місцевого самоврядування Рус-
лан Панасюк, переконуючи, що хотів би 
бачити аналогічний результат і у 2018-му. 

Продовжуючи реформу у поточному 
році директор Центру розвитку місцевого 
самоврядування Руслан Панасюк, радник 
з питань децентралізації Івано-Франків-
ського центру розвитку місцевого само-
врядування Максим Чопей та заступник 
голови обласної державної адміністрації 
Богдан Кобилянський завітали до центру 
потенційної Лисецької ОТГ, аби пересвід-
читися у намірах очільників шести тери-
торіальних громад (Лисця, Стебника, Ста-
рого Лисця, Посічі, Радчі, Драгомирчан) 
вести діалог про подальше об’єднання 
громад Тисменицького району. 

Понеділкова зустріч у даному фор-
маті не стала якоюсь знаковою, як і по-
передні сім. Попри те, що фахівці Цен-
тру доводили очільникам громад спро-
можність їхньої ОТГ, оперуючи цифрами, 
скепсису було значно більше. 

Присутні голова Тисменицької ра-
йонної державної адміністрації Іван Се-
манюк, керівник апарату районної дер-
жавної адміністрації Ярослав Татарин, 
начальник фінансового управління ра-
йонної державної адміністрації Ганна 

Василів надали присутнім розрахунки 
потенційної Лисецької ОТГ, яка ще три 
роки тому була віднесена до переліку 
самодостатніх громад Прикарпаття. 

Більше того, Максим Чопей продемон-
стрував на слайдах фінансову спромож-
ність громади. Враховуючи власні доходи 
на одного мешканця, вона має усі можли-
вості для утримання діючих закладів та 
установ і розвитку власної інфраструктури. 
Поки що основний бюджетоформуючий 
податок з доходів фізичних осіб, який міг 
би поступати до бюджету ОТГ, поступає 
у районну казну, дотуючи фінансово не-
спроможні села. Хоча громада могла би 
його спрямовувати на власний розвиток.

Від часу затвердження перспектив-
ного плану Івано-Франківщини з Лисець-
кою ОТГ стоять на позиціях об’єднання 
виключно громади Старого Лисця та 
Стебника. Сільські голови Анатолій 
Лущак та Ірина Портецька вкотре під-
твердили прагнення очолюваних ними 
громад щодо спільного майбутнього в 
єдиній об’єднаній громаді. В той час, як 
сусідня Посіч із бюджетом у 200 тисяч 
гривень та населенням у півтори сотні 
осіб немає наміру об’єднуватися. Так 

висловилася очільниця сільської ради 
Галина Витвицька, мотивуючи тим, що 
актив так довго добивався появи села, 
аби зараз розчинитися в ОТГ. 

Куди  категоричніший  проти 
об’єднання сільський голова Драго-
мирчан Степан Дем’янів, громада яко-
го дивиться у бік сусідніх Крихівців чи 
то пак обласного центру.  

Потужна радчанська громада, зі 
слів сільського голови Василя Вацеби, 
так би мовити на роздоріжжі, добре 
зважуючи усі переваги від спільного 

існування в ОТГ. Відтак очільник села 
запросив фахівців Центру на зустріч із 
громадою, яка вочевидь потребує до-
даткової інформації.   

Поки що неактивним можна назва-
ти Лисець, на який, як центр потенційної 
ОТГ, покладена найбільша відповідаль-
ність. Очільник селищної ради Віктор 
Дубницький мало не ультимативно за-
явив, що громада відбудеться виключ-
но у форматі шести населених пунктів, 
іншого не дано…

 Відповідаючи на питання та про-
позиції керівників кожної громади, за-
ступник голови Івано-Франківської ОДА 
Богдан Кобилянський підмітив усю від-
повідальність кожного керівника що-
до прогресуючого розвитку населених 
пунктів. В той час вказуючи на ризики 
«розчинення» дотичних з Івано-Фран-
ківськом населених пунктів у їхній ме-
гагромаді (кожен із шести населених 
пунктів входить у 20-кілометрову зону 
обласного центру). Відтак завершую-
чи зустріч побажав все ж таки поступу 
тільки вперед.

Оксана САКОВСЬКА 
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Як працює громадське 
антикорупційне об’єднання 

«НАН» на Прикарпатті
Всеукраїнське громадське об’єднання «Народний антикорупційний нагляд» на 
території України провадить свою діяльність майже чотири роки. За цей час 
ГО провело велику роботу разом із громадськістю по боротьбі з корупцією 
на різних рівнях державної та місцевої влади нашої країни. Для висвітлення 
своєї діяльності наша організація заснувала газету «Антикорупційний вісник», 
яка стала ініціатором понад 110 журналістських розслідувань та інформатив-
но-аналітичних публікацій по всій Україні. За результатами публікацій було 
порушено понад 100 кримінальних справ, притягнуто до відповідальності 70 
чиновників-корупціонерів, 12 з яких опинилися га ґратами.

За нашими матеріалами, лише по 
м. Івано-Франківську на сьогодні пору-
шено чотири кримінальних проваджен-
ня, які перебувають на розслідуванні 
у міському відділі внутрішніх справ в 
слідчому відділі у слідчих Раінчука С. Д. 
(дві справи), Гірного Т. М. і начальника 
слідчого відділу Демківа О. І.

Всі ці справи порушено за ст. 191 
ч. ІІ ККУ (зловживання службовим ста-
новищем) проти осіб, які працюють в 
адміністрації міста.

Такі матеріали тепер будуть друкува-
тись в «Антикорупційному віснику» і по 
Івано-Франківській області, де створена 
і на сьогодні провадить свою діяльність 
обласна і міська громадська організація 
«Народний антикорупційний нагляд».

Обласну організацію очолює про-
фесіонал, юрист, полковник міліції у від-
ставці Микола Стельмах, екс-начальник 
по боротьбі з корупцією і власній без-

пеці ліквідованих владою регіональ-
них управлінь по боротьбі з організо-
ваною злочинністю. Організацію в місті 
очолив відомий громадський діяч по 
боротьбі з цим злом Володимир Рота-
ру. Районну Тисменицьку організацію 
очолює фаховий юрист, підполковник 
міліції у відставці Василь Лесюк, теле-
фон для звернень: 067 344 35 90, 050 
967 96 36.

До організації входять і інші зна-
ні в області громадські активісти, як 
от, екс-депутат обласної ради Мико-
ла Семенюк.

Просимо всіх небайдужих гро-
мадян приєднуватись до нас у бо-
ротьбі з великим злом — корупцією, 
яка руйнує нашу державу. Про відо-
мі вам факти корупції і зловживань 
владою просимо повідомляти по те-
лефону: 096 306 96 44, 050 748 85 87, 
067 932 71 88.  

Шановні колеги!
Прийміть щирі вітання з нагоди 
50-ої річниці плідної та успішної 

діяльності нашої компанії — 
ПАТ «Тисменицягаз».

Публічне акціонерне товариство «Тисменицягаз» — це одне із провідних під-
приємств Тисменицького району, яке пройшло складний шлях розвитку: від поста-
чання зрідженого газу до будівництва газотранспортної системи. 

З того часу минуло рівно 50 років. І сьогодні ми з гордістю констатуємо, що 
наша компанія несе тепло та затишок в більше як у 18 тисяч домівок. Та найбіль-
шим нашим досягненням є колектив справжніх професіоналів, цілеспрямованих 
та відповідальних.

Тож, щиро вітаю усіх працівників та ветеранів ПАТ «Тисменицягаз» із 50-річ-
чям нашого підприємства. Бажаю усім вам міцного здоров’я та невичерпної енер-
гії, добробуту і комфорту у домівках, фінансової стабільності та нових професій-
них досягнень.

З найкращими побажаннями, голова правління ПАТ «Тисменицягаз» 
Василь ВІТЮК

  ОФІЦІЙНО
22 грудня 2017 року Клубовецька сільська рада Тисменицького району Івано-
Франківської області прийняла рішення №18-19/2017 «Про встановлення міс-
цевих податків і зборів та ставки акцизного податку на території c. Клубівці»

Витяг з Положення 
про порядок справляння податку на землю

Платниками податку є:
1. Власники земельних ділянок, зе-

мельних часток (паїв).
2. Землекористувачі.
Об’єктами оподаткування є:
1. Земельні ділянки, які перебува-

ють у власності або користуванні.
2. Земельні частки (паї), які пере-

бувають у власності. […]
1.1. Ставка земельного податку за 

земельні ділянки, нормативну грошову 
оцінку яких проведено (незалежно від 
місцезнаходження).

1.1.1. У відповідності до п.274.1 По-
даткового кодексу України ставка по-
датку за земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, вста-
новлюється у розмірі 0,3 відсотка від 
їх нормативної грошової оцінки, а для 
сільськогосподарських угідь (ріллі, сі-
ножатей, пасовищ та багаторічних на-
саджень) та земель загального корис-
тування 0,3 відсотка від їх нормативної 
грошової оцінки;

— за земельні ділянки, які перебува-
ють у постійному користуванні юридич-
них та фізичних осіб, підприємців (крім 
державної та комунальної форми влас-
ності) ставки земельного податку вста-
новлюються у розмірі 0,3 відсотка від їх 
нормативної грошової оцінки;

— за земельні ділянки, зайняті жит-
ловим фондом, які використовуються 
без отримання прибутку, встановлюєть-

ся 0,05 відсотка від їх нормативної гро-
шової оцінки;

— за земельні ділянки, зайняті не-
житловим фондом (окремі будівлі спору-
ди та їх частки) для фізичних осіб ставка 
земельного податку встановлюється у 
розмірі 0,05 відсотка від їх нормативної 
грошової оцінки.

1.2. Ставка земельного податку за 
земельні ділянки, розташовані за ме-
жами населених пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких не проведено.

1.2.1. У відповідності до п.277.1 По-
даткового кодексу України ставка подат-
ку за земельні ділянки, розташовані за 
межами населених пунктів, встановлю-
ється у розмірі 0,5 відсотка від норма-
тивної грошової оцінки одиниці площі 
ріллі по області.

Пільги щодо сплати податку 
для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:
— інваліди першої та другої групи;
— фізичні особи, які виховують 

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

поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту»;

— фізичні особи, визнані законом 
особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

— учасники АТО.
1. Звільнення від сплати податку 

за земельні ділянки, передбачене для 
відповідної категорії фізичних осіб, по-
ширюється на одну земельну ділянку за 
кожним видом використання у межах 
граничних норм:

— для будівництва та обслуговуван-
ня житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділян-
ка) – не більше як 0,25 га;

— для ведення особистого селян-
ського господарства – у розмірі не біль-
ше як 2 га;

— для ведення садівництва – не 
більше як 0,12 га.

Пільги щодо сплати податку 
для юридичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:
— органи державної влади та орга-

ни місцевого самоврядування, установи 
та організації, які повністю утримують-
ся за рахунок коштів державного або 
сільського бюджетів;

— релігійні організації України, 
статути (положення) яких зареєстро-
вано у встановленому законом по-
рядку, за земельні ділянки, надані 
для будівництва і обслуговування 
культових та інших будівель, необ-
хідних для забезпечення їх діяль-
ності, а також благодійні організа-
ції, створені відповідно до закону, 
діяльність яких не передбачає одер-
жання прибутків;

— дошкільні та загальноосвітні на-
вчальні заклади незалежно від форм 
власності і джерел фінансування, за-
клади культури та спорту, які повністю 
утримуються за рахунок коштів держав-
ного або місцевого бюджетів.

Витяг з Положення про ставки податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 1. Об’єкт оподаткування
Oб’єктом оподаткування згiдно п. 

266.2 ПЛ є об’єкт житлової тa нежитлової 
нерухомості, в тому чиcлі його частка.

2. Платники
Згідно з п. 266.1 ПK платниками 

податку є фізичні тa юридичні особи, в 
тoму числі нерезиденти, якi є власника-
ми oб’єктiв житлової тa/або нежитлової 
нерухомості.

У pазі перебування об’єктів нерухо-
мого майна y спільній власності кіль-
кох осіб:

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

2) ... у спільній сумісній влас-
ності кiлькох осіб, aле не поділений 
в натурі, плaтником податку є одна з 
тaких осіб-власників, визначена зa 
їх згодою, якщо iнше нe встановле-
но судом;

3) ... у спільній сумісній влас-
ності кiлькох осіб і поділений мiж 
ними в натурі , плaтником податку 
є  кожна  з  циx осіб  зa належну  їй 
частку.

3. База оподаткування 

Згiдно з п. 266.3 ПК базою оподатку-
вання є загальна плoща об’єкта житло-
вого тa нежитлового нерухомого майна.

Для  фізичних  ос iб  база 
oбчислюється контролюючим органом 
на підставі дaних Державного реєстру 
речових прав нa нерухоме майно.

Юридичні особи обчиcлюють бaзу 
самостійно виxодячи з загальної площі 
кoжного окремого oб’єкта оподаткуван-
ня на підставі дoкументів, що підтвер-
джують право власності на цей об’єкт.

1. Ставки податку для об’єктів жит-
лової та/або нежитлової нерухомості, 
що перебувають у власності фізичних 
та юридичних осіб, встановлюються у 
відсотках до розміру мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) року, за 
1 кв. метр бази оподаткування.

2. Встановити ставки податку на 
нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки для фізичних осіб станом на 
01.01.2019 року в таких розмірах:

а) 0,1 відсотка – для житлового бу-
динку/будинків незалежно від їх кіль-
кості, житлова площа яких перевищує 
300 кв. метрів, різних типів об’єктів жит-

лової нерухомості, в тому числі їх час-
ток (у разі одночасного перебування у 
власності платника податку квартири/
квартир та житлового будинку/будинків, 
у тому числі їх часток) незалежно від їх 
кількості, загальна площа яких переви-
щує 700 кв. метрів. 

в) За наявності у власності платника 
податку об’єкта (об’єктів) житлової неру-
хомості, в тому числі його частки, що пе-
ребуває у власності фізичної чи юридич-
ної особи – платника податку, загальна 
площа якого перевищує 500 кв. м (для 
квартири) та/або 700 кв. м (для будинку), 
ставка податку становить 25 000гривень 
на рік за кожен такий об’єкт житлової не-
рухомості (його частку).

г) Встановити пільгу – для госпо-
дарських (присадибних) будівель – до-
поміжних (нежитлових) приміщень, до 
яких належать сараї, хліви, гаражі, літ-
ні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, 
навіси, котельні, бойлерні, трансформа-
торні підстанції тощо.

3. Встановити ставки податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки для юридичних та фізичних осіб-
підприємців в таких розмірах:

а) 0,5 відсотка — для об’єктів жит-
лової та/або нежитлової нерухомості.

Сільський голова Богдан РЕКЕТЧУК

До відома 
землекористувачів

Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнта індексації норматив-
ної грошової оцінки земель за 2017 рік.

Державна служба України з пи-
тань геодезії, картографії та кадастру 
на виконання статті 289 Податкового 
кодексу України повідомляє: відповід-
но до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ 
«Перехідні положення» Податкового 
кодексу України (в редакції Закону 
України від 07.12.2017 № 2245 – VIII 
«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодав-
чих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надхо-
джень у 2018 році») індекс споживчих 
цін за 2017 рік, що використовується 
для визначення коефіцієнта індек-
сації нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарських угідь, земель 
населених пунктів та інших земель 
несільськогосподарського призна-
чення, застосовується із значенням 
100 відсотків.

Значення коефіцієнта індексації 
нормативної грошової оцінки сіль-
ськогосподарських угідь, земель на-
селених пунктів та інших земель не-
сільськогосподарського призначення 
за 2017 рік становить 1,0.

Коефіцієнт  індексації  норма-
тивної грошової оцінки земель за-
стосовується кумулятивно залежно 
від дати проведення нормативної 
грошової оцінки земель. Коефіці-
єнти  індексації  нормативної  гро-
шової оцінки земель становлять: 
1996 рік — 1,703, 1997 рік — 1,059, 
1998 рік — 1,006, 1999 рік — 1,127, 
2000 рік — 1,182, 2001 рік — 1,02, 
2005 рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, 
2008 рік — 1,152, 2009 рік — 1,059, 
2010 рік — 1,0, 2011 рік — 1,0, 2012 
рік — 1,0, 2013 рік — 1,0, 2014 рік — 
1,249, 2015 рік — 1,433 (крім сіль-
ськогосподарських угідь) та 1,2 для 
сільськогосподарських угідь (рілля, 
перелоги, сіножаті, пасовища, бага-
торічні насадження), 2016 рік — для 
сільськогосподарських угідь (рілля, 
багаторічні насадження , сіножаті , 
пасовища та перелоги) — 1,0, для 
земель несільськогосподарського 
призначення — 1,06.

Нормативна грошова оцінка зе-
мель за 2002, 2003, 2004 та 2006 ро-
ки не індексувалася.

Інформація про намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами

ТОВ СП ”MPV-Юкрейн”має намір отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами.

ТОВ СП ”MPV-Юкрейн” займається вичинкою хутрових шкір.
Керівник підприємства: генеральний директор Константіноу Ніколас.
Поштова адреса та адреса розміщення промислового майданчика: 

77401, вул. Вербова, 9/б, м. Тисмениця, Івано-Франківська обл.
Валовий викид забруднюючих речовин (тонн/рік): метали та їх спо-

луки (заліза оксид) — 0,003; речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок (пил) — 0,102; діоксид азоту — 1,112; оксид азоту — 0,013; оксид 
вуглецю — 0,151; альдегід пропіоновий — 0,030; масло мінеральне — 0,040; 
кислота мурашина — 0,188; формальдегід — 0,063; діоксид вуглецю — 312.

Із зауваженнями щодо роботи даного підприємства звертатися протя-
гом 30 календарних днів до Тисменицької районної державної адміністрації 
за адресою: 77401, м. Тисмениця, вул. Галицька, 17. Контактні телефони: 
(03436) 2-43-37, (0342) 3-03-39.

Оголошення
про проведення громадських слухань що-
до детального плану території земельної 
ділянки для будівництва та обслуговуван-
ня СТО та будівель торгівлі в урочищі «Бе-
резняки» в с. Драгомирчани. З детальним 
планом території можна ознайомитися в 
приміщенні Драгомирчанської сільської 
ради за адресою: с. Драгомирчани, вул. 
Шкільна, 15.

Громадські слухання відбудуться в 
приміщенні Драгомирчанської сільської 
ради через місяць після опублікування да-
ного оголошення.

Втрачені свідоцтво про неповну се-
редню освіту ВА 40635916 та додаток до 
свідоцтва 12 СМ 407765, видані Староли-
сецькою ЗОШ I-III ст. у 2010 році на ім’я 
Турчин Мар’яна Ярославівна, вважати не-
дійсними.
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Переможний кубок з Торговиці
привезли додому волейболісти Старих Кривотул, які разом із командами роти Нацполіції 
особливого призначення Івано-Франківської області, сіл Закрівці та Торговиця стали учасни-
ками волейбольного турніру в пам’ять про загиблого під час виконання службових обов’язків 
на Донеччині правоохоронця Петра Остап’юка.
Загиблого 29 травня 2014 року у збитому теро-

ристами неподалік гори Карачун вертольоті право-
охоронця, односельці увіковічнили саме волейболь-
ними змаганнями, великим прихильником яких був 
Петро Остап’юк. Тоді разом з ним не повернулися на 
ротацію ще п’ятеро бійців-спецпризначенців УМВС 
України в Івано-Франківській області та генерал-ма-
йор Сергій Кульчицький.

Ареною для волейбольних батлів вже вчетвер-
те стала загальноосвітня школа, де колись навчався 
Петро, і на якій на знак шани до випускника встанов-
лено меморіальну дошку. У минулу неділю, 28 січня, 
біля неї відбулася панахида. 

На відкритті турніру слово мали святі отці, де-
путат Верховної Ради України Юрій Тимошенко, депутат обласної ради, заступник міського 
голови Івано-Франківська Олександр Левицький, волонтери та колеги загиблого, директор 
місцевої школи Володимир Курчій, який гостинно приймає змагання та бере активну участь 
у їх проведенні. 

Неабияку звитягу на турнірі продемонстрували волейбольна команда села Старі Кривотули, 
яка у запеклих батлах обійшла суперників та стала тріумфатором цьогорічного меморіалу. Отри-
мувати нагороди — красень-кубок та грамоту —  переможцям була особлива честь. Позаяк для 
старокривотульців участь у цьому турнірі не тільки можливість продемонструвати спортивні на-
вички, а нагода вшанувати пам’ять мужнього сина України.  

Згуртовані в роботі, 
наймайстерніші у спорті

Минулої неділі, 28 січня, це довели учасники збірної команди голів 
сільських рад Тисменицького району під час змагань серед пра-
цівників державних установ та органів місцевого самоврядування 
району, ставши абсолютними лідерами у волейболі, настільному 
тенісі, турнірах із шашок та шахів. 

Районна рада фізкультурно-
спортивного товариства «Колос» 
під орудою Степана Долика, від-
діл молоді та спорту Тисменицької 
районної державної адміністрації 

(начальник Василь Дзудзило) та 
районний комітет профспілки пра-
цівників державних установ й ор-
ганів місцевого самоврядування 
Тисмениччини (керівник Ярослав 
Татарин) щорічно зорганізовують 
такі змагання, аби популяризувати 
серед службовців здоровий спо-
сіб життя. 

Стартом недільним змаганням 
у Тисменицькій загальноосвітній 
школі І-ІІІ ст. з поглибленим вивчен-
ням окремих предметів став уро-
чистий парад, де команди-учасни-
ці районної державної адміністра-
ції, районної ради, голів сільських 
рад та новоствореної Ямницької 

об’єднаної територіальної грома-
ди привітали голова районної ради 
Тетяна Градюк, керівник апарату 
районної державної адміністрації 
Ярослав Татарин, головний суддя, 
голова районної ради фізкультурно-
спортивного товариства «Колос» 
Степан Долик, начальник відді-
лу молоді та спорту РДА Василь 
Дзудзило.

Щирі побажання успіхів та пе-
ремоги найдостойнішому змінили-
ся власне демонстрацією сприт-
ності та навичок гри у волейбол, 
настільний теніс, шашки та шахи. 
У фойє навчального закладу за ша-
ховими та шашковими комбінація-
ми представників команд-учасниць 
спостерігали усі охочі. В той час ко-
ли змагання з настільного тенісу 
проходили у просторому ігровому 
залі Тисменицької дитячо-юнаць-
кої спортивної школи. Традиційно 
найчисельнішою підтримкою убо-
лівальників залучаються гравці у 

волейбол, переможці якого й при-
носять левову частку очок у загаль-
нокомандний залік. 

Першими помірялися сприт-
ністю у волейболі районна рада та 

дебютанти спартакі-
ади —  Ямницька ОТГ. 
Блискавична пере-
мога новачків окри-
лила їх до нових зви-
тяг, бо ОТГ отримала 
ще перемогу над ра-
йонною адміністра-
цією. Непосильним 
«горішком» для них 
стала збірна дружина 
очільників сільських 
рад району, які з пер-

шого волейбольного двобою при-
вернули до себе неабияку увагу 
уболівальників навіть із команд-
суперниць. Просто фортуна обра-
ла того дня злагоджену та добре 
треновану команду сільських голів, 
яка обійшла усіх трьох суперників 
у волейболі. 

Учасники команд у перерві між 
волейбольними партіями встигали 

пограти у настільний теніс, шахи та 
шашки, щоби принести додатко-
ві очки до командної скарбнички. 

Перше місце у настільному те-
нісі та очки команді очільників гро-
мад приніс сільський голова Ста-
рих Кривотул Володимир Назарук, 
що обі грав чотирьох суперників. 
Друге місце тут посів працівник 
РДА Іван Загайко, третім став Олег 

Петришин (ОТГ). 
62-річний сільський голова 

Сільця Богдан Богач став абсо-
лютним переможцем у шашках, 
друге місце дісталося депутатові 
райради Михайлові Ферштею. Тре-
тій результат продемонструвала 
працівниця РДА Тетяна Підлусь-
ка. Переможцем у шахах став де-
путат райради Михайло Ферштей, 
який тут дав фору очільнику Нових 
Кривотул Михайлові Мантуляку і 
той в підсумку посів друге місце. 
Третім став Іван Загайко із Тисме-
ницької РДА.       

Після завершення змістовних 
батлів у кожному з видів змагань 
найвідповідальніша місія з підве-

дення підсумків та визначення при-
зерів була на головному судді. Отож 
переможцем спартакіади-2018 із 
70-ма очками стала команда голів 
сільських рад. Другою стала збірна 
районної ради, яка назбирала 47 
очок. Всього на одне очко коман-
да райдержадміністрації випере-
дила збірну Ямницької ОТГ, яка в 
підсумку стала четвертою. Відтак 
РДА — третя у командному заліку.

Медалі переможцям індиві-
дуальних змаганнях, грамоти та 

красені кубки, що дісталися при-
зерам загальнокомандного заліку, 
того дня стали винагородою за ко-
мандну гру та відмінну спортивну 
форму, яка безперечно відіб’ється 
на продуктивності праці кожного 
службовця.

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА    

Пам’яті захисників 
Донецького аеропорту

25 січня в Івано-Франківську відбувся ІІ-ий турнір з міні-футболу пам’яті Григорія Семани-
шина та захисників Донецького аеропорту. Зорганізувала та провела його громадська ор-
ганізація «Асоціація футболу учасників АТО Івано-Франківської області» за підтримки ГО 
«Спілка сімей загиблих та зниклих безвісти в зоні проведення АТО».
Серед команд-учасниць, 

які демонстрували команд-
ну гру, приємно було бачити 
учасників антитерористичної 
операції Тисменицького ра-
йону: Ярослава Андрусяка з 
Марківців; Миколу Семця (Тя-
зів); Романа Деренька (Черні-
їв); жителів Підлісся: Олега Ці-
цюру; Василя Ціцюру; Дмитра 
Івашка; Михайла Галагуза; Ва-
силя Коровайчука; тисменичан 
Олександра Дуткевича; Сергія 
Рудчука та Ігоря Тихонюка; Ві-
ктора Суса (Слобідка); Андрія 
Петелюка (Пшеничники); Васи-
ля Герулу (Підпечери); Валентина Віргілі (Загвіздя); Тараса Борищака (Тязів). 

Мужні звитяжці об’єдналися у футбольну командну під назвою «Ветерани АТО Тисмениць-
кого району» і змагалися зі своїми побратимами. Розділені на дві групи команди-учасниці про-
тягом турніру провели 12 стикових поєдинків. Хоча тисменицькі атовці не стали призерами зма-
гань, в підсумку посіли п’яте місце, однак отримали масу емоцій від командної злагодженої гри 
та спільно проведеного часу. 

«НІКА-2017» у номінації «Сильні духом» 
Після семирічної перерви в обласний центр Прикарпаття повернулося спортивно-мистець-
ке свято «Ніка». 
Зініційоване у 1999 році, світлої пам’яті Орестом Олексишиним —  спортивним коментатором, 

членом Національної спілки журналістів України, президентом Асоціації спортивних журналістів 
Прикарпаття, втілене командою однодумців, дійство відзначало спортивну еліту Прикарпаття: 
кращих спортсменів та діячів за вагомі досягнення у спорті. Приємно, що спортивна громадськість 
краю, за підтримки керівництва області та міста відновили славну традицію – вшановувати кра-

щого спортсмена і спортсменку, ветерана спорту, кра-
щого вчителя фізичного виховання чи мецената спорту. 

Минулої п’ятниці, 26 січня, у Івано-Франківському 
музично-драматичному театрі імені Івана Франка за ши-
рокого представництва людей, причетних до розвитку 
та популяризації спорту, вручено традиційні статуетки 
богині Перемоги — Ніки та спеціальні дипломи лауре-
атам у 13-тьох номінаціях. 

Гордимося, що переможцем у номінації «Сильні ду-
хом» оргкомітет визначив тисменичанина Василя Петру-
ніва. Нагороди паралімпійцеві вручав заступник голови 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ярос-
лав Паранюк.  Згодом у соцмережі Фейсбук чиновник 

зізнався, що йому випала велика честь, відзначити номінанта спортивної нагороди, сильну духом 
людину — учасника Паралімпіади, срібного призера 
чемпіонату Європи Василя Петруніва: «Завдяки на-
полегливості, незламній волі до перемоги та само-
відданій праці Василь вкотре доказав всьому світу, 
що сила духу українських спортсменів непереможна. 
На міжнародній арені він із впевненістю представ-
ляє нашу область та країну. Спортивні досягнення 
Василя для наших співвітчизників стали справжнім 
подарунком, заохочують молодь до занять спортом 
та прославляють Прикарпаття. Бажаю йому насна-
ги та успіху у всіх починаннях. Хай нові перемоги та 
досягнення тішать наш частіше!»

Приєднуються до привітань усі краяни, поза-
як цей сильний духом чоловік доводить нам, що маючи віру в себе, будь-яка вершина під силу.  

Фото Миколи МАЦЮКА  

Василь Назарук з трофеями 
старокривотульської команди

Команда районної ради з організаторами

Організатори та переможці спартакіади — очільники громад: Андрій Мельник 
(Слобідка), Анатолій Лущак (Ст. Лисець), Володимир Назарук (Ст. Кривотули), 
Петро Кашуба (Добровляни), Оксана Шалаута (Узин), Михайло Мантуляк (Нові 

Кривотули), Юрій Веркалець (Колодіївка), Богдан Богач (Сілець)
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Вітаємо!
День народження — свято особливе 

для кожного з нас. Воно сповнює кожного 
святковим настроєм, радістю. Тож з цієї 
нагоди районна рада та райдержадміні-
страція щиро здоровлять:

КУРІЯ Михайла Мирославовича, 
3.02.1970 р. н., сільського голову с. Чу-
калівка;

ОПАР Лесю Іванівну, 3.02.1982 р. н., 
головного спеціаліста служби у справах 
дітей районної державної адміністрації;

МАНДИБУРА Степана Володимиро-
вича, 4.02.1966 р. н., заступника голови 
районної державної адміністрації;

П’ЯТНИЧУКА Олега Михайловича, 
4.02.1992 р. н., начальника відділу з пи-
тань надзвичайних ситуацій та цивільно-
го захисту населення районної державної 
адміністрації;

БОЙКО Наталію Михайлівну, 5.02.1976 
р. н., сільського голову с. Підлісся;

ДЗУДЗИЛА Василя Миколайовича, 
7.02.1958 р. н., начальника відділу у спра-
вах молоді та спорту районної державної 
адміністрації;

ДЕМ’ЯНЦЯ Ярослава Дмитровича, 
8.02.1958 р. н., депутата районної ради;

МІСЮРАКА Богдана Дмитровича, 
9.02.1961 р. н., директора ТзОВ «Маяк» 
(с. Клубівці);

ПЕТРІВ Галину Валеріївну, 9.02.1963 р. 
н., секретаря виконавчого комітету Брат-
ковецької сільської ради.

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

Вітаємо!
Колектив Тисменицького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-

ді щиро вітає із Днем народження колегу, фахівця з соціальної роботи
Наталію Михайлівну ДАНИЛЮК.

Бажаємо щедрої, доброї долі,
Щоб світла в житті було завжди доволі,
Щоб тішились чистими барвами світу —
Від сонця, від неба, весняного цвіту.
Домашнього миру, любові, уваги,
Від друзів — тепла, в колективі — поваги.
Хай збудуться мрії, не гасне надія!
Хай щастя на обрії завжди зоріє!
Многая літа!

Офіційно

Хибний виклик може коштувати комусь життя
Дуже часто до пожежно-рятувальної служби міста надходять повідомлення з прохан-

ням про допомогу від мешканців, котрі потрапили в різні надзвичайні ситуації. Проте серед 
таких викликів, на жаль, часто зустрічаються неправдиві. З початку року в Тисменицькому 
районі зареєстровано сім викликів, з яких два виявилися хибними. Подібні повідомлення 
є суттєвою проблемою для оперативно-рятувальної служби.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути більш свідомими і без по-
треби не телефонувати за номером «101». Адже іноді, поспішаючи на вигадані чиєюсь 
уявою «загорання» чи «пожежу», працівники рятувальної служби не можуть оперативно 
надати допомогу тим, хто потребуватиме її насправді. Адже перенаправлення підрозділів 
з одного виклику на інший завжди призводить до втрати дорогоцінних хвилин, від яких 
може залежати життя людини.

Тисменицький районний відділ У ДСНС України нагадує «жартівникам», які обрали 
для розваг телефон екстреної допомоги, що їх дії підпадають під адміністративну та кри-
мінальну відповідальність. Та звертається з проханням серйозно відноситися до роботи 
рятувальників і думати про наслідки, до яких може призвести хибний виклик.

Шановні громадяни Тисменицького району! Пам’ятайте про те, що набираючи номер 
телефону екстреної служби і повідомляючи хибний виклик, ви не тільки порушуєте закон, 
але й, можливо, ризикуєте життям інших людей. А також поясніть дітям можливу відпо-
відальність за їхні вчинки.

Ігор ДМИТРІВ, начальник Тисменицького РВ УДСНС

З щирою вдячністю
Уночі проти 28 жовтня 2017 року мою родину спіткала біда — пожежею знищено наш 

будинок у селі Сілець. 
Хочемо висловити слова вдячності усім, хто долучився до ліквідації її наслідків: то-

дішньому сільському голові Богданові Богачу, знайомим та друзям, які до нашого приїзду 
(ми проживаємо в обласному центрі) разом із пожежними намагалися урятувати майно, а 
згодом вже посприяли будівельними матеріалами. Днями із Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади, куди після минулорічних виборів увійшов Сілець, надійшла звістка про 
виділення мені 2 тонн цементу та 106 листів шиферу. 

Відтак маю надію навесні спільно з родиною приступити до відбудови будинку на 
батьківському обійсті. 

Ще раз щира вдячність усім за небайдужість та крок доброчинства.

Михайло ЯРЕМЧУК 

  ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

Як одягати дітей під час морозів
У зв’язку із холодом звертаємо 

увагу батьків на дотримання фізіоло-
гічних та гігієнічних вимог щодо одягу 
дітей. Основна вимога — дитина має 
бути одягнена відповідно до темпе-
ратури на вулиці та до того, наскіль-
ки жваво вона рухається на дворі.

Взимку, при температурі повітря 
від –4 до –10°С і швидкості вітру до 

2 м/сек. дітей необхідно одягати у 
чотири-п’ять шарів одягу. При цьому 
рекомендуються рухливі ігри серед-
ньої інтенсивності. При температурі 
повітря нижче –16°С або швидкості 
вітру понад 7 м/сек. прогулянки для 
дітей не рекомендуються.

Чим старша і активніша дити-
на, тим менше потрібно її кутати, 

вона і так не змерзне, якщо багато 
рухатиметься. Але якщо одяг буде 
тісним, то кров не буде нормально 
циркулювати, а це збільшує ризик 
обмороження. Не забувайте, що най-
вища тепловіддача біля голови, рук 
і ніг. Тому особливо важливо подба-
ти про теплі шапку, шарф, рукави-
ці і взуття.

Одяг дитини дуже важливий для 
профілактики та запобігання застуд-
них захворювань, правильно підібра-
ний одяг — запорука її здоров’я!

ОГОЛОШЕННЯ 
Виконавчого комітету Тисменицької міської ради 

про проведення конкурсу з визначення виконавця надання послуг 
з вивезення побутових відходів на території міста Тисмениця

1. Найменування, місцезнаходження організато-
ра конкурсу. Виконавчий комітет Тисменицької міської 
ради, Україна, 77401, Івано-Франківська обл., м. Тисме-
ниця, вул. Галицька, 32.

2. Підстава  для  проведення  конкурсу. Рі-
шення виконкому Тисменицької міської ради від 
30.01.2018 р. «Про проведення конкурсу з визна-
чення виконавця послуг з вивезення твердих по-
бутових відходів на території м.Тисмениця».

3. Місце проведення конкурсу: 77401, Івано-Фран-
ківська область, м. Тисмениця, вул. Галицька, 32, зал 
засідань. 

Дата:  5 березня 2018 року. 
Час: 14.00. 
4. Прізвище та посада, номер телефону особи, в 

якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з 
вивезення побутових відходів: Ковальчук Сергій Дми-
трович – голова конкурсної комісії, заступник місько-
го голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
тел.: (03436) 2-44-54 з понеділка по четвер з 08.00 до 
17.15 та п’ятниця з 08.00 до 16.00.

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 
5.1. Наявність матеріально-технічної бази.
5.2. Вартість надання послуг у гривнях.
5.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення 

побутових відходів. 
5.4. Наявність працівників відповідної кваліфікації 

в достатній кількості для надання послуги з вивезення 
побутових відходів; 

6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та 
вимоги щодо якості надання послуг згідно з критері-
ями, що визначаються відповідно до Правил надання 
послуг з вивезення побутових відходів.

Орієнтовні річні обсяги вивезення твердих побуто-
вих відходів – 20 тис. куб. м.

7. Для участі в конкурсі учасник конкурсу надає 
на розгляд конкурсній комісії: заяву про участь в кон-
курсі; копії установчих документів, завірені належним 
чином; документи, які засвідчують повноваження пред-
ставника; інформацію послуг згідно з критеріями та 
фінансовий стан.

8. Характеристика території, де повинні надавати-
ся послуги з вивезення побутових відходів: територія 
міста Тисмениця. 

Загальна кількість населення м.Тисмениця – 9398 
осіб.

Кількість дворогосподарств – 2348.
Кількість багатоквартирних житлових будинків – 

23, кількість квартир – 810.
Перелік вулиць: Вишенського, Б. Лепкого, Кня-

гиницького, Кокорна, Крушельницької, Лесіва, Мар-
товича, Г.Артемовського, Монастирська, Невідомо-
го Солдата, Гоголя, Наливайка, Вірменська, Запо-
різька, Площа Ринок, Пшениківська, Федьковича, 
Вербова, Колійова, Курбаса, Лесі Українки, М. Під-
гірянки, Франка, Чорновола, Шевська, Яремчука, 
Богуна, Волосенків, Горбаля, Грушевського, Данила 
Галицького, Довженка, Зелена, Молодіжна, Орлика, 
Островського, Сагайдачного, Серафимовича, Сте-
фаника, Стуса, Липова, Б.Хмельницького, Височа-
на, Вільшанецька, Довбуша, Набережна, Полуботка, 
Поповича, Січових Стрільців, Америка, Івасюка, Сі-
чинського, Слобода, 8 Березня, Кушнірська, Мазе-
пи, Голуба, Пільна, Рибацька, Сірка, Незалежності, 
Об’їзна, Сонячна, Коломийська, Вісконта, Шевчен-
ка, К.Левицького, Галицька.

Наявність контейнерів: 81 шт.
Об’єм контейнерів: 56,7 м3. 
Загальна кількість підприємств, установ та орга-

нізацій: 34 шт.
Характеристика під'їзних шляхів: дорожнє полот-

но з асфальтно-бетонним покриттям, підсипка з щебе-
ню та відсіву, ущільнений ґрунт із щебенем та піском.

9. Характеристика об’єкту поводження з побуто-
вими відходами. Полігон твердих побутових відходів 
поблизу села Рибне, Тисменицького району, Івано-
Франківської області.

10. Способи, місце та кінцевий строк подання кон-
курсних пропозицій.

Заяви приймаються за адресою: 77401, Івано-Фран-
ківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 32. 

Режим роботи: з понеділка по четвер з 08.00 до 
17.15, п’ятниця — з 08.00 до 16.00.

Конкурсні пропозиції учасників повинні пода-
ватися особисто або поштою конкурсній комісії у 
конверті, на якому зазначаються повне наймену-
вання і місцезнаходження організатора та учас-
ника конкурсу. 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 
05.03.2018 року до 12.00.

Дочірне підприємство «Спецзалізобетон» відкритого 
акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 
для Дільниці видобування та Дільниці дроблення

На майданчику Дільниці видобування (Івано-Франківська обл., Тисменицький 
р-н, с. Побережжя) розміщене одне стаціонарне джерело викиду, яке викидає у 
атмосферне повітря одну забруднюючу речовину в загальній кількості 23,062524 
тонн на рік.

На майданчику Дільниці дроблення (Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. 
Побережжя) розміщено двадцять стаціонарних джерел викидів, які викидають у атмос-
ферне повітря сім забруднюючих речовин в загальній кількості 50,072266 тонн на рік.

Детальну інформацію можна отримати у інженера з охорони праці Чекіса Романа 
Ярославовича, тел.: (0342) 58-37-99.

Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднюючих речовин направляти у 
письмовому вигляді в Тисменицьку районну державну адміністрацію (м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 17) протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення.

Продукти «з базару». Чи воно того варте?
Що може бути поганого в тому, 

щоб із самого ранку вийти на стихій-
ний ринок та купити м’ясо, м’ясні ви-
роби, рибу, молоко чи сметану? Зручно 
і швидко… Але не завжди корисно!

Продукти, що не пройшли вете-
ринарно-санітарної експертизи й про-
даються із землі, із необладнаного 
автотранспорту, в антисанітарних 
умовах, несуть у собі чималу загро-
зу, можуть стати причиною гострих 
інфекційних шлунково-кишкових за-
хворювань, особливо у дітей, людей 
похилого віку, із ослабленим імуніте-
том, вагітних.

У нас і раніше люди віддавали пе-
ревагу базарам, а не супермаркетам 
та гіпермаркетам, мовляв, у останніх 
ціни захмарні. З падінням доходів на-
селення на ринок вирушила велика 
частина уже й клієнтів «цивілізованих 
магазинів». Але якщо купівля овочів 
та фруктів на ринках — справа більш-
менш прийнятна, молочних продуктів, 
м’яса, риби переводить таких покуп-
ців у так звану «групу ризику».

Основну увагу хотілося б зверну-
ти на небезпеку купівлі споживачами 
м’ясних, рибних, грибних товарів, ово-

чевих консервацій домашнього виго-
товлення, які також реалізуються на 
стихійних ринках. Усі ми добре зна-
ємо, що в 2017 р. на території України 
зафіксовано чимало випадків боту-
лізму, на жаль, частина із них закін-
чилась летальними наслідками, при-
чиною яких крім в’яленої риби було 
споживання неякісних консервацій. А 
про яку якість можна говорити, якщо 
вони реалізуються під дією прямих 
сонячних променів, з грубим пору-
шенням температурних параметрів 
і технологій приготування. Продав-
ці на стихійних ринках не отримують 
жодних дозволів від адміністрації та 
інших служб, тож можуть бути носія-
ми інфекційних захворювань, зокре-
ма туберкульозу. У випадку отруєння 
продуктами з такого базару потерпі-
лому не буде на кого пред’явити по-
зов до суду.

Продукти мають продаватися 
на спеціально обладнаних ринках, 
на яких встановлене холодильне об-
ладнання і проводиться конт роль 
якості продукції. Закон вимагає: 
сировина та харчові продукти тва-
ринного походження підлягають 

обов`язковій ветеринарно-санітар-
ній експертизі, яку проводять тільки 
в державних установах — лабора-
торіях ветеринарно-санітарної екс-
пертизи, що є гарантією придбання 
якісної і безпечної продукції. Торгів-
ля із землі взагалі суворо забороне-
на. Місць на ринках вистачає, але 
торговцю на дорозі не треба спла-
чувати за оренду торгового місця, 
ринковий збір, там великі потоки 
людей, можна торгувати, не здаю-
чи продукцію на лабораторні дослі-
дження, при цьому ігноруючи пи-
тання безпеки та якості продукції, 
котру реалізують людям.

Перед тим, як щось купувати на 
стихійному ринку, потрібно добре по-
думати, чи варто економити декілька 
гривень, а потім у інфекційній лікарні 
витрачати в кілька разів більше? А 
занадто ощадливим покупцям варто 
пам’ятати застереження Держпрод-
споживслужби, що купівля продуктів 
на землі — великий ризик.

Тож знову звертаємося до меш-
канців Тисмениччини із закликом не 
купувати продукти харчування в міс-
цях стихійної торгівлі та застерігаємо 
від небезпеки, яка пов’язана із вжи-
ванням продуктів «з базару».
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Об’єднала милуванська Розколяда
Кожен рік українців розпочинається з особливого свята — народження Спасителя 
світу. Він нагадує нам про безмежну Господню любов і об’єднує сім’ї у святвечір-
ній молитві. Саме такою єдиною родиною зібралася громада села Милування, щоб 
провести різдвяну феєрію колядок — Розколяду.

28 січня сільський клуб перетворився у га-
мірну хазяйновиту хату, де Господиня (О. Лобур) 
та Господар (Р. Зінько) приймали колядників, 
пригощали домашніми смаколиками. Господарі 
віншували добром, а малеча (К. Парипа, М. Па-
рипа) дарувала щиру колядку та свої усмішки.

Колядками, побажаннями свято відкрили 
юні милуванчани (учні 8-9 класу). Розмаїття 
різдвяних колядок демонстрували жіночий 
та чоловічий аматорські колективи села, які 
представили глядачам композицію «Від Різд-
ва до Йордану». А відтак запросили милуван-
ську Маланку та інших героїв цього дійства, 
у виконанні молоді. Таке театралізоване дій-
ство не залишало байдужими глядачів, адже 
маланкування в Милуванні має свої особли-
вості і є неповторним у своїй традиції серед 
навколишніх сіл. Маланкувати ходять тіль-
ки неодружені хлопці й тільки до тієї оселі, 
де живе дівчина. Маланкують до 12 години 
ночі, а опісля поважні ґазди від хати до хати 

ідуть із колядою-вісткою про Старий-Новий 
рік. Наступного дня, коли починає світати, 
йдуть посівати зерном-добром малі хлопчи-
ки-засівальники. Достатком та здоров’ям за-
сіяв присутніх С. Чабан. З побажанням миру, 
злагоди звернулися до односельчан сільський 
голова М. Татарин, завідуюча клубу Г. Зінько 
та завбібліотекою Г. Бубна. На завершення 
дійства зі словами вітання та подяки звер-
нувся до учасників Розколяди директор на-
вчально-виховного комплексу В. Зарицький.

Свято закінчилося бурхливими оваціями 
залу, адже неможливо залишитись байдужим, 
бачачи єднання поколінь, давніх обрядів, лю-
бов до свого минулого і працю задля його 
збереження у майбутньому. Зрештою, підне-
сена нота патріотизму і любові до Творця, яка 
лунала впродовж усієї Розколяди, ще довго 
звучатиме у душах глядачів.

Олександра ЛОБУР

Колядує Ямницька музична школа
Протягом січня концертне життя Ямницької ДМШ вирувало надзвичайно 
яскравими подіями. Учні школи брали активну участь в мистецькому житті 
не тільки села, але й мали змогу виступити на одній сцені поряд з великими 
артистами в обласному центрі.

У період Різдвяних і Новорічних свят 
до Івано-Франківська завітав Національ-
ний заслужений академічний український 
хор ім. Г. Верьовки, учасники якого при-
готували містянам приємний подарунок 
— великий концерт «Різдво іде по світу». 
Колектив зачарував виконанням коля-
док, граційними танцями у виконанні хо-
реографічної групи та віртуозною грою 
оркестру народних інструментів. До му-
зичних привітань долучився зведений 
хор Ямницької ДМШ під керівництвом 
Світлани Бойко. Це стало справжньою 
подією в житті учнів. Діти виконали ко-
лядку «Добрий вечір, люди» в супрово-
ді троїстих музик. З їх уст також пролу-
нали щирі віншування з побажаннями 
здоров’я, щастя, миру та добра.

Наступним етапом став концерт у 
ДМШ рідного села «Ямницька розколя-
да», на якому всі присутні мали змогу сер-
цем і душею доторкнутися до Різдвяного 
дива у вигляді захопливого музичного дій-
ства. Глядачі насолодилися різноманітним 
виконанням колядок, щедрівок та віншу-
вань за участю учнів та викладачів школи.

Концерт розпочався колядкою «До-
брий вечір, люди» Л. Горової у виконанні 
зведеного хору (Світлана Бойко, концерт-
мейстер Наталія Маришко), подарувавши 
глядачам неймовірно святковий настрій. 

Чарівними голосами та щирим співом 
зачаровували всіх присутніх найменша 
учасниця свята Вікторія Саміла («Свят-
вечір», музика М. Ведмедері, слова Н. 
Гуменюк), ансамбль молодших класів 
(«Христос родився») та Анастасія Бод-
нарчук («Щедрий вечір, Україно моя», 
музика М. Ведмедері, слова М. Косо-
вича) класу Світлани Бойко. 

Різдвяні свята є найулюбленішими 
для учнів школи, тому вони з особливою 
старанністю не тільки співають колядки, 
а й виконують їх на своїх музичних ін-
струментах. Найвідоміші колядки — «Но-
ва радість стала», «Ой сивая зозулень-
ка», «В Вифлеємі днесь новина», «Бог ся 

рождає», «Христос родився», «Бог пред-
вічний», «Нова радість стала» в обробці 
Б. Шиптура прозвучали у виконанні учнів 
фортепіанного відділу: Богдани Гандери 

(Уляна Федорів), Христини Каляндрук 
(Наталія Маришко), Вікторії Савуляк та 
Мар’яни Бибик (Галина Федунишин), Анас-
тасії Мицько (Ольга Неволіна), Оксани 
Петрів та Вероніки Обух (Уляна Федорів), 
Вікторії Гойсан (Галина Федунишин), Софії 
Гнатишин (Ольга Неволіна). Справжнім 
подарунком став вихід на сцену родин-
ного тріо — двох сестричок Марії і Марти 
(фортепіано) та їх матері Лілії Базюк (ко-
лишньої випускниці ДМШ). Вони щиро й 
проникливо виконали колядку «В Вифле-
ємі тайна стала» (Галина Федунишин).

Передати настрій чарівної зими вда-
лося Ірині Салій твором Л. Затуловсько-
го «Казковий ранок», а також ансамблю 

саксофоністів із колядкою «Бог пред-
вічний народився» (Андрій Павлусик, 
концертмейстер Наталія Маришко). У 
виконанні дуету бандуристів (Катерина 
Шозда, Тетяна Деркач) натхненно про-
звучала колядка «Різдво Христове» (му-
зика В. Камана, слова О. Качан). У су-
проводі чарівних ангелят (Оля Кашлюк, 
Анна Брунько, Алла Галюк) ансамбль 
бандуристів виконав «Колядку» та пісню 
«Прилетіли ангелята» (Марія Павлусик).

До музичних вітань долучилися Ан-
на Риснюк з колядою «Бог ся рождає» 
О. Нижанківського, ансамбль баяністів 
зі «Святою ніччю» в обробці Ю. Ліхачо-
ва (Зоряна Димашок) та тріо скрипалів 
з «Чудесною зіркою» (Галина Гринчук, 
концертмейстер Уляна Федорів).

Свіжих емоцій додали «Сніжний блюз» 
та «В’язанка різдвяних мелодій» у виконан-
ні ансамблю гітаристів (Ігор Присяжнюк).

Окрасою музичного свята став ви-
ступ вокально-інструментального ан-

самблю викладачів Ямницької ДМШ 
(Світлана Бойко), які порадували всіх 
присутніх щирим, мелодійним співом. 
На завершення концерту з привіталь-
ним словом виступили директор шко-
ли Світлана Бойко та начальник від-
ділу культури Ямницької ОТГ Христи-
на Попадинець, побажавши присутнім 
миру, добра, здоров’я та Божого бла-
гословення.

Сценарій концерту підготувала Іри-
на Тутка.

Завершальним акордом став ви-
ступ зведеного хору Ямницької ДМШ, 
вокально-інструментального ансамб-
лю викладачів та учениці Анастасії Бод-
нарчук (Світлана Бойко) на І Ямницькій 
розколяді, яка відбулася 28 січня. Свято 
пройшло яскраво та незабутньо. Під-
твердженням цього стали щирі оплески 
та радісні посмішки глядачів.

Ірина ТУТКА

Різдвяні свята — 
є що згадати

У часі Різдвяних свят Христос завітав у кожну нашу домівку, 
у наші серця. Смачною була Свята вечеря, солодкою вда-
лась кутя, падали різдвяні дощі, морозило на Василія. А як 
гарно було у нашому клубовецькому храмі — пишні ялин-
ки, вертепна шопка і врочиста Служба Божа. У Клубівцях 
від Хаток до Таборищів, з Берегів аж на Помірки дзвеніла 
коляда, грали вертепи, ходили браті-сестриці, під вікнами 
щедрували діточки. Усе як годиться на Різдвяні свята. Є 
що згадати… Власне з такої «згадки» розпочалася 28 січня 
в Клубівцях сільська розколяда «Велична святість Різдва».

З привітальними словами та най-
щирішими побажаннями звернувся 
до односельчан сільський голова 
Богдан Рекетчук. Він висловив вдяч-
ність від громади за сприяння у роз-
витку інфраструктури села Клубівці 
депутату Верховної Ради Михайлу 
Довбенку, депутату обласної ради 
Михайлу Королику та депутату ра-
йонної ради Юрію Проценку. Щире 
віншування виголосив студент ре-
жисерського факультету Калуського 

коледжу культури і мистецтв Павло 
Баб’як. Потім на сцену вийшов цер-
ковний хор і виконав колядки: «Бог 
ся рождає», «Що за радість», «Ой на 
Україні», «Нове чудо», «Нова радість 
стала».

Потішили глядачів діти-засіваль-
ники — учні 3 класу — такими глибоки-
ми словами, так дзвінкоголосо і мило, 
що аж дух перехоплювало. Пораду-
вав глядацьку громаду вертеп школя-
рів — учнів 7 класу. Вони талановито 

і щиро донесли і розкрили біблійну 
правду про народження Ісуса Христа 
й ті важкі випробування, які пережила 
Пресвята Родина.

Позитивного настрою додала всім 
учениця 4 класу Оксана Марцінко, ви-
конавиця колядок «По всьому світу», 
«Щедрий вечір». До святкового дій-
ства долучилася талановита молодь: 
Роман Середюк, Тарас Пронюк, Іван 
Палагіцький, Олег Антошків, Надія 
Пронюк, Тарас Козак та Оксана Овчар-
чин. Після кожної колядки лунали він-
шівки і привітання.

Кульмінацією розколяди став 
вихід веселої і бешкетної Маланки. 
Навіть у Різдво без жарту ніяк. Дійо-
ві особи файно і забавно відтвори-
ли дійство. Завершальним акордом 
була спільна «Нова радість стала», 
яку колядували цілою громадою. 
Дякуємо Богу за все і за цю розко-
ляду. Хай це багатство духовне не 
минає ніколи.

Світлана СЛУПСЬКА, 
художній керівник 

народного аматорського гуртка
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Перша Розколяда 
в першій ОТГ

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Як заведено, дійство розпочалося 

колядою «Нова радість стала…» у вико-
нанні всіх учасників розколяди та всіх, 
хто зібрався на шкільному подвір’ї. Дири-
гував художній керівник народної хоро-
вої капели «Дзвін» імені Романа Долчука 
Ярема Павлик. Тепло привітав колективи, 
гостей та глядачів голова об’єднаної гро-
мади Роман Крутий. Долучилися до при-
вітань і керівники Тисменицького району 
– голова районної ради Тетяна Градюк 
і перший заступник голови райдержад-
міністрації Володимир Заник. Благосло-
вили всіх учасників священнослужителі 
на чолі з протопресвітером Єзупільсько-
го деканату УГКЦ Богданом Курилівим.

Дзвінкими чистими голосами веду-
чі Христина Шпільчак і Станіслав Пав-
лів оголошували учасників Розколяди, 
а по завершенні виступів Роман Крутий 

вручав подяки за участь у заході керів-
никам колективів і окремим учасникам. 
Першими на сцену вийшли гості – про-
фесійні музиканти з хорового колективу 
«Просвіта» викладачів музичних шкіл 
району, яким керує директор Ямниць-
кої ДМШ Світлана Бойко – з колядами 

«Дзвони дзвонять», «Бог ся рождає», «У 
надії Божа мати», віншувальною «Будьте 
здорові». С. Бойко виходила на сцену ще 
двічі – як керівник дитячого хорового 
колективу музичної школи та разом з 
колегами, в складі вокального колек-
тиву викладачів ДМШ. Потішила своїм 
вокалом, виконавши композицію «Ще-
дрий вечір, Україно!» володарка титулу 
«Творча особистість року» цьогорічна 
випускниця ДМШ Анастасія Боднарчук.

Ефектним виявився виступ вокаль-
ного ансамблю дівчат Ямницького НВК, 
створений викладачем музичного мис-
тецтва школи Христиною Пинчук.

Ще одна креативна ямничанка, хо-
реограф Галина Бибик уже багато років 
плідно працює з сілецькими дітлаха-
ми очолюючи фольклорний колектив 
«Вишиванка» та дитячий театр-студію 
«Літопис». Зі своїми вихованцями во-
на поставила цілу Різдвяну виставу, яка 
навіть дещо виходить за рамки тради-
ційного вертепу. І цю виставу глядачі 
подивилися на Розколяді. А сілецький 
хор церкви Різдва Христового на чолі 
з Василем Величком виконав коляди 
«Різдвяна ніч» та «Радість нам ся являє».

Як звикле, високим професійним 
рівнем відзначався виступ титулованої 
та знаменитої народної хорової капели 
«Дзвін» під керівництвом Я. Павлика. А 
ямницькі вокальні ансамблі «Калина» 
(жіночий) та «Відродження» (чоловічий), 
якими опікується Євген Галька, коляду-
вали спільно, утворивши на сцені ніби ще 

один хоровий колектив. Із за-
пальними «Голубкою» та «Гу-
цулкою на царинці» виступив 
перед односельчанами ще 
один добре знаний ямниць-
кий колектив – ансамбль на-
родного танцю «Ямничанка» 
на чолі з Ярославом Семко-
вичем. Ніби, як зараз кажуть, 
«не формат», але танцюваль-
ні номери прогнозовано по-
жвавили програму.

Видовищними та цікави-
ми публіці були виступи вер-

тепу «Вифлиємська зоря» з Павлівки 
(керівники Олександра Боднар і Володи-
мир Савчук) і тязівського творчого утво-
рення «Театральна Скриня» (керівники 
Світлана Желюк та Оксана Ковальчук). 
У їхньому арсеналі – успішні виступи в 
Харкові на вертеп-фесті «Від Харкова по 

Карпати Україна – наша мати!». До ре-
чі, це гасло організатори якраз запози-
чили зі сценарію павлівського вертепу. 
Готуючись до фесту на сході, колектив 
суттєво осучаснив програму, ввівши до 
неї не лише персонажів з української іс-
торії (Володимира Великого, Ярослава 
Мудрого, Богдана Хмельницького), а й 
захисників України – Козака (саме з йо-
го вуст звучать слова, що стали слога-

ном фестивалю), Бійця АТО, 
а також трансформувавши 
Жида в Депутата-корупціо-
нера. А тязівська Маланка 
– то мережка народних до-
тепів та примовок.

Розчулили глядачів ма-
ленькі солістки, зокрема зі-
брані в тріо Христиною По-
падинець найменші учасни-
ці концерту Іванка Мандзюк, 
Іванка Бойко та Іванка Кри-
штоф, які заспівали колядку 
«На Різдво Христове Ангел прилетів». 
Концер завершувався сольними висту-

пами тязівчан Марини Сербин, Вікторії 
Музики, Марії Криси, Андрія Дорошен-
ка. А фінальним акордом став виступ 
уродженки Ямниці й павлівської неві-
стки Христини Попадинець з піснею 
«Різдвяна ніч» та її подячними слова-
ми й віншуванням. Суттєво відзначити, 
що талановита співачка, скрипалька, 
керівник церковного хору, Х. Попади-
нець дебютувала на  ямницькій Розко-
ляді в новому статусі – завідуючої від-
ділом культури виконавчого комітету 
ОТГ. Дебют виглядає вдалим. Перше 
масове дійство в об’єднаній громаді 
подарувало людям позитивні емоції, 
послужило згуртуванню і зобов’язує 
– не понижувати градус.

Володимир ЗАНИК
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в кого кожуха нема
 Закінчення. Поч. №№ 3, 4

Шили й різні безрукавки. Камізель-
ки могли бути сірого, коричневого та чор-
ного кольорів. Деякі жіночі камізельки 
обкладалися смушком і оздоблювали-
ся крижикуванням, а чоловічі — лише 
облямовувалися, але вони обов’язково 
повинні були мати дві кишеньки. Старші 
ремісники, яким вже хотілося більше те-
пла, носили кожухові штани, які назива-
лися мишини. Шилися ці штани із низь-
кошерстних (переважно собачих) шкір.

Утеплені футрами, кожушками, ка-
мізельками, шапками і мишинами, куш-
нірі взимку отримували невеликий від 
роботи перепочинок. Святкували різд-
вяно-новорічні свята, вечорами деякі 
полюбляли заграти собі в карти, пороз-
казувати про ріжні життєві трафунки, а 
інколи й щось прифантазувати. Непере-
вершеним фантазувальником був кушнір 
пан Василь. Не раз просили його розпо-
вісти про тоту звізду, яку він тримав у 
куфрі. Зірка слугувала панові Василеві 
за лямпу, освітлювала цілу хату, а ще й 
до того давала досить відчутну еконо-
мію на нафті, хоча він казав, що і нафта 
в нього била фонтаном на городі. Але 
прийшов до пана Василя постерунко-
вий і сказав, що на небі недорахувалися 
одної зірки, то він мусить випустити її з 
куфра. Так позбувся свого світелка пан 
кушнір. Але фантазія у пана Василя бу-
ла невичерпна й він далі продовжував 
зачаровувати своїх слухачів, які, зда-
валося, що готові повірити у всі його 
розповіді. Дуже поважали тоді австрій-
ського цісаря Франца-Йосифа й часто 
згадували його в розмові. Пан Василь 

теж любив розповісти свою історію з 
цісарем. Якось малий Василь бавився з 
іншими дітьми у фосі при дорозі, і саме 
в цей час через Тисьменицю проїздив 
Франц-Йосиф. Цісареві так сподобалося 
«слічне дзєцко», що він захотів забрати 
його з собою до Відня, але Васильковий 
тато сказав, що він свою дитину нікому 
не віддасть.

…За святами, за розмовами й корот-
кими зимовими днями приходила весна 
й знову треба було готуватися до такої 
нелегкої ремісничої справи.

На великих кушнірських підпри-
ємствах теж у сезон кипіла робота. На 
кінець тридцятих років у Тисьмениці 

працювала одна з найбільших фабрик 
Польщі «Фабрика виробів білошкірних». 
У кращі часи на підприємстві було до 
200 робітників. У 1936 році на фабриці 
виправили 210 000 баранячих шкір, а 
працювали 60 осіб. Ще була у місті «Фа-
брика шкір хутряних фірми Крейніс». Тут 
займалися винятково ушляхетненням 
(імітацією під дорогі хутра) і фарбуван-

ням баранячих шкір. На цьому підприєм-
стві працювало від 70 до 80 робітників. 
Тисьменицькі цехові кушнірі об’єдналися 
у товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Підприємства кушнірські». Во-
ни займалися ушляхетненням бараня-
чих шкір і пошиттям хутрових шапок.

До ушляхетнених відносилися нутрієти 
і біберолі. Перші — це баранячі шкіри, 
фарбовані у світло-коричневий колір і 
стрижені до висоти попередньо вирівня-
ної вовни 15-18 міліметрів; другі — уже 
фарбовані в темно-коричневий колір і 
стрижені до 14-21 міліметра. Особливо 
відомою була фірма М. Корна. На фа-
бриках стали застосовувати поряд із 
«хлібною» й хімічну виправу, а у штат 
робітників була введена посада лабо-
ранта-хіміка.

Прихід «золотого вересня» повністю 
змінив життя міста. Фабрики націоналі-
зували, у кушнірів відібрали сировину й 
поставили їх поза законом. Не допоміг 
би й суд, у якому колись старалися ви-
рішувати свої спірні питання тисьмени-
чани. Треба було сидіти тихенько, щоб 
не вивезли на Сибір або до Казахстану, 
як родину Крейнісів чи Бахоша.

Якось у неділю, після служби Божої, 
у церкві червоноармієць роздавав газе-
ти. Цікаво було, що там пишуть ті мос-
калі? Простягнув і собі руку по газету 
кушнір пан Владзьо, прибраний, як до 
церкви — у костюмі й краватці. А йому 
у відповідь: «Только в рабочіє рукі». Не 
знав «освободітель», що так одягалися 
тисьменицькі кушнірі, а за своє життя во-
ни добре натягалися, й не один заробив 
собі пропуклину, виправляючи шкіри.

Із приходом німців фабрика продо-
вжила свою роботу. Шилися для фронту 
кожухи, куртки й шоломи для пілотів.

Закінчилася війна. Повернулися 
«другі рускі» і знову запрацювала фабри-
ка, беручи соціалістичні зобов’язання, 
виконуючи й перевиконуючи п’ятирічні 
плани за два роки, а кушнірам прийшло-
ся пристосовуватися до нових порядків. 
Із сіл ще приходили по старій пам’яті за-
мовляти кожухи. Але кушнірі мусіли вва-
жати, бо по хатах шастали фінінспектори. 
Уночі навідувалися українські партизани, 
які теж потребували кожухів. Десь тре-
ба було діставати шкіри, закінчувалися 

колишні запаси фарби, ниток для ви-
шивання, розсихалися прикадки, п’яла, 
вже не біліли шкірами береги Ворони.

Фабрика все більше набирала обер-
тів. Будувалися нові цехи, збільшувалися 
обсяги переробки сировини й випуску 
готової продукції, яка постачалась у всі 
кутки Радянського Союзу. Але з отри-
манням незалежності Україною, обсяги 
стали зменшуватися.

Сьогодні традиції давнього куш-
нірського ремесла відповідно до су-
часності намагаються продовжувати 
«Тикаферлюкс», MPV Ukraine, менші фір-
ми, які зайняли місце колишньої вели-
кої хутрофірми, і цілий ряд приватних 
підприємств, про що свідчить велика 
кількість магазинів із хутровими ви-
робами у місті.

Ще раз на рік у великий піст збира-
ються до церкви на сорокоусти пред-
ставники кушнірських і шевських ро-
дин, щоб помолитися й згадати колиш-
ніх ремісників, які так багато зробили 
для теперішньої слави хутрового міста.

Але, незважаючи на намагання ро-
дин колишніх кушнірів зберегти пам’ять 
про давнє ремесло, час невблаганно 
стирає імена старих майстрів, рецепти 
хлібної виправи, види кожухів, які були 
такими незамінними в житті багатьох 
людей. Адже кожух не тільки зігрівав 
і прикрашав тіло. Його стелили, коли 
одягали молоду до шлюбу, його клали 
під голову, коли душа важко покидала 
тіло. Нема вже тих кожухів — десь з’їла 
міль, а десь спалили. Лише в давно оси-
ротілій кушнірській хаті, яка доживає 
свого віку, де вітер, що вільно гуляє 
попід сволоками, давно видув запах 
баранячих кожухів, ще дивом уцілів на-
персток на заіржавілій голці, забитій у 
віконну раму.

Ліля ЛИШЕГА, директор 
народного музею історії м. Тисмениця 

ім. Степана Гаврилюка

Колектив Майданського навчально-виховного комплексу  висловлює 
щире співчуття вчителю фізичної культури  Г. Мельникович з приводу непо-
правної втрати – смерті чоловіка 

Ярослава Олексійовича 
Мельниковича.

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.

Депутатський корпус, виконавчий комітет, працівники Майданської сіль-
ської ради висловлюють щирі співчуття спеціалісту-землевпоряднику сільської 
ради Романові Ярославовичу Терешкуну з приводу смерті матері 

Ольги Дмитрівни 
Терешкун.

Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої Вам людини.

31 січня на 89-му році життя померла 
Ганна Миколаївна Левінська 

(1929-2018), 
яка була зв’язковою в УПА. 

Депутатський корпус і виконком Клубовецької сільської ради вислов-
люють щирі співчуття родині покійної. Нехай наші співчуття полегшать біль 
втрати дорогої Вам людини.

Виконавчий комітет, депутатський корпус та апарат Старолисецької сіль-
ської ради висловлюють щирі співчуття вихідцю з села — заступникові ко-
мандувача Національної гвардії України генерал-лейтенанту Миколі Івановичу 
Балану та його родині з приводу непоправної втрати — смерті матері 

Явдокії Іванівни. 
Важко висловити словами скорботу від утрати найдорожчої людини. Не-

хай хоч малим, розрадою стануть самі добрі спогади і світла пам’ять про неї! 
Нехай Господь благословить її душу. Вічна пам’ять! 

На сороковини Семена Дейчаківського
Тебе нема, та сад твій плідно 

родить…
Час біжить невпинно, змінюються 

покоління, і цей плин не спинити. Тому, 
коли відходить людина, важливо в сло-
ві, спогадах закарбувати дещицю пам’яті 
про неї… Семен Дейчаківський з юнацьких 
років став помітним персонажем в орга-
нізації аматорських гуртків, постановці 
вистав, як виконавець провідних ролей. 
Його багатогранний талант і запал мали 
мати відповідне освітнє вбрання, за яким 
Семен пішов на навчання до Станіслава. 
Ямниця могла мати свого Хоткевича чи 
Курбаса, але натомість С. Дейчаківський 
відбув заслання, і навіть там разом з од-
нодумцями спромігся творити. Коли ж 
вийшла амністія – помчав у рідне село.

Ямничани ще з часів героїчної «Про-
світи» мистецтво вважали душею людини, 
гордістю громади. Славні ямницькі родини 
Долчуків, Катамаїв, Попадинців, П’яст, Сав-
чаків, Фащуків та інших плекали – творили 
рідне мистецтво. А повернення Семена від-
чутно додало запалу колегам-аматорам.

Починаючи з 60-х років минулого сто-
ліття ямницькі колективи здобувають лав-
ри різноманітних районних та обласних 
конкурсів, гостюють в сусідніх областях. 

Проте невсипуще ідеологічне око пиль-
но слідкує за енергійним та сповненим 
творчих задумів керівником аматорського 
драматичного колективу. Водночас перед 
аматорами постала інша проблема – клуб, 
а колишній Народний дім стає кінозалом, 
місцем для зборів колгоспників та всяких 
ідеологічних заходів. Виручила школа, в 
якій чимало вчителів цінували народне 
мистецтво та самі до нього були причетні.

Присланий головувати в колгоспі «то-
варіщ» Лягуша, який мав учити вправних 
ямницьких ґаздів, як орати й хліб збирати, 
відмовив громаді збудувати належний клуб, 
хоч мав для цього запропоновані будмате-
ріали. Правда, громада не довірила йому 
господарювання в селі, відправила не по-
прощавшись. Подібну «дяку» від громади 
отримав і колишній директор цементно-ши-
ферного комбінату, котрий не заходів заклас-
ти палац культури ближче до центру села…

Втім, побутові негаразди, як це не див-
но, не зупиняли ні розмай, ні масовість, 
ні майстерність ямницького аматорсько-
го мистецтва. Якось випала можливість 
познайомити з доробком драматичного 
колективу на чолі з С. Дейчаківським сто-
личних посадовців від культури. Кияни 
дивувалися: і такий колектив дотепер не 

має звання народного! Отримавши по-
дання, київська комісія тут же визначи-
ла дату приїзду для перегляду фрагмен-
тів вистав, з якими колектив виходив на 
здобуття звання. А треба зауважити, що 
в той час присвоєння колективам зван-
ня «народний» відбувалося на республі-
канському рівні.

Але й тут пильні «товаріщі», місцеві 
манкурти намагалися зашкодити – на за-
сідання бюро райкому компартії секретар 
з ідеології пропонує питання підбору та 
розстановки кадрів в установах культу-
ри, з вимогою звільнити десяток «націо-
налістів». Перші в списку – Семен Дей-
чаківський, завклубом з Крихівців Білик, 
завклубом з Підлісся Ковтун… – якраз ті, 
хто найбільше доклався до розвитку на-
родного мистецтва й збереження україн-
ської культури в 1970-х роках. Хтось може 
не повірити, але спинив розправу тодішній 
перший секретар райкому Андрій Остапен-
ко, східняк, якому, певно генетично пере-
далася мудрість українського селянина.

Ямницькі аматори зробили успішне 
представлення на здобуття звання на-
родного, комісія одразу привітала колек-
тив, а поява офіційного документа стала 
для ямничан святковою подією. От тільки 
належну нагороду – звання організатору, 
режисеру, провідному актору народного 
театру цензура не пропустила.

Семен Антонович Дейчаківський ще 
в свої 85 виходив не сцену, десятки ро-
ків був незмінним учасником народної 
хорової капели «Дзвін», створеної його 
побратимом по творчому цеху Романом 
Долчуком, був неперевершеним декла-
матором. Творчість цього великого ям-
ничанина ще в пам’яті, вірю, що надихає 
талановиту ямницьку громаду. І вірю, що 
громада гідно увіковічнить ім’я Семена 
Дейчаківського на скрижалях своєї істо-
рії, в назвах чи пам’ятних знаках.

Петро ЛАВРУК, колишній 
заввіділом культури 

Івано-Франківського райвиконкому

Тисменицька районна рада висловлює щирі співчуття голові фракції 
«Батьківщина» в районній раді Русланові Фармусу з приводу смерті матері 
його дружини 

Марії  Петрівни Лопушинської.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати.

Бюро Тисменицької районної організації парії «Батьківщина», депутати 
районної ради фракції «Батьківщина», друзі та колеги висловлюють щирі спів-
чуття голові фракції, голові РО «Батьківщина» Русланові Фармусу з приводу 
смерті матері дружини 

Марії Петрівни Лопушинської.
Нехай земля їй буде пухом. 
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Овен
Овнів завалять цікавими та ви-
гідними пропозиціями, але не 
купуйтеся на красиві обіцян-
ки. Професійна сфера прине-

се сюрпризи – ви відкриєте в собі нові творчі 
таланти, і це неодмінно помітить ваше ке-
рівництво. Не соромтеся вимагати гідної 
оплати за свою працю. У суботу плануєть-
ся сімейно-дружній пікнік. 

Телець
Не забувайте про відпочинок. 
Зірки радять заспокоїтися, і ви-
значитися – для чого ви пра-
цюєте і що намагаєтесь довес-

ти?! Займіться спокійними домашніми спра-
вами, полежіть на дивані, і поспілкуйтеся з 
коханим сімейством. У четвер покращиться 
фінансова ситуація – влаштуйте шопінг, і ви-
тратьте гроші в компанії домочадців. 

Близнюки
Зірки радять розібратися в сво-
їх бажаннях, позбутися від дея-
ких шкідливих звичок, і досягти 
душевної рівноваги. Багатьох 

Близнюків чекають цікаві відрядження. У 
суботу – можуть з’явитися нові шануваль-
ники. Скористайтеся підказками інтуїції, і ви 
неодмінно зробите правильний вибір. 

Рак
Наступний тиждень багатий 
на цікаві події. Раків чекають 
сюрпризи у професійній сфері. 
У фінансових справах Раки від-

чують приємні зміни. На любовному фронті 
очікується справжній переполох, від такої 
кількості шанувальників може запаморо-
читися голова.

Лев
Наступного тижня вам доведеть-
ся добре попрацювати. Але очі 
бояться, а руки роблять – на-
магайтеся не відступати перед 

труднощами, і пам’ятайте, що всі проблеми 
тимчасові. Однак у середині тижня бажано 
влаштувати маленький вихідний. Сфера лю-
бовних відносин особливих сюрпризів не 
принесе, і Леви навчаться відокремлювати 
головне від другорядного. 

Діва
На вас чекає багато спілкування, 
і буде краще, якщо ви навчитеся 
стримувати емоції, і перестане-
те звертати увагу на зауваження 

колег і керівництва.  В любовній сфері все 
на диво гладко і тихо – шанувальники пере-
стануть сперечатися, і будуть підтримувати 
всі ваші ідеї. Фінансова ситуація всі сім днів 
буде стабільною.

Терези
Фортуна до вас прихильна. 
Користуйтеся можливостя-
ми, що відкрилися, і наступ-
ний тиждень стане яскравими 

і запам’ятається. Особисте життя порадує 
стабільністю, проте в середу доведеться по-
хвилюватися – стосунки з коханими людь-
ми можуть стати напруженими. У п’ятницю 
зірки обіцяють неймовірне грошове везіння.

Скорпіон
Тиждень обіцяє пройти непо-
гано, ви зможете реалізувати 
творчі плани. В сумнівні обо-
рудки краще не вплутуватися. 

А ось налагодити стосунки з родичами, і по-
миритися з шанувальниками ви зможете без 
особливих зусиль. Головне, поставити мету, а 
далі все піде як по маслу. У вихідні виберіться 
на прогулянку на свіжому повітрі.

Стрілець
Зірки радять позбавитися від лі-
ні, і скоріше взятися за роботу. 
Вітається активна позиція, але 

і перепрацьовувати не потрібно. Відшукайте 
золоту середину, і зимовий період пройде зі 
знаком плюс. У п’ятницю Стрільці зможуть 
здійснити бажання, що стосуються будинку 
– ви перетворите свою квартиру в затишне 
гніздечко, і зможете прийняти гостей. 

Козеріг
Ви будете прикладом для наслі-
дування – ваш професіоналізм 
на висоті, і навіть колеги визна-

ють, що ви незамінимі. У середині тижня 
очікуються фінансові бонуси – намагайте-
ся грамотно розпорядитися «випадковими» 
грошима, і не витрачайте кошти на розваги. 

Водолій
Всі проблеми наступного тиж-
ня будуть вирішуватися швид-
ко і ефективно. Не відмовляй-
те в допомозі друзям і коле-

гам – ваші поради безцінні. У понеділок 
постарайтеся розібратися з фінансовими 
і майновими питаннями – вам доведеть-
ся спілкуватися з бюрократами, і витра-
чати час на безглузде збирання папірців. 
На вихідні на вас чекає цікава зустріч. 

Риби
Будьте на позитиві, і не звертай-
те уваги на підступи конкурен-
тів, або заздрість колег. Фінан-
сова ситуація почне поліпшува-

тися в середу. Рибам бажано відмовитися 
від угод і важливих контрактів, так як є 
ймовірність, що процес розтягнеться на 
невизначений термін. А ось четвер спри-
ятливий для вирішення будь-яких проблем. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 5 по 11 лютого)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

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

приміщення. Тел.: 096 534 66 07.
 Спальний набір «Арніка», б/у. Ціна за домов-
леністю. Гаражні ворота, висота 1м 75 см, 
ширина 2 м 60 см. Тел.: 066 594 77 20, Галина.
 Гараж цегляний 43 кв. м в центрі Іва-
но-Франківська. Тел.: 097 645 43 70.
 Шифер б/у. Тел.: 066 673 88 16.
  Гараж  в м. Тисмениця. Тел.: 050 883 04 
39, 098 526 52 05.
 Однокімнатну квартиру  в приміському 
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.
 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.

Військова частина 3072 
Національної гвардії України 
проводить набір чоловіків 

на військову службу 
за контрактом 

Вимоги до кандидатів вік від 18 років, при-
датність за станом здоров’я, належна фізична 
та психологічна підготовка.

Переваги: місячне грошове забезпечення 
у розмірі від 8000 тис. гривень, соціальний та 
правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей, повне речове забезпечення за рахунок 
держави, безкоштовне медичне забезпечення, 
можливість отримання житла, право на отри-
мання пенсії після 25 років календарної служби.

Наша адреса: 
с. Старий Лисець, Тисменицький р-н, 

Івано-Франківська обл., 
військова частина 3072. 

Тел.: 067 672 23 26, 067 988 99 03.

  КРОСВОРД 

По горизонталі: 1. «В щасті не під-
носся, в … не принижуйся» (Клеобул). 7. 
Зібрання духовних осіб. 8. Місто у Львів-
ській області. 12. Сухий кізяк. 13. М’який 
низький табурет. 14. Відступ в першому 
рядку на початку тексту. 17. Столиця То-
го. 18. Індійський персик. 20. Олійна та 
кормова трав’яниста рослина. 23. Неви-

знана держава в М’янмі. 24. Розкішний 
заміський будинок. 25. Роман Альфонса 
Доде. 26. Довга глибока западина. 30. 
Надихає поета. 31. Порода собак. 32. 
Велика рибальська сітка. 35. Життєве 
переконання. 36. Партія гри в теніс. 37. 
Маленька морська оселедцева рибка. 
40. Споруда для будівництва або ремон-

ту суден. 41. Спеціальний захисний го-
ловний убір. 43. «Люди божевільні, і це 
настільки загальне …, що не бути боже-
вільним – теж свого роду божевілля» 
(вислів Паскаля).

По вертикалі: 2. Один із трьох ро-
дів літератури. 3. Земельна міра площі. 
4. Культура поведінки. 5. Рід меблів. 
6. Ріка в Європі. 9. Видатний німець-
кий композитор, піаніст та диригент. 
10. Іранська флейта. 11. Збіговисько 
відьом. 15. «Ніжними … і добротою 
можна на волосині вести слона» (Са-
аді). 16. Вестіндійська вишня. 18. Ав-
стралійська ящірка. 19. Низькорослий 
жираф. 21. Оповідання про богів. 22. 
«Хто добре підготувався до …, той його 
наполовину виграв» (Сервантес). 27. 
Гурон, Маджоре, Ялпуг. 28. Поцінову-
вач прекрасного. 29. Юриспруденція. 
33. Вид пінгвінів. 34. Священна квітка 
буддистів. 38. Самець свині. 39. Емо-
ційно-чуттєвий напрямок в музиці. 42. 
Український рок-гурт.

Відповіді на кросворд в № 4:
По горизонталі: 1. Бонобо. 4. Кля-

сер. 7. Карта. 9. К’янті. 10. Байка. 12. 
Ефес. 13. «Початку». 14. Желе. 17. Бокс. 
18. Ліст. 20. Акаба. 21. Бенюк. 22. Ну-
га. 24. Мако. 28. Кава. 29. Домкрат. 33. 
Пакт. 36. Рента. 37. Ураса. 38. Сатир. 39. 
Кастро. 40. Крокус.

По вертикалі: 1. Брокер. 2. Бант. 
3. Арека. 5. Лайм. 6. Регрес. 7. Кіто. 8. 
Абак. 9. Кредо. 11. Аверс. 15. Аскалаф. 
16. Алабама. 17. Бакен. 19. Трюмо. 23. 
Узвар. 25. Краса. 26. Акінак. 27. Сти-
лус. 30. «Орас». 31. Кусто. 32. Ажур. 34. 
Інер. 35. Гаур.

1 2  3  4     

5 6

7     8      

9 10 11

 12     13   14     

15 16

17    18    19 20    

21 22

23 24     25     26

27 28 29

30    31     32    

33 34

 35     36   37      

38 39

 40     41      

42

43        

Фірма «ІНПРОМСЕРВІС ЛТД» 
проводить електромонтажні  роботи, 

ремонт грузопідйомних кранів, 
монтаж підстанцій 

в м. Івано-Франківську та області

Тел./факс: (0342) 55-48-71, 55-47-31 моб.: 067 343 17 80.

(Ліцензія № 2013040879 від 09 серпня 2017 р., Дозвіл № 285.17.30 
від 14 листопада 2017 року).

Звертаємо увагу на те, що всі роботи по капітальному ремонту, 
реконструкції, новому будівництву проводились на основі Ліцензії. 
Роботи зроблені без Ліцензії згідно з ДБН України не зараховуються, 
як виконані (бюджетна сфера) і накладаються штрафними санкціями.

Я, Свістельницький Михайло Миколайович, прошу вибачення у 
Коробейко Л. В., Собко М. Я., Тимківа В, Я., Крижанівського Ю. Г. за 
вчинені мною злочини.
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Вітаємо!
Свою милу внучку, 

виховательку садочка «Сонечко» 
в с. Стриганці 
Лесю Іванівну 

ЗАМРІЙ-САБЕЦЬКУ 
та її діточок Любомира, 

Андрійка і Яночку 
вітаємо з Днем народження, 

які святкують взимку.
Нехай барвистими квітками,
Ваша життєва дорога рясніє.
І збудуться найкращі заповітні мрії.
Тепла і поваги — від добрих людей,
Любові і шани — від рідних дітей.
Бажаємо щастя, здоров’я 

і доброї  долі,
Успіхів, натхнення, щоб було доволі.
Хай Ваше життя, як кремінь буде,
Щастя сімейне завжди береже.
Радість хай буде на Вашім порозі,
А лихо в далекій, вічній дорозі.
Тільки добро і любов пізнавати в житті.
Зорі, мов перла, щоб сяяли ясно-золоті.
Щоб Ваш життєвий сад
Повагою, згодою, та успіхами радів.

Доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя і надії,
Вірності глибокої, як дно океану,
Мудрості, кохання без меж і обману.
Нехай Бог Вас в опіці завжди має
Ангел-Хоронитель з плеча Вашого 

не злітає,
А Дух святий, хай добром 

благословляє.

Вас вітає бабуся, прабабуся Люба та вся родина 

  ПОГОДА

У понеділок, 5 лютого 
— сніг. Тем пера тура 
вночі: -2°С, вдень: 0°С. 
Вітер північно-західний 
5 м/с.

У вівторок, 6 лютого — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: -5°С, денна: 
+3°С. Вітер південно-
схід ний 5 м/с.

У середу, 7 лютого — 
дощ. Температура вно-
чі: +1°С, вдень: +5°С. Ві-
тер південно-східний 4 
м/с.

У четвер, 8 лютого – 
без опадів. Нічна тем-
пература: -3°С, денна: 
+1°С. Ві тер пів нічно-
західний 3 м/с.

У п’ятницю, 9 люто-
го — без опадів. Тем-
пература вночі: -4°С, 
вдень: +5°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Початок лютого погідливий — вес-
ну чекай ранню, ясну, погожу.

  Лютий без снігу — літо без хліба.
  В лютому багато інею — влітку бу-

де багато роси й меду.
  Снігурі туляться до оселі — на ве-

ликий снігопад.
3 лютого — Максима

  Погода ясна — до ранньої весни.
4 лютого — Напівзимник

  Якщо Напівзимниця дорогу пере-
мете, то корінь підмете.

  Якщо хурделиця, то весь тиждень 
буде хурделити. А опівдні сонце — 
на ранню весну.

6 лютого — Оксани (Дороти)
  Коли день ясний і тихий, то вес-

на буде гожою; якщо в обід сонце 
— рання весна, а коли хурделиця, 
то затягнеться надовго.

  В лютім Дорота заповідає сніги 
та болота.

8 лютого — Напівхлібниці, Пів-
хлібниці

  «Півхлібниці» — перелом зими.
  Який день, така й весна.

Наостанок

Вітаємо!
Сьогодні  святкує свій 55-річний ювілей  

чарівна жінка, любляча мати 
Люба Юріївна ПОПАДИНЕЦЬ, 

жителька  с. Павлівка, 
бухгалтер Тисменицького районного 

споживчого товариства.
Тридцять шість років трудового життя відда-

но споживчій кооперації Тисмениччини. Робота 
бухгалтера не легка і вимагає глибокого знання 

нормативно-правової бази, податкового законодавства. Саме таким спеціаліс-
том є і наша ювілярка.

 Шановна Любо Юріівно! Висловлюємо Вам найщирішу подяку за багаторіч-
ну сумлінну працю, наполегливість у роботі, порядність, доброту та відданість 
кооперативній справі. 

З нагоди ювілею, від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я, особистого 
щастя, невичерпної енергії в усіх справах. Хай у Вашому домі завжди панують 
мир і злагода, у серці – доброта, у справах – мудрість та виваженість, нехай до-
ля надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, 
вірних і надійних друзів.

З повагою — правління та колектив Тисменицького райспоживтовариства 
м.Тисмениця

Вітаємо!
Свій День народження святкує настоятель 

храму Пресвятої Трійці УГКЦ с. Клузів
отець Роман БОЯРСЬКИЙ.

Парафіяни та усі мешканці Клузова сердеч-
но вітають нашого енергійного, вірного служінню 
Богові, люблячого й уважного духовного настав-
ника. Щиро бажаємо, щоб Господь допомагав у 
пастирській праці, а Ваші зусилля давали добрий 
врожай духовних плодів. Нехай Ваша молитва за-
вжди буде почута Всевишнім, і Він скріплює Вас 
у вірі, дає сили й запалу для праці. Нехай Бого-
родиця ніжно і з любов’ю пригортає Вас до Свого 
Материнського серця, Творець зсилає пильного 
Ангела-охоронця, щоб Ваш життєвий шлях був щасливий, натхненний Святим 

Духом, у здоров’ї, радості, прекрасному довголітті!

«Сонечко» звіщало 
про Різдвяну зіроньку

Протягом січня в Тисменицькому закладі дошкільної освіти «Со-
нечко» відбувалися святкові різдвяні дійства та розваги. На славу 
Божу колядували та віншували діти усіх груп. Дзвінко лунали ко-
лядки «Нова радість стала», «Бог ся рождає», «На Різдво Христове», 
«Ісус народився», «На небі зірка мерехтить», «Різдвяна радість», 
«Прилетіли ангелята». Вихованці групи «Хмаринка» підготували ви-
ставу «Народження Ісуса Христа».

У групі «Апельсин» відбулося свя-
то «Зіронька Різдвяна вже на небі сяє» 
(вихователі О. Василишин, Л. Гураль, 
музичний керівник О. Петрів). Прийма-
ла колядників українська родина Яцю-
ків. Гості свята — сестра-монахиня Ми-
хаїла та голова міста Степан Сворак 
— були приємно вражені атмосферою 
святкового дійства. Сюрпризом для 
дітей стали солодкі подарунки, якими 
пригостив вихованців садочка місь-
кий голова.

У групі «Віночок» (вихо-
вателі Н. Шешурак, Т. Карпі-
нець, музичний керівник О. 
Петрів) колядували дорос-
лі та малі колядники. Адже 
так радісно стає на душі від 
цих щирих дитячих віншувань — поба-
жань щастя, тепла та здоров’я з ди-
тячих вуст.

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя і спокій у нім!
Хай в році новім, при святому Різдві,
всі мрії сповняються — давні й нові.
Як тим Пастирям, хай вам ангел 

щоднини

приносить додому приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса вітати,
хай вступлять з дарами й до вашої хати!
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту кожній сім’ї!

Леся СТЕФІНКО, 
вихователь-методист ДНЗ «Сонечко»


