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Сьогодні — сніг. Ніч-
на температура: -5°С, 
вдень: +1°С. Вітер піде-
нно-східний 1 м/с.
Завтра — без опадів. 

Температура вночі: 0°С, вдень: +2°С. 
Вітер північно-західний 3 м/с.
У неділю — сніг. Нічна температура: 
-5°С, денна: 0°С. Вітер північно-за-
хідний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

Старолисецькі парубки 
врятували односельця

Вчинок мешканців Старого Лисця Назара Мако-
гона та Олега Гавриліва, які глибокої ночі на 12 люто-
го врятували свого односельця Василя Семеновича 
Матієшина, став топ-новиною місцевих та централь-
них засобів масової інформації. 

Повертаючись із парубкування, юнаки побачили 
палаючий будинок по вулиці Садовій, 6А,  на якому 
горіла крівля та було чутно тріскіт шиферу. Не оторо-
півши від побаченого, забили на сполох. Зайшовши на 
обійстя, почали стукати у вікно помешкання. 

Розгублений 64-річний господар навіть не зорієн-
тувався, що коїться, адже відбувалося все пів та тре-
тю ночі. Хлопці буквально винесли одиноко прожи-
ваючого чоловіка із охопленого вогнем помешкання.

 Закінчення на 2 стор. 

На Тисмениччині 
відзначать річницю 
виведення військ 
з Афганістану

18 лютого 2018 року об 11.00 
відбудеться богослужіння у церк-
ві святого Миколая. Опісля на пло-
щі біля пам’ятника Борцям за волю 
України та арки Героям Небесної Со-
тні м.Тисмениця відбудуться меморі-
альні заходи з відзначення 29-ї річниці 
вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав за участі воїнів-
афганців, учасників антитерористич-
ної операції на Сході України, ветера-
нів ОУН-УПА та Героїв Небесної Сотні.

Запрошуємо вас взяти участь у 
цьому заході.

Як для окремих осіб, так і для народів найбільшим нещастям на цім світі є змішування понять добра й зла.
Андрей Шептицький

  ДЕПУТАТСЬКІ БУДНІ

Довбенко обіцяє сприяння
12 лютого народний депутат України Михайло Довбенко активно працював 
на виборчому окрузі, зокрема, в Тисмениці, аби разом з посадовцями чітко 
окреслити пріоритетні завдання спільної роботи на поточний рік. Він також 
провів особистий прийом громадян. Під час свого візиту парламентар зу-
стрівся із очільниками району – головою Тисменицької районної державної 
адміністрації Іваном Семанюком, головою Тисменицької районної ради Те-
тяною Градюк та міським головою м. Тисмениця Степаном Свораком, щоб 
обговорити актуальні питання життєдіяльності Тисмениччини.

У ході зустрічі народний депутат і 
посадовці торкнулися соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку району, 
зміцнення його інфраструктури, втілен-
ня реформ, реалізації проектів та про-
грам. Зокрема, йшлося про здійснення 
ремонтів ряду об’єктів освіти, культури, 
медичних закладів, на фінансування яких 
М. Довбенко береться залучити кошти 
з держбюджету. Основними серед яких 

є завершення будівництва Черніївсько-
го дитячого садка, капітальний ремонт 
Єзупільського дошкільного навчально-
го закладу, Тисменицького будинку ди-
тячої та юнацької творчості, Тисмениць-
кої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих пред-
метів. Окрім цього, актуальним залиша-
ється проведення капітального ремонту 
доріг державного та місцевого значення.

У контексті впровадження реформи 
децентралізації та зміцнення місцевого 
самоврядування в Україні керівники зупи-
нилися на втіленні її у Тисменицькому ра-
йоні. Відповідно до Перспективного плану 

формування територій громад Івано-Фран-
ківської області, на Тисмениччині, окрім 
вже діючої Ямницької, планується створи-
ти ще три ОТГ – Тисменицьку, Єзупільську 
та Лисецьку. Але разом з тим є ініціативи 
громад, які хочуть об’єднатися всупереч 
накресленому урядовцями поділу.

Серед пріоритетів у депутатській ді-
яльності Михайла Довбенка залишається 
допомога мешканцям району та їх соці-
альний захист. Тож закономірно торкну-
лися стану виплати заробітної плати, зо-
крема, технічним працівникам закладів 
освіти та дитячих садків. До слова, за 
минулий рік зароблене цим людям вда-
лося виплатити вчасно і в повному обся-
зі завдяки коштам районного бюджету.

З-поміж інших тем керівники зо-
середили свою увагу й на відзначенні 
важливих державних свят та заходів міс-
цевого значення. Так, у 2018 році випо-
внюється 100 років з часу проголошення 
Західно-Української Народної Республі-

ки. Для Тисмениці ця дата має особливе 
значення, адже очільником уряду ЗУНР 
був уродженець міста Кость Левицький. 
Пам’ятник цьому видатному державному 
діячеві планують спорудити у Тисмениці 
вже цьогоріч. Тож міський голова, доктор 
історії Степан Сворак звернувся до Ми-
хайла Довбенка із проханням допомогти 
у співфінансуванні монумента. Ще одним 
заходом, який щороку збирає на Тисме-
ниччині тисячі паломників, є Міжнародна 
проща Вервиці за мир і єдність церкви. 
Відтак, коротко обговорили підготовку 
та організаційні моменти проведення 
цього масштабного духовного дійства.

На завершення зустрічі керівники 
району подякували Михайлові Довбен-
ку за постійну підтримку та сприяння у 
вирішенні важливих питань життєдіяль-
ності Тисмениччини.

За повідомленням прес-служби 
Тисменицької РДА

«Низький старт» 
на «стаєрській» дистанції

У надзвичайно напруженому темпі з понеділка, п’ятого лютого, почався перший тиж-
день восьмої сесії Верховної Ради України для народного депутата Михайла Довбенка.

Відразу після виступу на погоджувальній 
раді керівництва парламенту, де народний 
депутат поінформував колег про готовність 
очолюваного ним Комітету з питань фінан-
сової політики і банківської діяльності під-
готувати до розгляду подання Президента 
щодо звільнення Валерії Гонтарєвої з посади 
Голови НБУ та призначення Якова Смолія на 
цю посаду, М. Довбенко провів відповідне 
позачергове засідання Комітету. Дискусія 
народних депутатів з кандидатом на посаду 

керівника фінансового регулятора тривала 
біля двох годин, були підняті гострі питан-
ня щодо політики НБУ на валютному ринку, 
перспективи стимулювання кредитування, 
припинення «банкопаду» та багато інших.

У підсумку за пропозицією М. Довбен-
ка було підтримано обидві запропоновані 
Президентом постанови, і тепер, як зазна-
чив парламентар у інтерв’ю ЗМІ, вони мо-
жуть бути розглянуті у сесійній залі в кінці 
лютого – після того, як Я. Смолій особисто 

представить своє бачення діяльності На-
ціонального банку під час зустрічей з усі-
ма депутатськими фракціями та групами.

А вже наступного дня, у вівторок, на 
першому пленарному засіданні Верховної 
Ради України було прийнято Закон України 
про створення кредитного реєстру Націо-
нального банку України, який підготувала 
до фінального розгляду робоча група під ке-
рівництвом народного депутата Довбенка.

В процесі опрацювання пропозицій 
було значно посилено захист прав пози-
чальників, зокрема врегульовано питан-
ня звернення до НБУ щодо виправлення 
інформації про свої кредити, обмежено 
обсяг інформації, який передається до 
НБУ щодо позичальників, встановле-
но необхідність при наданні нових кре-

дитів отримання згоди позичальника 
про передачу інформації щодо нього до 
кредитного реєстру, встановлені стро-
ки видалення інформації при погашенні 
кредитів та інші новації, які убезпечать 
клієнтів банків від зловживання інфор-
мацією про їхню фінансову діяльність.

«Створення кредитного реєстру є чер-
говим законодавчим кроком, необхідним 
для стимулювання банківського кредиту-
вання і, відповідно, розвитку економіки 
України, зниження відсоткових ставок та 
підвищення ефективності роботи з про-
блемними активами банків. Разом з коле-
гами планую й надалі підтримувати зміни 
до законодавства, спрямовані на активі-
зацію економічної ситуації в країні та в фі-
нансовій сфері», – зауважив М. Довбенко.

Також у вівторок відбулося ще одне 
засідання Комітету під керівництвом М. 
Довбенка, на якому були розглянуті де-
кілька важливих для фінансової сфери 
та її клієнтів питань. 

Зокрема, було рекомендовано під-
тримати у першому читанні оновлену 
версію проекту Закону про страхування 
відповідальності власників транспорт-
них засобів (так звана «автоцивілка»). 
Проектом передбачається прискорення 
процесу виплати відшкодування потер-
пілим в ДТП, збільшити суму страхово-
го відшкодування, посилити гарантійну 
функцію Моторного бюро щодо виплат 
відшкодування споживачам збанкруті-
лих страхових компаній. 

 Закінчення на 2 стор.

20 лютого – День 
Героїв Небесної Сотні

20 лютого у м. Тисмениця на пло-
щі біля пам’ятника Борцям за волю 
України та арки Героям Небесної Со-
тні о 14.00 відбудеться віче-реквієм 
з нагоди відзначення подвигу учас-
ників Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Запрошуємо вас взяти участь у 
цьому заході.
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Старолисецькі парубки 
врятували односельця

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Розбудили родину його сестри Ма-

рії Надраги, яка мешкає на цьому ж обі-
йсті в іншому будинку. На той час вже 
приїхали місцеві вогнеборці. Пожежник 
Богдан Дубницький разом із водієм Йо-
сипом Дубницьким самотужки не спра-
вилися би із ліквідацією пожежі, відтак 
на допомогу виїхав екіпаж з Тисмениці. 
Згодом прибули газовики та енергетики. 
Складність ліквідації загоряння поляга-
ла в тому, що на даному подвір’ї поруч 
були ще один житловий будинок та гос-
подарська будівля, а з обидвох боків — 
сусідні помешкання. 

Відтак для вісьмох рятувальників 
зі Старолисецької місцевої пожежної 
охорони та РВ ДСНС в Тисменицькому 
районі ніч видалася аж надто неспокій-
ною. Аж перед сьомою годиною ранку 

пожежу ліквідовано. Вогнеборцям зна-
добилося 10 цистерн води (а це 20 тонн 
води), аби локалізувати загоряння, по-
передньою причиною якого є замикан-
ня електропроводки.      

Господар згорілого помешкання не 
може висловити слів вдячності своїм 
юним рятівникам. А сестра Марія щиро 
вдячна 23-річному Назарові та 19-річ-
ному Олегові за врятоване життя бра-

та, який самотужки практично не пе-
ресувається.  

За свідому громадянську позицію мо-
лодих людей радіє особовий склад район-
ної служби ДСНС на чолі із підполковни-
ком Ігорем Дмитрівим, позаяк, ризикуючи 
власним життям рідко коли перехожі кида-
ються рятувати життя та майно сторонньої 
людини. Відтак сільський голова Старого 
Лисця Анатолій Лущак запропонував мо-
лодим людям поповнити лави місцевої 
пожежної охорони. В той час односельці, 
щиро захоплені мужнім вчинком юнаків, у 
соціальних мережах в один голос вислов-
люються, що Олег з Назаром за героїчний 
вчинок заслуговують окрім подяки ще й 
матеріального заохочення… 

Оксана САКОВСЬКА

Зустріти Ісуса сьогодні
Празник Стріте-
ня Господа Бога і 
Спаса нашого Іс-
уса Христа спону-
кає до роздумів 
про можливу і не-
обхідну нашу зу-
стріч з Сином Бо-
жим і Спасителем 
світу.

Євангельська істо-
рія цього свята відкри-
ває нам, що праведність 
і побожність старця Си-
меона та пророчиці Анни послужили їм 
найбільшій честі: вони на 40-й день піс-
ля Народження біля Єрусалимського 
храму зустріли Пресвяту Діву Марію з 
Ісусом на руках. Наповнений Святим Ду-
хом Симеон навіть взяв Ісуса на руки та 
виголосив пророцтво про Його спасенну 
земну місію. Ісус – «Спаситель усіх на-
родів світу, світло на просвіту поганам 
і слава… - Ізраїля».

В цей же час пророчиця Анна «по-
чала прославляти Бога та говорити про 
Нього всім, що чекали визволення Єру-
салиму».

Отже, святість Симеона та Анни бу-
ла запорукою їхньої зустрічі з самим 
Господом.

За весь час земної проповіді бага-
то людей бачили Христа і слухали Його 
Небесну науку. Та далеко не всі сприй-
мали Його за Сина Божого, і ті зустрічі 
не дали їм ніякої користі, не навернули 
їх на дорогу спасіння.

А де, коли, за яких обставин і умов 
можемо ми – християни ХХІ століття, 
зустріти Ісуса?

Найперше, не припустимо навіть 
допускати думки про бачення Господа 
тілесними очима. Від цього, зокрема, 
застерігали багато святих. Неймовір-
но, але історія життя святих знає чи-
мало випадків, коли демони являли-
ся подвижникам, самітникам, аскетам 
у вигляді «Спасителя», бо вони дуже 
прагнули Його побачити. А в резуль-
таті: згубна гординя, божевілля, різні 
трагічні випадки і навіть самогубства. І 
навпаки, коли істинним святим являв-
ся Ісус в образі земної людини, вони з 
висоти своєї земної мудрості і глиби-
ни правдивого смирення, зважаючи 
на свою недосконалість, гріховність і 
ницість перед Божим Маєстатом, гово-
рили: «Ми не гідні тут, на землі, бачити 
Ісуса. Якби там, в небі…».

А зустріч з Христом обов’язково по-
трібна всім, хто прагне і змагає до щас-
ливої вічності. І вона може відбутися 
де-небудь, коли завгодно, за будь-яких 
обставин при єдиній умові: потрібне по-
божне життя, смирення і повне любові 
до Бога і ближніх чисте від пристрас-
тей і гріховного бруду серце. Таке святе 
дійство незрівнянно важливіше за про-
сто бачення Ісуса тілесними очима, бо в 
ньому серце стає вмістилищем самого 
Господа, і Він оселюється в ньому. Влас-
не це засвідчив св. ап. Павло, кажучи: 
«Уже не я живу, а живе в мені Христос».

Така зустріч відбувається в часі 
особистої молитви, при читанні Свято-
го Письма і духовної літератури, в роз-
думах на теми духовного життя. Глибокі 
та щемні почуття зустрічі з Господом пе-
реживаються на відправах, у прийнятті 
Святих Тайн і, особливо, в причащанні 
Святого Тіла і Крові Христа. Але навіть 
ці Найсвятіші Божі Дари не є самодос-
татніми і не можуть бути самоціллю, 
якими, на превеликий жаль, чи не для 

більшості християн і навіть священнос-
лужителів нашого часу Вони стали. Во-
ни – найдієвіший і найсвятіший Чинник, 
Посередник і Засіб для подолання при-
страстей та гріхів на дорозі покаяння, 
переродження, переображення і покло-
ніння «в дусі та істині». Це і є шлях спа-
сіння, вказаний Христом.

Як записано в святому Письмі, Спа-
ситель особливо наголошував, що зроби-
ти добро ближньому – це зробити Йому. 
Звісно, що таке добродійство має бути 
щирим і чистим. Щире – це творене зі 
співчуття, співстраждання, милосердя і 
любові, без вихваляння, очікування від-
дяки, похвали, а то й нагороди. І навіть 
не припустиме внутрішнє переживання 
відчуття вдоволення від чинення добра 
іншим, бо це уже перед Богом явне під-
креслення своєї особливості, вищості, 
кращості від інших, тобто – фарисейство 
і згубна гординя. 

Як сьогодні часто трапляється, ко-
ли начальники – багатії одурюють цілі 
колективи своїх працівників: затриму-
ють зарплати, недоплачують і т. д. і в 
той же час дають чималі пожертви на 
храми, будинки перестарілих, інтернати… 
Звісно про це обов’язково помпезно та 
ейфорійно повідомляється в ЗМІ. Один 
Великий святий називав таку «добро-
чинність» наругою над Божою Правдою. 
Хіба це милостиня і милосердно одних 
оббирати і безмірно збагачуватися, а ін-
шим ніби крихти, що впали зі стола, з 
«любові до бідних» давати?

Так, найтрудніше побачити в ближ-
ньому Ісуса. Як це можливо, коли він 
(вона) такий поганий: п’яниця, нарко-
ман…? Як може перебувати в ньому Ісус? 
На таких потрібно дивитися очима Іс-
уса, повними болю, співстраждання і 
любові, а ще більше – молитися за них.

Бачити Ісуса в своєму братові в свя-
щенстві дуже трудно навіть і священнос-
лужителям. Припускаю: тому, що про це 
мало роздумуємо і майже не обговорю-
ємо, не вчимося у святих і не вчимо цьо-
му інших. Літургійне цілування в рамена 
між служителями перед Євхаристійним 
каноном, коли старший каже: «Христос 
посеред нас», — а молодший відповідає: 
«І є, і буде», так і залишається требним 
моментом святої відправи в храмі. А 
поза храмом? Тут і підступність, і зло-
втіха, і лукавство, і приниження, і очор-
нення, і доноси, і підкупи, і підлещення, 
і вихваляння, і гординя…

А хіба таке може бути між вчите-
лями духовного життя, наставниками у 
боротьбі проти зла? Ми ж у всіх чесно-
тах маємо бути першими, взірцем і при-
кладом для вірних. «По тому пізнають, 
що ви – Мої учні, якщо матимете любов 
між собою», — сказав Ісус. Св. Іван Зо-
лотоустий сказав, що кожен християнин 
– це другий Христос. Запитаймо кожен 
себе, чи є Він у нашому серці?

Священик Михайло МЕЛЬНИК

Дерев’янко закликає 
об’єднуватись для захисту 

демократії в Україні
Один з лідерів партії «Рух нових сил» (РНС) нардеп Юрій Дерев’янко закли-
кає всі демократичні сили об’єднуватись проти свавілля Порошенка, який 
діє авторитарними методами проти всіх українців та захистити демократію.

«Порошенко порушує Конституцію і 
закони, дав незаконні накази. Він заля-
кує всіх українців, не лише його опонен-
тів. Він розпочав утиски проти всіх, хто 
не хоче сприймати його диктаторський 
режим», — заявив нардеп.

Дерев’янко наголосив, що Порошенко 
намагається зомбувати людей фальшиви-
ми рейтингами соціологічних досліджень. 
«Він зараз публікує всякі рейтинги, де він 
чи перший чи другий, аби людей зазомбу-

вати та переконати, що він буде обраним 
вдруге. Ми проти сценарію, коли хтось мо-
же себе вважати паханом в країні», — за-
явив Дерев’янко.

Він закликав демократичні політси-
ли об’єднуватись для захисту демократії 
в країні: «Ми маємо пліч-о-пліч захищати 
демократію, де кожен українець має пра-
во обрати до влади того, кого хоче, а не 
того, кого нав’язують».

Прецедент з Саакашвілі, на думку 
нардепа, це ганебний вчинок і пляма на 
репутації України. «Весь держапарат був 
спрямований на те, щоб сфальшувати кри-
мінальні справи, прив’язати Саакашвілі до 
гучних злочинів, і це й же апарат сьогодні 
незаконно викидає з України Саакашвілі», 
— зазначив Дерев’янко.

Окрім того, у неділю, 18 лютого, РНС 
запрошує на Майдан у Києві та у всіх об-
ласних центрах України. «Нас вийдуть міль-
йони. Наша головна вимога — відставка 
Порошенка, адже він є головною перешко-
дою позитивних змін у країні. Деградація 
наших високопосадовців стає очевидною 
не лише для українців, а й для всієї Євро-
пи», – заявив народний депутат України, 
один із лідерів партії «Рух нових сил» Юрій 
Дерев’янко.

Прес-служба ІФ ОО партії РНС

Вітаємо з ювілеєм!
Тисменицька районна державна адміністрація та Тисменицька районна ра-

да щиро вітають із 60-річним ювілеєм першого заступника начальника Голов-
ного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Миколу 
Пет ровича СЕНДЕЦЬКОГО, який з 2003 по 2009 рік очолював управління вете-
ринарної медицини в Тисменицькому районі.

Ви професіонал своєї справи, вмілий організатор, мудрий керівник, патріот 
України. Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею. Міцного здоров’я  
Вам, наснаги, трудових звершень та Божої опіки.

«Низький старт» 
на «стаєрській» дистанції

 Закінчення. Поч. на 1 стор. 
Також на законодавчому рівні вво-

диться система «прямого врегулювання 
збитків», яка значно спрощує процедуру 
звернення постраждалих за отриманням 
страхового відшкодування та вводить-
ся повноцінно електронний протокол в 
межах світового та європейського трен-
ду до розвитку «цифрової економіки».

На цьому засіданні розглянули й за-
конопроект про впровадження накопи-
чувальної системи пенсійного забезпе-
чення. Це є однією з найбільш важливих 
та комплексних реформ в українській 
економіці та пенсійному забезпеченні на-
селення, тому парламент приділяє йому 
велику увагу – з точки зору соціальної 
та фінансової сфер відповідальності. 

Наступного дня, в середу, сьомо-
го лютого, під головуванням Михайла 
Довбенка пройшло ще одне засідан-
ня Комітету за участі Міністра фінан-
сів та керівництва НБУ, на якому було 
детально обговорено стратегію ро-
боти держави зі своїми банками. Як 
зазначив М. Довбенко, держава за-
раз контролює практично 60% банків-
ської сфери, при цьому має жахливу 
якість кредитного портфеля – тому без 
розуміння планів Уряду щодо управ-
ління своєю власністю неможливий 

нормальний розвиток і відновлення 
української економіки.

Під час свого виступу народний 
депутат сфокусувався на необхідності 
зменшення державної частки власності, 
оскільки держава є вкрай неефективним 
власником, що підтверджується щоріч-
ною необхідністю за рахунок бюджету 
збільшувати капітал банків. Також він 
підкреслив, що держава має повноцінно 
використовувати наявні у неї інструмен-
ти пожвавлення економіки та ефектив-
но розподіляти і перерозподіляти нако-
пичені ресурси. Ще одним напрямком 
роботи має бути створення ефективних 
інструментів роботи з проблемною за-
боргованістю, щоб державні банки за-
робляли кошти для держави. 

Ці та інші пропозиції направлені Ко-
мітетом до Міністерства фінансів –для 
врахування при підготовці стратегії дер-
жавних банків.

У четвер, восьмого лютого, Верховна 
Рада прийняла Постанову про відзначен-
ня пам’ятних дат у 2018 році, першою з 
яких за пропозицією М. Довбенка ста-
ло відзначення 1120 років з часу першої 
писемної згадки про місто Галич Івано-
Франківської області. Заходи, присвячені 
акцентуванню того, що вже більше тисячі 
років тому на території України існувало 

розвинене цивілізоване суспільство в той 
час, як на території сучасної Росії ще ко-
чували дикі орди. Це стало логічним про-
довженням підтвердження ролі Галича 
як історичного центру української куль-
тури та державності після відзначення 
міста в проекті «7 чудес України». У той 
же день Микола Томенко презентував 
для парламентарів фільм про історію 
Галича, його пам’ятки, видатні постаті.

Насиченим видався для М. Довбенка 
і останній робочий день тижня – він про-
вів декілька зустрічей з міжнародними 
експертами з проекту USAID, на яких були 
обговорені перспективи підтримки двох 
важливих законопроектів, підготовлених 
спільно. Перший з них – оновлений за-
кон про кредитні спілки, який унормовує 
їх діяльність та сприяє підтримці з боку 
спілок невеликих підприємств, зокрема 
фермерських господарств, та сільського 
населення в тих районах, де не розви-
нена банківська мережа. Другим є за-
конопроект про лізинг, спрямований на 
стимулювання оновлення вітчизняними 
підприємствами виробничих потужностей 
та придбання нової техніки, в першу чер-
гу сільськогосподарської та будівельної.

Також у п’ятницю, як керівник парла-
ментського Комітету, М. Довбенко провів 
особистий прийом громадян у Верховній 
Раді України.  

Наталія РОМАНЕНКО, помічник 
народного депутата
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Медична рада 
підбиває підсумки

Минулої п’ятниці відбулось підсумкове засідання медичної ради Лисецької 
ЦРЛ. У роботі медичної ради взяли участь: її голова — головний лікар Лисець-
кої ЦРЛ Тарас Скоропад, заступники головного лікаря за розділами роботи, 
районні спеціалісти. Прибули також головні лікарі Тисменицької міської та 
Єзупільської селищної лікарень, завідувачі сільських лікарських амбулато-
рій загальної практики сімейної медицини та ФАПів.

Також, щоб заслухати звіт медиків, 
з′ясувати найважливіші напрямки охорони 
здоров′я в районі та спільно шукати шляхи 
розв′язання основних проблем, у засідан-
ні медичної ради взяли участь заступник 
голови Тисменицької районної державної 
адміністрації Степан Мандибур, голова Тис-
меницької районної ради Тетяна Градюк.

Про роботу Лисецької ЦРЛ на амбу-
латорно-поліклінічному рівні у 2017 році 
розповів присутнім заступник головно-
го лікаря з медичного обслуговування 
населення Вадим Палій, а продовжив 
аналіз роботи профільних стаціонарів 
заступник головного лікаря з медичної 
частини Ярослав Чеснок. У доповідях 
було детально проаналізовано особли-
вості демографічної ситуації в районі, 

тенденції у стані здоров′я, обсяги і якість 
надання стаціонарної допомоги хворим.

На засіданні виступили районні 
спеціалісти, які висвітлили проблемні 
питання за розділами роботи, що в за-
гальному впливають на рейтингові по-
казники. Поговорили і про взаємодію 
первинної ланки медичної допомоги із 
вторинною. Присутні обговорювали не 
лише проблеми в медицині району, але 
й методи та шляхи їх вирішення.

Заступник голови РДА С. Мандибур 
зокрема зазначив: «Сам процес рефор-
мування медицини далеко не простий і 
ще чимало запитань стосовно здійснен-
ня його послідовних кроків виникатиме 
у керівників органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування».

Голова райради Т. Градюк запевни-
ла, що і в майбутньому вони разом із де-
путатським корпусом будуть допомагати 
медицині району. А для цього необхід-
но розробити стратегічний план з вирі-
шення основних проблем і поступово 
впроваджувати його в життя.

Підводячи підсумки роботи медич-
ної ради, головний лікар Т. Скоропад від-
мітив, що керівництво району з розумін-
ням та увагою ставляться до діяльності 
медичних закладів району.

За підсумками медичної ради при-
йнято відповідне рішення. Роботу за-
кладів охорони здоров′я Тисменицько-
го району визнано задовільною. Були 
визначені також пріоритетні напрямки 
діяльності лікувально-профілактичних 
закладів району на найближчу перспек-
тиву. Серед них — сприяння реформу-
ванню системи охорони здоров′я, зо-
крема первинної ланки, підвищення 
стандартів та якості медичного обслу-
говування населення району. У будь-
якому разі пріоритетом залишається 
своєчасна діагностика і поліпшення 
здоров′я людей.

Микола СЕМЕНІВ, завідувач 
інформаційно-аналітичного відділу 

Лисецької ЦРЛ 

Прикарпатські медійники 
відвідали Тисмениччину

Дев’ятого лютого в залі засідань адміністративного будинку Тисменицької 
районної ради відбувся черговий пленум правління Івано-Франківської об-
ласної організації Національної спілки журналістів України. Цього разу пле-
нум був виїзним, тож прикарпатські медійники окрім обговорення нагаль-
них проблем обласних мас-медіа, мали ще й гарну нагоду поспілкуватись з 
очільниками району, отримати інформацію про розвиток інфраструктури на-
селених пунктів Тисмениччини, відвідати першу в районі Ямницьку об’єднану 
територіальну громаду (голова Роман Крутий), також здійснити екскурсійну 
поїздку на ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (голова правління Микола Круць).

Вітаючи численне представництво 
медій ників Прикарпаття, голова Тисме-
ницької райдержадміністрації Іван Сема-
нюк підкреслив, що мас-медіа, або ж, як 
іноді їх називають, четверта гілка влади, 
завжди були на магістралях суспільно-
го розвою, побажав учасникам пленуму 
плідної праці. У своєму вітальному сло-
ві голова районної ради Тетяна Градюк 
наголосила на тому, що у журналістів 
відповідальна місія перед державою і 
суспільством. «Мені особливо приємно, 
— сказала Тетяна Градюк, — що журна-
лісти нашої області завжди тримають 
руку на пульсі часу і ретельно стежать 
за розвитком Тисмениччини».

У Народному домі м. Тисмениця цьо-
го дня була розгорнута фотовиставка, що 

відтворювала співпрацю Тисменицького 
району із закордонними партнерами, зо-
крема, ґміною Стшельце Опольськє (Поль-
ща), округом Бандера штату Техас (США), 
німецьким містом Зост.  Про взаємні візити, 
обміном досвідом в галузі освіти, спорту, 
туризму, культури, економіки, історії розпо-
вів учасникам виїзного засідання заступ-
ник голови районної ради Ігор Федоришин. 

Напевно що, пленум був дійсно плід-
ним (на порядку денному головним пи-
танням було реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової 
інформації), і в ??? знайомства з Тисме-
ницьким районом (гостям, зокрема, був 
продемонстрований фільм про Тисме-
ниччину), також вже опісля завершення 
роботи пленуму журналісти мали наго-

ду поспілкуватись з головою Ямницької 
ОТГ Романом Крутим. Одним з питань, 
що цікавили журналістів, була передача 
земель державної власності за межами 
населених пунктів у комунальну власність 
ОТГ. Роман Крутий звернув увагу, що це 
означає для громад передовсім додат-
кові надходження в бюджет, буде можли-

вість впливати на встановлення податку 
на землю, орендної плати за неї, залучен-
ня інвесторів. За попередніми підрахун-
ками у комунальну власність Ямницької 
ОТГ перейде 340 гектарів землі, що зна-
ходиться за межами населених пунктів.

На жаль, здійснити повномасштаб-
ну, так би мовити, поїздку по об’єктах 
району не вдалось через складні погод-
ні умови, та й часу не вистачило б, та 
все ж дуже цікавою видалась екскурсія 
на потужне і багатогалузеве підприєм-
ство — ПрАТ «Івано-Франківськцемент». 
Підприємство є флагманом будівельної 
індустрії України, на сьогодні це один з 
найбільших виробників цементу в Єв-
ропі потужністю чотири млн. тонн в рік. 
І це єдине в країні підприємство галузі 
з національним капіталом. Воно пра-
цює за європейськими екологічними 
стандартами. «ПрАТ «Івано-Франківськ-

цемент», — підкреслив директор з ви-
робництва Микола Маковійчук, — є най-
більшим в Україні виробником шиферу, 

гіпсу та гіпсоблоків, інтенсивно нарощує 
обсяги випуску сухих будівельних сумі-
шей, виготовляє 12 різновидів цемен-
ту». Журналісти побували на оглядовому 
майданчику (висота 74 метри) нового 
цементного заводу, мали можливість 
побачити, як то кажуть, на місці весь 
автоматизований процес виробництва 
цементу у центральній операторській.

За теплий і дружній прийом прикар-
патських медійників керівництву райо-
ну від імені усіх присутніх журналістів 
щиро подякували, по завершенні поїзд-
ки, голова Івано-Франківської обласної 
організації НСЖУ Лілія Боднарчук і від-
повідальний секретар організації Вікто-
рія Плахта.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

На запитання медійників відповідає голова 
Ямницької ОТГ Роман Крутий

Про виробництво розповідає 
Микола Маковійчук

На оглядовому майданчику нового цементного заводу ПрАТ «Івано-Франківськцемент» 
Голова Тисменицької райдержадміністрації  Іван Семанюк, голова Тисменицької районної 

ради Тетяна Градюк з прикарпатськими журналістами  

Україна — найгірше 
в світі місце для лікарів

«Україна сьогодні — єдина країна в світі, де лікарі мають найнижчу зарплату 
серед усіх професій. Зарплати наших медиків навіть нижчі, ніж у Зімбабве, 
де економічна ситуація вкрай важка вже багато років», — про це повідомила 
народний депутат Ольга Богомолець.
За таких умов розраховувати, що система охорони здоров’я працюватиме 
ефективно, а медики будуть викладатися на сто процентів — нонсенс.

В абсолютній більшості країн фахівці, 
які рятують життя інших людей, не тільки 
користуються величезною повагою та ав-
торитетом, але й отримують за свою працю 
достойну винагороду. І тільки в нас держа-
ва чомусь вважає, що лікарі повин ні пра-
цювати задарма, сподіваючись на неофі-
ційну винагороду від пацієнта.

Український лікар отримує сьогод-
ні зарплату в десять разів меншу, ніж 
польський, у 45 разів — ніж німецький і 
майже у 100 разів — ніж американський.

Проте український лікар програє в 
зарплаті не тільки закордонним колегам, 
але й навіть вітчизняним професіям. Лю-
дина, яка вчилася довгі роки в університеті, 
потім перебувала кілька років в інтернатурі, 
і лише після цього була допущена до ліку-
вання пацієнтів — сьогодні отримує менше, 
ніж люди без вищої освіти в сфері обслуго-
вування та на некваліфікованих роботах.

Список принижень цим не обмежу-
ється. Уряд пішов ще далі і зрівняв зарп-
лати лікарю, медсестрі та санітарці. Те-
пер їхня праця оплачується однаково.

Таке ставлення уряду до україн-
ських лікарів свідчить не тільки про їхню 
байдужість до цих конкретних фахівців. 
Це — яскраве свідчення ставлення вла-
ди взагалі до охорони здоров’я україн-
ців, адже чиновники чудово розуміють 
наслідки недофінансування медицини.

За останні два роки з України за 
кордон виїхали близько 70 тисяч ліка-

рів. За найгірших умов там вони будуть 
отримувати зарплату в багато разів біль-
шу, ніж тут.

За словами народного депутата, на 
Україну чекає кадровий голод: тут зали-
шаться лише медики передпенсійного 
віку та молоді недосвідчені лікарі що-
йно після інтернатури. Перші за кілька 
років остаточно вийдуть на пенсію, а 
другі — будуть набувати досвіду не від 
старших колег, а на власних помилках, 
тобто на нас з вами.

Все це означатиме подальше погір-
шення якості медичного обслуговування 
та зростання кількості лікарських помилок.

Але можновладцям це байдуже. В 
них самих достатньо грошей для ліку-
вання у найкращих світових клініках, а 
українському народу згодиться і так...

«Вчергове хочу сказати представни-
кам уряду: ні, так не згодиться! Вже ба-
гато разів і я, і Комітет з питань охорони 
здоров’я офіційно й неофіційно звертався 
до керівництва МОЗ та уряду з вимогою 
припинити знущання над медиками. Я ще 
раз, знову, вимагаю в керівництва країни 
підвищити зарплати медикам та ліквіду-
вати зрівнялівку, яка принижує гідність 
лікаря, демотивує його та штовхає або на 
шлях хабарів, або на від’їзд за кордон», 
— заявила Ольга Богомолець.

Прес-служба народного депутата 
Ольги БОГОМОЛЕЦЬ
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Пам’яті 
Ігоря Сущинського 
звитяги молодих

У неділю, 11 лютого, в Єзуполі відбувся традиційний турнір з баскетболу 
пам’яті воїна-афганця Ігоря Сущинського. Молодим, 21-річним хлопцем, 4 
лютого 1986-го Ігор загинув у Афганістані, куди наших хлопців відіслали ви-
конувати так званий «інтернаціональний обов’язок». Посмертно був нагоро-
джений орденом Червоної Зірки. «Молоді, навіки двадцятирічні, вони зали-
шились з нами, наші хлопчики, наші діти, кинуті в пекло Афганської війни», 
— говорила під час відкриття турніру селищний голова Єзуполя Ганна Кушнір.

«Це дуже добре, що ви підтримуєте 
турнір пам’яті воїна-афганця, — зверта-
ючись до учасників змагань, говорив 
заступник голови Тисменицької райдер-
жадміністрації Степан Мандибур. — На 
сьогодні, на жаль ми знову маємо нео-
голошену війну, на якій продовжують 
гинути найкращі сини і дочки України». 
Степан Мандибур підкреслив значимість 
для захисту держави тих людей, які сто-
ять нині на захисті незалежності і терито-

ріальної цілісності України, побажав всім 
учасникам змагань доброго здоров’я, 
нових звитяг. Вітав учасників змагань 
також голова Тисменицької районної 
організації спілки ветеранів Афганіста-
ну Дмитро Сатур, побажав їм здоров’я 
та енергії, щасливих миттєвостей пере-
мог. До цих сердечних привітань при-
єдналися директор Єзупільського НВК  
Михайло Трушик, заступники директора 
Ганна Пастернак та Елеонора Сковрон-

ська, воїн-афганець, мешканець Єзуполя 
Семен Кушнір, секретар селищної ради 
Світлана Кудляк. Поблагословив учас-
ників змагань та окропив свяченою во-
дою парох селища, настоятель храму 
Духової Криниці о. Микола Кудловський.

Цьогоріч змагання проходили за 
коловою системою (головний суддя 
Володимир Недоступ), у турнірі взяли 
участь юніорські команди: БК «Єзу-
піль», БК «Говерла» та ОДЮСШ з Івано-

Франківська (хлопці), БК «Єзупіль-1», 
БК «Єзупіль», ОДЮСШ, Івано-Франківськ 
(дівчата). Звісно, був спортивний азарт, 
напружена боротьба, всі команди за-
галом продемонстрували велику волю 
до перемоги, все ж перемога дістаєть-
ся сильнішим. Сходинки на умовному 
п’єдесталі: на першому місці  команди 
ОДЮСШ, м. Івано-Франківськ (хлопці 

та дівчата), на другому — команда Єзу-
пільського НВК (хлопці і дівчата), третє 
(дівчата) — «Єзупіль-1», «Говерла», м. 
Івано-Франківськ — хлопці.

Учасники змагань були нагородже-
ні пам’ятними медалями від районної 
організації УСВА.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Здобутки юних боксерів 
Плідним виявився початок нового 2018-го року для ви-
хованців відділення боксу Тисменицької дитячо-юнаць-
кої спортивної школи. 

Взявши участь у двох турнірах — зональному чемпі-
онаті України серед юнаків (м. Чернівці, 24-28 січня) та 
Чемпіонаті України серед жінок, молоді, юніорок та дівчат 
(м. Рівне, 5-11 лютого) юні майстри шкіряної рукавички 
Роман Настишин (вагова категорія до 48 кг) та Наталія 
Українець  (+81 кг) (на фото) вибороли бронзові нагороди. 

Для досягнення цього успіху їх готували тренери-ви-
кладачі Василь Гах та Андрій Іванишин. До слова, двоє 
спортсменів займаються у відділенні боксу понад три 
роки.   

  ФУТЗАЛ 

Лідер йде без втрат
Блискавичний результат у футзальному чемпіонаті Тисмениччини демонструє 
футбольна команда «Козацький острів» Чорнолізці. Не зазнавши жодної по-
разки протягом 12 турів, «козаки» стали просто недосяжними для суперни-
ків, яким для визначення остаточного місця у турнірній таблиці доведеться 
продемонструвати неабияку спритність у заключних турах. 

Наприкінці чемпіонату здавалося би призери збавили темп, натомість «се-
реднячки» наростили снагу. Відтак минулі вихідні значно змінили розташування 
команд у турнірній таблиці.  

У 11-турі 10 лютого «Козацький острів» Чорнолізці з рахунком 5:0 обіграв бере-
зівську «Фортуну». «Сокіл» Підлісся поступився ФК «Угринів» з рахунком 1:4. Дво-
бій «Стримба» Липівка — «Авангард» Загвіздя завершився тріумфом останніх 0:5.

Наступного дня у 12-турі мірялися у майстерності «Авангард» Загвіздя — «Со-
кіл» Підлісся (5:2). ФК «Угринів» поступився ФК «Козацький острів» Чорнолізці з 
рахунком 1:3. З аналогічним рахунком на табло 3:1 березівська «Фортуна» обігра-
ла ФК «Клубівці». 

До уваги уболівальників 13 тур відбудеться в спортивному манежі Івано-
Франківського національного університету нафти і газу цієї неділі, 18 лютого. У 
футзальних двобоях зустрічатимуться пари: ФК «Клубівці» — ФК «Угринів»; «Ко-
зацький острів» Чорнолізці — «Авангард» Загвіздя; «Сокіл» Підлісся — «Стрим-
ба» Липівка. 

Завершиться футзальний чемпіонат Тисмениччини у неділю, 25 лютого, де 
у 14-му турі відбудуться матчі: «Стримба» Липівка — «Козацький острів» Чорно-
лізці; «Авангард» Загвіздя — ФК «Клубівці»; ФК «Угринів» — «Фортуна» Березівка. 

Турнірна таблиця чемпіонату району з футзалу після 12 турів 
 Команда І В Н П Р/М О
1. «Козацький острів»  10 10 0 0 65-24 30
2. ФК «Угринів» 10 6 1 3 48-20 19
3. «Фортуна» Березівка 11 5 2 4 43-47 17
4. «Сокіл» Підлісся 11 5 1 5 39-32 16
5. «Авангард» Загвіздя 10 4 1 5 42-41 13
6. ФК «Клубівці» 10 2 0 8 24-58 6
7. «Стримба» Липівка 10 1 1 8 16-55 4

Волейбольний меморіал 
визначив фіналістів

На паркеті спортивної зали Тисменицької загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів минулої суботи було «гаряче» від 
захоплюючих волейбольних батлів, де доводили свою ви-
конавську майстерність учасники традиційного відкритого 
турніру, присвяченого пам’яті воїнів-афганців Тисмениччини.

Цьогорічний меморіал розширив георгафію учасників, де 
за першість приїхала позмагатися навіть енергійна команда 
із сусідньої Тернопільщини. Варто додати, що молоді волей-
болісти із селища Золотий Потік Бучацького району привне-
сли турнірові певної інтриги. Ця «темна конячка», якій немає 
рівних у тамтешньому чемпіонаті, стала загадкою для наших 
волейбольних команд, добре знайомих один одному насам-
перед по щорічному відкритому чемпіонатові району. Відтак 
перший груповий турнір за участі дев’яти команд, визначив 
фаворитів груп, серед яких гості з Тернопільщини. Пропонує-
мо переглянути результати першого групового турніру, який 
відбувся  третього та четвертого лютого.
М Група  А  /03.02/ В П Партії О
1 “Колос” Ст. Крив. — 3:0 — 1 0 6:4 3
2 “Колос” Марківці 0:3  – — 0 1 5:4 0
3 “Обрій” Ів.-Фр. —  неявка  — — — — —

 Група  В /04.02/  
1 “Просвіта” Милуван. — 3:0 3:0 2 0 6:0 6
2 “Титан” Зол. Потік 0:3 — 3:0 1 1 3:3 3
3 ВК “Ніка” Тисмен. 0:3 0:3 —  0 2 4:6 0

 Група  С /04.02/  
1 “Бистриця-КБ” Ст. Лис. — 3:1 3:0 2 0 6:1 6
2 “Темп” Ів.-Франківськ 1:3 — 3:1 1 1 4:4 3
3 “Княжий Галич” Крилос 0:3 1:3 — 0 2 1:6 0

Згідно із положенням волейбольного меморі-
алу, до наступного раунду потрапили по дві кращі 
команди із кожної групи. Тому минула субота, 10 
лютого, стала вирішальною для визначення чет-
вірки команд, яка 25 лютого побореться за титул 
володаря Кубка. 

Однак цьому передували надто напружені ігри 
за визначення лідерів обидвох  груп. Варто відмі-
тити, що учасники обласної волейбольної першості 
– команда «Колос» із села Марківці підтвердила 
свій виконавський рівень, обігравши милуванську 
«Просвіту» та франківський «Темп». Перемога милу-
ванчан над гравцями обласного центру закріпила 
їх на другому місці. В той час, зазнавши двох по-
разок, франківчани полишили боротьбу за волей-
больний кубок.

Дві абсолютні перемоги над суперниками зі 
Старого Лисця та Золотого Потоку принесли старо-
кривотульському «Колосу» лідерство у другій гру-

пі. Найвидовищнішим матчем волейбольного меморіалу по 
праву стала зустріч «Бистриця-Комфорт Буд» та ВК «Титан». 
Енергійна тернопільська молодь протистояла команді, якій 
цьогоріч не сприяла волейбольна фортуна, відтак розв’язки 
матчу не міг передбачити жоден із присутніх уболівальників. 
П’ять напружених партій і з результатом 3:2 на свою користь 
старолисецька команда пробивається до фінальної частини 
змагань. Гості із Бучаччини хоча й зазнали поразки, проте 
отримали насолоду від волейбольних спарингів.

Результати другого групового турніру
М Група  D /10.02/  В П Партії О
1 «Колос» Марківці  — 3:1 3:0 2 0 6:1 6
2 «Просвіта» Милування 1:3 — 3:0 1 1 4:3 3
3 “Темп” Ів.-Франківськ 0:3 0:3 — 0 2 0:6 0

 Група E /10.02/  
1 «Колос» Ст. Крив. — 3:0 3:0 2 0 6:0 6
2 «Бистриця-Комфорт Буд» 
 Старий Лисець 0:3 — 3:2 0(1) 1 3:5 2
3 «Титан» Золотий Потік 0:3 2:3 — 0 0(1) 2:6 1

25 лютого Тисменицька загальноосвітня школа стане 
ареною, де четвірка «Колос» Марківці, «Просвіта» Милування, 
«Колос» Старі Кривотули та «Бистриця-Комфорт Буд» Старий 
Лисець зійдеться у двобої. Жереб так розпорядився, що зма-
гатимуться між собою команди, які були учасниками однієї 
групи у попередньому раунді: Марківці — Милування та від-
повідно Старі Кривотули – Старий Лисець. Переможці грати-
муть матч за 1-2 місця, а команди, які поступилися, зійдуться 
у очному двобої за 3-4 місця. 

Оксана САКОВСЬКА

Учасників змагань вітає голова Тисменицької РО УСВА Дмитро Сатур 

Команди-учасниці вишикувались під час урочистого відкриття турніру

Шлях до звитяги — напружена боротьба



16 лютого
2018 року № 7 5

Вітаємо!
День народження — свято особли-

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

ЗАНИКА Володимира Васильови-
ча, 17.02.1977 р. н., першого заступ-
ника голови районної державної ад-
міністрації;

ПЕТРОВСЬКУ Оксану Тарасівну, 
19.02.1981 р. н., завідувача Загвіздян-
ського дошкільного навчального за-
кладу «Сонечко»;

РУСИНЯКА Петра Семеновича, 
19.02.1955 р. н., директора Марковець-
кого навчально-виховного комплексу, 
депутата районної ради;

РЕВЮКА Андрія Романовича, 
20.02.1986 р. н., директора територі-
ального центру соціального обслуго-
вування (надання соціальних послуг) 
Тисменицького району;

СЛОБОДЯНА Романа Лазаровича, 
22.02.1956 р. н., голову фермерсько-
го господарства «Нива» (с. Угринів).

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!

З днем народження!
Футбольна команда «Сокіл» Угринів вітає з днем народження учасника 

команди Андрія МЕЛЬНИЧУКА, який улюблену справу футбол поєднує із ви-
кладацькою діяльністю на посаді вчителя фізичного виховання навчально-ви-
ховного комплексу.  

Дорогий друже, заняття фізкультурою та спортом гартують не лише тіло, 
а й дух людини. Тому наше спільне завдання – залучати в спортивні зали, на 
майданчики якнайбільше дітей, молоді, їх батьків, а для цього – створити всі 
відповідні умови.

Напередодні твоїх уродин шлемо справжньому козакові удачі та благополуччя. 
З днем народження вітаєм, в щасті жити лиш бажаєм.
Хай здійсняться всі бажання, душу гріє хай кохання.
Завітає хай достаток, гроші липнуть хай до п’яток,
Ніжність в серце завітає, успіх хай не забуває.
Лише усмішок прекрасних, днів красивих, добрих, ясних.
Хай частіше відкриття, всі ж печалі — в небуття.

Офіційно

Виконавчий комітет, депутат-
ський корпус та апарат Майдан-
ської сільської ради висловлюють 
щирі співчуття депутатові Тисме-
ницької районної ради Миколі Іва-
новичу Іваненку з приводу непо-
правної втрати — смерті брата 

Юрія Івановича.
Нехай наші співчуття полег-

шать біль від утрати близької лю-
дини. Нехай Господь оселить його 
в місці світлім, у місці втіхи, у місці 
спокою, з усіма святими, де немає 
ні недуги, ні смутку, ані зітхання.

Шановні краяни!
20 лютого в історичному календарі незалежної України є днем пам’яті та вша-

нування подвигу Героїв Небесної Сотні.  Події, що змінили хід історії нашої дер-
жави – країну, суспільство і кожного з нас зокрема. То була Революція Гідності.

Масовий суспільний рух розпочався як Євромайдан – мирна акція протес-
ту проти призупинення владою європейського вектора розвитку країни. Та після 
жорстокого розгону мітингувальників на майдан Незалежності вийшли сотні тисяч 
небайдужих людей, щоб захистити свої права, честь і гідність. Їх об’єднала україн-
ська земля та бажання жити у вільній країні. Тоді вони не знали, що беззбройними 
вступають в один з перших боїв за незалежність. Так на Майдані з’явилась ще одна 
сотня – Небесна. Кожен із них заплатив за свої переконання найвищу ціну – життя.

Тоді, у 2014-му, країна ще не розуміла, який же лютий та підступний ворог нам проти-
стоїть. Тоді ми ще не знали, що кращим дочкам і синам України ще не раз доведеться ста-
вати до бою. А війна, яка триватиме не один рік, забере на небеса ще не одну сотню героїв.

Тож запалімо свічки пам’яті і згадаймо про них у своїх молитвах.
Вічна пам’ять Героям Небесної Сотні, мужнім захисникам – учасникам АТО і ще 

багатьом сотням лицарів, які віддали найцінніше, що мали, – своє життя за Україну. 
Слава Україні! Героям слава!
Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
                                        Іван СЕМАНЮК                      Тетяна ГРАДЮК

Втрачене свідоцтво на право власності на нерухоме майно (цілісний майновий 
комплекс за адресою: с. Ямниця, вул. Галицька, 2Г), видане 10.10.2012 р. Ямниць-
кою сільською радою приватному підприємству «МАР-МИХ», вважати недійсним.

Виконком Загвіздянської сільської ради повідомляє про те, що згідно з 
рішенням 22 сесії Загвіздянської сільської ради від 09.02.2018 р. громадські 
слухання щодо обговорення ДПТ по будівництву багатоповерхових будинків у с. 
Загвіздя в урочищі «Рінь» переносяться з 21.02.2018 на 23.02.2018 р. на 17:00. 
Слухання відбудуться в будинку культури с. Загвіздя.

Знову зміни для пільговиків та субсидентів
З 1 січня, набула чинності нова норма постанови Кабміну №409 від 6 серпня 
2014 року «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері жит-
лово-комунального обслуговування». Зокрема, зменшили соціальні норми 
на електроенергію, а це автоматично означає, що отримувачам субсидій та 
пільг доведеться платити за послугу більше, якщо буде перевищення норми.

Нові соціальні норми 
на електроенергію 

від 1 січня 2018 року:
 у житлових приміщеннях (будин-

ках) — 70 кВт•г на місяць на сім’ю (домо-
господарство) з однієї особи і додатко-
во 30 кВт•г на місяць на кожного іншого 
члена сім’ї (домогосподарства), але не 
більш як 190 кВт•г на місяць;

 обладнаних стаціонарними елек-
троплитами, за наявності централізовано-
го постачання гарячої води — 110 кВт•г на 
місяць на сім’ю (домогосподарство) з од-

нієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць 
на кожного іншого члена сім’ї (домогос-
подарства) на житлове приміщення (буди-
нок), але не більш як 230 кВт•г на місяць;

 обладнаних стаціонарними елек-
троплитами, за відсутності централізо-
ваного постачання гарячої води — 130 
кВт•г на місяць на сім’ю (домогоспо-
дарство) з однієї особи і додатково 30 
кВт•г на місяць на кожного іншого чле-
на сім’ї (домогосподарства) на житлове 
приміщення (будинок), але не більш як 
250 кВт•г на місяць;

 не обладнаних стаціонарни-
ми електроплитами, за відсутності 
централізованого постачання гаря-
чої води та газових водонагріваль-
них приладів — 100 кВт•г на місяць 
на сім’ю (домогосподарство) з однієї 
особи і додатково 30 кВт•г на місяць 
на кожного іншого члена сім’ї (домо-
господарства) на житлове приміщення 
(будинок), але не більш як 220 кВт•г 
на місяць;

 у селах і селищах міського типу 
для громадян, яким відповідно до за-
конодавства держава забезпечує без-
оплатне освітлення житла, — 30 кВт•г 
на місяць на одну особу. 

Управління соціального захисту 
населення Тисменицької РДА

Пам’яті директора
13 лютого у віці 87 років відійшов у вічність 
колишній директор Сілецької школи, досвід-

чений педагог з багатолітнім стажем 
Михайло Іванович Владика.

Він народився 2 січня 1931 року у Сільці. 
Після закінчення Станіславського педагогічно-
го інституту у 1955 році кілька років працював 
учителем математики на Волині у Камінь-Ка-
ширському районі, потім у Коршеві, тодішньо-
му районному центрі Станіславської області.

На початку 60-тих років учителював у Га-
лицькій середній школі, а 3 серпня 1962 року 
очолив Сілецьку восьмирічну школу. На цій по-
саді М. І.Владика пропрацював майже 30 років, до літа 1991 р.

Великою заслугою директора стало зведення у Сільці в 1966 році нової 
школи. Михайло Іванович за час свого керівництва проявив себе як здібний 
організатор, директор-господарник. Він зумів підпорядкувати працю педаго-
гів вимогам дисципліни, відповідальному ставленню до свого покликання. 
Разом із педагогами навчального закладу виховав не одне покоління сілець-
ких учнів, вклав у їхні серця чуйність, доброту, порядність.

За свою працю Михайло Іванович Владика був нагороджений Грамотою 
Міністерства освіти УРСР та отримав звання Відмінник народної освіти.

Педагогічний колектив та жителі села схиляють голови перед пам’яттю 
Вчителя і висловлюють щире співчуття родині покійного.

Вічна йому пам’ять!

Оголошення
Рішенням виконавчого комітету Тисменицької міської ради від 13 лютого 2018 
року «Про затвердження тарифів із збирання та вивозу твердих побутових 
відходів» затверджено тарифи із збирання та вивозу ТПВ згідно з додатком.

Додаток до рішення виконавчого комітету від 13.02.2018 року 
«Про затвердження тарифів із збирання та вивозу твердих побутових відходів»

№ Назва послуг Собівартість  ПДВ 20% всього
1 Збирання та вивіз твердих побутових відходів 
 для населення на одну особу 12,50 2,50 15,00
2 Збирання та вивіз твердих побутових відходів 
 для населення за контейнерною схемою 37,50 7,50 45,00
3 Збирання та вивіз твердих побутових відходів 
 для бюджетних організацій 79,17 15,83 95,00
4 Збирання та вивіз твердих побутових відходів 
 для інших споживачів 87,50 17,50 105,00

Тарифи із збирання та вивозу твердих побутових відходів вводяться в дію в 
15-денний термін з дня їх оприлюднення в засобах масової інформації та на офі-
ційному сайті Тисменицької міської ради

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради

Захоплююча 
математика

Багато хто знає: математика – цікава й захоплююча наука та навчальна 
дисципліна. Але цікавим, звичайно, є щось яскраве та нове, бо зна-
йоме та буденне швидко набридає. І ніщо так не прикрашає шкільну 
буденність, як нетрадиційні форми роботи зі школярами.

З такою доброю метою у Поберезь-
кому НВК з 5 по 9 лютого було проведе-
но Тиждень математики та інформатики, 
до якого були залучені учні 4-11 класів.

У понеділок після шкільної лінійки, 
на якій було оголошено про проведення 
Тижня, на уроці математики в 5-А класі 
діти разом із казковим героєм Вінні Пу-
хом працювали над темою “Додавання 
та віднімання мішаних чисел”. Для учнів 
4-х класів була проведена Година цікавої 
математики, де діти дізналися, зокрема, 
про новітню техніку малювання під на-
звою числізм, що виникла лише 10 років 
тому. Із захопленням учні 6 класу подо-
рожували Містом математичних фантазій 
і змогли повідчиняти всі замки брам, за 
якими Двійки сховали їхні улюблені речі.

Наступного дня на уроці за темою 
“Додавання та віднімання раціональних 
чисел” команда шестикласників зіграла 

у математичний футбол проти 
«команди» Раціональних чисел. 
А під час позакласного заходу, уже як 
команди «Вундеркінди» і «Дванадцять»,  
вони демонстрували свої математичні 
здібності, кмітливість та спритність, гра-
ючи гру «Математичний морський бій», із 
задоволенням розгадували кросворди.

Середа подарувала учням 5-А класу ма-
тематичні головоломки на сірниках. А з учня-
ми 8 - 11 класів була проведена читацька кон-
ференція на тему «Математика і мистецтво». 
Учителів найбільше здивувала швидкість, з 
якою учні 6-9 класів справились із завдан-
нями математично-інформатичного квесту.

У четвер, у нашому навчальному за-
кладі пройшов виховний захід «Я люблю 
Україну, люблю математику», на якому в 
формі брейн-рингу знаннями мірялися 
команди «Україночки» та «Козаки». Юні 
учасники зачарували всіх своєю грою, 

де виявили високий рівень знань з ма-
тематики та інформатики. Також вихо-
ванцям було запропоновано перегляну-
ти фільм про Стіва Джобса, засновника 
корпорації Аррle, та відеоролик про без-
печне користування Інтернетом.

Завершальні акорди тижня прозвучали 
на п’ятий день, під час якого пройшла шкільна 
радіопередача «Чи знаєте ви, що…» для учнів 
5-8 класів. Вихованці 5-6 класів побували на 
станції «Математичні казки». Для маленьких 
учасників навчально-виховного процесу було 
проведено тестування на визначення Інтер-
нет-залежності серед учнів.

А на підсумковій лінійці тижня були 
підведені підсумки, відзначено найак-
тивніших учасників. Шестикласниця Діа-
на Копись прочитала авторський вірш 
про роль чисел у житті людини.

Тиждень математики та інформати-
ки завершено. Позаду велика, нелегка, 
але приємна вчительська праця, а разом 
із нею і творча та наполеглива праця 
учнів. Подолано ще одне учнівське ви-
пробування, почерпнуто ще одну пор-
цію знань із математичної криниці. Без 
сумніву, цей тиждень збагатив шкільну 
буденність і викликав в учнів прекрас-
ні емоції, які ще довго спонукатимуть 
їх до опанування законів «цариці наук».

Галина ЛОНЧИНА, заступник 
директора Поберезького НВК

Фракція «Батьківщина» в Тис-
меницькій районній раді, бюро ра-
йонної організації політичної партії 
ВО «Батьківщина» висловлюють 
щирі співчуття однопартійцеві, де-
путату районної ради Миколі Іва-
новичу Іваненку з приводу тяжкої 
втрати – смерті брата 

Юрія Івановича
Нехай наші співчуття полег-

шать Вашу скорботу.

Година цікавої математики в 4 класі. Вчителі О. Пушко, О. Кукурудз

Товарна біржа «Західна -Універсальна» повідомляє про скасування аукціону 
з продажу цілого майнового комплексу «Еліта», який оголошено на 15 лютого 
2018 року, оскільки триває судовий розгляд щодо майна.
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Як Липівка 

розколядувала
Уже доброю традицією стало завершувати новорічно-різдвяні свята в с. Ли-
півка Розколядою. Тож і цього року суботнього надвечір’я, 10 лютого, до Ли-
півки було запрошено чимало гостей, щоб вкотре зорганізуватись у гучній 
коляді та вертепі. 
Розпочалося дійство виступом 

вертепу, організованим місцевою УМХ 
(Українська молодь — Христові), яка кож-
ного року так самовіддано працює для 
того, щоб пізніше поділитися різдвяною 
радістю з односельчанами. А цього ро-
ку ще й мали можливість виступити на 
Різдвяному обіді в обласному центрі, 
даруючи Дух Різдва безхатченкам, ко-
трі так його потребують.

Святкування Розколяди продо-
вжив місцевий народний аматорський 
хор «Благовість» під керівництвом Нелі 
Остапів. Своєю щирістю учасники цер-
ковного хору ще більше прикрасили ли-
півську Розколяду. Гостями свята, які ви-
ступали третіми, був дует «Гардамани», 
відомий не лише в Івано-Франківську, а 
й за його межами. Учасники музичного 
гурту вклали свою душу в кожну свою 

колядку, за що присутні не скупилися на 
теплі оплески. І насамкінець, вже вдруге 
у Липівці, Ісуса Христа прославляли два 
семінаристські гурти: «Effata» й «Путь», 
котрі завітали до нас разом з ректором 
Івано-Франківської духовної семінарії о. 
Олесем Будзяком.

Хотілося би підкреслити також і те, 
наскільки особливими були колядки: від 
традиційних українських до сучасних, у 
яких одночасно з прославою Христа лу-
нав біль війни. Виконання та репертуар 
нікого не залишили байдужими, момен-
тами викликали навіть сльози. А якого 
креативу додало виконання колядок у 
супроводі музичних інструментів: скрип-
ки, гітари, барабана, бубна та акордео-

на. Оскільки в Липівці є два храми, 
то й стареньку дерев’яну церковцю 
колядники не оминули, звеселивши 
її спільною колядою.

За можливість насолодитися Роз-
колядою хочеться подякувати, насам-
перед місцевим парохам — о. Василю 
Фіголю та о. Петру Малецькому, з іні-
ціативи яких був організований цей 
захід, а також гостям та присутнім, 
кого не зупинили погодні умови. За-
вдяки таким дійствам Липівка живе, 
збагачуючись духовно. Бо зібралися 
ми для того, щоб разом, великою липів-
ською родиною, провести коляду до не-
бес, а також колядницькою молитвою 
попросити Бога, щоб послав мир нашій 

державі; щоб ми не забували, хто ми і 
якого роду.

Христина ЛЮБЧИК, учениця 11 класу

Барвисто колядували 
«Барви Прикарпаття»

Цього року, як і в усі попередні роки, коляда для аматорського народного ансамб-
лю пісні й танцю «Барви Прикарпаття» Старокривотульського будинку культури 
справді була яскравою й барвистою в повному розумінні цього слова. Вона сво-
їм багатоголоссям упродовж усіх різдвяних свят лунала в церквах. Нестримною 
хвилею виливалася на вулиці наших сіл із дитячими вертепами й звучала під 
вікнами кожної сільської оселі. Бо там, де дзвенить коляда, згасає туга, біль і 
печаль і серце кожного з нас наповнюється радістю, любов’ю та милосердям.

З цікавою, добре улагодженою різд-
вяною концертною програмою колек-
тив «Барви Прикарпаття» минулого ро-
ку успішно виступив на Міжнародному 
фестивалі «Коляда на Майзлях» у церкві 
Царя Христа м. Івано-Франківська, і був 
учасником гала-концерту фестивалю.

У неділю, 21 січня, цього року ан-
самбль завершував своєю колядою тра-
диційне районне свято «Тисменицькі різд-
вяні фестини». Зініційоване районним 
відділом культури на чолі з Олександрою 
Стефінко, воно проходило в святковому 
настрої у Будинку культури с. Чукалівка.

Радо приймали артистів «Барв При-
карпаття» в неділю, 4 лютого, в церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці смт. Отинія 
Коломийського району наші найближчі 
сусіди. Як ця, так і інші поїздки колекти-
ву відбуваються за всебічної підтримки 

старокривотульського сільського голови 
Володимира Назарука, а також приватно-
го підприємця Миколи Назарука та депу-
тата районної ради Володимира Цапая.

Яскравою й різноманітною була та-
кож сільська розколяда в с. Старі Кри-
вотули. Вона завжди збирає на сцені 
церковні хори, вертепи, щедрівників, 
засівальників і віншувальників, гурти 
колядників та аматорські колективи 
будинку культури. В неділю, 28 січня, в 
переповненому актовому залі Старокри-
вотульської ЗОШ односельчани та гос-
ті поринули в тайну біблійного дійства 
Благовіщення й Різдва нашого Спаси-
теля в убогій вифлеємській стаєнці. Інс-
ценізацію виконали учнівський вертеп 
та гурт дітей-колядників. Мудро проду-
мана й чітко зрежисована програма ви-
ступу шкільної дітвори під керівництвом 

учителя християнської етики протоієрея 
Олега Богака та педагога-організато-
ра Марії Гавадзин неабияк схвилювала 
присутніх. Вміла акторська гра, яскра-
ві костюми учасників вертепу, чудове 
виконання учнями колядок, щедрівок 
і віншівок справили на всіх незабутнє 
враження. Така різдвяна програма кри-
вотульських школярів була високо оці-
нена на обласній учнівській розколяді.

Порадував кривотульців у цей день 
виступ Красилівського сільського цер-
ковного хору під керівництвом Олексія 
Гошія та Петра Гавадзина. Колядки та 
щедрівки в їхньому виконанні заслужено 
були нагороджені бурхливими оплесками. 
Радо вітав односельчан хор церкви Ар-
хістратига Михаїла. В новій обробці зву-
чали як трохи призабуті, так і традиційні 
популярні колядки, а цікаві віншування-
побажання регента Петра Ціпуха допо-
внювали величність дійства. Зачаровано 
слухали присутні колядки та віншування 
у виконанні вокального ансамблю духо-
вної пісні «Крила надій» (керівник Ми-
хайло Гавадзин). Чотирьохголосий спів 
учасників цього колективу наповнював 
милозвучними акордами сільське свято.

«Дай Вам, Боже, щастя й долі, миру, 
злагоди й любові» — урочисто лунали ко-
ляда й побажання у виконанні хорової 
групи ансамблю «Барви Прикарпаття» 
(керівники: Петро Заник, Надія Назарук 
та Ярослав Лесів). У загальну атмосферу 
концерту чудово впліталися змістовні па-
тріотичні віншування Діани Боровської, 
Марії Гавадзин, Михайла Біглого та ін.

За яскраву, барвисту сільську розколя-
ду учасникам, організаторам і всім присутнім 
дякували парохи сіл о. Михайло Мельник та 
о. Сергій Стефурак, сільський голова Володи-
мир Назарук і директор школи Ганна Богак.

І стоголосо в фіналі свята звучало: 
«Бог Предвічний…»

Михайло ГАВАДЗИН, 
директор Будинку культури 

с. Старі Кривотули

Хай веселяться небеса 
і радіє земля!

Під такою на-
звою аматори 
Будинку культу-
ри села Підлісся 
запрезентува-
ли односельцям 
та гостям дано-
го населеного 
пункту новоріч-
но-різдвяне дій-
ство розколяди.

Потрапивши четвертого лютого до 
місцевого закладу культури, старожили 
одразу ж помітили його перетворення. 
Глядацька зала відремонтована, сцена 
отримала новий «одяг». А спеціально 
до тематичного дійства директор Бу-
динку культури Олександра  Довбуш зі 
своїми помічниками прикрасили куліси 
сніжинками та яскравими ялинковими 

гірляндами. Отож кожному учасникові 
розколяди, яку поблагословив насто-
ятель храму Вознесіння Господнього 
отець Василь Чорній, та насамперед 
ведучим Ірині Якимів та Ані Коваль-
ській було приємно виходити на сцену.

Першими колядували учасники цер-
ковного хору храму Вознесіння  Господ-
нього (керівник Іванна Жибак). Хорео-
графічною композицією «Спи Ісусе, спи» 
захопила молодша група  колективу су-
часного танцю «Старт» під орудою Рус-
лани Довбуш. 

Окрасою мистецького життя Підліс-
ся є народний аматорський вокальний 
ансамбль «Джерело» (керівник Владис-
лав Князєв), який подарував улюблено-
му глядачу найкращі, наймилозвучніші 
коляди та різдвяні пісні. Рідзвяним ре-

пертуаром потішили ще одні підопічні 
художнього керівника Владислава Кня-
зєва із вокального ансамблю «Розма-
рія».  Поетичні рядки прозвучали у ви-
конанні Мар’яни Яворської. 

«Бог ся рождає» — таку назву мала 
хореографічна композиція середньої гру-
пи «Старту». Колядки «Темненькая нічка» 
та «Радість з неба» виконала юна банду-

ристка Леся Настишин. Із колядами «Хай 
Ісус мале дитя» та «Моя коляда» висту-
пила Лілія Шнайдер. Вертепне дійство 
«Спаситель нам родився нині, радіймо 
люди цій хвилині» на підліській сцені 
відтворив молодіжний  фольклорний  ко-
лектив (керівник Олександра Довбуш). 
Спеціальними гостями підліської розко-
ляди  став вокальний колектив дитячої 
музичної школи №2 з Івано-Франківська 
(керівник Іванна Жибак). 

На завершення мистецького дійства 
найщиріші слова вдячності сільським ама-
торам прозвучали з уст сільського голови 
Наталії Бойко, яка побажала громаді такої 
ж єдності та одностайності, яку презенту-
вали учасники художньої самодіяльності. 

Оксана САКОВСЬКА
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Відгомін Коляди
Новорічно-різдвяні свята – це пора, коли оновлюються наші душі і прискорено 
б’ються серця. Співаючи за столом колядки, згадуючи свій рід, ми стаємо трі-
шечки кращими, добрішими, і найголовніше – вдячними Господу. Та час швид-
ко біжить вперед, і від коляди залишається тільки тиха мелодія, яка ще довго 
карбується в нашій пам’яті, щоби з новою силою зазвучати на наступний рік.

У цю посвяткову пору, 4 лютого 
2018 року, з благословення отця Васи-
ля Скурчанського, у Драгомирчанському 
будинку культури відбулися проводи но-
ворічно-різдвяних свят. У дійстві взяли 
участь молодший вокальний ансамбль 
та вокальний ансамбль «Драгомирчан-
ка», танцювальний колектив «Веселка», 
учні школи.

Учасники свята виконали коляд-
ки «По цілому світу», «На Свят-вечір», 
«Пречистая Діва», «Ясна зоря», «Коля-
да українських діточок», «На Різдвяні 
свята», «Родинна коляда», «За ріками», 
«Нова радість стала». Гості свята мали 
можливість насолодитися театральни-
ми постановками «Маланки», яку зігра-
ли драгомирчанські школярі, та «Кози».

Колядники тішили публіку не тільки 
прекрасним виконанням різноманітних 
колядок, щедрівок, віншувань, але й ми-
лували око різнобарвністю українського 
національного одягу.

Висловлюємо щиру подяку всім 
учасникам свята та його організаторам 
– директору будинку культури Іванні Бо-
рищак, художньому керівнику Ігореві 
Курію та молодому талановитому хо-
реографу Анні Борищак за створення 
такого колоритного дійства.

Нехай дух різдвяного чуда нас гур-
тує, посилає з неба Божу благодать, щоб 
кожного року ми в мирі та спокої могли 
з радістю на устах промовляти: «Ми ж 
купно просімо в Господнього Сина, що-
би славою світ потрясла Україна. А в 
книзі народів на першій сторінці зна-
чився народ на ім’я – українці. На те 
і зіслав нам Бог Сина свого. Христос 
народився! Славімо Його!».

***
По завершенні «Розколяди» від-

булося громадське обговорення, за 
участю сільського голови Степана 
Дем’яніва, перспектив утворення ОТГ 
Драгомирчани — Крихівці.

Мар’яна МОТРУК, 
зав. бібліотекою-філіалом 

Шануймо та примножуймо
В останній тиждень різдвяних свят у 

церкві пресвятої Трійці села Клузів  про-
йшла «Розколяда у Клузові». Її провели 
народний аматорський ансамбль «Клузів-
чанка» під керівництвом Романа Мантуля-
ка та талановита молодь села. Зокрема 
Спільнота Святого Миколая, організова-
на при церкві отцем Романом Боярським, 
подарувала святковий вертеп та різдвяні 
віншування на весь прийдешній рік. А юні 
самобутні таланти Влада Німащук та Денис 

Довірак (відомий як півфіналіст «Голосу 
діти» у дуеті «Налиснички», уродженець 
села) виконали перед парафіянами та гос-
тями села сольні різдвяні колядки. В кінці 
дійства сільський голова Марія Іваницька 
подякувала учасникам розколяди, наголо-
сивши: «Поки живуть українські традиції, 
допоки живе українське село, шануймо та 
продовжуймо їх».

Світлана ІВАСИШИН

Завершальний акорд Різдва
11 лютого жителі с. Марківці мали нагоду ще раз полинути в різдвяну феєрію. В 
приміщенні актової зали Марковецького НВК відбулася Марковецька розколяда 
— 2018 під назвою «Хай веселяться небеса і радіє земля», яку розпочав благо-
словенням настоятель храму церкви Святого Димитрія Солунського о. Василій.

Учасники дійства своїми дзвінкими ко-
лядками, щедрівками та віншуваннями ство-
рили глядачам світлий різдвяний настрій.

У розколяді брали участь декілька 
колективів, зокрема хор церкви Дими-
трія Солунського, молодіжні колективи 
будинку культури с. Марківці (директор 
Любов Андрусяк, художні керівники — 
Владислав Князєв та Петро Куриляк). 
Щирим виконанням зачарував ансамбль 
хлопців «Зелен клен», а ансамбль ді-
вчат «Сяйво» дарували чудові коляд-
ки та щедрівки. Дзвінко звучала коля-
да від колективу працівників культури 
Тисменицького району «Передзвін», який 
створився цьогоріч під керівництвом Ми-

хайла Гавадзина та Миколи Василюка. 
Милували вухо та тішили душу дівчата 
з колядницького гурту Марковецького 
НВК під керуванням Анастасії Галуги.

На радість, на щастя, на добро та 
мирне життя засіяли маленькі засіваль-
ники: Василь Хомут, Костянтин Пачков-
ський, Іван Василюк.

Глядачі гучними оплесками вітали 
всіх учасників цього чудового різдвя-
ного дійства, які змогли донести вели-
ке чудо народження Спасителя нашого 
Ісу са Христа.

На завершення свята голова Мар-
ковецької сільської ради Іван Буртик 
подякував артистам за чудовий різд-
вяний настрій і побажав усім присутнім 
зустрітися через рік такою ж великою 
та дружною громадою.

Людмила АНДРЕЙЧУК, 
завбібліотекою с. Марківці

Вільшаниця 
славить Христа

Цикл новорічно-різдвяних свят завершує розколяда, яка покликана не тільки 
відродити традиції, притаманні кожному населеному пункту і характерні саме 
для цього величного християнського свята, але й примножити їх. Тож ціка-
вим та надзвичайно веселим видалося цьогорічне підсумкове дійство «Роз-
коляда», що відбулося у храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Вільшаниця.

Незважаючи на сніги та морози, атмос-
фера храму була сповнена щирістю люд-
ських сердець. Віряни, як ті давні пасту-
хи в євангельські часи, прийшли своєю 
присутністю та своїм співом вшанувати 
нашого Бога — новонародженого Христа, 
що вкотре доводить любов наших одно-
сельців до різдвяних традицій.

Розпочалося дійство з привітального 
слова й благословення пароха с. Вільшани-
ця о. Василя Середюка: «Ми тут зібралися, 
щоб разом, великою українською родиною, 
провести коляду до небес, а також молитвою-
колядою просити Господа, щоб зіслав мир на 

нашу Україну». Після цього люди разом за-
співали «Добрий вечір тобі, пане господарю».

Учні Вільшаницької ЗОШ розпочали 
святкове дійство. Маленькі янголята до-
несли до нас звістку про народження Спа-
сителя. Також прославляв Христа співом 
колядок і щедрівок церковний хор. Звучали 
як добре відомі, так і самобутні зразки ав-
тентичного фольклору. Серед них: «Вийди, 
зіронько, на небо», «У Вифлеємі днесь Ма-
рія Пречиста», «Cвята ніч», «Щедрий вечір», 
«Прилетіли ангелята» та ін. Кожна колядка 
резонувала в душах присутніх. Тож така 
об’єднаність на рівні сердець створювала 

чудову атмосферу християнської родини, 
що святкує день народження Бога й Спа-
са Ісуса Христа.

На завершення свята вільшанці про-
довжили традицію й видовищно спали-
ли один із головних різдвяних атрибутів 
— дідуха. Підпалювання дідуха здійснили 
сільський голова Володимир Ющишин, ди-
ректор будинку культури Богдан Тинів та 
старший брат церкви Покрови Святої Бо-
городиці Роман Солоничний.

«Зі спаленням дідуха, з тим димом ко-
ляда йде до неба. У нас здавна вірили, що 
разом із ним до небес піднімаються духи 
наших пращурів на ниви й поля, аби обері-
гати їх упродовж хліборобського року від 
граду та засухи. Так очищаємося ми, земля 
задля сили, достатку й миру», — каже Гали-
на Депутат, учитель Вільшаницької ЗОШ.

Коли від солом’яного дідуха залишив-
ся лише попіл, учасники дійства продовжи-
ли колядувати та щедрувати. А усіх при-
сутніх пригощали медівниками, пампуха-
ми, солодощами, узваром, гарячим чаєм.

Валерія ГЕТЬМАН, Ольга ТИМОНЬКО
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ПАТ «Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі» 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00382102, місцезнаходження якого: 

76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 12А, тел.: 067 734 13 59, 
має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря стаціонарними джерелами.
Продукція: кондитерські вироби (цукерки, карамель) – 600 т/рік.
Підприємство відноситься до другої групи об’єктів, в залежності від ступе-

ня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря відповідно до Перелі-
ку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів за якими 
здійснюється державний облік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо 
скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Валовий викид забруднюючих речовин становить: азоту діоксид — 1,26 т/
рік, вуглецю оксид – 4,86 т/рік, суспендовані тверді частки – 0,9158 т/рік, вуг-
леводні насичені С12-19 — 0,008 т/рік, сірки діоксин – 0,0064 т/рік, заліза оксид 
– 0,00064 т/рік, марганцю оксид – 0,000071 т/рік, бензапірен – 0,00007 т/рік.

За більш детальною інформацією звертатись на підприємство або до орга-
нів місцевої влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 
21, тел.: (0342) 55-65-15; е-мейл - mvk@il.if.ua  

Строки подання громадськістю зауважень – 30 календарних днів з дня пу-
блікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.

Заява про наміри 
1. Інвестор (замовник): Тисменицький протитуберкульоз-

ний диспансер. 
Поштова і електронна адреса: Івано-Франківська обл., 

Тисменицький р-н, м. Тисмениця, вул. Левицького, 81А.
2. Місце розташування майданчика будівництва: терито-

рія Тисменицького протитуберкульозного диспансеру, Тисме-
ницький район Івано-Франківської області. 

3. Характеристика діяльності (об’єкта): 86.10 Діяльність 
лікарняних закладів.

Технічні і технологічні дані: Встановлення очисних спо-
руд Тисменицького протитуберкульозного диспансеру. Іва-
но-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця.

4. Соціально-економічна необхідність проектованої ді-
яльності: підвищення якості очищення стічних вод. Функціо-
нування протитуберкульозного диспансеру.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних — -------------------
сировинних: цемент, пісок, щебінь; 
енергетичних: паливо, електроенергія 
водних — -------------------------
трудових: бригада працівників підрядної організації 
6. Транспортне забезпечення: спеціалізований транспорт 

підрядної організації. 
7. Екологічні та інші обмеження: санітарно-захисна зона 

15 м, ГДК забруднюючих речовин, проведення робіт в межах 
території диспансеру. 

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії за варіантами: благоустрій території після закінчення 
будівництва. 

9. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві 
та експлуатації) на навколишнє середовище і види впливів на:

— клімат, мікроклімат — відсутні; 
— повітряне викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря: без перевищення гранично-допустимих концентрацій 
по всій території розсіювання; 

— водне: можливе забруднення стічними водами при ви-
никненні аварійних ситуацій, скидів стоків у водні об’єкти не 
планується; 

— ґрунт: механічне пошкодження ґрунтового покриву при 
будівельних роботах, можливе забруднення стічними водами 
при виникненні аварійних ситуацій;

— рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти порушення 
трав’яного покриву при будівельних роботах, опосередкова-
ний вплив: присутність людей та споруд об’єкту проектування; 

— навколишнє соціальне середовище (населення): забез-
печення функціонування диспансеру; 

— навколишнє техногенне середовище: відсутні. 
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного вико-

ристання, утилізації, знешкодження чи безпечного поховання: 
в процесі будівництва та експлуатації утворюються відходи 
ІІІ-ІV класів небезпеки. Всі відходи будуть збиратися з наступ-
ною передачею спеціалізованим підприємствам на утиліза-
цію, оброблення, знешкодження, видалення чи захоронення. 

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: детально ознайомитися з ін-

формацією та звернутися з метою надання пропозицій та по-
бажань стосовно недоліків чи переваг даного проекту мож-
на протягом 30 календарних днів з дати опублікування даної 
Заяви до Тисменицької міської ради або до Тисменицького 
протитуберкульозного диспансеру за адресою: 77400, Івано-
Франківська обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця, вул. Ле-
вицького, 81А, тел: (03479) 3-52-47. 

Заява про екологічні наслідки діяльності у результаті експлуатації 
об’єкту «Очисні споруди Тисменицького протитуберкульозного 
диспансеру. Івано-Франківська область, Тисменицький район, 

м. Тисмениця. Нове будівництво»
Заява про екологічні наслідки діяльності розроблена згідно з 

вимогами Державних будівельних норм “Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проекту-
ванні і будівництві підприємств, будинків і споруд” ДБН А 2.2-1-2003.

Мета і шляхи здійснення проектованої діяльності
Основна мета розробки робочої документації – очи-

щення стічних вод Тисменицького протитуберкульозного 
диспансеру.

Перелік найважливіших впливів на стан навколишнього се-
редовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінок з врахуванням 
можливих аварійних ситуацій

В результаті будівництва очисних споруд можливі впливи на 
такі компоненти навколишнього природного середовища:

1) геологічне середовище: можливі розливи стічних вод у ре-
зультаті розгерметизації системи;

2) ґрунт: механічне пошкодження ґрунтів, пов’язане з буді-
вельними (прокладка трубопроводів, будівництво технологічних 
об’єктів) роботами; при аварійних ситуаціях можливе забруд-
нення ґрунтового покриву стічними водами;

3) атмосферне повітря: розрахункові викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря на період експлуатації (0,0000365 
г/с, 0,00115 т/рік). Розрахункові приземні концентрації забруд-
нюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищують гра-
нично допустимі концентрації (ГДК) для населених пунктів і 
складають максимально 0,4 ГДК (по всій території розсіювання 
фонові концентрації не перевищуються).

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності
Прийняті в проекті будівництва очисних споруд технологіч-

ні рішення та заходи по запобіганню та зменшенню негативного 
впливу на навколишнє середовище не приведуть до передбаче-
них або випадкових послідовних і катастрофічних змін природно-
культурних об’єктів і екологічних ресурсів: надр, повітря, води, лі-
сів, заповідних об’єктів. 

Перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколиш-
нього середовища, включаючи систему спостереження і контролю

З метою запобігання та зменшення впливу на навколишнє 
середовище робочою документацією передбачено такі заходи:

— заходи по ліквідації аварійних розливів стічних вод; герме-
тичну систему збору та транспортування стічних вод, що виключає 
потрапляння неочищених стоків в ґрунт чи водне середовище; очи-
щення та знезараження стічних вод диспансеру завдяки реалізації 
проекту; накриття збірного резервуару; здійснення періодичного 
контролю за роботою очисних споруд.

Будівництво здійснюється на території протитуберкульозно-
го диспансеру.

Перелік залишкових впливів
Залишкові впливи проектованої діяльності на навколишнє 

середовище: розрахункові незначні викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря на період експлуатації (0,0000365 г/с, 
0,00115 т/рік); утворення обезводненого шламу в кількості 14,7 т/рік.

Інформування громадськості про планову діяльність
Опублікована “Заява про наміри” в засобах масової інформа-

ції. Копія “Заяви про наміри” для ознайомлення громадськості – в 
приміщенні Тисменицької міської ради.

Зобов’язання замовника щодо здійснення практичних рішень 
відповідно з нормативами і правилами охорони навколишнього 
середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єктів проектованої діяльності

Замовник гарантує виконання запроектованих заходів, на-
правлених на охорону навколишнього середовища відповідно з 
екологічними вимогами, передбаченими проектною документацією.

Замовник забезпечить технічні, сировинні, фінансові і орга-
нізаційні заходи для створення екологічно безпечного стану на-
вколишнього середовища відповідно з вимогами екологічних та 
санітарних норм протягом всього періоду проектованої діяльності 
об’єкту, а також виконання вимог та умов еколого-експертних органів.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ-2018: 
читали, чули, знаємо!

У 2018 році вступити до вищих навчальних закладів України можна за ре-
зультатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а результати ЗНО з 
трьох предметів (українська мова і література (українська мова), математи-
ка або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття), а також один на-
вчальний предмет за вибором випускника) зараховується як результати ДПА.

 У 2018 році ЗНО проводиться з ма-
тематики (22.05), української мови і літе-
ратури (24.05), іспанської мови (29.05), 
німецької мови (29.05), французької  мо-
ви (29.05), англійської мови (01.06), біо-
логії (04.06), історії України (06.06), гео-
графії (08.06), фізики (11.06), хімії (13.06). 
Нам відомо, що можемо скласти тес-
ти не більше як з чотирьох предметів. 

 Необхідно самостійно ознайомити-
ся з правами та обов’язками учасників 
ЗНО (розділ ІІІ Порядку проведення зо-
внішнього незалежного оцінювання ре-
зультатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти) та ви-
значитись з предметами, результати ЗНО 
з яких потрібні для вступу (правила при-
йому до вибраних закладів вищої освіти).

 Для участі у ЗНО необхідно заре-
єструватися з 06 лютого до 19 берез-
ня 2018 року за допомогою програми, 
розміщеної на сайті http://testportal.gov.
ua. Про спосіб та умови реєстрації мо-
жемо дізнатися з розділу IV Порядку 
проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здо-
бутих на основі повної загальної серед-
ньої освіти.

Сформовані пакети реєстраційних 
документів необхідно віддати класному 
керівнику, який централізовано надішле 
їх до ІФРЦОЯО. 

За умови правильного оформлення 
реєстраційних документів, з регіональ-
ного центру на адресу школи для кож-
ного учня надійдуть листи з: 

сертифікатом, 
 реєстраційним повідомленням 

учасника ЗНО,
 інформаційним бюлетенем,                                 
  медичним висновком (якщо на-

давали для реєстрації),

 повідомленням про створення 
особливих (спеціальних)  умов (за по-
треби),

 повідомленням про надання мож-
ливості пройти ЗНО з певних навчаль-
них предметів під час додаткової сесії 
(за умови подання заяви).

 У випадку внесення змін до реє-
страційних даних, потрібно звернути-
ся до свого навчального закладу, щоб 
централізовано надіслати до ІФРЦОЯО 
новий пакет реєстраційних документів 
разом з отриманим раніше сертифікатом 
зовнішнього незалежного оцінювання. 
Вносити зміни у свої реєстраційні дані 
можна до 02 квітня 2018 року (дата ви-
значається за поштовим штемпелем).

 Сертифікат слід зберігати не ламі-
нуючи. Відновлення втраченого чи зі-
псованого сертифіката можливе тільки 
у регіональному центрі.

Факт надходження реєстраційної 
картки до пункту обробки ІФРЦОЯО є 
підставою для опрацювання персональ-

них даних у процесі підготовки та про-
ведення ЗНО, їх використання під час 
вступу до закладів освіти відповідно 
до вимог Закону України “Про захист 
персональних даних”.

 Під час кожного тестування в ау-
диторіях буде проводитись засвідчен-
ня відсутності засобів зв’язку (в тому 
числі “мобілок”), пристроїв зчитування, 
обробки, збереження та відтворення ін-
формації, їх складових частин за допо-
могою металошукачів та ін. У випадку 
виявлення заборонених засобів, учень 
буде позбавлений права на продовження 
роботи над тестом з усіма наслідками.

 Телефонний номер ІФРЦОЯО: 
(0342) 75-09-75, за яким можна отри-
мати додаткову інформацію про ЗНО, 
та адреса сайту регіонального центру: 
www.test.if.ua .

Р. СЕНЮК, методист районного 
методичного кабінету відділу освіти 

Тисменицької РДА  

ТОВ «Стриганецький кар’єр» (ЄДРПОУ 34217162) повідомляє про прове-
дення громадських слухань щодо обговорення оцінки впливу на навколишнє 
середовище (ОВНС) під час реконструкції боксів під дільницю по випалу буді-
вельного вапна у с. Довге Тисменицького району. Громадські слухання відбу-
дуться через місяць з моменту опублікування оголошення, в приміщенні сіль-
ської ради с. Довге.

Виконком Хом’яківської сільської ради 
відповідно до ст. 10 Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» 
оголошує конкурс 

на заміщення вакантної посади спеціаліста II  категорії

Кандидати на заміщення вакантної посади державного реєстратора повин ні 
відповідати таким кваліфікаційним вимогам: бути громадянином України;ма-
ти повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та, спеціальність «правознавство»; стаж роботи на державній службі не нижче 
провідного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи в інших сферах 
управління 3 роки; володіти державною мовою; досвід роботи на комп’ютері.

Особи, які відповідають зазначеним кваліфікаційним вимогам і бажають 
взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: заяву про 
участь у конкурсі; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту; копію до-
кумента, який посвідчує особу; декларацію особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Зако-
ном України «Про запобігання корупції» (в паперовому та електронному вигляді).

Інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати в приміщенні 
Хом’яківської сільської ради за адресою: с. Хом’яківка, вул. Шевченка, 26.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після опублікуван-
ня оголошення про проведення конкурсу.

Військові комісаріати Івано-Франківської області 
пропонують роботу — військову службу 

за контрактом у військових частинах Збройних Сил 
України Івано-Франківської, Львівської, Волинської, 
Рівненської, Закарпатської, Тернопільської областей 

громадянам віком 18-60 років
Зарплата  від 7 000 грн на місяць на солдатських, сержантських посадах, 

від 10 000 грн на офіцерських посадах. Додаткові грошові виплати. Соціальні 
пільги та гарантії. Безкоштовне медичне, речове, продовольче забезпечення. 
Гарантоване кар’єрне зростання.

Для працевлаштування звертатись у військові комісаріати за місцем прожи-
вання або до Івано-Франківського обласного військового комісаріату (м. Івано-
Франківськ, вул. Довженка, 21, тел.: (0342) 55 55 73, 067 340 68 51, 099 538 56 26).
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Овен
Не відмовляйтеся від про-
позицій, які будуть надходи-
ти вам в цей період. Серед 
них може виявитися варте! А 
ось від далеких поїздок поки 

краще відмовитися. У цей час ви буде-
те потрібні вдома. У близьких можуть 
виникнути неприємності, розв’язати які 
зможете тільки ви. У вас вийде!

Телець
Період сприятливий для 
угод купівлі-продажу. Але 
краще робити їх не само-
стійно, а з допомогою аген-

тів. У цей період можна починати ре-
монт, але тільки в тому випадку, якщо 
у вас є на нього гроші. Коштів не виста-
чає? Тоді краще не витрачатися дарма, 
фінанси ще знадобляться.

Близнюки
Намагайтеся підтримувати 
зв’язки — як старі, так і нові. 
Завдяки їм ви зможете зна-
йти цікаву сферу діяльнос-

ті для себе. Деяким Близнюкам в цей 
період доведеться шукати другу роботу, 
щоб поповнити матеріальні запаси. У 
вашому житті відбудуться великі зміни. 

Рак
Зірки не радять вам дові-
ряти оточуючим, навіть до-
бре знайомим, в найближчі 
два тижні. Великий ризик, 

що вас обдурять, скориставшись дові-
рливістю і наївністю. В любовних відно-
синах, нарешті, запанує мир. Використо-
вуйте цей шанс, щоб закріпити духовний 

зв’язок з коханою людиною.
Лев
У цей період вам категорично 
не можна перевтомлюватися 
і навантажувати себе робо-

тою. Результатом можуть стати слаб-
кість та погіршення здоров’я. Краще 
зробіть акцент на тому, що вам приєм-
но. Займіться творчістю, самореаліза-
цією, улюбленим хобі. Зустрічайтеся з 
друзями, вони дуже за вами сумують.

Діва
Наступного тижня на вас мо-
же чекати розчарування — у 
друзях або родичах. Не за-
циклюйтеся на проблемах, 

краще постарайтеся відволіктися. Та-
кий шанс випаде — на роботі буде до-
статньо справ і завдань. Проявіть себе, 
показавши працьовитість і результатив-
ність. Похвала не змусить себе чекати.

Ваги
Для вас настає сприятли-
вий період, коли життя бу-
де буквально бити джере-
лом. Енергії виявиться за-

надто багато. Краще всього, якщо ви 
її спрямуєте в сім’ю. Подаруйте свою 
любов близьким. Вільний час присвя-
тіть прогулянкам на природі або поїзд-
кам за місто. 

Скорпіон
Підвищення на роботі, не-
сподівана поїздка або зу-
стріч з майбутнім коханим — 
одне з цих подій неодмінно 

станеться у вашому житті найближчим 
часом. Намагайтеся менше конфлікту-
вати. Посварившись з ким-небудь, вам 
буде важко відновити відносини.

Стрілець
Вам доведеться вибира-
ти між сім’єю і роботою. 
Близькі почнуть тягнути 

ковдру на себе, а начальство буде 
вважати, що ви потрібні в офісі. Роз-
ставте пріоритети грамотно. Пораду-
ють діти — обов’язково зверніть увагу 
на їх досягнення. А от чоловік засму-
тить своїми невдачами і небажанням 
вирішувати проблеми.

Козеріг
Період підвищеної активнос-
ті, особливо для Козерогів на 
керівних посадах. Забудьте 

про спокій та сон на деякий час. Чекай-
те несподіваної звістки. Спочатку вона 
здасться вам неприємною, але скоро 
ви зміните свою думку. Намагайтеся не 
переїдати в цей період.

Водолій
Настав час щось змінити 
в житті: піти з ненависної 
роботи, розірвати зв’язок 
з близькою людиною. Під-

тримку шукайте у близьких друзів, вони 
допоможуть. Ефективними в цей період 
виявляться заняття фітнесом і будь-які 
процедури по догляду за собою. Пора-
дуйте себе! 

Риби
У найближчі дні велика спо-
куса купити що-небудь доро-
ге. Але робити цього катего-
рично не можна! Краще заве-

діть собі скарбничку і почніть відкладати 
гроші. У вихідні постарайтеся відпочи-
ти, вирушивши на вечірку або зустріч з 
друзями. Ось тільки алкоголем краще 
не захоплюватися.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 19 по 25 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 земель-
ній ділянці 0,05 га. Три кімнати, веранда, 
комора, газ. Вода на вулиці (помпа). Мож-
ливий обмін на квартиру в м. Івано-Фран-
ківську. 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, уте-
пленим балконом. Тел.: 068 727 09 22.
  Терміново земельну ділянку під будівни-
цтво в м.Тисмениця, вул. Америка (ра-
йон новобудов), 10 соток, всі комуніка-
ції, асфальтний під’їзд, документи у на-
явності власника. Ціна 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.
 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. Запо-
різька, 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.
 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.
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. 
Тисмениця по вул. Шевська. Тел.: 067 
665 12 32.
 Два комплекти кахелю,  недорого. Ціна 
договірна. Тел.: 066 136 21 66.

 Станок циркулярка рубанок новий. Ціна 
договірна. Тел.: 097 668 30 21.
  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, культи-
ватор, 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, 
болванки нержавіючі 0,23 мм, 0,35 мм, 
труби чавунні каналізаційні 100, люки 
каналізаційні чавунні, облицювальна 
плитка різних кольорів із малюнком, 
плитка для підлоги, кабель електричний 
35 м, лінолеум із малюнком  на матері-
алі 193 см, швейна машинка шевська 
Зінгер (лівоверменка), штучне хутро ро-
жевого кольору, телефонний апарат ста-

ціонарний (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.
  10 сот. землі  під забудову в житловому 
масиві зі сторони с. Клубівці; 50 листів 
оцинкованої бляхи (1х2 м); оленячі роги 
(розкішні, з підставкою). Тел.: 099 447 83 
63, 050 812 71 11 Михайло Васильович.
 Цегляний гараж (6х5 м) ГБК «Авіатор» 
м. Івано-Франківськ, можлива добу-
дова; дерев’яне ліжко (2х1 м). Тел.: 
050 723 07 45.
 Порося 140 кг. Тел.: 068 623 12 60.
  Холодильники б/у: LG та Indesit; праль-
ну машинку Hoover б/у; новий плуг з ко-
лісницею для коней. Тел.: 066 654 17 07.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР,  мо-
нети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.
  Будинок або в обмін на хорошу квартиру 
в затишному місці. Тел.: 050 205 22 39.
 Вантажний автомобіль, документи до 
ЗіЛа, бочку від квасу, бочку від молока, 
мотоблок, фрезу, косарку, культиватор, 
плуг, каток, трактор, причіп, олово.Тел.: 

050 205 22 39.
  Будинок або земельну ділянку. Тел.: 
097 645 43 70.
 Автомобіль ЗІЛ або ГАЗ; документи 
на автомобіль ГАЗ-53, ГАЗ-3307,ЗіЛ; 
документи на причіп до ЗІЛ, КамАЗ; 
котел КЧМ, радіатори, ванну. Тел.: 
097 645 43 70.
  Телевізори, газові колонки б/в.  Недоро-
го. Тел.: 095 768 02 62, Тарас.
 Кінський плуг для колісниці, регіль ме-
талічний для мотоблоку, плуг ПН-2 для 
мотоблоку. Виробник «Мотор-Січ». Тел.: 
096 225 20 70, Руслан, м. Тисмениця.
  Гарбузове насіння. Тел.: 050 723 07 45.

Різне
 Ремонт та заміна основних вузлів елек-
трокранбалок та електротельферів ван-
тажопідйомністю 1,0-10,0 тонн. Тел.: 050 
373 39 57, 068 169 73 00.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Апельсиновий лі-
кер. 4. Тонка цупка шовкова тканина. 7. 
Холодна зброя. 9. Безворсовий килим. 10. 
«… нічого більш низького, ніж принижува-
ти бідність» (Нодьє). 12. Марка побутової 

техніки. 13. Столове біле марочне вино. 
14. Дволикий бог. 17. Озеро на півдні Ефі-
опії. 18. Верхній одяг з хутряним верхом та 
хутряною підкладкою. 20. Американська 
акторка. 21. Поштовий знак. 22. Порода 

собак. 24. Акваріумна рибка. 28. Духовний 
наставник в індуїзмі. 29. Чорноморський 
агар. 33. Карти долі. 36. Великий довго-
хвостий папуга. 37. Опера Сергія Рахмані-
нова. 38. Вищий сорт тютюну. 39. Кістяк. 
40. Румунська хура.

По вертикалі: 1. Цінна промислова 
риба родини ромбових. 2. Приправа до 
страв. 3. Найбільше природне озеро в 
Україні. 5. Допоміжна теорема. 6. Обла-
дунки воїна. 7. Ліва притока Дніпра. 8. 
Різновид цибулі. 9. Гостролист. 11. Слу-
га-наглядач в гаремі. 15. День тижня. 
16. Старовинна назва алмазу. 17. Піс-
ня-імпровізація в акинів. 19. Ласо. 23. 
Складноузорчаста декоративна ткани-
на. 25. Штат в США. 26. Місто в Нігері. 
27. «Сила чесності настільки велика, 
що її ми цінуємо навіть у …» (античний 
афоризм). 30. Атмосферні опади. 31. 
Французький поет. 32. Невеличка тва-
рина-ссавець. 34. Парагвайський чай. 
35. Грецький сир.

Відповіді на кросворд в № 6:
По горизонталі: 5. Анорак. 6. Неоліт. 

10. «Хоче». 11. Аметист. 12. Охра. 13. Кас-
та. 15. Лаваш. 16. Буран. 20. Антре. 21. 
Батик. 22. Круп’є. 23. Катет. 28. Арама. 
29. Дацан. 30. Бекар. 33. Явір. 35. Ран-
деву. 36. «Жити». 37. Ундина. 38. Анабас.

По вертикалі: 1. Моне. 2. Гагат. 3. 
Песто. 4. Кліо. 5. Аромат. 7. Тартак. 8. 
Бегам. 9. Динар. 14. Танграм. 17. «Уди-
незе». 18. Арепа. 19. Шакал. 24. «Прав-
ду». 25. Гайно. 26. Базен. 27. Сантус. 31. 
Гранд. 32. Дубно. 34. Роде. 36. Жаба.
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Швейне підприємство 
«Профівеар Україна» 
запрошує на роботу 

контролерів якості пошиву.
Профільна освіта 
не обов’зкова. 

Заробітна плата від 4 500 грн. 

Тел.: 067 772 43 92, 
050 819 80 72.

Визначення якості насіння – основа хорошого врожаю
Прийде весна, як співає Скрипка, 

а відтак – робота в полі й городі. Пра-
вильна підготовка насіння, використан-
ня якісного посівного матеріалу має ве-
лике значення для врожайності сільсько-
господарських культур. Посівні якості 
насіння включають в себе сукупність 
показників, а саме: аналіз вологості, чи-
стоти насіння, маси 1000 насінин, енер-
гії проростання, схожості, зараженості 
хворобами, заселеності та пошкодже-
ності шкідниками, наявності бур’янів. 
Всі ці послуги аналізу насіння доступні 
в ДУ «Івано-Франківська обласна фіто-
санітарна лабораторія».

Разом з тим, що насіння повинно на-
лежати до високоврожайного сорту, бути 
доброякісним – тобто крупним, чистим, не 
мати домішок і збудників хвороб, сухим, з 
високою схожістю та енергією проростання.

Досить часто посівний матеріал, 
закладений з осені, засмічений битим, 
дрібним, пророслим насінням основної 
культури, насінням інших культурних рос-
лин, бур’янів, кусочками соломи, грудоч-

ками землі, піском, мертвими комахами. 
Ці домішки впливають на норму висіву 
та врожайність культур.

Під схожістю розуміють здатність 
насіння давати нормальні ростки при 
оптимальних умовах у встановлений 
для даної культури строк. Виражається 
в процентах. При низькій схожості посі-
ви будуть зріджені. Схожість - найваж-
ливіший показник якості насіння. Крім 
схожості в лабораторії визначають енер-
гію проростання, тобто процент насінин, 
які нормально проросли у встановлені 
строки для даної культури.

Маса 1000 насінин характеризує до-
бірність, крупність і виповненість насін-
ня. Молоді сходи живляться поживними 
речовинами, які є в насінні. Отже, чим 
крупніше насіння, тим краще ростуть 
молоді рослини, тим продуктивнішими 
вони будуть.

Важливим показником якості насін-
ня є вологість – вміст вологи у відсо-
тках до ваги абсолютно сухого насіння. 
Аналіз на вологість проводять перед за-

сипанням на зберігання, адже насіння в 
період зберігання продовжує жити, ди-
хає, і чим кращі умови, тим довше воно 
зберігає високі посівні якості. Тому під 
час зберігання насіння проводять нагляд 
за вологістю, температурою, кольором і 
запахом, появою шкідників і при потребі 
вживають відповідних заходів. Перед 
сівбою насінний матеріал обов’язково 
знезаражують проти грибкових та бак-
теріальних хвороб.

Подбайте заздалегідь про якість 
насіння, і хороший врожай вас приєм-
но здивує!

Степан ДРЕБОТ, провідний 
фахівець Івано-Франківської обласної 

лабораторії,
Ольга ЗУБ, державний 

фітосанітарний інспектор

Звертайтесь до нас за адресою: 
м.  Івано-Франківськ, вул. Горбачев-
ського, 11, тел./факс: (0342) 50-64-56; 
066 737 32 72, fitolabif@ukr.net
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  ПОГОДА

У понеділок, 19 люто-
го — без опадів. Тем-
пера тура вночі: -3°С, 
вдень: 0°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.

У вівторок, 20 лютого — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: -8°С, денна: 
-2°С. Вітер півде нно-
схід ний 2 м/с.

У середу, 21 лютого — 
без опадів. Температу-
ра вночі: -8°С, вдень: 
-2°С. Вітер пів нічно-
західний 3 м/с.

У четвер, 22 люто-
го – сніг. Нічна тем-
пература: -3°С, денна: 
-3°С. Ві тер пів нічно-
західний 6 м/с.

У п’ятницю, 23 люто-
го — сніг. Тем пература 
вночі: -5°С, вдень: -3°С. 
Вітер північно-західний 
5 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Лютий багатий снігом — квітень 
буде щедрий на воду.

  Ворона під крило ніс ховає — до 
холоду.

  Місяць мутний — піде сніг.
  Сонце сходить червоне і в черво-

ній зорі — чекати хуртовини.
  Тяга сильна в печі — на мороз, 

слабка — на вологу погоду.
  Хуртовини часті взимку — влітку 

часті негоди.
  Зимовий туман стелиться по зем-

лі — на відлигу.
  В лютому дерева вкриваються 

пухнастим інеєм — на щедру медо-
ву взятку.

  Подальшав обрій — на поліпшен-
ня погоди.

  Довгі й товсті бурульки зі стріх — 
бути гожому літу.

19 лютого — Вакула
  Мороз на Вакулу віщує бурхливу 

весну і сухе та спекотне літо.
20 лютого —Лука

  На Луку вітер з півдня — на вро-
жай ярини.

Наостанок

Віват!
Щирі вітання з нагоди ювілею нехай линуть до вчителя математики, педагога 

з багаторічним стажем, колишнього директора Тязівської школи  
Марії Дмитрівни ДОРОШЕНКО.

Від усього серця бажаємо, щоб усе зроблене Вами було непідвладне плину 
часу і зміні поколінь. Хай зерна знань, посіяні Вами, проростуть щедрим урожа-
єм. Хай тепло рідних та близьких надійно захищає Вас від життєвих негараздів, 
а кожен день хай наповнюється  земними радощами. Зустрічайте весни ще ба-
гато літ, і хай вони приносять Вам натхнення і надію. Хай ангели-охоронці від-
вернуть усі біди, а Господь посилає мир — душі, здоров’я — тілу і спокій — дому.

Шумлять літа, як на вітру тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі,
Всього у Вашому житті було доволі,
Тож зичимо Вам щастя  від душі.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
І  у роботі, щоб  ладналося все,
І за діла хороші хай шанують люди,
А в дім хай доля затишок несе.
Хай діти й онуки приносять Вам радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.
Живіть у здоров’ї, у щасті і силі,
Літа проти Вас нехай будуть безсилі.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
Хай сива зозуля  кує Вам щоліта
Ще многая, многая, благая літа!

З повагою — педагогічний та учнівський колективи Тязівської школи

Найвродливіші, 
найпривабливіші, 

найсміливіші
дівчата Пшеничниківського навчально-виховного комплексу 12 лютого, взяв-
ши участь у конкурсно-розважальній програмі «Міс школи-2018», визначи-
ли з-поміж себе володарку цього почесного титулу, заразом подарували од-
ноліткам, наставникам та найріднішим свято елегантності та вишуканості, 
грації та ерудиції.

Завітавши  по обіді до навчального 
закладу, одразу ж кинулася в очі загаль-
на метушня. Коридорами бігали школяр-
ки, по зовнішньому вигляду яких стало 
зрозуміло, що то конкурсантки. Батьки 
учасниць під’їжджали та заходили до 
школи із вішаками з одягом. 

В цій суєті не приховувала хвилю-
вання директор НВК Галина Стефани-
шин, відчували усю відповідальність 
й наставники, аби свято цілої школи 
вдалося на славу. Словом, у кожного в 
той день була своя відповідальна місія. 

Хореограф місцевої школи Яна Па-
люга зініціювавши конкурс одразу ж зна-
йшла порозуміння з педколективом та 
батьками, на плечі яких ляг чи не весь 

тягар. Окрім підбору сценічних костюмів, 
слід було звозити красунь до перукарні, 
все ж таки конкурс краси. 

Не менше довелося попрацювати 
викладачу танців. Забігаючи наперед, 
скажу, що кожен вихід конкурсанток був 
феєричним. Розучені дефіле до кожного 
виходу чи то в народних строях, чи у ве-
чірніх сукнях та навіть гастрономічному 
конкурсі супроводжувалося музичною 
композицією підібраною педагогом-ор-
ганізатором школи. 

Свято відбулося в оригінально 
оформленій спортивній залі за шале-
ної підтримки глядацької аудиторії: шко-
лярі, вчителі, мами, тати, бабусі й діду-
сі...  Ведучі запросили оплесками під-

тримати найсміливіших дівчат школи, 
які приміряли вишукані українські строї: 
Іванну Мельник, Анастасію Островську, 
Ждану Гладир, Анжеліку Мисик, Альбіну 
Боднарчук, Адріану Бардюк, Романію 
Аліман, Валерію Нанюк. Перший вихід 
змінився наступним конкурсом, у яко-
му вісімка конкурсанток мала предста-
вити свої інтереси та захоплення, улю-
блене заняття. 

А вже компетентне журі, до якого 
увійшли: директор Будинку культури се-
ла Чорнолізці Наталія Мельник (яка до 
речі, разом із чорнолізьким керівником 
танцювального колективу «Намисто» 
Яною Палюгою минулого року справи-

лися із аналогічним конкурсом у рідно-
му селі), методист відділу культури Тис-
меницької районної державної адміні-
страції Роман Шкрумида, переможниця 
шкільного конкурсу краси у 2012-му році 
Наталія Стефанюк, заступник директора 
НВК Іванна Івасів та очільниця Пшенич-
никівського НВК Галина Стефанишин,  
мало оцінити їх оригінальність та умін-
ня «подати себе».  Своє найулюбленіше 
хобі конкурсантки продемонстрували у 
«Коронному номері»: хтось танцював 
хіп-хоп та східний танець, емоційно де-

кламував поезію, співав пісню, на очах 
у глядачів на спеціальному мольберті 
малював та демонстрував перукарські 
навички. Оцінюючи конкурсанток у кон-
курсі «Вправна господарочка», журі було 
одностайним. І найвищого балу удосто-
їлися усі страви наших красунь, бо над 
ними так уміло попрацювали матусі ді-
вчаток, бажаючи якнайвищого балу для 
своїх чад. У завершальному конкурсі, де 
красуні у вишуканих вечірніх сукнях пе-
ревтілилися у справжніх панянок, журі 
оцінювало граційність, легкість та витон-
ченість ходи. Словом все те, чого юнки 
могли навчитися від свого хореографа 
Яни Палюги та продемонструвати  талан-
ти, якими їх наділили при народженні. 

Шалена підтримка залу одразу ж 
вказувала на глядацькі симпатії, бо 
переможницю цієї номінації визнача-
ли шляхом їхнього голосування. Напру-
гу між конкурсами знімали енергійними 
хореографічними композиціями учасни-
ки наймолодшої групи танцювального 
колективу «Перлинка», яким опікуєть-
ся хореограф. Спеціальними гостями 
дійства стали досвідченіші її підопіч-
ні із чорнолізького танцювального ко-
лективу «Намисто». Вокальні компози-
ції презентував із вчителем музичного 
мистецтва Василем Дем’яником квартет 
місцевої школи.  

По завершенні конкурсної про-
грами голова журі Наталія Мельник 
попросила зал підтримати грацій та 
подякувати за сміливість і подаро-
вані позитивні емоції. Інтригу довго 
не тримала, й одразу перейшла до 
номінацій. Володарки титулів з рук 
організатора дійства Яни Миколаївни 
отримали вишукані корони, стрічки із 
написами та спеціальні символічні да-
рунки. Отож, знайомтесь із володар-
ками титулів: «Міс Грація» — Романа 
Аліман; «Міс Привабливість» — Адрі-
ана Бардюк; «Міс Модел» — Анжелі-
ка Мисик; «Міс Чарівність» — Ждана 
Гладир; ІІІ віце-міс — Іванна Мельник; 
ІІ віце-міс — Валерія Нанюк; І віце-
міс — Альбіна Боднарчук; Міс шко-
ли-2018 — Анастасія Островська, яка 
окрім всього перемогла в номінації 
«Міс глядацьких симпатій». 

Не будемо приховувати: помітною 
була радість на обличчях одних, та в 
той же час — сльози на личках інших ді-
вчаток. Це всього лише один шкільний 
конкурс, після якого життя продовжу-
ється. І кожна із учасниць має нагоду 
демонструвати свою неперевершеність 
та індивідуальність у навчанні. Тим са-
мим доводячи, що цінністю кожної є не 
тільки зовнішність, а успішність, людя-
ність та товариськість. 

Оксана САКОВСЬКА

Яна Палюга з пшеничниківськими граціями


