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Сьогодні — сніг. Ніч-
на температура: -3°С, 
вдень: -2°С. Вітер пів-
нічний 3 м/с.
Завтра — сніг. Темпера-

тура вночі: -6°С, вдень: -5°С. Вітер 
північно-західний 2 м/с.
У неділю — сніг. Нічна температура: 
-11°С, денна: -13°С. Вітер північно-
східний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Зміни 
в Пенсійному 
фонді 
помітні 
за інтер’єром

 стор. 5

 Павелецькі 
вечорниці

 стор. 7

Швейне підприємство Швейне підприємство 
«Профівеар Україна» «Профівеар Україна» 

(м. Тисмениця) (м. Тисмениця) 
запрошує на роботу запрошує на роботу 

висококваліфікованих висококваліфікованих 
швачокшвачок

Заробітна плата від 5500 грн 
(на руки).

Тел.: 067 772 43 92, 
050 819 80 72.

Об’єднати 
не можна залишити

Розділовий знак «кома» в цьому вислові вже третій рік поспіль у кожному 
регіоні ставлять по-своєму, відтак процес добровільного об’єднання терито-
ріальних громад в Україні так розтягнувся в часі. 

Особливо довго панькатись не будуть
Цілком логічно, що коментуючи ре-

форму децентралізації, саме фразою про 
те, що добровільність передбачає добру 
волю, розум та мудрість, розпочав свою 
розмову із представниками засобів ма-
сової інформації директор Інституту роз-
витку територій Юрій Ганущак, що заві-
тав до Івано-Франківська в ролі експер-
та на семінар «Механізми формування 
спроможних ОТГ». «Першими пішли на 
об’єднання найбільш сміливі, далі – ро-
зумні, які побачили нормальні гроші, по-
тім – мудрі, які зрозуміли, що так треба, 
бо буде зле, — розтлумачує сказане ви-
ще експерт, один із авторів реформи. — 
Ну, а зараз об’єднання вже вимагатиме 
громадськість, або ж втрутиться дер-
жава. Добровільне об’єднання, швид-
ше всього, має закінчитися: особливо 
довго панькатись не будуть, позаяк цей 
процес був би безкінечним». 

Тим паче, що контрольну точку де-
централізації визначив Президент, за-
уваживши, що наступні місцеві вибори 
мають відбутися на новій територіаль-
ній основі. Однак до 2020-го року, коли 
спливає термін повноважень органів 
місцевого самоврядування, обраних у 
2015-му, крім об’єднання громад слід 
здійснити ще адміністративну реформу. 
Якщо у першому випадку процес був до-

бровільним, то в питанні «нарізання» ра-
йонів жодної добровільності не буде. Ю. 
Ганущак натякає на  законопроект про 
адміністративно-територіальний устрій. 

Про фінішну пряму добровільного 
об’єднання свідчить той факт, що наші 
європейські партнери все частіше на-
голошують на завершенні реформи. Не 
випадково віце-прем’єр міністр Геннадій 
Зубко вперше публічно визнав, що до-
ведеться переходити до «примусового» 
об’єднання. Щоб не бути голослівним, сто-
личний експерт зацитував спеціального 
посланця уряду Німеччини, координатора 
проведення задекларованих нашою дер-
жавою реформ Георга Мільбрадта, який 
в інтерв’ю виданню «Європейська прав-
да» зауважив: «Ця реформа є стратегічно 
важливою, бо вона змінює менталітет. 
Раніше в Україні – і за царя, і за Союзу 
– країною керували за принципом «звер-
ху вниз». Зараз вибудовується система 
«знизу доверху», коли  люди починають 
брати на себе відповідальність за своє 
життя. Це викликає відчуття, що саме 
ви, громадяни, і є країною». 

Відтак свою місію посланець Ан-
гели Меркель вбачає у спілкуванні із 
різними політичними силами та пошуку 
компромісів щодо ухвалення Верховною 
Радою України 17 необхідних законів. 

 Закінчення на 4 стор.

На вшанування Героя України

У неділю, 18 лютого, о 15 годині, за участі великої 
кількості гостей та мешканців селища під музику духо-
вого оркестру розпочалися урочистості з нагоди 80-ї 
річниці від дня народження Героя України В’ячеслава 
Максимовича Чорновола.

«Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї…», 
— такими словами відкрила урочисте віче селищний 
голова Ганна Кушнір та представила почесних гостей, 
які прибули з району, області й столиці. Згодом парох 
церкви св. Миколая о. Володимир Кадлуб та сотруд-

ник парафії о. Микола Кудловський освятили пам’ятну 
дошку-барельєф, автором якої є відомий скульптор 
Ігор Симак.

 Закінчення на 6 стор.

Ти не можеш міняти напрям вітру, але завжди можеш підняти вітрила, щоб досягти своєї мети. 
Оскар Уайльд

Завдяки 
спільній роботі

Публічний звіт голови Тисменицької районної державної 
адміністрації Івана Семанюка 

за підсумками роботи у 2017 році
Як зазначено в статті 45 Закону України «Про державну службу», керівники 
органів виконавчої влади щорічно виступають з публічним звітом про під-
сумки діяльності відповідного державного органу за участю представників 
громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, профе-
сійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей та 
засобів масової інформації. 22 лютого в залі засідань Тисменицької райради 
такий публічний звіт зробив голова Тисменицької районної державної адмі-
ністрації Іван Семанюк. 
Повний текст документа доволі громізкий, він викладений на офіційному веб-
сайті райдержадміністрації  за такою адресою: http://tsm.if.gov.ua/content/
content&content_id=13093; крім того, другого березня на найближчій 16-й  
сесії районної ради розглядатиметься звіт голови районної державної адмі-
ністрації щодо здійснення повноважень, делегованих районною радою ра-
йонній державній адміністрації за 2017 рік, і цей звіт також можна знайти 
на сайті районної ради в розділі «проекти рішень».
В порядку висвітлення діяльності Тисменицької РДА редакція подає скоро-
чений варіант публічного звіту голови адміністрації І. Семанюка.

Тисменицький район утворено у 
1966 році, районним центром є місто 
Тисмениця. Територія району скла-
дає 731 кв. км. Населення — 82 900 
осіб. У районі нараховується 51 на-
селений пункт, діють одна міська, дві 
селищні, тридцять сім сільських рад 
та одна ОТГ.

Робота районної державної адмі-
ністрації у 2017 році була спрямова-
на на виконання програми соціаль-
но-економічного та культурного роз-
витку району.

Організаційні питання, 
робота зі зверненнями громадян
До районної державної адміністрації 

у 2017 році надійшло всього 2086 звер-
нень, з них найбільша кількість звернень 
громадян надійшла по соціальних питан-
нях – 1692, що становить 91 відсоток від 
загальної кількості; по земельних питан-
нях — 82 звернення, або 4,4%.

Для оперативного вирішення про-
блемних питань керівництвом районної 
державної адміністрації проводяться ви-
їзні прийоми та зустрічі з громадянами в 

населених пунктах району. У 2017 році було 
проведено 87 таких  прийомів громадян.

Протягом 2017 р. документообіг у 
районній державній адміністрації ста-
новив: вхідної – 4003, вихідної – 431. 
Видано 758 розпоряджень та рішень 
колегій райдержадміністрації.

За рік Центр надання адміністратив-
них послуг райдержадміністрації при-
йняв 13864 заяв та інших документів, 
необхідних для надання адміністратив-
них послуг, виконав 13875 адміністра-
тивних послуг. Надано 28158 консуль-
тацій у приміщенні центру, по телефону 
та електронною поштою. Через ЦНАП 
надається 105 адміністративних послуг, 
створені умови для їх оплати у приміще-
ні ЦНАПу за допомогою POS-терміналу.

У 2017 р. на посади державних 
службовців районної державної адмі-
ністрації призначено 12 осіб, з них шля-
хом конкурсного відбору – дев’ять спе-
ціалістів, а трьох – за переводом з інших 
державних органів.

 Продовження на 2-3 стор.
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Завдяки спільній роботі
Публічний звіт голови Тисменицької районної державної адміністрації Івана Семанюка за підсумками роботи у 2017 році

 Продовження. Поч. на 1 стор.
В управліннях та відділах районної 

державної адміністрації функціонує ло-
кальна система «Картка», якою повністю 
охоплено 141 державний службовець.

Ваємодія з органами місцевого 
самоврядування та розвиток 

об’єднаних територіальних громад
Протягом 2017 року відбулися гро-

мадські слухання з питань добровільно-
го об’єднання у територіальні громади 
із центром у с. Ямниця, селищі Єзупіль, 
селищі Лисець та м. Тисмениця та біль-
шості населених пунктів району. 

29 жовтня 2017 року відбулися перші 
вибори Ямницького сільського голови та 
депутатів об’єднаної територіальної гро-
мади. У Ямницьку ОТГ увійшли чотири 
села: Ямниця, Тязів, Сілець та Павлівка.

Відповідно до розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 12 квітня 
2017 р. № 255-р «Про внесення змін до 
перспективного плану формування тери-
торій громад Івано-Франківської області» 
окрім вже діючої Ямницької ОТГ на тери-
торії району заплановано утворити — Тис-
меницьку, Єзупільську та Лисецьку ОТГ.

Також планують об’єднатися тери-
торіальні громади сіл Угринів і Клузів та 
Загвіздя і Підлісся. 
Співпраця з місцевими організаціями 

політичних партій 
та громадськими організаціями
За даними Головного територіаль-

ного управління юстиції в Івано-Фран-
ківській області, на території району за-
реєстровані та діють:

107 громадських організацій;
102 осередки політичних партій, з 

яких 80 – місцеві організації політичних 
партій та 22 – міські організації.

Діє «Районна програма підтримки 
діяльності громадських організацій ра-
йону на 2016-2020 роки», відповідно до 
якої із районного бюджету виділяються 
кошти на проведення статутної діяльності 
таких громадських організацій:

районне відділення Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів;

районна організація «Братство во-
яків ОУН-УПА»;

районна організація «Спілка учас-
ників антитерористичної операції Тис-
меницького району».;

 районна організація «Союз Чорно-
биль України»;

районна організація «Української 
спілки ветеранів Афганістану»;

районна організація Товариства Чер-
воного Хреста України.

Представники громадських органі-
зацій беруть активну участь у заходах, 
які проводить районна державна адмі-
ністрація.

Стан соціально-економічного 
розвитку Тисменицького району
Економіка Тисменицького району 

представлена 38 промисловими підпри-
ємствами основного кола. 

Серед візиток нашого краю є продук-
ція ПАТ «Івано-Франківськцемент» (голо-
ва правління Микола Круць). Крім цьо-
го провідного бюджетоформуючого під-
приємства економіку краю зміцнюють:

ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» 
(керівник Вадим Бабій);

ПАТ «Завод ТОС «Барва» (керівник 
Роман Кащишин);

ТОВ «Тикаферлюкс» (керівник Во-
лодимир Іванишин);

ТОВ «Дена Метал Україна» (керівник 
Галина Волошин);

ТОВ «Івано-Франківський шиноре-
монтний завод» (керівник Юрій Смахтін);

ПАТ «Тисменицягаз» (керівник Ва-
силь Вітюк);

ТОВ «Тисхутролюкс» (керівник Га-
лина Дарчин);

ПАТ «БарваПромтара» (керівник Пе-
тро Птуха);

ТОВ СП «MPV-Юкрейн» (керівник Ні-
колас Пеконстатіноу);

ТОВ «Мірам» (керівник Карніеллі 
Лівіо);

ТОВ «Аріон» (керівник Сергій Мель-
ник);

ДП «Ямниця» (керівник Ігор Під-
гайний);

Філія ПАТ «Прикарпаттяобленер-
го» «Лисецький РЕМ» (керівник Сергій 
Данилюк).

Промисловість. За 2017 р. підпри-
ємства району реалізували промисло-
вої продукції (товарів, послуг) на суму 
4754,1 млн грн, що складає 126,8 відсо-
тка до відповідного періоду минулого 
року. Збільшення обсягів промислової 
продукції забезпечили: ПАТ «Івано-Фран-
ківськцемент», ДП «Спецзалізобетон», 

ТОВ «Падана Кемікал Компаудс», ТОВ 
«Дена Метал Україна», ПрАТ «Газінвест», 
ПАТ «Завод ТОС «Барва», ТОВ «Мірам». 

Обсяг реалізованої промислової про-
дукції на одного жителя району склав 
57,3 тис гривень.

На підприємствах реалізовано інвес-
тиційні проекти. Ось деякі з них.

На ПАТ «Івано-Франківськцемент» 
триває робота щодо реконструкції третьої 
печі технологічної лінії №1 з переведенням 
на двопотоковий режим роботи, що до-
зволить збільшити виробництво високо-
якісної конкурентоспроможної продукції. 
Кошторисна вартість – 72 млн дол. США. 

ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» 
відкрило нову, сучасну технологічну лі-
нію для виробництва сировини по виго-
товленню ПВХ. На реалізацію проекту ін-
вестовано 1,5 млн євро. Минулого року 
підприємство реалізувало продукції на 
загальну суму 335,5 млн гривень.

Питання впровадження сучасних 
енергоефективних технологій, стимулю-
вання розвитку відновлювальних джерел 
енергії та альтернативних видів палива 
разом із питанням енергонезалежності 
є актуальним. 

У с. Радча  функціонує 5 об’єктів від-
новлювальної енергетики (СЕС), а саме: 
ТОВ «Геліос Енерджі», ТОВ «Геліос ІФ», ТОВ 
«Солар-Енерджі», ТОВ «Фото-енерджі», 
ТОВ «Солар-ІФ» з виробництва електрич-
ної енергії сонячними батареями загаль-
ною потужністю 22,4 МВт. За 2017 рік ви-
робництво електричної енергії за «зеле-
ним тарифом» склало 13,5 млн кВт/год. У 
селі Черніїв розпочато будівництво пер-
шої черги сонячних електростанцій «Чер-
ніїв – 1» та «Черніїв – 2», підрядником 
виступає компанія ТзОВ «Солартек УА».

Також сонячні електростанції пла-
нується встановити у селах Милування, 
Стриганці, Підлужжя та Підлісся.  

Інвестиції. За січень-жовтень 2017 
року підприємства та організації райо-
ну за рахунок усіх джерел фінансування 
освоїли 1496,5 млн грн капітальних інвес-
тицій. Частка району у загальнообласно-
му обсязі капітальних інвестицій склала 
27,8 % (понад чверть від загальнооблас-
ного показника! – Ред.).

Найбільше капітальних інвестицій 
вкладено підприємствами ПАТ «Івано-
Франківськцемент», ТОВ «Геліос Енер-
джі», ПАТ «Газінвест».

Основним джерелом фінансуван-
ня капітальних інвестицій залишають-
ся власні кошти підприємств та організа-
цій, за рахунок яких освоєно 86,2 відсотка 
загального обсягу інвестицій. 

Обсяг залучених з початку року пря-
мих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу) в економіку району станом на 01 
жовтня 2017 року становив 24,8 млн дол. 
США. Ріст прямих інвестицій у порівнянні 
з початком року становив 109,4 %. Інвес-
тиції надійшли з 18 країн світу, основні 
з них: Німеччина та Швейцарія, частка 
яких 63,4 % (15,7 млн дол. США).

Частка іноземних інвестицій в еко-
номіці району становить 2,7 % загально-
обласного показника. 

Зовнішньоекономічна діяльність. 
Обсяг експорту товарів суб’єктами зо-
внішньоекономічної діяльності Тисме-
ницького району за 9 місяців 2017 року 
склав 34,8 млн, імпорту – 66,4 млн до-
ларів США. У порівнянні з відповідним 
періодом минулого року обсяг експорту 
збільшився на 25,3 %, імпорту – в 2,2 ра-
зи. Сальдо зовнішньої торгівлі від’ємне 
(–31,6 млн дол. США).

Питома вага району в загальноо-
бласних обсягах експорту склала 8,0%, 
імпорту – 15,6%. 

Партнерами у зовнішній торгівлі то-
варами були нерезиденти з 46 країн світу. 

Найбільші обсяги експортних поста-
вок здійснювались до Німеччини (23,5%), 
Румунії (21,3%), Білорусі (10,1%), Республі-
ки Молдова (8,7%), Італії (8,1%).

За межі країни відвантажували, в 
основному, мінеральні продукти, пласт-
маси, полімерні матеріали та вироби з 
них (25,3% обсягів експорту), натураль-
не хутро (14%), взуття (9,5%), продукти 
рослинного походження (4%), вироби з 
каменю, гіпсу, цементу (9,2%).

У структурі імпорту значна питома 
вага припадала на механічні та електрич-
ні машини (41,2%), продукцію хімічної та 
пов’язаних з нею галузей промисловості 
(20,6%), мінеральні продукти (7,9%), по-
лімерні матеріали, пластмаси та вироби 
з них (7,8%), текстильні матеріали та тек-
стильні вироби (5,5%), шкіри необробле-
ні, шкіри вичищені (4,1%). 

Тисменицька районна державна ад-
міністрація і районна рада уклали угоди 
про партнерство та співпрацю у різних 
галузях з ґміною Стшельце Опольськє 
республіки Польща (угода підписана 24 
серпня 2002 р.) та з округом Бандера шта-
ту Техас Сполучених Штатів Америки (уго-
да від 16 листопада 2011 р.).

Підприємництво. У районі затвер-
джена програма підтримки малого під-
приємництва на  2016-2020 роки. Для 
виконання заходів Програми з район-
ного бюджету на 2017 рік використано 
100,0 тис. грн.

Станом на 01 січня 2018 року на об-
ліку Тисменицької ОДПІ зареєстровано 
3366 суб’єктів підприємницької діяль-
ності, з них: 2194 фізичних осіб-підпри-
ємців, 1172 – юридичних осіб.

За 2017 рік податковою інспекцією 
взято на облік 399 фізичних осіб та 58 

юридичних осіб, знято з обліку 33 юридич-
ні особи та 289 фізичних осіб-підприємців.

У районі є 365 підприємств торгівлі 
та 97 закладів громадського харчування, 
25 аптек, 107 підприємств служб побуту 
та 17 автозаправних станцій. Порівняно з 
попереднім роком кількість підприємств 
роздрібної торгівлі зросла за рахунок фі-
зичних осіб, які інвестують свій капітал 
у будівництво нових та реконструкцію 
діючих закладів.

Транспорт та дорожнє господар-
ство. Автомобільним транспортом під-
приємств та фізичних осіб-підприємців 
протягом 9 місяців 2017 р. перевезено 
103,3 тис. тонн вантажів, на 26,7% більше 
порівняно з відповідним періодом 2016 
р. Послугами автомобільного транспорту 
скористалися 1,9 млн пасажирів. 

Протягом 2017 року на фінансування 
робіт по дорогах загального користуван-
ня державного та місцевого значення з 
районного та місцевих бюджетів вико-
ристано 13,5 млн гривень.

29 вересня 2017 року у рамках робо-
чої поїздки до Івано-Франківської облас-
ті Президент України Петро Порошенко 
відкрив новий міст через річку Бистриця  
Солотвинська на автомобільній дорозі 
загального користування державного 
значення Н-10 Стрий – Чернівці – Ма-
малига, що в с. Драгомирчани.

Кошторисна вартість будівництва 
моста складала 127 млн грн, а фактично 
цей міст побудували за 96 млн гривень. 
Будівництво моста проведено за сприян-
ня депутатів обласної ради та народно-
го депутата України Михайла Довбенка. 

 Зовнішнє вуличне освітлення У ра-
йоні діє Програма зовнішнього освітлення 
населених пунктів Тисменицького району 
на 2016-2020 роки. За 2017 рік на вуличне 
освітлення виділено 1686,0 тис. грн (се-
лище Єзупіль, с. Радча, с. Пшеничники, 
с. Довге, с. Стриганці, с. Тязів, с. Рошнів, 
с. Ганнусівка, с. Добровляни, с. Козина, 
с. Колодіївка, с. Марківці, с. Підпечери, 
с. Угринів).

Протягом ІІ та ІІІ фази Проекту ЄС/
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду» реалізовано 11 мікропроек-
тів з вуличного освітлення на загальну 

суму 3158,9 тис грн, громадами сіл Віль-
шаниця, Рошнів, Милування, Побереж-
жя, Колодіївка, Чорнолізці, Узин та Тязів.

Земельні ресурси. Загальна площа 
населених пунктів складає 30584 га. Про-
екти встановлення меж складено по 49 
населених пунктах району на площу 27842 
га (90% площі). Не встановлені межі на-
селених пунктів м. Тисмениця, с. Угринів 
та Загвіздянської сільської ради.

Відповідно до інформації Альбом-Ат-
ласу з резервування земельних ділянок 
для учасників антитерористичної опера-
ції, на території Тисменицького району ви-
шукано 17 масивів загальною площею 
98,7 га для надання земельних ділянок 
учасникам АТО.

Споживчий ринок. Через роздрібну 
торгову мережу за 9 місяців 2017 р. насе-

ленню реалізовано товарів на 347,8 млн 
грн, обсяг роздрібної торгівлі у розрахун-
ку на одну особу склав 4,2 тис. гривень.

Демографічна ситуація. Станом на 
01 грудня 2017 р. чисельність наявного 
населення району, за попередньою оцін-
кою, становила 82,9 тис. осіб. Протягом 
2017 року в районі зареєстровано 634 
народжених та 861 померлих.

Агропромисловий комплекс. Посівна 
площа по всіх категоріях господарств у 
2017 р. в районі становила 29146 га, що 
на 772 га, або 2,7 % більше порівняно з 
минулим роком.

За звітними даними, валовий збір 
становив 50442 тонн зерна, з них у сіль-
госппідприємствах – 20584 тонн при се-
редній урожайності відповідно 49,9 та 
56,7 ц/га. Під посів озимих культур уро-
жаю 2018 року підготовлено ґрунт на пло-
щі 7370 га, з них у сільськогосподарських 
підприємствах – 4620 га, що становить 
98,6 і 102,8 % до прогнозу. За звітними 
даними, посіяно господарствами всіх ка-
тегорій озимих зернових культур на площі 
6217 га, що становить 92,5 % до прогнозу. 

В оперативно звітуючих сільгосппід-
приємствах усіх форм власності станом 
на 01 січня 2018 р. утримувалися: 835 
гол. великої рогатої худоби, в т.ч. корів 
— 430 голів;  116 гол. свиней.

Виробництво молока в агроформу-
ваннях району становить 1506,8 тонн. 
Середній надій молока від однієї коро-
ви складає 4303,0 кг.

З початку 2017 року агроформування-
ми району вирощено в живій вазі 42,6 тонн 
великої рогатої худоби, свиней – 16,1 тонн.

Будівництво, житлово-комунальне 
господарство. У 2017 р. підприємства 
району виконали будівельних робіт на 
суму 41,9 млн грн (3,2% загальнооблас-
ного обсягу).

Прийнято в експлуатацію загально-
освітній навчальний заклад на 170 учнів-
ських місць у с. Ямниця, дитячий садок 
«Сонечко» у с. Вільшаниця на 75 місць. 
Також протягом року відкрито дитячі май-
данчики у селах Павлівка, Тязів, Сілець, 
спортивні майданчики зі штучним по-
криттям у Драгомирчанах і Милуванні.

Прийнято в експлуатацію ряд вироб-

ничих потужностей, серед яких: потужнос-
ті з виробництва хлібобулочних виробів 
(200 т);  полівінілхлориду у первинних 
формах (6700 т); елементів конструкцій 
збірних для житлового будівництва з це-
менту, бетону чи штучного каменю (3260 
тис. т), готель (250 місць)… 

Бюджет району за 2017 р. по дохо-
дах загального фонду (без урахування 
трансфертів) виконано на 111,3 %, при 
плані 161,7 млн грн фактично надійшло 
179,9 млн грн, що більше плану на 18,2 
млн грн. Фактичне поступлення офіцій-
них трансфертів складає 725,4 млн грн. 
Районний бюджет по доходах загального 
фонду (без урахування трансфертів) ви-
конано на 104,0 відсотка, при плані 92,9 
млн грн, фактично  надійшло доходів в 
сумі 96,6 млн грн.

Відкриття дитячого садка у Вільшаниці

Президент відкриває міст у Драгомирчанах
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До бюджетів усіх рівнів за 2017 р. 
Тисменицькою об’єднаною державною 
податковою інспекцією мобілізовано 
381,5 млн грн податків і зборів, що на 
153,6 млн грн більше, ніж у 2016 р.; до 
місцевого бюджету спрямовано 184,2 млн 
грн податків і зборів, що на 43,7 млн грн 
більше порівняно з 2016-м р. Найбільша 
питома вага в надходженнях до місце-
вого бюджету податку з доходів фізич-
них осіб (65,3%).

Найбільші платники податків та збо-
рів до бюджетів усіх рівнів – ПАТ «Івано-
Франківськцемент», ТОВ «Барва», ПАТ 
«Тисменицягаз», філія ПАТ «Прикарпат-
тяобленерго», ТОВ «Геліос Енерджі», ДП 
«Ямниця», ТОВ «Дена Метал Україна», від-
діл освіти та відділ культури Тисмениць-
кої РДА, Лисецька центральна районна 
лікарня, Тисменицька міська лікарня.

Станом на 01 січня 2018 громадяни 
до бюджету сплатили 775,2 тис. грн по-
датку на доходи з фізичних осіб та 211,1 
тис. грн військового збору.

Ринок праці. Протягом року до Тис-
меницького районного центру зайнятості 
звернулося та отримали статус безробіт-
ного 1080 осіб, що на 250 осіб менше, ніж 
у 2016 р. Працевлаштовано за сприяння 
РЦЗ 2000 осіб. Перенавчання та підви-
щення кваліфікації за направленням цен-
тру зайнятості пройшли 185 осіб. Станом 
на 01 січня 2018 р. перебувають на обліку 
20 безробітних учасників АТО.

Заробітна плата. Середньомісячна 
номінальна заробітна плата штатних пра-
цівників, зайнятих на підприємствах, в 
установах, організаціях, склала 7691 грн, 
що на 22,8% вище середньообласного по-
казника. Заборгованість по заробітній пла-
ті на підприємствах району станом на 01 
грудня 2017 року складала 1832,2 тис. грн.

Пенсійне забезпечення. На обліку в 
Тисменицькому об’єднаному управлінні 
Пенсійного фонду України в Івано-Фран-
ківській області перебуває 21685 одержу-
вачів пенсій, яким забезпечено своєчасне 
проведення пенсійних виплат в повно-
му обсягу. Проводиться виплата пенсій 
32 внутрішньопереміщеним особам, які 
проживали в Донецькій та Луганській об-
ластях та одному пенсіонеру, який про-
живав в Автономній Республіці Крим. 

Загальний обсяг видатків на виплату 
пенсій та допомог за 2017 р. – 389,7 млн 
грн, середній розмір пенсій по району – 
1898,37 гривень.

Освіта. У Тисменицькому районі 43 
загальноосвітні навчальні заклади, у яких 
навчаються 8258 учнів, дев’ять дошкіль-
них навчальних закладів та дошкільні від-
ділення на базі 15 навчально-виховних 
комплексів, у яких дошкільною освітою 
охоплено 1666 дітей.

У 2017 році на базі Сілецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів відкрито навчально-виховний 
комплекс, де дошкільною освітою охо-
плено 26 дошкільнят, а в с. Вільшаниця 
– дитячий садок «Сонечко», де перебу-
ває 65 дітей. Триває будівництво дитячих 
садків у Лисці та Чернієві, добудова та 
реконструкція дитячого садка в Єзуполі. 

У районі три позашкільні навчальні 
заклади: Єзупільський міжшкільний на-
вчально-виробничий комбінат, Тисме-
ницький районний будинок дитячої та 
юнацької творчості, Тисменицька дитя-
чо-юнацька спортивна школа.

Гордістю району є лауреати район-
ної премії «Обдаровані діти Тисмениччи-
ни». В 2017 році лауреатами премії ста-
ли Мар’яна Перчик – у номінації «Учень 
року», Назарій Данилюк – у номінації 
«Спортсмен року» та Вероніка-Анаста-
сія Дудій – «Творча особистість року». 
Впродовж 2017-2018 навчального року 
учень Вільшаницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Максим Клюба отримує стипендію Пре-
зидента України.

Забезпечено регулярне безкоштовне 
підвезення до місця навчання і додому 
679 учнів та 84 педагогічних працівників 
відповідно до вимог ст. 14 Закону України 
«Про освіту». Підвіз здійснюють чотири 
шкільні автобуси та п’ять перевізників. У 
вересні 2017 р. придбано автобус «Ета-
лон» вартістю 1,3 млн грн для Староли-
сецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

На проведення ремонтних робіт, 
придбання обладнання та інвентаря 

для освітніх закладів району в 2017 р. 
з бюджетів усіх рівнів використано 26,6 
млн грн, в тому числі з районного – 13,7 
млн грн.

В 2017 р. в школах району проведе-
но заміну 262 вікон на енергозберігаючі 
на суму 2,1 млн грн. Встановлено новий 
опалювальний котел у Лисецькому НВК, 
проведено поточний ремонт системи во-
допостачання, теплопостачання та ка-
налізації у Довгівському НВК, Майдан-
ському НВК, Новокривотульській ЗОШ 
І-ІІ ступенів та Старокривотульській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів.

Впродовж  року проведено ремонт-
ні роботи з реконструкції приміщення 
для дошкільної групи в Одайській ЗОШ 
І-ІІ ступенів, заміну світильників та ре-
монт спортзалу у Павлівському НВК, ре-
конструкцію освітлення у Майданському 
НВК, проведено поточний ремонт у Кра-
силівській ЗОШ І ступеня.

За кошти районного бюджету також 
проведено ремонт даху у Старокривотуль-
ській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Стриганецько-
му НВК на суму, відповідно, 500 тис. грн 
та 300 тис. грн, перекриття даху старого 
корпусу у Лисецькому НВК на суму 359 
тис. грн. На благоустрій території в Сло-
бідській ЗОШ І-ІІ ступенів, Черніївській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Братковецькій ЗОШ 
І-ІІІ ступенів та Павлівському НВК з бю-
джету витрачено сумарно 1,03 млн грн.

Для покращення матеріально-тех-
нічної бази закладів освіти району вико-
ристано 3,9 млн гривень. Зокрема, при-

дбано меблі для Марковецького НВК та 
Радчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів; спортін-
вентар та спортивну форму для Єзупіль-
ського НВК; нові меблі та обладнання 
для Тисменицької спеціалізованої ЗОШ 
І-ІІІ ступенів; учнівські парти – для Бере-
зівської і Хом’яківської шкіл. Закуплено 
комп’ютерну техніку для Угринівського 
та Ямницького НВК.

Охорона здоров’я. Первинну меди-
ко-санітарну допомогу в районі надають 
35 фельдшерсько–акушерських пунктів, 
дев’ять лікарських амбулаторій, вторин-
ну – Тисменицька і Єзупільська міські 
лікарні та Лисецька центральна район-
на лікарня. Існує 44 дільниці загальної 
практики сімейної медицини.

В амбулаторно-поліклінічних закла-
дах у 2017 р. зареєстровано 695,3 тис. 
звернень, що становить 8,4 звернення 
на одного жителя району. Кількість відві-
дувань до сімейних лікарів за 11 місяців 
склала 283,1 тисяч.

У загальній мережі стаціонарів функ-
ціонує 310 різнопрофільних ліжок та 60 
спеціалізованих ліжок у Тисменицько-
му протитуберкульозному диспансері. В 
лікарнях району за 2017 р. проліковано 
8389 хворих. Бригадами швидкої медич-
ної допомоги здійснено 9340 виїздів, з 
них до сільських жителів – 5213.

У 2017 р. закуплено коагулятор ла-
зерний універсальний для операційного 
блоку Лисецької ЦРЛ вартістю 208,3 тис. 
грн, електричну бігову доріжку ціною 20,2 
тис. грн, монітор «Біомед» вартістю 63,0 
тис. грн, клінконакладач ендоскопічний 
вартістю 36,2 тис. гривень.

Проведено капітальний ремонт поло-
гового відділення Лисецької центральної 
районної лікарні на суму 216,7 тис. грн 
та поточний ремонт дитячої консульта-
ції Тисменицької міської лікарні на суму 
199,3 тис. грн, заміну вхідних дверей і ві-

кон на енергозберігаючі в приміщенні 
стаціонару Єзупільської міської лікарні.

Лисецька центральна районна лі-
карня за сприяння рай держадміністрації 
отримала від благодійного фонду «Допо-
можемо Україні разом» карету швидкої 
допомоги «Mercedes-Bens», а від благо-
дійного фонду «Християнська місія» – 
пральну машинку, матраци та багато-
функціональні ліжка.

Стан справ у закладах культури. В 
районі продовжують функціонувати 48 
клубних установ, 49 бібліотек, вісім гро-
мадських музеїв, при клубних установах 
району активно працюють 302 клубні фор-
мування, з них 28 народних і два зраз-
кові колективи.

У 2017 р. на високому професійно-
му рівні проведено традиційні фестивалі 
та конкурси, зокрема, районне свято на-
родної творчості «Тисменицькі Різдвяні 
фестини», районний конкурс читців, Свя-
то рідної мови, VI Національний бієнале 
імені Степана Назаренка «Фотопортрет 
2017», районний молодіжний фестиваль-
конкурс «Майбутнє України»; свято духо-
вної пісні «Духова криниця», свято «На-
родної душі пісенні переливи».

Лауреатами районної премії імені 
Романа Федоріва у 2017 році стали Яре-
ма Стецик – у номінації «Образотворче 
мистецтво» та народний аматорський хор 
будинку культури с. Підлужжя – у номі-
нації «Культура».

Торік для бібліотек придбано біль-
ше п’яти тисяч книг на суму 325, 1 тис. 

грн, комп’ютери та оргтехніку для бібліо-
тек-філіалів сіл Одаї, Колодіївка, Слобід-
ка, Ганнусівка на суму 43,1 тис. гривень. 
Загалом комп’ютеризовано 20 бібліотек 
району, з них 18 мають доступ до мере-
жі Інтернет.

У районі функціонує п’ять початко-
вих мистецьких навчальних закладів, де 
навчається 505 дітей, з них 27 торік ста-
ли лауреатами обласних, всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів.

Проведено ремонти приміщення 
Тисменицької дитячої школи мистецтв 
ім. Й. Княгиницького на суму 254,3 тис. 
грн, Єзупільської ДМШ – на суму 362,4 
тис. грн, Лисецької ДМШ – на суму 73,6 
тис. гривень, капітальні ремонти будин-
ків культури сіл Підлісся та Нові Криво-
тули, клубу с. Добровляни, бібліотек сіл 
Братківці, Радча, дахів будинку культу-
ри с. Підлужжя, клубу с. Одаї та Єзупіль-
ської ДМШ.

За кошти районного бюджету при-
дбано музичні інструменти для будинку 
культури с. Березівка та початкових мис-
тецьких навчальних закладів району на 
суму 133,9 тис. грн, для клубних установ 
сіл Загвіздя, Черніїв, Вільшаниця, Одаї, 
Милування, Підпечери та Слобідка при-
дбано звукопідсилювальну та музичну 
апаратуру на суму 238,9 тис. грн; для бу-
динків культури сіл Чорнолізці, Ганнусівка 
та Слобідка – комп’ютери та оргтехніку 
на суму 49, 2 тис. гривень. 

Соціальний захист населення райо-
ну перебуває на особливому контролі 
районної державної адміністрації. На 
обліку управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації пере-
бувають 3911 громадян, яким в 2017 р. 
проведено виплату державних соціаль-
них допомог на суму 84,9 млн грн. У то-
му числі одноразові допомоги при на-
родженні дитини на суму 47,4 млн грн 

отримали 3165 осіб, надано допомогу 
440 одиноким матерям на суму 6,6 млн 
грн, допомог на дітей, які знаходяться під 
опікою і піклуванням, виплачено на суму 
29,7 млн грн, допомог при вагітності і по-
логах – на суму 700 тис. грн. Державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитин-
ства та дітям-інвалідам одержали 1123 
особи на суму 18,5 млн гривень.

Впродовж року на обліку перебува-
ло 153 сім’ї переміщених осіб.

Протягом 2017 р. житловою субсиді-
єю в районі користувалися 22157 домо-
господарств, з них 21451 домогосподар-
ству перепризначено субсидію на наступ-
ний період з травня 2017 року по квітень 
2018 року. За призначенням субсидії на 
тверде паливо і скраплений газ зверну-
лося 537 сімей, з них 447 сім’ям призна-
чено субсидій на суму 1,33 млн гривень.

Станом на 01.01.2018 року до управ-
ління соціального захисту населення РДА 
із заявами щодо виплати частин невико-
ристаних сум субсидій звернулося 7265 
осіб, яким виплачено 4,6 млн гривень.

Станом на 01.01.2018 року в районі 
проживало 2289 ветеранів війни, 6480 ді-
тей війни, 1166 ветеранів праці, 121 вете-
ранів та пенсіонерів військової служби, 
22 реабілітованих осіб, 17694 пенсіоне-
рів за віком, 5084 інвалідів, 330 пільго-
виків за професійною ознакою та 722 
багатодітні сім’ї.

За рік 1779 жителям району надано 
грошову та натуральну допомогу на за-
гальну суму 809,7 тис. гривень. Під час 

благодійної акції до Великодніх свят 
одиноким громадянам передано свят-
кові продуктові набори на суму 82 тис. 
гривень.

У Черніївському відділенні терито-
ріального центру протягом 2017 року 
проживало 37 одиноких громадян, се-
ред яких 13 осіб з інвалідністю. На утри-
мання відділення в 2017 році з районного 
бюджету використано 2645,2 тис. грн, в 
тому числі, проведено будівництво нової 
котельні та капітальний ремонт системи 
опалення на суму 819,1 тис. грн.

Соціальний захист учасників АТО. У 
2017 році на обліку в Центрі допомоги 
учасникам АТО перебували 626 учасни-
ків бойових дій.

503 учасники АТО та члени їхніх ро-
дин отримали з районного бюджету по 
тисячі гривень матеріальної допомоги, 
40 учасників АТО, які мають поранення, 
отримали по три тисячі.

У 2017 році 30 учасників АТО отри-
мали 50% знижку на оплату житлово-ко-
мунальних послуг, восьмеро отримали 
кошти на придбання твердого палива.

Батькам трьох загиблих учасників 
АТО за рахунок коштів районного бюдже-
ту виплачується щомісячна адресна до-
помога в сумі 500 гривень.

241 дитина учасників АТО безоплатно 
харчується в дошкільних та шкільних на-
вчальних закладах району. Для дітей учас-
ників АТО закуплено 513 подарунків до Дня 
святого Миколая на суму 34,9 тис. гривень. 

17 бійців отримали путівки на сана-
торно-курортне лікування.

Троє учасників АТО зараховані на 
державну форму навчання в Івано-Фран-
ківський навчально - науковий інститут 
менеджменту Тернопільського національ-
ного економічного університету.

У Лисецькій ЦРЛ створено кабінет 
психологічної реабілітації учасників АТО. 

На даний час на обліку медиків перебу-
вають 388 учасників бойових дій, 14 ін-
валідів війни та четверо членів сімей 
загиблих учасників АТО. Протягом року 
оздоровлено та проліковано 109 бійців.

За даними відділу у Тисменицькому 
районі Головного управління Держгеока-
дастру в Івано-Франківській області від 
учасників АТО до органів місцевого са-
моврядування надійшло 488 клопотання 
з приводу надання земельних ділянок, 
за результатами розгляду яких надано 
376 дозволів (77,0 % від кількості заяв) 
на виготовлення проекту землеустрою. 
Зокрема, в 2017 р. виділено 260 ділянок 
площею 27,2 га для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд, 53 ділянки 
площею 18,1 га – для ведення особистого 
селянського господарства,  57 ділянок 
площею 5,7 га – для ведення садівництва, 
6 земельних ділянок по 10 соток – для 
індивідуального дачного будівництва. 

Молодіжна політика та спорт. Гор-
дістю району є вихованці Тисменицької 
дитячо-юнацької спортивної школи, які 
мали найбільші досягнення на змаган-
нях, а саме: Роман Недоступ – чемпіон 
області, фіналіст чемпіонату України з 
баскетболу, Любомир Шешурак – чем-
піон області з настільного тенісу, фіна-
ліст міжнародних турнірів, Наталія Укра-
їнець – чемпіон області, призер чемпі-
онатів України з боксу, срібний призер 
Міжнародного турніру «До Дня перемо-
ги», Орест Бориняк – чемпіон області, 
чемпіон України, призер міжнародних 
турнірів з тхеквандо.

Тисменичанин Василь Петрунів учас-
ник Паралімпіади, срібний призер Чем-
піонату Європи, отримав Престижну на-
городу «Ніка – 2017» у номінації «Силь-
ні духом».

За путівками департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики обласної 
державної адміністрації 60 дітей пільго-
вих категорій оздоровилися в оздоровчих 
таборах області «Перлина Карпат», «Со-
кіл», «Лімниця»; 80 дітей – у державно-
му підприємстві України «Міжнародний 
дитячий центр Артек» та «Молода гвар-
дія»; 20 дітей – в оздоровчому комплексі 
«Едельвейс» у Микуличині.

Захист прав та інтересів дітей. У Тис-
меницькому районі проживає 16 586 ді-
тей. Райдержадміністрацією здійснюєть-
ся соціальний супровід дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
та дітей, які опинилися у складних жит-
тєвих обставинах.

Прийнята і діє районна програма на-
вчання дітей та молоді з обмеженими 
фізичними можливостями на 2016-2020 
роки. Для дітей з обмеженими фізични-
ми можливостями в 2017 році закуплено 
209 подарунків до Дня святого Миколая.

Діти з обмеженими фізичними мож-
ливостями брали участь у обласних фес-
тивалях творчості дітей та молоді «Повір 
у себе» та «Горицвіт». 

На території району проживає п’ять 
прийомних сімей, які мають на вихован-
ні 13 дітей (у тому числі одна сім’я пере-
їхала із Луганської області).

Протягом 2017 р. проведено 14 засі-
дань комісії з питань захисту прав дити-
ни районної державної адміністрації, на 
яких розглянуто 159 справ. Працівники 
служби у справах дітей РДА взяли участь 
у 86 засіданнях суду по цивільних та кри-
мінальних справах в якості представника 
органу опіки та піклування районної дер-
жавної адміністрації. Обстежено умови 
проживання 134 неповнолітніх дітей в 
53 сім’ях, які ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків. У 2017 р. для 
особи з числа дітей-сиріт придбано од-
нокімнатну квартиру в місті Тисмениця.

Завдяки спільним зусиллям та злаго-
дженій роботі команди районної держав-
ної адміністрації у співпраці з районною 
радою, місцевими громадами, керівника-
ми підприємств, установ, організацій, за 
підтримки народних депутатів України, 
депутатів обласної ради, обласної дер-
жавної адміністрації та обласної ради нам 
вдалося виконати поставлені завдання і 
досягнути позитивного результату та за-
безпечити соціально-економічний роз-
виток району.

Відзначення обдарованих дітей Тисмениччини
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Єзупільська селищна рада повідомляє, що 23 березня 2018 року о 14.00 в 
приміщенні Народного дому відбудуться громадські слухання з питання вне-
сення змін до генерального плану селища Єзупіль.

Об’єднати 
не можна залишити

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
В той же час наголошує, що в дея-

ких країнах все ж таки змінили підхід, і 
з певного етапу законодавчо примушу-
вали громади об’єднуватися. Наводячи 
приклад такої європейської країни як 
Польща, яка просто взяла свою карту і 
за одну ніч змінила всю структуру, утво-
ривши воєводства та повіти (Правда, 
змовчавши про те, що ґміни в Польщі 
силоміць не укрупнювали). 

Найімовірніше й нам не уникнути 
«примусового» об’єднання, і для цього 
вже є всі передумови: в Україні функ-
ціонують 665 ОТГ із передбачених Каб-
міном 1164. «Переступивши рубікон» 
до тих, хто ще досі не визначився, вже 
прийматимуться відповідні рішення…

2018-ий — переломний рік 
у прийнятті законів

Посилаючись на згадане інтерв’ю, 
де Мільбрадт наголошує, що для докорін-
ної зміни системи управління необхідні 
законодавчі зміни, Ю. Ганущак підтвер-
джує, що цей рік має стати переломним 
у прийнятті законів, щоби децентралі-
зація влади стала невідворотною. Як 
висловився німецький політик, у нас є 
«вікно можливостей» у 6-7 місяців, на-
тякаючи на старт восени президентської 
виборчої кампанії, у 2019-му – парла-
ментських виборах, у 2020-му – місце-
вих. Якщо ж ці зміни не будуть ухвалені, 
то, ми відкладемо реформу щонаймен-
ше до 2021-2022 року. 

Визначивши перелік пріоритетних 
законопроектів, які спростять процедуру 
об’єднання, додадуть нові стимули для 
ОТГ та задекларують про перехід рефор-
ми на вищий рівень (на рівень районів), 
вже стартували активні переговори в Ад-
міністрації Президента, аби переконати 
народних обранців, які з осені 2017-го 
почали гальмувати реформу.  

На думку експерта, першочерго-
во слід закінчити епопею із землею за 
межа ми населених пунктів, розблоку-
вати нормативний документ, який до-
зволить формування ОТГ довкола міст 
обласного значення, врегулювати питан-
ня розробки документації з просторово-
го планування для об’єднаних територі-
альних громад, до складу яких входять 
різні населені пункти, ну і – ліквідація 
районів в тих регіонах, де ОТГ покрива-
ють більшу частину сучасних районів. 

Очевидно й те, що все більші префе-
ренції для ОТГ стають аргументом для 
пришвидшення об’єднання інших. Під-
силенням фінансової складової є той 
факт, що Державний дорожній фонд, 
куди скеровується акциз від пального, 
що раніше приносив значні суми місце-
вим бюджетам, працюватиме виключ-
но  на інфраструктуру ОТГ.  Хочеться 
вкотре нагадати тим, котрі ще стоять 
на роздоріжжі, що часу на зволікання 
практично не залишається, бо 2018-ий 
— останній рік, коли ОТГ отримувати-
муть інфраструктурну субвенцію від 
держави. Відтак експерт сподіваєть-
ся на пожвавлення об’єднання саме 
у цьому році. Принагідно вказує, що у 
фінансовому плані виграли найперші 
ОТГ. Оперуючи статистикою Мінрегі-
онбуду, оптимізму більшає: у 39 разів 
в 2018 році у порівнянні з 2014 роком 
зросла державна підтримка на розви-
ток територіальних громад та розбудо-
ву їх інфраструктури. Ця цифра дося-
гає 20 мільярдів гривень. На 2018 рік 
передбачена субвенція на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання 
доріг загального користування місце-
вого значення в сумі  11,5 млрд грн 
(279 мільйонів для Прикарпаття). Сотні 
мільйонів скерує Державний бюджет 
громадам на підтримку секторальної 
регіональної політики, зокрема: сіль-
ську медицину, соціально-економічний 
розвиток, будівництво футбольних по-
лів, інфраструктуру об’єднаних терито-
ріальних громад тощо. 

«Вільне об’єднання» 
не передбачає спроможності?
Івано-Франківщина, яка на децен-

тралізаційну мапу України  нанесла пер-
шу в країні ОТГ – Печеніжинську, і надалі 
не пасе задніх у формуванні об’єднаних 
територіальних громад. Згідно із затвер-
дженим Кабінетом міністрів України пер-
спективним планом, по-
годжено 58 спроможних 
громад, наразі маємо 23. 
Аби стимулювати форму-
вання нових, перед фа-
хівцями стоїть завдан-
ня утворення виключно 
спроможних громад. За-
разом вартує усунути так 
звані «білі плями» (насе-
лені пункти, які не дали 
згоду на входження в гро-
мади), яких зі слів керів-
ника Івано-Франківського 
відокремленого підрозді-
лу установи «Центр роз-
витку місцевого самовря-
дування» Руслана Панасюка, на Прикар-
патті  не так багато. 

На лютневому засіданні робоча гру-
па щодо затвердження ПП формування 
території аналізувала із експертом Ю. Га-
нущаком корекцію перспективного пла-
ну. І тут хочеться внести ремарку, що на 
квітневі вибори 2018-го не піде жодна 
прикарпатська ОТГ (за виключенням 
Угринівської та Загвіздянської, про які 
розповімо далі), відтак вся надія на жов-
тень. Що цікаво, Тисменицький район 
на засіданні регіональної робочої групи 
визнаний найважчим: і не з огляду на 
те, що у нас утворена всього одна Ям-
ницька ОТГ із чотирьох передбачених 
перспективним планом (Тисменицька, 
Лисецька, Єзупільська, Ямницька), а то-
му, що маємо два випадки формування 
ОТГ без  урахування перспективного пла-
ну. Мова йде про об’єднання Клузова з 
Угриновом та Підлісся із Загвіздям, які 
згідно із перспективним планом, мали 
би влитися у Івано-Франківську міську 
ОТГ (за виключенням Клузова, що не пі-
шов на вибори у складі Ямницької гро-
мади). Навіть всупереч Методики фор-
мування спроможних територіальних 
громад Угринівська та Загвіздянська 
ОТГ мають право на існування.

Власне, взявши до уваги принцип 
добровільності, бажання даних гро-
мад щодо входження в ОТГ з центра-
ми в Угринові та Загвізді, Івано-Фран-
ківська ОДА дала їм позитивні висновки 
та скерувала до Центральної виборчої 
комісії клопотання щодо призначення 
у них перших виборів. Основним аргу-
ментом при цьому був той факт, що да-
ний формат добровільного об’єднання, 
ознаменований як «вільне об’єднання», 
не суперечить Закону і не має слугувати 
підставою для відмови ОДА у наданні 
висновку, передбаченого Законом, та 
відмови Центральної виборчої комісії 
у призначенні перших місцевих виборів 
(роз’яснення Мінрегіонбуду №7/13-9384 
від 04.09.2017 р.). 

В очікуванні волевиявлення в гро-
мадах почалися протиріччя, і на адре-
су Центру надійшов лист із підписами 
трьох сотень угринівчан проти такого 
кроку. «Люди в даних селах очікують, 
що стануть громадою з додатковими 
фінансовими ресурсами, — застерігає 
Р. Панасюк, — а Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України ка-
же, що спроможності не буде. Оскільки 
немає одностайності в прийнятті такого 
рішення, то на сьогодні є всі підстави зу-
пинити цей процес, провести додаткові 
консультації, остаточно визначитись і ру-
хатись вперед. Адже з моменту призна-
чення виборів Центральною виборчою 
комісією процес вже буде незворотнім».

Мінрегіонбуд вказує, що дані гро-
мади не будуть визнані спроможними, 

а відтак їм не передбачатиметься отри-
мання відповідних повноважень, і го-
ловне — прямих міжбюджетних відно-
син із Державним бюджетом (про що 
чітко вказано у згаданому документі). 
Такі громади не претендуватимуть й на 
інфраструктурну субвенцію. В той же 
час у  роз’ясненні вказано, що «вільні 
об’єднання» «можуть розраховувати на 
кошти Державного фонду регіонального 
розвитку для реалізації інвестиційних 
проектів та програм, кошти міжнарод-
них проектів та програм підтримки де-
централізації в Україні шляхом участі у 
конкурсному відборі». 

Якби не доводили зворотнє, попри 
все в Україні існують декілька ОТГ та-
кого формату. Одна з них на Тернопіль-
щині, яка зі слів Ю. Ганущака, за два 
роки функціонування, «відчувши» весь 
фінансовий тягар щодо утримання всієї 
інфраструктури, наразі очікує входжен-
ня в поки що не сформовану сусідню 
міську громаду. 

Ставлячи під сумнів подальшу 
спроможність менших об’єднань, і го-
ловне, щоб уберегти громади від пере-
рахованих ризиків, на початку лютого 
робоча група проголосувала за ініціа-
тиву провести додаткові роз’яснення, 
мовляв, краще ретельно розібратися, 
аніж прийняти вирішальний крок в жит-
ті населених пунктів. Запустивши зво-
ротній процес, Івано-Франківська ОДА 
отримала відповідь Мінрегіонбуду за 
підписом першого заступника міністра 
В’ячеслава Негоди щодо перспектив 
функціонування Угринівської та Загвіз-
дянської ОТГ в частині спроможності 
та фінансових переваг таких об’єднань. 
Мінрегіонбуд наголошує на відпові-
дальності життєзабезпечення адмі-
ністративно-територіальної одиниці, 
стоячи на позиції, що створення ОТГ 
повинно відбуватися відповідно до 
перспективного плану формування те-
риторій. «Вважаємо за доцільне Івано-
Франківській ОДА провести додаткову 
інформаційно-роз’яснювальну роботу 
щодо усвідомленого, відповідально-
го та економічно обґрунтованого при-
йняття рішення місцевими радами що-
до формату майбутнього об’єднання 
з метою створення у Тисменицькому 
районі дійсно спроможних громад», 
— йдеться у роз’ясненні.  

Існує загроза, що за таким алгорит-
мом «намножаться» інші громади, тим 
паче, що процес пішов: село Драгомир-
чани (віднесене ПП до Лисецької ОТГ) 
вже зробило перші кроки щодо форму-
вання громади із сусідніми Крихівцями 
Івано-Франківської міської ради. 

Тим часом, фахівці Центру розвитку 
місцевого самоврядування продовжу-
ють зустрічі в інших громадах, відстою-
ючи позиції, аби на децентралізаційній 
мапі Прикарпаття з’являлися виключно 
спроможні громади.   

Та врешті крапку в дискусії по-
ставила Центральна виборча комі-
сія, призначивши перші вибори у 40 
ОТГ України, в тому числі двох з При-
карпаття: Загвіздянській та Угринів-
ській об’єднаних територіальних гро-
мадах (Постанова №22 від 16.02.2018 
року «Про перші вибори депутатів 
сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад 
і відповідних сільських, селищних, 
міських голів 29 квітня 2018 року»)! 

Оксана САКОВСЬКА

Розпорядженням районної державної адміністрації від 14.02.2018 року 
№ 92 «Про розроблення детального плану території земельної ділянки, яка роз-
ташована за межами населеного пункту с. Загвіздя» надано дозвіл на розробку 
детального плану території земельної ділянки, цільове призначення якої змі-
нюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі 
для індивідуального дачного будівництва з будівництвом дачного будинку, яка 
знаходиться на території Загвіздянської сільської ради за межами населеного 
пункту с. Загвіздя.

27.03.2018 року о 15.00 в приміщенні будинку культури за адресою: с. За-
гвіздя, вул. Липова-Осада, 22Г відбудуться громадські слухання щодо розро-
блення детального плану території земельної ділянки, цільове призначення якої 
змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в зем-
лі для індивідуального дачного будівництва з будівництвом дачного будинку.

Зауваження та пропозиції подавати до Загвіздянської сільської ради за 
адресою: с. Загвіздя, вул.  Липова-Осада, 22Г або по телефону: (03436) 44-2-38.

Клубовецька сільська рада оголошує, що 11 березня о 15.00 в приміщенні 
сільської ради відбудуться громадські слухання з таких питань:

1) детальний план території урочища Контльорове;
2) обговорення передачі в оренду земельної ділянки площею 0,4963 га по 

вул. Заводська, 5 в с. Клубівці для виробництва з виготовлення шлакоблоків.

Аби підтримати 
відставку Порошенка, 
до Івано-Франківська 

з’їхалися люди 
зі всього Прикарпаття

Підтримати всеукраїнський «Марш за мабутнє! За відставку Порошенка!», 
який організувала партія «РУХ НОВИХ СИЛ» у неділю, 18 лютого, на площі 
перед пам’ятником Івану Франку в Івано-Франківську зібралися сотні людей. 
Кажуть, прийшли, аби висловити незгоду з діями президента. Тож вимога у 
всіх єдина – Порошенко повинен добровільно подати у відставку. 
«Це свавілля, яке відбувається в 

Україні не може залишити байдужим. 
В мене просто серце розривається, не 
можна мовчати, треба виходити і бо-
ротися! Я маю двох дітей і не хочу, щоб 
вони так жили. Щоб не думали, як во-
ни мають прожити до кінця місяця за ті 
гроші. Тому я тут і буду виходити нада-
лі», — розповідає пані Оксана з Ямниці.

«Не дивлячись на те, що на сході 
помирають хлопці за Україну, купка лю-
дей у Верховній Раді розкошує. Мене 
найбільше болить серце за стареньких 
людей, які заходять в магазин, рахують 
кожну копійку і не можуть нічого собі 

купити», — каже учасниця мітингу, пані 
Євдокія з Івано-Франківська.

За словами координатора партії 
«РУХ НОВИХ СИЛ» в Івано-Франківській 
області Тетяни Пришляк, чинний прези-
дент обрав сьогодні шлях диктатури, тож 
українське суспільство обурене і здат-
не на протест. «Спільно з усіма містами 
України Прикарпаття вимагає негайної 
відставки президента. Порошенко запро-
вадив контроль над Кабміном, судами, 
Нацбанком, місцевими органами само-
врядування. Вдаючи європейського по-
літика, став гарантом безкарності для 
олігархів, гарантом збереження корупції 
та відсутності будь-яких життєвих пере-
спектив для мільйонів українців на сво-
їй землі», — йдеться у резолюції віче.

Подібні заходи активісти планують 
проводити і надалі. Окрім цього, закли-
кають усіх небайдужих залишати у вулич-

них наметах свої контакти, аби спільно 
змінювати ситуацію в державі.

На «Марші за майбутнє! За відставку 
Порошенка» активісти партії «РУХ НО-
ВИХ СИЛ» оголосили також і про план 
боротьби з діючою владною системою. 
Перш за все, заявили про створення ко-
мітетів громадського опору, які мають 
будувати мережу спротиву олігархату та 
диктатурі і стати опорою для побудови 
сучасної країни. Представник коміте-
ту, кажуть у РНС, має бути в кожному 
багатоквартирному будинку і, навіть, у 
найменшому населеному пункті. А йо-
го головне завдання – гуртувати людей 

та доносити об’єктивну інформацію про 
ситуацію в державі до населення. А ще 
проводити масові мирні акції протесту.

«При комітетах створять групи пря-
мої дії, які будуть здійснювати цивілізо-
ваний тиск на прислужників Порошенка: 
суддів, прокурорів, чиновників. Ці люди 
продовжуватимуть тиск на парламент 
та продовжать пікетування Порошенка 
для негайної відставки. Солодке життя 
для негідників в Україні має закінчи-
тися», — йдеться у резолюції зібрання. 

Наразі продовжується безстроко-
ва акція по збору підписів за відставку 
Порошенка по всій країні. Також фор-
муються списки кандидатів у депутати 
у тимчасовий парламент та антикризо-
вий уряд України.

Прес-служба 
Івано-Франківської ОО партії РНС

Юрій Ганущак



23 лютого
2018 року № 8 5

Вітаємо!
День народження — свято осо-

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

ГРИЖАК Наталію Василівну, 
26.02.1965 р. н., головного спеціаліс-
та архівного відділу районної держав-
ної адміністрації;

СЕРЕДЮКА Тихона Семеновича, 
27.02.1946 р. н., директора комуналь-
ного підприємства «Капітальне будів-
ництво»;

ПАНЕВНИК Тетяну Михайлівну, 
27.02.1969 р. н., секретаря Старокри-
вотульської сільської ради;

ЛУЩАКА Анатолія Романовича, 
2.03.1967 р. н., сільського голову се-
ла Старий Лисець.
Хай доля намітить вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла.
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, мрії й думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедрая доля усміхалась не раз!

Офіційно

 Втрачено посвідчення учасника бойових дій 
№006897, видане 17.08.2015 р. на ім’я Астанін Олек-
сандр Іванович.

Втрачене посвідчення тракториста-машиніста АТ 037283, 
видане 20.07.2017 р. на ім’я Криса Іван Васильович, вважати 
недійсним.

Клубовецька сільська рада 
Тисменицького району Івано-Франківської області 

сьомого демократичного скликання 
(дев’ятнадцята  сесія) 

Рішення
№ 19- 19/2018      від   16  лютого  2018  року          с. Клубівці

Про внесення змін до Додатку №2 
рішення сесії №18-19/2017 від 22 грудня 2017 року 

«Положення про ставки податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки»

 Заслухавши та обговоривши інфор-
мацію щодо встановлення ставки по-
датку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки для фізичних осіб на 
території Клубовецької сільської ради, 
сесія сільської ради вирішила:

1. Пункт 2 а)  Положення про став-
ки податку на нерухоме майно, відмін-
не від земельної ділянки читати в на-
ступній редакції:

а) 0,01 відсотка – для житлового 
будинку/будинків незалежно від їх кіль-

кості, житлова площа яких  перевищує 
120 кв. метрів, різних типів об’єктів жит-
лової нерухомості, в тому числі їх час-
ток (у разі одночасного перебування у 
власності платника податку квартири/
квартир та житлового будинку/будинків, 
у тому числі їх часток) незалежно від їх 
кількості, загальна площа яких переви-
щує 180 кв. метрів. 

2. Дане рішення про зміни ставок 
податку на нерухоме майно відмінне 
від земельної ділянки подати до Тис-
меницької ОДПІ.

3. Опублікувати дані зміни в район-
ній газеті «Вперед»

Сільський голова 
Богдан РЕКЕТЧУК 

 Додаток №2 до рішення сесії №18-19/2017 від 22 грудня 2017 року

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

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

п. 266.2 ПК є об’єкт житлової тa нежит-
лової нерухомості, в тому чиcлі його 
частка.

2. Платники
Згідно з п 266.1 ПK платниками 

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

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

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

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

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

3. База оподаткування 

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

Для фізичних осiб база oбчислюєть-
ся контролюючим органом на підставі 
дaних Державного реєстру речових прав 
нa нерухоме майно.

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

1. Ставки податку для об’єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості, що перебува-
ють у власності фізичних та юридичних осіб 
встановлюються у відсотках до розміру мі-
німальної заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня звітного (податкового) року, 
за 1 кв. метр бази оподаткування.

2. Встановити ставки податку на 
нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки для фізичних осіб станом на 
01.01.2018 року в таких розмірах:

а) 0,01 відсотка – для житлового 
будинку/будинків незалежно від їх кіль-
кості, житлова площа яких  перевищує 
120 кв. метрів, різних типів об’єктів жит-

лової нерухомості, в тому числі їх час-
ток (у разі одночасного перебування у 
власності платника податку квартири/
квартир та житлового будинку/будинків, 
у тому числі їх часток) незалежно від їх 
кількості, загальна площа яких переви-
щує 180 кв. метрів; 

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

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

3. Встановити ставки податку на 
нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки для юридичних та фізичних  
осіб-підприємців в таких розмірах:

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

Сільський голова Богдан РЕКЕТЧУК Трудовий колектив Підлузької ЗОШ І-ІІ ступенів висловлює щирі співчут-
тя вчителю математики та інформатики Христині Романівні Івасюк з приводу 
непоправної втрати – раптової і передчасної смерті батька 

Романа Ярославовича Семаньківа. 
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої Вам людини.

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 01.02.2018 № 20-р, від 
09.02.2018 №34-р, 15.02.2018 №36-р,  “Про використання коштів з фонду на 
виконання депутатських повноважень” профінансовано видатки Фонду на ви-
конання депутатських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:

Єфімчука Ярослава Володимиро-
вича – в сумі 3 728 (три тисячі сімсот 
двадцять вісім) гривень 00 копійок для 
надання матеріальної допомоги на ліку-
вання двом жителям с. Радча. 

Русиняка Петра Семеновича – в 
сумі 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 ко-
пійок для надання матеріальної допо-
моги жительці с. Марківці. 

Юркевича Михайла Івановича – в сумі 
8 705 (вісім тисяч сімсот п’ять) гривень 00 
копійок для надання матеріальної допомо-
ги на лікування двом жителям  с. Сілець.

Єфімчука Ярослава Володимиро-
вича – в сумі 1 243 (одна тисяча двісті 
сорок три) гривні 00 копійок для надан-
ня матеріальної допомоги на лікування 
жительці с. Радча.

Заника Володимира Володими-
ровича – в сумі 4 900 (чотири тисячі 
дев’ятсот) гривень 00 копійок та  Ца-
пая Володимира Васильовича – в сумі 
3 000 (три тисячі) гривень 00 копійок на 
покращення матеріально-технічної бази 
Новокривотульської ЗОШ І-ІІ ступенів.

 Зелінського Михайла Васильовича 
– в сумі 3 000 (три тисячі) гривень 00 
копійок для надання матеріальної до-
помоги жительці с. Майдан.

Русиняка Петра Семеновича – в су-
мі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 
копійок для надання матеріальної допо-
моги на лікування жителю с. Марківці.

Цапая Володимира Васильовича – в 
сумі 1 865 (одна тисяча вісімсот шістде-
сят п’ять) гривень 00 копійок для надан-
ня матеріальної допомоги на лікування 
жителю с. Старі Кривотули. 

Градюк Тетяни Володимирівни – в 
сумі 1 865 (одна тисяча вісімсот шістде-
сят п’ять) гривень 00 копійок та Круто-
го Романа Анатолійовича – в сумі 1 865 
(одна тисяча вісімсот шістдесят п’ять) 
гривень 00 копійок для надання мате-
ріальної допомоги на лікування жителю 
м. Тисмениця.

Дмитрика Михайла Васильовича 
– в сумі 3 000 (три тисячі) гривень 00 
копійок для надання матеріальної до-
помоги жительці с. Підлужжя.

Доступність для усіх 
категорій громадян
Впроваджуючи централізовану систему призначення та виплати пенсій з 2015 
року, пенсійники відкривають можливість майбутньому пенсіонеру незалеж-
но від місця реєстрації та проживання звернутись до будь-якого територі-
ального управління Фонду для призначення пенсії. 
“Нова система – це новий підхід 

до автоматизації технологічних про-
цесів, які відбуваються в Пенсійному 
фонді при призначенні та виплаті пен-
сій, — ділиться начальник Тисмениць-
кого об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України Івано-Франківської облас-
ті Наталія Лагойда, де на обліку пере-
буває 38 563 одержувачі пенсій (21 685 
пенсіонерів Тисменицького району та 
16 878 — Богородчанського району). — 
Її переваги у тому, що при призначенні/

перерахунку пенсійних виплат система 
ставить за мету максимально вилучи-
ти суб’єктивний людський фактор. За-
разом значно звузяться часові рамки 
пенсійної виплати, позаяк процес вве-
дення спеціалістом даних первинної до-
кументації за допомогою розроблених 
алгоритмів контролю автоматизований, 
тобто максимально виключається вве-
дення некоректної інформації”.

Зі слів керівника, позитив — оче-
видний, оскільки при формуванні пен-

сійної справи поступово відмовляють-
ся від паперового документообігу, мі-
німізуючи людський фактор. Окрім 
того, громадян можна обслуговувати 
дистанційно (поспілкуватися із фахів-
цями можна телефоном або через Ін-
тернет). Хоча більшість відвідувачів та 
потенційних пенсіонерів все ж таки на-
дають перевагу особистому спілкуван-
ню із пенсійниками. Особливий наплив, 
зізнається Н. Лагойда, відчули після за-
провадження першого етапу пенсійної 
реформи й осучаснення пенсій. Коли в 
людей з’явилося чимало запитань, по-
чалися черги та ажіотаж під кабінетами. 

Відтак керівництво Пенсійного фон-
ду України вирішило розв’язати пробле-
му через реорганізацію територіальних 
управлінь, створення агентських пунктів 
і віддалених робочих місць для фахівців 
найперше у новостворених об’єднаних 
громадах. 

«Декількома роками раніше по-
чинали впроваджувати такий досвід і 
ми, виїжджаючи на прийоми громадян 
у сільські та селищні ради. Хоча згодом 
ця практика якось припинилася, — зізна-
ється головний пенсійник району. — На 
запрошення очільників тергромад раді 
будемо відновити її знову, бо, очевидно, 
що пенсійні виплати — це те, що “болить” 
людей найбільше». 

Оптимізовуючи обслуговування 
громадян, по регіонах України створю-
ються й так звані «прозорі» офіси. За-
працювали віднедавна вони і в Тисме-
ницькому ОУ ПФУ в Івано-Франківській 
області. Через те, що розміщені вони в 
Тисмениці та Богородчанах на першому 
поверсі, усі категорії громадян (в осно-
вному люди поважного віку) мають без-
перешкодний доступ.

Тисменицький відділ обслугову-
вання, який очолює Марія Дяченко, 
— це просторий кабінет, де облашто-
вано зручні робочі місця як для фахів-
ців Наталії Сливінської, Надії Рудик, 
Наталії Деренько, Оксани Василик, 
так і для відвідувачів. Потрапивши 
сюди потенційний пенсіонер може 
отримати кваліфіковану консульта-
цію та подати документи для при-
значення виплат. 

Відділ працює у форматі бек-офісу: 
тут відбувається обробка документів, 
отриманих від громадян, та надання 
кінцевого результату. А вже спеціаліст 
т. зв. фронт-офісу (відділ з питань при-
значення та перерахунку пенсій) при-
ймає документи та починає створювати 
електронну пенсійну справу. Відвідувач 
лише підписує роздруковану заяву та 
отримує розписку-повідомлення про 
прийняття документів. На цьому при-
йом громадянина спеціалістом фронт-

офісу завершується, і пенсійну справу 
передають до бек-офісу для завершення 
процесу її формування та призначення 
пенсії. При цьому дані про стаж та за-
робіток із системи персоніфікованого 
обліку завантажуються автоматично. 
Дані про стаж за періоди роботи до 
впровадження системи персоніфіко-
ваного обліку спеціаліст вносить вруч-
ну на підставі даних трудової книжки. 
Зізнаємося, що система автоматично 
обраховує різні варіанти розрахунку 
пенсії для того, щоб вибрати оптималь-
ний варіант.

Такі перетворення щонайперше 
зменшили черги та нервове напружен-
ня під кабінетами. В свою чергу, фахівці 
оперативніше почали обробляти заяви 
на призначення та перерахунок пенсій, 
а відтак з’явилося більше задоволених 
відвідувачів. 

Оксана САКОВСЬКА 
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Афганістан. 
Скорбота і пам’ять
Є події, значні для свого часу, які поступово стираються з пам’яті народної 
із роками стають хіба що надбанням архівів. Але є події, пам’ять про які не 
тьмяніє від невблаганного бігу часу. Річниця виведення радянських військ з 
Афганістану, цього року вже 29-а — дата особлива. Та чужа війна стала важ-
ким іспитом і трагедією для тисяч українців. 15 лютого 1989 року війська з 
афганської землі було виведено, але скільки молодих доль покосила та ві-
йна. Скільки ще, хоча й живих, але позначених ранами, інвалідністю, скільки 
батьків без синів, дітей без батьків?

Заходи з нагоди 29-ї річниці виве-
дення військ з Афганістану відбулись 
минулої неділі в Тисмениці. У церкві св. 
Миколая пройшла Служба Божа, опісля 
на площі біля пам’ятника Борцям за во-
лю України та арки Героям Небесної Со-
тні панахида за загиблими.

Щоб Бог ніколи не залишав без сво-
єї опіки, — бажали колишнім воїнам свя-
щеники Володимир Ковалишин та Рус-
лан Андрусяк.

Хвилиною мовчання вшанували 
світлу пам’ять загиблих воїнів, всіх, хто 
віддав своє життя за Україну. «Тисменич-
чина шанує своїх героїв, — говорила під 
час меморіальних заходів голова Тисме-
ницької районної ради Тетяна Градюк. 
— В Афганістані полягли і жителі нашо-
го району. Час не владний над нашою 
пам’яттю і нашим болем. Пам’ятаю гіркі 
сльози батьків, пам’ятаю, як привозили 
цинкові труни і не дозволяли подивити-
ся мамі останній раз на свого сина. Сто 
шістдесят тисяч українців взяли участь 
у тій війні, а більше трьох тисяч загину-
ли. Вічна їм пам’ять. Шануємо тих, хто 
повернувся з тієї війни і низький уклін 
вам за те, що чесно виконали свій вій-
ськовий обов’язок». Очільниця район-
ної ради побажала воїнам-афганцям, 
всім захисниками України, які вже нині, 

у ХХI-ому столітті захищають наші східні 
кордони від ворога, сили духу, наснаги у 
боротьбі, Божого благословення, опти-
мізму, мирного неба.

Пам’ятати полеглих і шанувати жи-
вих, тих, хто чесно виконав свій вій-
ськовий обов’язок і військовий наказ, 
— звучало лейтмотивом і у виступі місь-
кого голови Тисмениці Степана Свора-
ка. Звісно, районна влада, міська рада 

Тисмениці не обходять увагою воїнів-
афганців, групі ветеранів Афганістану, 
як і в попередні роки, були вручені ма-
теріальна допомога, грамоти. Грамотою 
голови районної державної адміністра-
ції та голови районної ради були від-
значені, зокрема, члени Тисменицької 
районної організації Української Спіл-
ки ветеранів Афганістану Василь Воз-
няк, Василь Гураль, Ігор Дзібій, Михай-

ло Лесюк, Володимир Романчук, Олег 
Шепельов.

Велике воїнське братерство об’єднує 
воїнів афганців. Афган не забувається.

«Для багатьох наших співвітчизни-
ків неоголошена, так звана афганська 
війна стала частиною життя, і донині 
ті, здавалось би, далекі події, болять 
пам’яттю і ранами», — говорив голова 
районної організації УСВА Дмитро Сатур. 

Минуле і сучасність… Пам’ять… Во-
на вчить і закликає, переконує і попе-
реджає… Афганістан і нинішня ситуація 
на Сході України. Тут можна проводити 
паралелі. І тоді, воїни-афганці, і нинішні 
захисники України зуміли залишитись на 
висоті покладеної на них відповідаль-
ності. У сьогоднішніх умовах важливим 
є військово-патріотичне виховання мо-
лоді, залучення до цієї роботи громад-
ських організацій. Висока громадянська 
і патріотична позиція, значний внесок у 
посилення обороноздатності ЗСУ були 
відзначені у Подяці військового комісара 
Тисменицького району підполковника 
Олександра Діденка районній організації 
УСВА. Її очільнику Дмитрові Сатуру вру-
чив Подяку майор Сергій Стороженко.

Звертаючись до воїнів-афганців, го-
лова Тисменицького районного Братства 
УПА Петро Галига наголосив, що укра-

їнський народ пам’ятає кожну сторін-
ку своєї історії, борців за утвердження 
державності. І, напевно, є щось симво-
лічне в тому, що цього дня разом з во-
їнами-афганцями були і ветерани УПА, 
кадрові військові, волонтери, мати за-
гиблого в Афганістані 27 травня 1985 
року Василя Костюка.

Завершилось віче покладанням сві-
чок; пісня «Молитва» прозвучала у ви-
конанні Діани Шатарської.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Мешканцю Тисмениці, воїну-афганцю Володимирові Романчуку грамоту вручають 
Тетяна Градюк і керівник апарату Тисменицької райдержадміністрації Ярослав Татарин 

Своїх побратимів вітає голова районної 
організації УСВА Дмитро Сатур 

На вшанування 
Героя України

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Свято продовжилось у при-

міщенні Народного дому віталь-
ними словами почесних гостей. 
Доцільно відзначити, що окрім 
виступів та нагород, вручених лі-
дерами Руху своїм однопартій-
цям, мешканцям Єзуполя, у за-
лі звучали вірші про В’ячеслава 
Чорновола, пісні «Україно, мо-
люся за тебе», «Молитва за ге-
роїв» у виконанні хору «Духової 
криниці» та пісні-гімни «Ой у лу-
зі червона калина», «Зродились 
ми великої години» у виконанні 
мішаного хору Народного дому 
селища. Хочеться зазначити, що 
ініціатором проведення заходу 
стала голова осередку НРУ у се-
лищі Галина Трошко.

Деякі заходи відбулися та-
кож у Єзупільському НВК, а са-
ме: класні керівники та вчите-
лі-предметники провели години 
спілкування «Він був пророком у 
своїй Вітчизні», «Хто борець, той 
здобуває світ», уроки історичної 
пам’яті «Цвіт нації —жертви полі-
тичних репресій сталінського ре-
жиму», а бібліотекарі організува-
ли виставку літератури на тему 
«Чорновіл — політичний провід-
ник нації». Того дня вона попо-
внилась подарованими головою 
Тисменицької районної органі-
зації НРУ Ярославом Єфімчуком 
книгами творів В’ячеслава Чор-
новола (на фото).

Елеонора СКОВРОНСЬКА, 
заступник директора 

з виховної роботи 
Єзупільського НВК

В. Кривенко вручає медаль рухівцю 
М. Вовчуку

Голова РУХу 
відвідав Єзупіль

18 лютого Голова Народного Руху України, народний депутат України Віктор 
Кривенко побував із робочим візитом на Івано-Франківщині. Спочатку він 
зустрівся з Богданом Клим’юком — новообраним головою Делятинської ОТГ 
та її депутатами. У другій половині дня в селищі Єзупіль Тисменицького ра-
йону відбулись урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки Герою 
України, лідеру Народного Руху України В’ячеславу Чорноволу.

Після вступного слова селищного голо-
ви Єзуполя Ганни Кушнір священики о. Во-
лодимир та о. Микола освятили меморіаль-
ну дошку В’ячеславу Чорноволу на фасаді 
Народного дому. Квіти до неї поклав Голо-
ва НРУ Віктор Кривенко. Продовження уро-
чистостей відбулось у залі Народного дому.

Голова НРУ Віктор Кривенко розповів 
присутнім про життєвий шлях В’ячеслава 
Чорновола, його підступне вбивство, замас-
коване в дорожньо-транспортну пригоду, про 
допомогу Руху у відновленні музею-садиби в 
родинному селі Вільхівці на Черкащині, про 
утворення асоціації шкіл, названих іменем 
В’ячеслава Чорновола. Після виступу Віктор 
Кривенко за активну громадсько-політичну 
роботу вищою відзнакою НРУ — медалями 
«За заслуги перед українським народом» ІІ 
ступеня нагородив рухівців: Михайла Вовчу-
ка, Богдана Овчара — голову Єзупільського 
осередку НРУ з 1994 по 1995 роки, Михайла 
Кудлу — за духовне відродження відпустово-
го місця «Духова криниця» у селищі Єзупіль. 
Почесною відзнакою — грамотою Голови 
НРУ — були нагороджені: скарбник осеред-
ку НРУ Тарас Боришкевич, заступник голови 
осередку Микола Ганущак, секретар Любо-
мира Білецька. Відзнакою «25 років у На-
родному Русі України» нагороджені Галина 
Трошко, Богдан Овчар, Євгенія Рошко, Тарас 
Боришкевич, Михайло Вовчук, Олексій Кор-
жак, Ізидор Николин.

Заступник голови НРУ,  голова Івано-Фран-
ківської крайової організації НРУ Ігор Шумега 
нагадав присутнім про четверту річницю заги-
белі героїв Небесної Сотні та вручив грамоти від 
Івано-Франківської крайової організації організа-

торам урочистостей, зокрема: селищному голо-
ві Ганні Кушнір, голові осередку Галині Трошко, 
Михайлові Памф’юку — першому голові осеред-
ку та першому голові Тисменицької районної 
організації НРУ 1990-1992 рр. і членам осеред-
ку Мирославі Кіник, Ганні Боришкевич, Євгенії 
Рошко, Семенові Сторожуку, Ізидору Николину.

Відтак виступив голова Тисменицької 
районної організації НРУ Ярослав Єфімчук, 
який перелічив великі здобутки осередку 
Руху на зорі національного відродження у 
здобутті незалежності України і також наго-
родив рухівців та прихильників грамотами 
від Тисменицької районної організації НРУ, 
подарував томи праць В’ячеслава Чорновола 
у селищну та шкільну бібліотеки й подякував 
організаторам урочистостей, а також керів-
никам районної й селищної влади за допо-
могу у встановленні меморіальної дошки.

Урочистості перепліталися з націо-
нально-патріотичними піснями місцевих 
творчих колективів.

Зі словами привітання виступила го-
лова Тисменицької районної ради Тетя-
на Градюк, яка подякувала від районної 
влади за проведений захід. Участь в уро-
чистостях також взяли голова Тисмениць-
кої районної державної адміністрації Іван 
Семанюк, голова Ямницької ОТГ Роман 
Крутий, депутат обласної ради Тарас Ви-
ноградник, представники Руху з районних 
та міських організацій, з первинних осе-
редків сіл району.

На завершення урочистостей голова 
осередку Руху Галина Трошко вручила по-
дяки рухівцям за внесену благодійну фінан-
сову допомогу на виготовлення меморіаль-
ної дошки В’ячеславу Чорноволу та окрему 
подяку — скульпторові Ігорю Семаку, якому 
аплодував весь переповнений зал. Учасники 
заходу сфотографувались біля меморіаль-
ної дошки разом з Головою НРУ, народним 
депутатом України Віктором Кривенком.

Прес-служба Тисменицької 
районної організації НРУ
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Павелецькі вечорниці: 
мікс автентики та гумору

Після трирічної перерви у зв’язку із сумними подіями останніх років аматори  
художньої самодіяльності самобутнього та надзвичайно багатого народними 
традиціями й звичаями села Павлівка зорганізувалися на Павелецькі вечорниці. 

Вшановуючи місцеві традиції, коли у 
останню суботу перед великоднім постом 
молодь та ґазди збиралися на вечорниці, 
ще у 2008 році павелецька молодь, в осно-
вному учасники самодіяльності будинку 
культури під орудою енергійного молодого 
сільського голови Івана Вацеби відродили 
цю давню традицію. Проте, зі слів вже за-
раз виконуючого обов’язки старости Пав-
лівки І. Вацеби, дещо змінили формат, адже 
це не просто дійство на сцені, бо старають-
ся залучити усю глядацьку аудиторію. По-
друге, сільські аматори, які протягом року 
дарують своє мистецтво глядачам  рідного 
села, краю та навіть цілої України (позаяк 
народні аматорські хоровий та драматич-
ний колективи — учасники величних фес-
тивалів у Дніпрі та Харкові), збираються 
на українські вечорниці, аби спільно заба-
витися в колі сільських патріотів: лікарів, 
вчителів та громадських активістів. Такий 
собі вечір подяки у форматі українських 
вечорниць із жартами, сценками із відо-
мих вистав та мініатюрами на злободенні 
теми. Кожна запрошена родина спеціаль-
но готується до свята: випікає, варить чи 
запікає якусь оригінальну місцеву страву: 
корж з маком, павелецьку шинку, варени-
ки, пампушки, якими частуються самі та 
пригощають гостей.  

Оскільки восени 2017 року Павлівка, 
разом із Сільцем, Тязевом та Ямницею утво-
рили спільну територіальну громаду, то  цьо-
горічні павелецькі вечорниці розширили 
глядацьку аудиторію із числа клубних пра-
цівників об’єднаної територіальної грома-
ди. Єднання саме через спільні культурно-
масові заходи у Ямницькій ОТГ розпоча-
лося зі спільної величної розколяди в Ям-
ниці, зараз естафету перейняла Павлівка. 
Зі слів очільника громади Романа Крутого, 
це дуже знаково та символічно, бо саме на-
родні звичаї та обряди — це наше спільне 
джерело, а повертаючись до витоків, ми пе-
редаємо той самобутній код українськості 
молодому поколінню. До слова, молоді у 

актовій залі Павлівського навчально-ви-
ховного комплексу, який щороку гостинно 
приймає масові дійства у селі, не бракувало. 
Це тішить директора НВК за сумісництвом 
художнього керівника народного драматич-

ного колективу Олександру Боднар, позаяк 
є зміна поколінь. Колись, їх, двадцятилітніх 
активістів, згуртували саме спільні масові 
заходи, якими завжди був переповнений 
календарний рік у Павлівці. Вже зараз до 
цього творчого активу з числа працівників 
культури, сільської ради, депутатів, фельд-
шерсько-акушерського пункту, місцевих 
підприємців влилося молоде поповнення.  

Актова зала стилізована під про-
стору світлицю, де на сцені відбувалося 
мистецьке дійство, а поза нею — у залі 
за щедрими столам із різноманіттям 
автентичних став української та місце-
вої кухні розмістилися запрошені гості 
та учасники художньої самодіяльності. 
Павелецькі газдині пригощали пампуш-

ками, пирогами та іншими національ-
ними стравами. З цієї нагоди староста 
Іван Вацеба власноруч приготував па-
велецьку шинку, якою частувала його 
дружина Марта Вацеба — колишній ди-
ректор БК, а після утворення ОТГ — ме-
тодист відділу культури Ямницької ОТГ. 
За дійством пильно стежила та не при-
ховувала хвилювання поміж власними 

виступами на сцені учасниця художньої 
самодіяльності Христина Попадинець, 
що віднедавна очолила відділ культури 
Ямницької громади. 

Жива музика та жарти швидко за-
полонили павелецьку світлицю, а мікс 
автентики та народних пісень створи-
ли святкову атмосферу, перенісши усіх 
у попередні століття, коли за відсутності 
інформаційних технологій ніхто не суму-
вав, а спільне дозвілля проводилося  за 
співами й танцями. Протягом декількох 
годин (кажуть, що вечорниці завершили-
ся далеко за опівніч веселими танцями 
під супровід троїстих музик), ніхто й не 
згадав про сучасні гаджети, хіба беручи 

до рук мобільники, щоб зафіксувати аж 
надто колоритні виступи павелецьких 
аматорів і одразу ж поширити їх в со-
ціальних мережах.  

Вервичку гумористичних історій та 
мініатюр подарував постійний гість па-
велецьких імпрез  — прикарпатський 
сміхованець Ігор Чепіль. Звеселили гля-
дачів своїми виступами та театралізо-

ваними дійствами й місцеві аматори, 
розпочавши постановкою вечорниць та 
сценками «Спортивні бабці», «Кум Ми-
хайло та кум Сашко», «Баба Палажка та 
баба Параска». 

Вразила інсценізація п’єси «За дво-
ма зайцями» Миколи Старицького із 
традиційними гумористичними персо-
нажами Свиридом Голохва стим, Про-
нею Прокопівною, й іншими, які своїми 
дотепними жартами, а головне щирою 
акторською грою зривали аплодисмен-
ти після кожної дії. А шквал овацій по 
завершенні постановки засвідчив про 
загальні глядацькі симпатії місцевих 
театралів. 

Присутні у залі стали учасниками 
вокального батлу народних пісень, де 
найкращі отримали подарунки від на-
чальника відділу культури Ямницької ОТГ 
Христини Попадинець. Вечорниці про-
довжилися запальними народними тан-
цями під супровід франківських музик. 

Щира вдячність безпосереднім ор-
ганізаторам: старості Іванові Вацебі, на-
чальнику відділу культури Христині По-
падинець, художнім керівниками Олек-
сандрі Боднар та Володимиру Савчуку, 
новопризначеному директору БК с. Пав-
лівка Уляні Савчук та усім учасникам ху-
дожньої самодіяльності за відновлен-
ня та збереження звичаїв, творчість та 
креативність в улюбленій справі. В свою 
чергу павелецькі аматори сподіваються, 
що їхні колеги із сусідніх сіл, сповнених 
автентичних місцевих звичаїв і традицій, 
щось переймуть із їхніх вечорниць, аби 
збагачувати народну культурну спадщи-
ну, єднаючи регіони та країну.

Оксана САКОВСЬКА  

Іван Вацеба Роман Крутий

Каплиця зустрічі 
з Христом

Віднедавна у селі Сілець появилося ще одне духовне місце. У горішній час-
тині села, яку називають Чехією (це кінець вулиці Миру), постала каплиця 
Пресвятого Серця Ісуса. На власному подвір’ї і за власні кошти спорудила її 
мешканка села Оксана Сторож (з дому Фіголь). Звісно, їй допомагали і рідні, 
і небайдужі односельчани, але тільки працею. 

Каплиця являє собою відкриту ро-
тонду, яка покрита банею із хрестом. 
Їх оформлення виконано у жовто-синіх 
барвах. Верх тримається на чотирьох  
залізних підпорах. На бетонній основі 
вилитий постамент, на якому знаходить-
ся фігура Ісуса. На постаменті із лице-
вої сторони слова: «Прийдіть до мене 
всі втомлені й обтяжені і я облегшу вас 
(Євангеліє від Матвія, 11.29)».

Символічно, що посвячення цієї ка-
плиці відбулося на свято Стрітення Гос-
поднього (15 лютого), і, ніби, сам Ісус за-
просив односельчан на зустріч із Ним. 

Після Служби Божої церковна про-
цесія направилася до новозбудованої 
каплиці. Чин її посвяти здійснив Єзу-
пільський декан о. Богдан Курилів, який 
на даний час є адміністратором у Сільці 
та парох села о. Василь Смицнюк, який 
приїхав із Польщі, де зараз перебуває з 
місійною діяльністю. 

На завершення дійства висту-
пила пані Оксана, яка подякувала 
односельчанам за те, що розділи-
ли з нею та її сім’єю радість цього 
свята. Авторові цих рядків вона зі-
зналася, що дуже хотіла, аби цього 

дня дочекала її хвора мати, а Бог 
дав їй здоров’я. 

Зазначимо, що  разом із громадою 
на освяченні каплиці були присутні голо-
ва Ямницької ОТГ Роман Крутий, депута-
ти від Сільця Юрій Проценко (вибраний 
по цьому округу) та Михайло Юркевич 
(мешканець вулиці Миру).

Тепер односельчани, в’їжджаючи 
у село зі сторони галицького гостинця 

на Чубатій (назва урочища) чи йдучи 
працювати у поле зможуть помолити-
ся біля каплиці. Обминути її неможли-
во і не тому, що немає іншої дороги, а 
тому, що людей  на зустріч із Ним  за-
прошує  Христос.

Іван ДРАБЧУК
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Наші пінг-поністи — 
призери обласного чемпіонату

Протягом двох днів, 17-18 лю-
того, у спеціалізованому за-
лі Івано-Франківського націо-
нального технічного університе-
ту нафти і газу відбувся чемпіо-
нат області з настільного тенісу. 

Призерів серед дорослих 
та молоді визначали спортс-
мени з Івано-Франківська, Ко-
ломийського, Косівського, Ро-
гатинського, Калуського, Бого-
родчанського, Тисменицького, 
Долинського та Тлумацького 
районів. 

Гідними суперниками на 
обласному чемпіонаті стали 

майстри малої ракетки з Тис-
меницької дитячо-юнацької 
спортивної школи. У парному 
розряді тренер Віталій Савчук 
та його вихованець Назарій 
Данилюк посіли ІІ місце (фо-
то зліва). Маємо призерок у 
парному розряді й серед пред-
ставниць прекрасної полови-
ни людства. По завершенні 
запеклих партій у підсумку 
третіми стали Марія Мороз та Юлія 
Барасюк. 

Підтвердив свою виконавську 
майстерність в особистому розряді 
їх наставник Віталій Савчук, який на 

обласному чемпіонаті став третім 
серед дорослих. 

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА    

  ФУТЗАЛ 

За тур до апогею
Всього один тур відділяє учасників футзальної пер-
шості району від визначення лідерів та аутсайдерів. 

Відтак, минулої неділі команди, які мали шанси «за-
чепитися» за п’єдестал, викладалися наповну, аби про-
демонструвати свою перевагу над суперниками. У пе-
редостанньому турі беззаперечний лідер — чорнолізь-
кий «Козацький острів» з рахунком 3:4 поступився ФК 
«Авангард» Загвіздя.  

Вольові юнаки ФК «Клубівці» не приїхали на гру із 
ФК «Угринів», відтак їм зарахована технічна поразка  
(-:+). Зустріч «Сокіл» Підлісся — «Стримба» Липівка пе-
ренесена на наступну неділю, 25 лютого.

Турнірна таблиця чемпіонату району з футзалу 
після 13 турів 

 Команда І В Н П Р/М О
1.  «Козацький острів» 11 10 0 1 62-28 30 
2. ФК «Угринів» 11 7 1 3 48-20 22
3. «Фортуна» Березівка 11 5 2 4 43-47 17
4. «Сокіл» Підлісся 11 5 1 5 39-32 16
5. «Авангард» Загвіздя 11 5 1 5 46-44 16
6. ФК «Клубівці» 11 2 0 9 24-58 6
7. «Стримба» Липівка 10 1 1 8 16-55 4

 Цієї неділі, 25 лютого, визначатимуть найвправні-
шого у  14-ому турі:  «Стримба» Липівка — «Козацький 
острів» Чорнолізці; «Авангард» Загвіздя — ФК «Клубів-
ці»; ФК «Угринів» — «Фортуна» Березівка. 

Якщо лідер та володар другого місця вже визначені, 
то боротьба за третє місце триває. Аж три команди, які 
в турнірній таблиці наразі посідають 3-5 місця мають 
шанси «зачепитися» за п’єдестал.  

Опісля баталій в манежі Івано-Франківського наці-
онального технічного університету нафти і газу Тисме-
ницька районна федерація футболу визначить призерів 
чемпіонату та проведе нагородження команд-призерів,  
найкращих гравців. Запрошуємо уболівальників стати 
учасниками апогею футзального чемпіонату. 

Стартував ІІ етап 
Кубка «Ураган»

Аби юні вихованці восьми загальноосвітніх закладів району, що ви-
бороли путівку до основного раунду футзального Кубка НФК «Ура-
ган», змогли наповну продемонструвати свої навички та досхочу по-
змагатися із однолітками, безпосередні організатори дещо змінили 
положення районного турніру. 

Вісім команд (переможці та во-
лодарі другого місця групового етапу) 
змагатимуться у регулярній частині 
за коловою системою. Відтак на нас 
чекають аж сім захоплюючих турів, 
де кожен може назбирати найбільшу 
кількість очок, аби отримати найкращі 
показники у турнірній таблиці напере-
додні наступного раунду — плей-оф. 

Відтак, 18 лютого, на базі Ям-
ницького навчально-виховного комп-
лексу відбулося урочисте відкриття ІІ 
етапу районного шкільного турніру з 
футзалу «Кубок НФК «Ураган», на яке 
завітали безпосередні організатори з 
футбольного клубу «Ураган» —  пред-
ставник НФК Ігор Сорока та посадов-
ці, які підтримують та відповідають 
за проведення шкільних змагань із 
відділів освіти та молоді й спорту 
районної державної адміністрації: 

куратор змагань Василь Римчук та 
Василь Дзудзило. Велика вдячність 
адміністрації Ямницького НВК, який 
гостинно приймає футзальні баталії. 

Кожен із організаторів бажав 
вісімці найсильніших шкільних ко-
манд Новокривотульської ЗОШ І-ІІ 
ст., Підліської, Клубовецької, Підпе-
черівської, Старокривотульської, Ста-
ролисецької ЗОШ І-ІІІ ст., Поберезь-
кого та Угринівського НВК якомога 
краще виступити у основному етапі. 

Адже зі слів Ігоря Сороки, на 
переможця, призерів та учасни-
ків чекають заслужені нагороди. В 
той час НФК «Ураган» передбачив 
володарю  Кубка районного етапу, 
який отримає на розвиток спортив-
ної інфраструктури школи 40 тисяч 
гривень, комплект форми, м’ячі, ще 
додаткові грошові бонуси за перемо-

гу на обласному етапі Кубка 
НФК «Ураган». 

Опісля вісімка кращих 
футзальних команд Тисме-
ниччини розпочала велику 
гру – боротьбу за відзнаки 
департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики Іва-
но-Франківської ОДА, НФК 
«Ураган» та головний приз 
– 40000 грн.

На нас чекають три тиж-
ні направду видовищних фут-
зальних батлів наймолодших шко-
лярів. Регулярна частина фінішує 
10 березня, а вже наступного дня 
відповідно до положення команди 
розпочнуть боротьбу у серії плей-оф, 

яка визначить четвірку півфіналіс-
тів, що й розіграють у футзальних 
двобоях комплект відзнак та титул 
володаря Кубка НФК «Ураган». 

Бажаємо спортивної снаги та 
вольових перемог усім школярикам. 

ХІІІ Спартакіада школярів 
Тисмениччини

стартувала 14 
лютого баскет-
больними зма-
ганнями. 
За вихід у фінал 

у двох зонах (Тисме-
ницька ЗОШ  та Ям-
ницький НВК) зма-
галися команди юна-
ків  закладів загаль-
ної середньої освіти. 
У першій зоні визна-
чали найсильнішого 
Тисменицька спеціа-
лізована школа І-ІІІ ступенів, Лисецький НВК, Рошнів-
ський НВК, Підпечерівська, Радчанська та Старокриво-
тульська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Відповідно у Ямниці демонстрували баскетбольні на-
вички: Єзупільський НВК, Павлівський НВК, Ямницький 
НВК, Загвіздянська, Підліська та Черніївська ЗОШ І-ІІІ ст.

У фіналі, що відбудеться cьомого березня на ба-
зі Тисменицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів, змагати-
меться четвірка: Старокривотульська, Підпечерівська, 
Підліська та Черніївська ЗОШ І-ІІІ ст.

***
21 лютого Ямницький НВК став ареною баскетболь-

них змагань серед дівчат. За перемогу боролися команди 
Лисецького НВК, Павлівського НВК, Загвіздянської, Підпе-
черівської та Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ ступенів. В ході 
напружених емоційних ігор визначилася трійка переможців, 
яку очолили підпечерівські грації, дівчата із Загвіздя стали 
другими, третю сходинку посіли школярки зі Старих Кривотул.

Фінальні батли 
волейбольного меморіалу, 

присвяченого пам’яті воїнів-афганців цієї неділі, 
25 лютого, визначать володаря кубка та призерів.  
Ареною для запеклої боротьби стане спортивна 

зала Тисменицької загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів. Змагатимуться між собою команди, які довели 
свою перевагу над суперниками у попередніх раундах. 
Жереб так розпорядився, що зійдуться у двобої пари: 
Марківці — Милування та відповідно Старі Кривотули 
– Старий Лисець. 

Переможці даних пар гратимуть матч за 1-2 місця, 
а команди, які поступилися, зійдуться у очному дво-
бої за 3-4 місця.

Початок ігор о 12.00. Запрошуємо усіх шануваль-
ників волейболу, а особливо уболівальників команд-
фіналістів, підтримати односельців у прагненні стати 
кращими на турнірі.

  З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 

Одні підкорювали 
Туреччину, інші — 

змагалися на Прикарпатті
Вихованці відділення тхеквондо ВТ — наймолодшого серед 
інших у Тисменицькій дитячо-юнацькій спортивній школі 
освоюють навички цього бойового мистецтва під настав-
ництвом тренера-викладача Олександра Корсака. Вдоско-
наливши свою майстерність на тренуваннях, готові до бою 
на найрізноманітніших змаганнях. По праву наймайстерніші 
вибороли собі путівки на досить потужні міжнародні  зма-
гання — Шостий Клубний чемпіонат Європи у місті Стамбул 
(Туреччина).

Варто відмітити, що юні при-
карпатці не розгубилися на таких 
представницьких змаганнях, де до-
водили свою перевагу над супер-
никами аж 1300 спортсменів із 270 
клубів Європи та світу. Провівши 
по три поєдинки із п’ятим результа-
том завершили виступи вихованці 
Михайло Корсак та Орест Бориняк. 
Дев’ятий результат продемонструва-
ли Роман Белей та Арсен Онуфрак, 

які в рамках чемпіонату в 
Туреччині провели по два 
поєдинки кожен.

Вихованці Тисмениць-
кої ДЮСШ, що виступали у 
категорії кадети, отримали 
максимальну насолоду від 
спарингів із суперниками 
зарубіжжя. 

В той час, коли дані спортс-
мени підкорювали Стамбул, їх 

одноклубники продемонструва-
ли відмінні бійцівські якості на 
відкритому чемпіонаті Івано-Фран-
ківська з тхеквондо, що відбув-
ся 10 лютого за підтримки депар-
таменту молодіжної політики та 
спорту міської ради. 

З-поміж трьох сотень спортс-
менів із 12 клубів Івано-Франків-
ська, Галича, Ужгорода вихованці 

Олександра Корсака із Тисмениць-
кої спортивної школи виділялися 
майстерністю. Доказом цьому є 
той «ужинок» нагород, який вони 
назбирали до своєї скарбнички.

Перший результат у відповід-
них вагах продемонстрували Бог-
дан Брикін (20 кг), Іван Брикін (24 
кг) та Михайло Корсак (45 кг). Із 
другим результатом завершив ви-
ступ Назар Стефінів (37 кг). «Брон-
зу» завоювали Арсен Онуфрак (37 
кг), Марта Чугунова (36 кг), Олег 
Фесенко (33 кг), Євген Хлистов 
(41 кг). 
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Овен
Наступного тижня настане 
вдалий час для рішучого по-
збавлення від шкідливих зви-
чок. Замість старих звичок бу-
дуть формуватися і закріплю-

ватися нові. Утримайтеся від далеких поїз-
док і знайомств: вас можуть обдурити. Уни-
кайте будь-яких стресів, бережіть здоров’я.

Телець
Вам можуть запропонувати 
нову роботу. Не поспішайте 
погоджуватися, подумайте, 
чи не зашкодить це вашим 

сімейним відносинам. Наприкінці тижня 
вам, швидше за все, захочеться само-
стійності. Заради цього ви будете готові 
піти на конфлікт з близькими людьми.

Близнюки
На початку тижня вам мо-
же бути надана підтримка в 
кар’єрному просуванні. Тим 
часом в середині тижня вас 

може очікувати розчарування. Можливо, 
це буде пов’язано із завищеними очікуван-
нями: подарунок долі виявиться не зовсім 
таким, який ви хотіли отримати. В кінці тиж-
ня намагайтеся не ризикувати своїми гро-
шима і не робити великих покупок.

Рак
Це гарний час для планування 
свого життя на далеку перспек-
тиву. Зараз ви здатні тверезо 
оцінювати себе і свої можли-

вості, тому ваші плани будуть відрізнятися 
реалістичністю. В середині тижня особли-
ву увагу рекомендується приділити своєму 
здоров’ю. Хвороби можуть проявитися не-
помітно, тому будьте пильні. 

Лев
Якщо у вас є спокійне місце, де 
вас ніхто не турбуватиме, саме 
час відправитися туди і осмисли-
ти події останніх днів. Головний 

сенс наступного тижня — в набутті душевної 
рівноваги. Внутрішній спокій і впевненість у 
собі допоможуть вам стабілізувати проблемні 
сфери вашого життя. Наприкінці тижня вам 
доведеться багато часу приділити родині.

Діва
Ви будете цілком задоволені со-
бою, своїм зовнішнім виглядом 
і відносинами з оточуючими. Це 
сприятливий час для нових зна-

йомств і поїздок. Успішно складаються сто-
сунки зі знайомими, родичами. В середині 
тижня тримайте свої гроші в надійному міс-
ці, оскільки є ризик стати жертвою обману 
або шахрайства. 

Ваги
Зірки прогнозують поліпшення 
фінансового становища. Отри-
маних грошей буде цілком до-
статньо, щоб зробити кіль-

ка важливих покупок для сім’ї. В середині 
тижня до вашого відома можуть дійти чутки, 
які виставляють вас в поганому становищі. 
Найкраще в цій ситуації — не реагувати і не 
намагатися розбиратися, хто, що і як сказав.  

Скорпіон
Сприятливий час для розва-
жальних поїздок, навчання і 
знайомств. Контакти з людь-
ми будуть доставляти вам за-

доволення. Не виключено романтичне зна-
йомство в дорозі. У цей період вам буде 
приходити багато корисної та цікавої ін-
формації. В середині тижня можливе непо-
розуміння в сімейних відносинах. Однією 
з причин цього може стати ваша робота. 

Стрілець
Наступний тиждень — спри-
ятливий для налагодження 
особистого життя. В сере-

дині тижня зірки радять приділити ува-
гу своєму здоров’ю. Будьте обачними з 
ліками, не переплутайте таблетки і не 
помиліться в дозуванні. В кінці тижня 
небажано відправлятися в подорожі. 

Козеріг
Зірки радять на початку тижня на-
вести порядок в справах і внести 
зміни в свій розпорядок дня. Як-

що ви вважаєте, що неефективно витрачаєте 
свій час і могли б встигати зробити більше, по-
думайте, що саме слід змінити. Не варто до-
магатися просування в кар’єрі. Можливо, ви 
докладаєте свої зусилля не в тій сфері життя.

Водолій
На початку тижня настане спри-
ятливий час для юридичного 
оформлення будь-яких парт-
нерських відносин.  Також в ці 

дні можна відправитися в подорож разом з 
партнером по шлюбу. В середині тижня зір-
ки радять обережніше ставитися до своїх 
грошей оскільки зростає ризик крадіжки. 
Не варто зараз нікому давати гроші в борг. 

Риби
Зірки радять виконувати важ-
ливі завдання, що вимагають 
уваги, розважливості і точнос-
ті у першій половині тижня. У 

цей час найлегше виявити посидючість, 
терплячість, точність, виконати всі запла-
новані справи, діяти за заздалегідь на-
міченим планом. Звичний підхід до ви-
рішення питань буде найефективнішим. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 26 лютого по 4 березня)

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.
 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, культиватор, 
причеп. с. Чорнолізці, тел.: 098 846 03 35.
 Котел опалення на газ мод. 2210, авто-
матика для котла опк, шубер для кухні, 
умивальник фаянсовий, умивальник із 
нержавійки, водяний насос Ворскла 0,8 
кВт, водяний насос БЦНМ 0,7 к Вт, труби 
стальні 32 мм, електроди нержавіючі, 
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 матеріалі 
193 см, швейна машинка шевська Зінгер 
(лівоверменка), штучне хутро рожевого 
кольору, телефонний апарат стаціонар-
ний (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.
  Трактор Т-25 у доброму стані, робочий. 
Ціна договірна. Тел.: 066 565 04 90, с. 
Хом’яківка.
 Сіно тюковане; ясеневу дошку 40 мм. 
Тел.: 099 094 77 03.
 Волоські горіхи,  потовчені, без шкара-
лупи у великій кількості. Ціна договірна. 
Звертатись по тел.: 068 234 29 02, Микола. 

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР,  
монети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.
  Будинок або в обмін на хорошу квартиру 

в затишному місці. 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. Темно-синя фар-
ба. 4. Традиційне японське вітрильне 
судно. 7. В’ялена на сонці риба. 9. Пріс-
ний хліб у вигляді великого коржа. 10. 
Чеський автомобіль. 12. Заглибина в сті-
ні. 13. Відлучення від церкви. 14. Народ-
ний співак у кельтів. 17. Захищає зуби 

боксера. 18. Дворянський титул. 20. … 
планет. 21. Маленька ящірка. 22. Радіо-
активний хімічний елемент. 24. Озерний 
комиш. 28. Японська силабічна абетка. 
29. «Перш ніж веліти комусь, … коритися» 
(Солон). 33. Видатний американський 
актор та сценарист. 36. Кленовий цу-

кор. 37. Популярна акторка в епоху ні-
мого кіно. 38. Зображення святого. 39. 
Апельсиновий лікер. 40. Чорна тополя.

По вертикалі: 1. «Той, хто пізнає, не 
любить занурюватись у воду … не тоді, 
коли вона брудна, але коли вона міл-
ка» (Ніцше). 2. Духовний наставник в 
буддизмі. 3. Спортивна гра. 5. Злакова 
рослина. 6. Галерея з арок. 7. Ріка у Пів-
нічній Америці. 8. Найдрібніша частинка 
хімічного елемента. 9. Посудина для пит-
тя. 11. Місто в Туреччині. 15. Занавіска 
на все вікно. 16. Відхилення від осно-
вного темпу в музиці. 17. Канадський 
актор, продюсер, музикант та режисер 
… Рівз. 19. Рослинний світ. 23. Дохід 
із капіталу. 25. Аргентинський пастух. 
26. Короткий скіфський меч. 27. Лікар, 
що допомагає під час пологів. 30. Маг-
нітний сплав на основі заліза, нікелю 
та алюмінію. 31. Узбецький холодний 
суп. 32. Давньоскандинавське епічне 
сказання. 34. Солодкий напій з води та 
соку ягід. 35. Вид молочних цукерок.

Відповіді на кросворд в № 7:
По горизонталі: 1. Кюрасо. 4. Аль-

пак. 7. Палаш. 9. Палас. 10. «Немає». 12. 
«Ардо». 13. Аліготе. 14. Янус. 17. Абая. 
18. Доха. 20. Стоун. 21. Марка. 22. Шпіц. 
24. Неон. 28. Гуру. 29. Агароїд. 33. Таро. 
36. Арара. 37. «Алеко». 38. Дюбек. 39. 
Скелет. 40. Каруца.

По вертикалі: 1. Калкан. 2. Сіль. 3. 
Ялпуг. 5. Лема. 6. Кіраса. 7. Псел. 8. Шніт. 
9. Падуб. 11. Євнух. 15. П’ятниця. 16. Ада-
мант. 17. Айтиш. 19. Аркан. 23. Парча. 25. 
Огайо. 26. Агадес. 27. «Ворога». 30. Град. 
31. Рембо. 32. Їжак. 34. Мате. 35. Фета.
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39         40      

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.

  ВЕСНА НА ПОРОЗІ

Слухай народну мудрість
Історія українського народу сповнена різними прикметами. Вони віщують добро 
або біду, передбачають погоду, завдяки їм можна дізнатись, чи врожайним буде 
рік. От ми і вирішили дослідити, що можуть розповісти прикмети про прихід весни.

Починати слід із великого християн-
ського свята Стрітення Господнього. За 
повір’ям у цей день весна зустрічаєть-
ся із зимою. Це означає, яка погода на 
Стрітення, такою буде і весна. Цьогоріч 
погода була сухою і морозною, тож вес-
на мала би бути пізньою, але без опадів.

Та крім погоди на Стрітення, є ще ду-
же багато прикмет, пов’язаних із птахами. 
Їхній приліт не лише свідчить про поча-
ток весни, але може розповісти якою са-
ме буде ця пора року. Наприклад, ранній 
приліт жайворонка — до ранньої весни; 
якщо зозуля кує на сухому дереві — че-
кайте морозів; купаються горобці ран-
ньою весною — до тепла. Гуси з вирію 
високо летять — води буде багато, а як 

низько — мало. Побачив шпака — знай: 
весна біля порога. А от журавлі на своїх 
крилах приносять «сорок кошиків снігу».

Але найголовніше питання усіх гос-
подарів: коли і що садити? Спершу слід 
згадати давню пораду, що не варто чі-
пати землі до Благовіщення (сьомого 
квітня). Адже до того часу земля ще хо-
лодна, та й імовірність морозу в квітні 
менша, ніж у березні.

Згідно з народними порадами, кар-
топлю найкраще садити, коли зацвітуть 
жовті нарциси. А посадка зернових за-
лежить від фази місяця. Яру пшеницю, 
жито, ячмінь сіють при повному місяці, 
а овес — за два дні до нього чи за два 
дні після. Льон — в останню чверть фа-

зи місяця. Горох сіють у перші дні но-
вого місяця.

Про урожайність можуть свідчити такі 
повір’я: на ялинах багато шишок — до вро-
жаю ярових. Багато шишок на соснах — до-
бре вродить ячмінь. Коли на Казимира, 4 бе-
резня, хороша погода, то й урожай буде до-
брий. Також урожай віщує й раннє цвітіння 
білої акації. Великі роси — на добрий врожай.

А головне, що слід пам’ятати: якою 
б не була погода, весна завжди повинна 
жити в нашій душі.

Євгенія ШАТОХІНА, 
студентка ПНУ ім. В. Стефаника
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  ПОГОДА

У понеділок, 26 люто-
го — без опадів. Тем-
пера тура вночі: -17°С, 
вдень: -13°С. Вітер схід-
ний 2 м/с.

У вівторок, 27 люто-
го — сніг. Ніч на темпе-
ратура: -16°С, денна: 
-12°С. Вітер с хід ний 
4 м/с.

У середу, 28 лютого — 
сніг. Температура вно-
чі: -13°С, вдень: -11°С. 
Вітер пів нічно-західний 
3 м/с.

У четвер, 1 березня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: -19°С, денна: 
-13°С. Ві тер пів нічно-
західний 2 м/с.

У п’ятницю, 2 березня — 
сніг. Тем пература вночі: 
-12°С, вдень: -6°С. Вітер 
південно-східний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
  Купаються ворони — до негоди, 

каркають усією зграєю — до моро-
зу, влаштовують в небі хороводи — 
на снігопад, сідають на землю — до 
відлиги, вмощуються на нижніх гіл-
ках дерев — на вітер.

  Вранці сорока стрибає з гілки на 
гілку — на відлигу.

23 лютого — Прохорів день
  «До Прохора баба охала: ой, хо-

лодно! Прийшли Прохір і Влас — уже 
весна в нас!»

24 лютого — Власів день
  «Пролив Улас олії на дороги — по-

ра зимі вбирати ноги».
  Якщо цього дня відлига, то моро-

зів більше не буде.
27 лютого — Кирила, Мелатія

  На Кирила добра погода — до мо-
розів.

  Погожий день — літо буде гарне, 
але морози триватимуть.

29 лютого — Касян
  Якщо на Касянів день багато сні-

гу, то буде велика повінь.
  Бурульки довгі в кінці лютого — 

до довгої весни.

Наостанок

Аромотерапія — 
це не просто

Здавна ефірні олії вважалися джерелом здоров’я та краси. Про них знали 
наші далекі предки й використовували їх ще 20 тисяч років тому. Найдавні-
ша письмова згадка про цілющі властивості ефірних олій — клинописна та-
бличка, знайдена на території стародавньої цивілізації Шумеру (4-2 тисячі 
років до нашої ери). Але користуватися ними слід вміло. Як обрати для себе 
справді корисну та якісну ефірну олію, які властивості бувають у цих олій та 
про інше — у нашій розмові з фахівцем, випускницею медакадемії, аромоте-
рапевтом Віталіною Пакіж.
— Аромотерапія дозволяє вирішу-

вати неймовірно широкий спектр пи-
тань та проблем. Це питання естетики 
зовнішнього вигляду людини, напри-
клад, стану шкіри, волосся, нігтів, фігу-
ри та іншого, що об’єднуємо в поняття 
«краса й молодість». Але аромотерапія 
може також стати інструментом для по-
кращення здоров’я, ефективної профі-
лактики захворювань або полегшення 
перебігу якогось захворювання, навіть 
зняти зубний або головний біль. Ефірні 
олії надаються до щоденного викорис-
тання, як от для покращення атмосфери 
у приміщенні, інтимного життя.

— Значить така терапія може бути 
потрібна майже кожній людині? Але як 
вибрати якісну ефірну олію? Адже на 
ринку представлено дуже багато ва-
ріантів?

— О, це хороше питання і насправді 
ціла наука, як вибрати ефірну олію. Бо є 
олії натуральні й синтетичні. Все, що я 
щойно говорила, стосується винятково 
натуральних ефірних олій. Вони дають 
нам красу, створюють правильний на-
стрій і зміцнюють імунітет. А от синте-
тичні — це продукт, грубо кажучи, на-
фтопереробки, тому хорошим ефектом 
там і не «пахне». Вони можуть викликати 
головні болі, алергії, висипки й тому по-
дібні речі. Але це ще не головне. Найго-
ловніше те, що вони знижують імунітет. 
Тому я завжди кажу: краще не купити 
ніякої ефірної олії, ніж купити дешеву й 
неякісну. Насправді ціна — це хороший 
спосіб зорієнтуватися, тому що найде-
шевшою з усього переліку олій є апель-
синова і взагалі весь ряд цитрусових. 
Ефірна олія апельсину коштує, почина-

ючи від шести євро за 10-15 мілілітрів. 
Якщо ціна нижча, то значить перед нами 
неякісний і неефективний продукт. Інші 
натуральні ефірні олії значно дорожчі, 
зокрема трояндова, неролі. Скажімо, 
жасмин — це дуже складна олія, тому 
що добувається методом анфлеражу. 
Витягується на жирну олію, і має зна-
чення, на яку саме. Це може бути й не 
олія, а уайт-спіріт, якась спиртова осно-
ва, інші хімічні сполуки.

— Чи важливо те, де рослина ви-
росла, в яких умовах?

— Так, це має дуже велике значен-
ня. Тому що ефірна олія знаходиться 
в різних частинах рослини. Це можуть 
бути квіти, листя, і їхній склад буде за-
лежати від того, в яких умовах вони ви-
росли, якої вологості був ґрунт, чи було 
сонячно, чи дощова погода, які шкідни-
ки їли цю рослину. А з іншого боку важ-
ливо, чи не удобрювалися ці ґрунти, чи 
не були використані пестициди, бо тоді 
вони потраплять у склад ефірної олії.

— Ви казали, що синтетичні мас-
ла викликають алергію. А натуральні?

— Натуральні ефірні олії алергії не 
викликають. Може виникати лише інди-
відуальна непереносимість, але це така 
річ, яку ми побачимо відразу, протягом 
п’ятнадцяти хвилин під час тесту. А тести 
перед використанням олії слід прово-
дити завжди. Насправді індивідуальна 
непереносимість виявляється тільки в 
одному з 10 тисяч випадків.

— А як проводять проби?
— Варто спочатку переконатися, чи 

олія «комфортна» на запах, чи не вини-
кає дихальних реакцій. Далі ми крапає-
мо краплю на шкіру і спостерігаємо, чи 

немає почервоніння або неочікуваних 
ефектів. Неочікуваних, бо деякі олії за-
вжди дають ефект почервоніння, оскіль-
ки покращують циркуляцію крові. Ком-
петентний аромотерапевт відразу роз-
різнить, чи це алергія, чи властивість 
ефірної олії.

— Повернемося до синтетичних 
олій. Як щодо їх використання для ма-
сажу або для ароматизації приміщення?

— Недавно проводилося одне дослі-
дження, результати якого мене вразили. 
Виявляється, що і натуральні, і синте-
тичні олії мають однакову біодоступ-
ність — 80%. Тобто 80% ефірної олії про-
никає в кров. При цьому 
не залежить, як ми з нею 
контактуємо. Вдихаємо 
чи наносимо на шкіру — 
отримуємо все ті ж 80% у 
крові. Найголовніше, що 
і натуральна, і синтетич-
на будуть поводитися од-
наково.

— Які олії не можна 
вживати?

— Ефірні олії можна 
вживати тільки тоді, як-
що це вам порекоменду-
вав лікар чи аромотерапевт. Але можна 
вживати всі олії, виготовлені методом 
парової перегонки або гідродистиляції. 
Інші методи не настільки безпечні. А з 
іншого боку ми маємо відштовхуватися 
від властивостей олій. Є такі, які мають 
жовчогінний ефект, а в людини можуть 
бути камені і їй не потрібний цей ефект, 
бо вона відчує біль. Тому це все потріб-
но продумувати.

— Знаю, що є курси, які навчають 
аромотерапії. Чи можна стати компе-
тентним у цій сфері?

— У принципі я знаю дуже багато лю-
дей, які можуть мати якусь медичну осві-
ту, а можуть і не мати, десь прочитали 

книжку чи подивилися відео в інтернеті 
— і вже називають себе аромотерапев-
тами. Насправді про їхню компетенцію 
залишається тільки здогадуватися. Такі 
люди, переважно, відштовхуються від 
якихось біоенергетичних властивостей, 
впливу на емоції. А насправді аромотера-
пія — це серйозний науковий метод. На 
цю тему написано величезну кількість 
наукових праць. Є дуже багато нюансів, 
скажімо, хемотип рослини, з якої отри-
мали олію. Наприклад, ефірна олія роз-
марину буває різних хемотипів, перший 
— заспокоює, знімає напруження м’язів, 
підвищує увагу та концентрацію. Другий 
— називається він вербенольний — має 
ранозаживлюючі властивості й він не 
буде підвищувати вашої уваги. Взагалі 
ефірна олія — це багатокомпонентна су-
міш. У кожній є від 200 до 500 склад-
ників, залежно від виду рослини. Дуже 
багато з них використовуються у меди-
цині. Розглянемо, наприклад, камфору 
— складову багатьох ефірних олій, таких 
як цитрусові, евкаліпт, розмарин. Вона 

має протимікробну, знеболюючу, охоло-
джуючу дію й гарно працює з жирною 
та проблемною шкірою. Зараз її засто-
совують в косметології. Також є такий 
компонент, який називається тимол. 
Він має протимікробну та протиглисну 
активність. Грамотний аромотерапевт 
повинен розумітися в усіх цих речах. То-
му саме фаховий лікар може підібрати 
правильні дози, бази, знати, яка саме 
ефірна олія буде працювати з вашою 
проблемою. І за такої умови ароматера-
пія буде корисною та приємною.

Розмовляла Христина СЕРІКОВА, 
студентка ПНУ ім. В. Стефаника

«Під знаком Купідона»
Кохання вже старе, як світ, але хто з’явиться на світ, той змінить його запо-
віт, — такими словами розпочиналося дійство до Дня Святого Валентина в 
будинку культури села Чорнолізці. 

Це — свято любові, найкращого по-
чуття, яке окрилює, дає сили і натхнен-
ня, радість і захоплення, і завдячуючи 
якому продовжується життя на землі. 
Кохання — почуття подарувало нам вели-
ку кількість пісень, балад, поем, навіть 
трагедій. Воно оспівано композиторами, 
художниками, поетами: «Слова, слова... 
Вони в собі всі різні: тривожні й тихі, 
радісні й сумні, є терпеливі, є жорстокі 
й грізні, лукаві й чесні, мудрі і смішні... 
Страшні слова, коли вони мовчать, коли 
зненацька причаїлись, коли не знаєш, 
з чого їх почать, бо всі слова були уже 
чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, 
болів, із них почав і ними ж і завершив. 
Людей мільярди, і мільярди слів, а ти їх 
маєш вимовити вперше!». 

Учасники святкового дійства «Під 
знаком Купідона» виконували завдан-

ня №4 «Конкурс ораторів»,також добре 
справилися з  іншими: «Любов з першо-
го погляду», «Знання — Сила», «Ти без 
мене — не ти, я без тебе — не я», «Пан-
томіма», «Давай перекусимо». Для гля-
дачів у залі теж було підготовлено ряд 
питань на логіку, які приносили бали 
улюбленій парі. 

Відтак після усіх конкурсів за під-
сумками вельмишановного журі, у скла-
ді Наталії Огринчук, Орислави Мель-
ник, Галини Слободян та Яни Палюги, 
переможцями визнано: «Валентин та 
Валентина» (Галина Дзіворонюк та Ігор 
Мельник), «Міс ніжність та Містер муж-
ність» (Галина Назарук та Василь Мо-
роз), «Міс романтичність» та «Містер 
впевненість» (Іванна Гордіца та Роман 
Петрів), «Міс та Містер талановитість» 
( Надія Якубів та Микола Збіглей), «Міс 

та Містер кмітливість» ( Галина Слобо-
дян та Іван Моздір). 

В перервах між конкурсами не обі-
йшлося без запальних хореографічних 
композицій у виконанні місцевих улю-
бленців із танцювального колективу «На-
мисто» (керівник Яна Палюга), а також 
солістів-вокалістів: Галини Данилюк, Ва-
силя Слободяна, Ігоря та Марійки Бан-
дураків, Ігоря та Михайла Фициків, Ро-
мана Бандурака. Насамкінець глядачі 
отримали море позитиву від інсценівки  

уривку освідчення Свирида Голохвастого 
до Проні Прокопівни (Ярослав Збіглей 
та Марійка Огринчук) із п’єси Миколи 
Старицького «За двома зайцями».

Ведучі Наталія Мельник та Микола 
Збіглей побажали усім присутнім у залі: 
любити і кохати, надіятися і вірити, жи-
ти довго та щасливо, бо кохання варте 
того, щоб чекати, а життя, щоб жити в 
радості та любові!

Наталія МЕЛЬНИК, директор БК 


