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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
-22°С, вдень: -12°С. Вітер 
південно-східний 2 м/с.
Завтра — без опадів. 

Температура вночі: -15°С, вдень: 
-8°С. Вітер північно-східний 1 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна тем-
пература: -11°С, денна: -7°С. Вітер 
південно-східний 4 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

Швейне підприємство 
«Профівеар Україна» 

(м. Тисмениця) 
запрошує на роботу 

висококваліфікованих 
швачок

Заробітна плата від 5500 грн 
(на руки).

Тел.: 067 772 43 92, 
050 819 80 72.

Сучасна пошта в Побережжі

Минула п’ятниця, 23 лютого, стала святковим днем 
для чисельної громади села Побережжя. У новому 
приміщенні на межі двох населених пунктів Ганну-
сівки та Побережжя обладнано сучасне відділення 
поштового зв’язку. Реалізація такого соціально важ-
ливого об’єкта стала можливою завдяки перемозі По-
березької сільської ради у сьомому конкурсі проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування Івано-
Франківської обласної ради з проектом «Універсальні 
послуги поштового зв’язку –  капітально відремонто-

ване приміщення для обслуговування сіл Побережжя 
та Ганнусівка».   

Зі слів сільського голови Лесі Іванків, вони не ви-
падково звернули свою увагу на поштове відділення, 
яке на той час знаходилося у понад столітньому ава-
рійному приміщенні. Завершуючи поруч двоповер-
ховий соціально-адміністративний центр, де в одній 
будівлі мали би дружно співіснувати сільська рада, 
клуб, бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт, 
проектом було передбачене приміщенні і під пошту. 

Однак виникла потреба розширити площу ФАПу, бо 
того вимагали санітарні норми, відтак пошту було ні-
куди перенести. 

Постала ідея реконструювати приміщення вздовж 
центральної дороги, де на той час містився невелич-
кий продовольчий сільмаг. Вишукуючи кошти на со-
ціальну установу, яка зараз є чи не найважливішою 
у селі, спробували підготувати проект на обласний 
конкурс. І отримали перемогу. 

 Закінчення на 4 стор.

Сонячна енергетика: 
красиве, корисне 

і модне
На 2018 рік дехто з експертів прогнозує бум сонячної електроенергетики. І 
виглядає дуже ймовірним, що лідерські позиції в цій сфері займатиме Тисме-
ницький район. Нижче ми спробуємо показати тему в різних площинах – від 
промислового виробництва енергії до побутових дрібничок, скориставшись 
статистикою, злегка зачепивши економіку та вишпортавши із закамарків 
пам’яті трохи знань з фізики за восьмий-дев’ятий клас.

Зелений тариф – 
економічний стимул держави
Зазвичай, давня порада «не бавитися 

в азартні ігри з державою» в українських 
реаліях доречна не лише щодо ігор – за 
чверть віку держава, точніше, ті, хто її уосо-
блював, дурила українців аж надто часто 
(а ті, відповідно, навчилися дурити дер-
жаву). Але запроваджений восени 2008 
року так званий «зелений тариф» на гене-
ровану з відновлюваних джерел електро-
енергію наразі чітко працює як економіч-
ний стимул для виробників електрики з 
відновлюваних джерел, причому не лише 
суб’єктів господарювання, а й приватних 
осіб, яким гарантується доступ до енерго-
ринку, і держава купує вироблену енергію 
за спеціальним тарифом, який до 2030 ро-
ку прив’язаний до курсу євро і таким чи-
ном захищений від інфляційних ризиків.

Наш співрозмовник Олег Сверида, 
директор фірми, яка спеціалізується на 
альтернативних джерелах енергії та пред-
ставляє на Прикарпатті провідну націо-
нальну компанію в сфері сонячної енер-
гетики, акцентує: «Зараз для заможних 

людей найбільш вигідно робити сонячні 
електростанції під «зелений тариф». Дер-
жава непогано оплачує вироблену енер-
гію з відновлюваних джерел. Я очікую 
цією весною значне піднесення розви-
тку альтернативної електроенергетики, 
зокрема сонячної електроенергії, бо цей 
напрямок зараз найбільше розроблений, 
найбільш доступний та найменш ризико-
ваний з огляду на природні впливи. Поки 
держава це підтримує, вкладати в СЕС 
вигідно. Всі бояться, що держава може 
припинити підтримку, але є багато між-
народних норм, якими це врегульовано і 
яких Україна зобов’язана дотримуватись».

На сьогодні зелений тариф для дахо-
вих електростанцій населення становить 
18 євроцентів за одну кіловат-годину, для 
промисловості – 15 або 16 євроцентів (де-
талізувати, в чому відмінності, тут недореч-
но). Нескладно прикинути: якщо в січні за 
кіловат-годину ми платили 1, 68 грн і менше, 
то вироблену від сонячних батарей елек-
трику держава через обленерго купувала 
приблизно за шість грн.

 Закінчення на 8 стор.

Дорогі краяни!
Запрошуємо взяти участь 

у заходах, 
присвячених 204-ій річниці 

від дня народження 
Тараса Григоровича 

Шевченка. 
Програма святкування:
9.03.2018 р. — віче та голосні чи-

тання творів Великого Кобзаря (м. 
Тисмениця, пам’ятник Т. Шевченка). 
Початок о 12.00.

11.03.2018 р. — Літературно-мис-
тецьке свято «І оживе добра слава, 
слава України». (Народний дім м. Тис-
мениця). Початок о 15.00.

Ситуація з перевізниками. 
Що зробить міськрада?

22 лютого у Тисмениці відбулося чергове загострення ситуації зі станом паса-
жирських перевезень. У перебігу того дня без жодних попередніх оголошень 
частина (принаймні, частина) водіїв підняла тариф на перевезення з дев’яти 
до 10 гривень, що викликало масове обурення як мешканців Тисмениці, ко-
трі працюють або вчаться в обласному центрі, так і не меншої кількості лю-
дей, яким в силу різних обставин доводиться з Івано-Франківська або через 
Івано-Франківськ діставатися до районного центру.
Майже одразу в соцмережах вини-

кла ініціатива, і до Тисменицької міськра-
ди почали надходити заяви та скарги на 
перевізників. Під однією з них, датованою 
23-м лютого, підписалися 39 осіб. За зміс-
том заяви схожі – скаржачись на незадо-
вільну якість послуг з перевезення, гро-
мадяни передовсім звертають увагу на:

— раптове, без попередження, необ-
ґрунтоване підвищення тарифу;

— недотримання графіку руху та від-
сутність розкладу руху на зупинці в Тис-
мениці, а відтак довільний рух мікроав-
тобусів, водії яких не стартують поки є 
хоча б одне вільне сидяче місце, але не 
обмежують кількість стоячих пасажирів 
– при тому, що в деяких мікроавтобусах 
стоячі місця не передбачені;

— незадовільне сполучення у ви-
хідні дні та увечері;

— порушення водіями ПДР тощо.
Ініціаторка колективної заяви Христи-

на Микитин в своєму дописі у фейсбуку ар-
гументує цей крок так: «Раніше міська влада 
пояснювала свою бездіяльність тим, що не 
поступало ніяких звернень. Годі терпіти! Сьо-
годні ми вже віднесли кілька заяв у міську 
раду, одна з них колективна.

Ми просимо взяти до розгляду пи-
тання не лише вартості проїзду, але й 
графіку руху, зокрема, на вихідних. А 
також облаштування належних зупи-
нок. Міська влада вже пообіцяла взя-
тись за проблему, але ми вважаємо, 
що як і попередні рази все спустять 
на тормозах і влада задовільниться 
обіцянками перевізників якісно здій-
снювати перевезення. Закликаємо до-
лучатися і писати свої звернення. Не 
будьмо байдужими!»

У колективному зверненні, до речі, 
міститься клопотання до міського голо-
ви «подати відповідь у районній газеті 
«Вперед» до відома жителів міста про 
прийняті рішення».

Того ж 23 лютого депутат районної 
ради Руслан Фармус надіслав депутат-
ське звернення голові Тисменицької РДА 
Іванові Семанюку та міському голові Тис-
мениці Степанові Свораку, де зазначає:

«Така ситуація (зі станом пасажир-
ських перевезень Тисмениця – Івано-
Франківськ – ред.) є недопустимою. То-
му прошу Вас вплинути на формуван-
ня ціни на перевезення та покращення 
якості перевезень. А саме: 

— в найкоротший термін провести 
публічне обговорення вартості проїзду 
на даному маршруті за участю переві-
зників та громадськості; 

— провести незалежний аудит ціни 
на проїзд та довжини маршруту, знайти 
можливість найняти незалежну компа-
нію, яка б провела дану роботу;

— звернутися до антимонопольного 
комітету щодо економічного обґрунту-
вання ціни на проїзд;

— зобов’язати перевізників чітко 
дотримуватися графіку руху, затвердже-
ного умовами конкурсу.

Також прошу розглянути питання 
влаштування в центральній частині міс-
та Тисмениця автовокзалу/автозупинки 
та звернутися до ОДА з пропозицією 
внесення змін в маршрути руху авто-
бусів Тернопільського, Тлумацького та 
Городенківського напрямків щодо зу-
пинки в місті Тисмениця».

За нашою інформацією, на вчораш-
ньому засіданні Тисменицького міськ-
виконкому мали розглядати питання 
перевезень, обговорення проблеми, оче-
видно відбудеться на сьогоднішньому 
засіданні сесії районної ради.

Редакція готова надати органам 
влади, громадськості, перевізникам 
можливість висловити свої позиції та 
пропозиції, шукати взаємоприйнятні 
рішення.

Володимир ЗАНИК

Головне, що відрізняє людину від тварини — уява.
Альбер Камю
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Дев’ять з половиною. 
Не тижнів, а мільйонів

Таку суму виділить обласна рада на будівництво та природоохоронні заходи в Тисмениць-
кому районі цього року.

Як ми вже писали попередньо, 16 лютого відбулася 20-а сесія Івано-Франківської обласної 
ради сьомого скликання. На цьому засіданні, окрім іншого, були прийняті рішення «Про розпо-
діл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік» та «Про фінансування природо-
охоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за раху-
нок планових надходжень у 2018 році». Замовниками значної частини відповідних робіт висту-
пають департаменти обласної державної адміністрації, передовсім Департамент будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА.

З 42 мільйонів бюджету розвитку департамент будівництва розпоряджатиметься сумою 29, 
902 млн грн, за рахунок яких відбуватимуться будівництво, капітальні ремонти, реконструкції 
90 об’єктів області, у тому числі п’яти в Тисменицькому районі на суму 715 тис грн. Майже 12,1 
млн грн розподілено у вигляді субвенції районним бюджетам, у тому числі для Тисменицько-
го району – 830 тис грн.

Пооб’єктний розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік 
(по Тисменицькому району), тис грн

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації

Капітальний ремонт даху Одайської ЗОШ І-ІІ ступенів Тисменицького району 200,0
Будівництво дитячого садка в с. Чорнолізці 
Тисменицького району 10,0*
Капітальний ремонт приміщень Єзупільського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» 
Тисменицької районної ради Івано-Франківської області 305,0
Капітальний ремонт приміщень Лисецького навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» 
Тисменицької районної ради Івано-Франківської області 140,0
Капітальний ремонт приміщень Черніївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Тисменицької районної ради Івано-Франківської області 60,0 

*Примітка: кошти виділено на проведення конкурсу (тендеру) з визначення підрядних організацій
Тисменицький районний бюджет (субвенція)

Придбання та встановлення дитячого майданчика в м. Тисмениця на вул. Пшениківська 50,0
Придбання та встановлення дитячого майданчика в м. Тисмениця на вул. К. Левицького 50,0
Капітальний ремонт Тисменицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів в м. Тисмениця 
Тисменицький район Івано-Франківської області 70,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції незавершеного 
будівництва ЗОШ в с. Чукалівка Тисменицького району 400,0
Капітальний ремонт (заміна вікон) Загвіздянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тисменицького району 260,0

З 80-мільйонного фонду охорони навколишнього природного середовища бюджету Тисме-
ницького району передають 4707,461 тис. грн. Департамент будівництва фінансуватиме чоти-
ри об’єкти в районі на 1448,423 тис. грн, департамент охорони здоров’я – два свої об’єкти на 
1794,879 тис. грн. Крім того з коштів природоохоронного фонду виділено субвенцію Ямниць-
кій об’єднаній територіальній громаді в сумі 2,8 млн грн (це найбільша субвенція з-поміж усіх 
ОТГ та міських рад області).

Перелік природоохоронних заходів для здійснення фінансування за рахунок планових 
надходжень коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

у 2018 році (Тисменицький район), тис грн
Тисменицький районний бюджет (субвенція)

1 Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у селищі Лисець Тисменицького району 
Івано-Франківської області (нове будівництво каналізаційного колектора 
в селищі Лисець Тисменицького району) 1310,350
2 Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них вулиць Центральна, Незалежності, 
Шевченка, Лесі Українки, Чорнолізька, І. Франка, Левада в с. Чорнолізці Тисменицького району 
Івано-Франківської області 300,0
3 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 
стану русла р. Вовчинець в с. Узин Тисменицького району Івано-Франківської області 212,386
4 Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Стримба в с. Марківці Тисменицького району 
Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 700,0
5 Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в м. Тисмениця 85,5
6 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 
р. Ворона на території Тисменицької міської ради Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 200,0
7 Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для Поберезького НВК 
Тисменицького району Івано-Франківської області (нове будівництво) 100,0
8 Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для 
Єзупільського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів — ДНЗ Тисменицького району Івано-Франківської області 
(нове будівництво) 449,225
9 Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для очищення 
господарсько-побутових стічних вод у Вільшаницькій ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицького району 
Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 1350,0
Разом  4707,461

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Бистриця Солотвинська в с. Стебник 
Тисменицького району Івано-Франківської області (для Дністровського басейнового 
управління водних ресурсів) 315,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво очисних споруд 
в с. Чорнолізці Тисменицького району Івано-Франківської області 380,0
Нове будівництво каналізаційних мереж на вул. Соборності України, вул. Воїнів АТО 
та вул. Українська в с. Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області 703,423
Нове будівництво каналізаційного колектора в селищі Лисець Тисменицького району 
(від с. Драгомирчани до місця підключення в існуючу каналізаційну мережу по вул. Набережна 
в м. Івано-Франківську (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 50,0

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод обласного психоневрологічного 
санаторію в селищі Єзупіль Тисменицького району Івано-Франківської області 144,879
Комплекс очисних споруд Тисменицького протитуберкульозного диспансеру. 
Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця. Нове будівництво 1650,0

***
Ямницький сільський бюджет ОТГ (субвенція)

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Шевченка-Поповича в с. Ямниця 
Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 1300,0
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павельче біля вул. Я. Мудрого в с. Павлівка 
Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 700,0
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павлівка по вул. Нижникевича в с. Ямниця 
Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 800,0

Упорядкував В. ЗАНИК

Дерев’янко пояснив, чому Україна 
майже не зрушила в рейтингу 

сприйняття корупції
130-те місце України у всесвітньому рейтингу «Індекс сприйняття 
корупції» свідчить про відсутність політичної волі подолати коруп-
цію в країні попри гучні заяви представників влади.

Про це заявив один з лідерів 
РУХУ НОВИХ СИЛ народний депу-
тат Юрій Дерев’янко. «Якщо немає 
політичної волі подолати корупцію, 
ми будемо тупцювати на місці ще 
довгий час, поки при владі будуть 
знаходитись люди, яких треба гна-
ти геть», — вважає нардеп.

За його словами однією з при-
чин поганих результатів у боротьбі з 
корупцією є проблеми зі створенням 
антикорупційного суду. «Ми могли 
спокійно в минулому році створити 
антикорупційний суд, про який так 
багато говоримо. Натомість ми по-
бачили від Порошенка такий варіант 
суду, щоб тільки він міг його контро-
лювати», — обурився Дерев’янко. 

Він вважає, що говорячи про наміри 
створити незалежний антикорупцій-
ний суд, президент обманює укра-
їнців і міжнародну спільноту. «Це 
відчайдушна брехня. Міжнародні 
наші партнери прямо говорять — 
навіщо ви даєте той варіант зако-
ну, який не влаштовує нікого, крім 
Президента», — зазначив депутат.

Він переконаний, що головна 
мета створення антикорупційного 
суду — це його незалежність від пре-
зидента. «Щоб ці судді не відпускали 
таких як Труханов, якого нещодав-
но відпустили з-під варти, не скасо-
вували запобіжні заходи таким як 
Мартиненко, яким займалось НАБУ», 
— підкреслив Дерев’янко. Він також 

зазначив, що Національному анти-
корупційному бюро заважали ефек-
тивно працювати. «У нас були всі 
шанси не заважати НАБУ, в тому чис-
лі генпрокурору Луценку, не ламати 
всіх їхніх справ», — додав нардеп.

Нагадаємо, Україна посіла 
130-те місце зі 180-ти у рейтингу 
Transparency International «Індекс 
сприйняття корупції» (CPI) за 2017 
рік, здобувши 30 балів зі 100 мож-
ливих. Це лише на 1 бал більше та 
на 1 позицію вище, ніж торік. Однак 
за результатами 2016 року Україна 
покращила свій показник аж на два 
бали, тож у 2017 темпи позитивних 
змін знизились. Це пов’язують се-
ред іншого і з проблемами зі ство-
ренням антикорупційного суду.

Прес-служба ІФ ОО РНС

Тимошенко могла би перемогти 
всіх конкурентів у другому турі 

виборів президента, — опитування
Тимошенко лідирує практично в усіх областях Центру та частини За-
ходу країни. Якби вибори президента відбулися найближчим часом, 
найбільшу підтримку отримала би Юлія Тимошенко. При цьому вона 
виграє у всіх можливих кандидатів у другому турі виборів. Про це 
свідчать дані масштабного опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Соціологи опитали 30 тисяч 
респондентів, тоді як зазвичай 
електоральні рейтинги формують-
ся на підставі 2 тисяч опитаних. Це 
наймасштабніше соціологічне опи-
тування, проведене за останні роки. 

Відповідно до даних «Рейтин-
гу», лідером президентського рей-
тингу є голова «Батьківщини» Юлія 
Тимошенко, за яку у разі проведен-
ня виборів найближчим часом го-
тові проголосувати 18,7% тих, хто 
взяв би у них участь та визначився 
із вибором. Петра Порошенка гото-
ві підтримати 15,6% опитаних, Юрія 
Бойка – 11,7%, Анатолія Гриценка – 
9,7%, Олега Ляшка – 8,7%, Вадима 
Рабіновича – 8,3%, Андрія Садово-
го – 6,4%, Олега Тягнибока – 3,9%, 
Арсенія Яценюка – 1,7%.

Юлія Тимошенко лідирує прак-
тично в усіх областях Центру та час-
тини Заходу країни. При цьому во-
на входить до трійки лідерів майже 
в усіх областях. Петро Порошенко 
має сильні позиції в частині облас-
тей Заходу та Києві, Юрій Бойко – у 
більшості областей Півдня та Сходу.

Рівень підтримки Юлії Тимо-
шенко більш-менш рівномірний у 

всіх областях Центру, Півночі, За-
ходу та частково Півдня. Петра По-
рошенка найбільше підтримують 
на Вінниччині, дещо менше в об-
ластях Заходу та Центру, ще мен-
ше на Півдні. 

Моделювання другого туру пре-
зидентських виборів у парі Юлія 
Тимошенко та Петро Порошенко 
дало наступні результати: за ліде-
ра Батьківщини готові проголосува-
ти 30% тих, хто заявив, що візьме 
участь у основних виборах. Главу 
держави готові підтримати у цьо-
му випадку 23%. 

При цьому Порошенко переміг 
би лише в 3-х областях (Вінницькій, 
Хмельницькій та Чернівецькій), при-
близно однакову кількість голосів 
обоє кандидатів набрали б у 5 ре-
гіонах —   Рівненській, Черкаській, 
Кіровоградській та Донецькій об-
ластях та Києві. В решті 17 областях 
перемогла б Тимошенко.

Керівник групи «Рейтинг» Олек-
сій Антипович підкреслив, що Юлія 
Тимошенко виграє у будь-якого кан-
дидата, який виходить у другий тур 
президентських виборів. Натомість 
Петро Порошенко програє Андрію 

Садовому, Анатолію Гриценку, Свя-
тославу Вакарчуку та Юлії Тимошен-
ко. 

У своєму дослідженні Група 
«Рейтинг» заміряла також настрої 
громадян. Так, 59% опитаних вважа-
ють, що країні потрібні радикальні 
зміни, 15% – за те, щоб усе зали-
шилося так, як є зараз. Найбільш 
важливою проблемою для країни 
опитані вважають військовий кон-
флікт на Сході України (75%). Майже 
половина так говорить про хабар-
ництво та корупцію у владі. Нато-
мість на особистісному рівні най-
важливішими проблемами опитані 
вважають низький рівень зарплат 
та пенсій (52%), підвищення цін на 
основні товари, інфляцію (51%), під-
вищення тарифів на комунальні по-
слуги (50%). 

Аудиторія, серед якої проводи-
лось опитування: населення Укра-
їни від 18 років і старші. Вибірка 
репрезентативна за віком, статтю, 
регіонами і типом поселення. Ви-
біркова сукупність: 30 000 респон-
дентів (по 1200 у кожному регіоні). 
Особисте формалізоване інтерв’ю 
(face-to-face). Помилка репрезента-
тивності дослідження складає не 
більше 0,6%. Опитування проводи-
лося 12-28 грудня 2017 року.

Джерело: РБК – Україна https://
www.rbc.ua/ukr/news/ 

Інші відомості з опитування «Рейтингу»
За останні три роки кількість прихильників вступу до НАТО зросла 
у півтори рази. Сьогодні 43% підтримують вступ до Альянсу, 34% – 
проти цього. Ще майже чверть або ж не визначилися, або ж не при-
ймали б участі у референдумі у разі його проведення.

Третина опитаних жалкують 
про розпад у 1991 році Радянсько-
го Союзу, 55% – не мають носталь-
гії за СРСР.

Прозахідний та проукра-
їнський вектори є сьогодні одно-
значно домінуючими в суспіль-
стві. Так, не менше половини опи-
таних відповіли, що хочуть, щоб 
їхні діти жили в Україні, ще тре-
тина обрали б для місця їхнього 
життя Європейський Союз, 7% – 
США, і лише 2% – Росію. Ця тен-
денція притаманна з невеликими 
відмінностями для мешканців усіх 
областей України. 

 47% заявили, що використо-
вують вдома для спілкування укра-

їнську мову, 29% – як українську так, 
і російську, 24% – російську, 1% – 
іншу мову.

Кількість прихильників укра-
їнської мови як єдиної державної 
постійно зростає. Так, сьогодні вва-
жають вже 61% (у 2014 році таких 
було 47%), ще 20% – стверджують, 
що російській можна надати ста-
тус офіційної в окремих регіонах, 
15% – за надання російській мові 
статусу державної.

 43% опитаних вважають, 
що Україна повинна стати вели-
кою аграрною державою, стільки 
ж, – що вона повинна розвивати 
високотехнологічні галузі та про-
мисловість.

Питання дозволу продажу 
земель сільськогосподарського 
призначення сьогодні не має під-
тримки у суспільстві. 77% опита-
них проти цієї ініціативи, за – ли-
ше кожен десятий, 13% – не ви-
значилися із відповіддю у цьому 
питанні. 

Половина опитаних вва-
жають, що Україна повинна бути 
парламентсько-президентською 
республікою, 17% – виключно пар-
ламентською, 14% – президент-
ською, 20% – не визначилися із 
відповіддю. 

Лише 28% вважають, що 
Україні сьогодні потрібна дикта-
тура з жорстким лідером на чолі 
держави, 56% – проти диктатури, 
ще 16% – не визначилися. 

Дві третини – за унітарний 
устрій країни, 19% – за федератив-
ний, стільки ж – не визначилися.
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А ви чули про Українську 
Галицьку Партію?

За 25 років ми бачили десятки партій, але жодна з них не виправдала наших 
сподівань. Нам легко зрозуміти волонтерів, які допомагають армії. Ми по-
важаємо військових, які воюють на Сході. Ми підтримуємо благодійні фон-
ди, які допомагають хворим дітям. Але чи може бути щось таке в політиці: 
правдиве і безкорисливе? Давайте познайомимося з командою, яка є саме 
такою. Згодом ви самі зможете переконатися у цьому, а поки просто поди-
віться, чим же така особлива Українська Галицька Партія.

П’ять причин довіряти Українській Галицькій Партії
#1 Партія нових і чесних людей
Якщо хтось із ваших знайомих знає 

когось з Галицької Партії, то вони під-
твердять — тут зібралися надзвичайно 
порядні люди. Нові і чесні. Так їх назива-
ють. Чому нові? Бо ніколи не були в по-
літиці і не займали високих посад. Чому 

чесні? За цими людьми немає шлейфів 
скандалів, чуток чи сумнівних справ. 
Багато серед них — пластунів, багато 
активістів із громадського сектору, є 
підприємці, юристи, науковці. І всі во-
ни вирізняються такою рідкісною для 
політики рисою — чесністю.

#2 Партія, яка має план дій
Більшість партій займаються полі-

тикою на площах та в телевізійних ефі-
рах. Усі їхні слова — суцільний популізм. 
“Зменшимо тарифи! Підвищимо пенсії! 
Дамо роботу!” Так найлегше здобувати 
рейтинги. Українська Галицька Партія 
йде іншим шляхом. Тут організовують 
експертні групи у всіх ключових сферах: 
економіці, освіті, системі влади та інших. 
Ці експертні групи детально вивчають 
ситуацію у кожній галузі, розробляють 
плани дій для вирішення існуючих про-
блем та бачення на майбутнє. Зокрема, 
партія вже запропонувала реформу до-
шкільної освіти, покрокову інструкцію 
щодо вирішення проблеми теплопос-
тачання та пасажирських перевезень у 
містах. Зараз, експерти працюють над 
темою ОТГ, організовують круглі столи 
та обговорення, бо саме ця тема викли-
кає багато запитань у громадах.

#3 Партія без олігарха
Політика — недешева справа. Офі-

си, заходи, газети, буклети — на все по-
трібні гроші. Де їх беруть політики? Най-
частіше — у різних олігархів, які хочуть 
мати кишенькових депутатів. В Галиць-
кій партії ситуація інша. Тут не беруть 
гроші від олігархів. Мають підтримку 
місцевого бізнесу. Мова йде про різні 
підприємства, які працюють у Галичи-

ні. Для чого підприємцям підтримувати 
партію? Є серед них патріоти, які вірять, 
що можна змінити країну, але треба ма-
ти вплив на рішення. Це можливо лише 
через політику.

#4 Галицька модель для України
Тут зібралися люди, які насамперед 

є патріотами своєї країни. Тому партія 
називається українською. Вони не ба-
чать жодних інших варіантів майбут-
нього України, крім цілісної неподіль-
ної і єдиної держави. Чому Галицька? 
Всі думають, що мова йде про Галичи-
ну як регіон. Але насправді це не так. 
Партія хоче поширювати і пропагувати 
галицькі цінності в усій країні.  Партійці 
бачать Галичину як модель, яка нести-
ме Україні справді українські і європей-
ські цінності.

#5 Партія, відкрита для тебе
Серед нас є багато людей, які мо-

жуть значно більше, ніж роблять. Во-
ни живуть у форматі “дім-робота”, хоча 
всередині себе відчувають енергію, яка 
здатна зробити дуже багато. Для міста. 
Для країни. Але з ким, де і як? Галиць-
ка Партія відкрита для людей, які не 
хочуть закривати очі на посередність. 
Для людей, які не можуть мовчати, коли 
бачать несправедливість. Для людей, 
які готові взяти на себе частинку відпо-
відальності і змінити свій двір, свій ра-
йон, своє місто і країну. Для людей, які 
хочуть, щоб Україна була українською 
і європейською.

P.S. У районі ще немає осередку 
Української Галицької Партії. Якщо вам 
цікаво приєднатися до цієї команди, ма-
єте цікаві ідеї та шукаєте однодумців — 
запрошуємо. Громадський офіс партії в 
Івано-Франківську знаходиться за адре-
сою: пл. А. Міцкевича, 8, офіс 11 (4-ий 
поверх), тел.: 098-367-58-43. 

Віктор ГНАТІВ

Анатолій Гриценко: 
Не ведіться на підкупи — 

голосуйте розумом 
і серцем

На Івано-Франківщині з робочим візитом минулого четверга побував лідер 
політичної партії «Громадянська позиція», екс-міністр оборони України Ана-
толій Гриценко. Під час зустрічі із журналістами політик прокоментував си-
туацію зі свідченнями Президента України Петра Порошенка у справі Яну-
ковича в суді, порушення прав громадян України та пояснив, чому закликав 
міжнародну спільноту більше не давати кредитів урядовцям.

Найперше він зауважив, що прес-
конференція відбувається в часі, коли 
українці згадують найдраматичніші події 
Майдану, ще раз переосмислюючи їх та 
роблячи відповідні висновки. А другою 
важливою темою гість Прикарпаття на-
звав суд над Януковичем, який, за сло-
вами А. Гриценка, «по суті перетворив-
ся на суд над представниками влади 
нинішньої». Очільник «Громадянської 
позиції» також гостро висловився сто-
совного того, що на фоні усіх цих подій і 
становища українців на межі виживання 
президент демонструє свій відпочинок 
на Мальдівах. «Неприємно слухати та-
кі свідчення, коли країна воює… Але я 
хотів сказати інше: нехай тренуються 
давати свідчення, реальні свідчення. 
Нагадаю — 25 місяців тому в прокура-
турі я дав покази на одинадцять вищих 
посадових осіб і, як на мене, навів не-
заперечні факти їх злочинів, котрі пере-
віряються максимум тиждень... Але не 
завжди в країні генеральний прокурор 
буде кумом президента. Тому в справі 
Януковича їм доведеться давати реальні 
свідчення, — резюмував А. Гриценко. — І 
загинули люди та продовжують гинути 
не за таку владу і не за таку політику».

Однак, закликаючи дивитися не в 
минуле, а вперед, А. Гриценко повідо-
мив, що нині йдуть об’єднавчі процеси 
в стані опозиції. І «Громадянська пози-
ція» бере в них активну участь. Робить-
ся це для того, щоб згодом у виборчому 
бюлетені не було «сто п’ятнадцять кан-
дидатів». Лідер партії висловив переко-
нання, що процес буде доведений до ло-
гічного завершення. І бачить завдання в 
тому, щоб сформувати цілісну команду. 
За його словами, перемогти цю владу 
буде важко. Але й це забере лише де-
сять відсотків зусиль, а от дев’яносто 
відсотків потрібно буде на те, щоб від-
вернути країну від прірви й стабілізувати 
ситуацію і, серед іншого, повернути до-
віру до української влади самих україн-
ців та шану до нас закордону. «Бо зараз 
її вже не сприймають, уже ніхто від неї 
не чекає нічого доброго, головне, щоб 

вона не наробила грубих помилок, щоб 
не здала в рамках Мінського процесу 
Путіну Донбасу і всієї країни».

Журналісти попросили очільника 
«Громадянської позиції» прокоментува-
ти події, пов’язані з Міхеілом Саакаш-
вілі. На це гість відповів, що вони є до-
казом цілком протиправних дій влади. 
І не справа в Саакашвілі, а в тому, що 
влада показала: вона може так поводи-
тися з будь-ким їй невгодним. А такого 
в ставленні до інституту громадянства 
не було ніколи, при жодному президен-
тові України. «Своїх громадян з країни 
не викидали — подобався чи не подо-
бався. Когось дуже сильно діставали, 
але ж не викидали… Щодо Саакашвілі, 
ми бачимо намагання влади розчисти-
ти «поле». Бо якби тут (у конференц-за-
лі на прес-конференції — ред.) сиділи 
соціологи, то вони б сказали: у першо-
му турі президентських виборів Поро-
шенко пройти не може — не набере він 
половини голосів. А в другому турі тим 
більше не може. В другому турі він пере-
магає тільки Бойка, Рабіновіча, а всім 
решта — «пролітає». Мені «пролітає» най-
більше. Від того вони нервують. Тому я 
знаю, що були на Банковій плани мене 
або заарештувать, або обшук вчинить, 
або порушити якесь кримінальне про-
вадження, або засадити. Але шукають-
шукають — і ніяк не можуть нічого на 
мене знайти… А зачистка Саакашвілі — 

це так само зачистка тих, хто «подраз-
нює», хто об’єднує людей…» — відповів 
журналістам на запитання А. Гриценко. 
Лідер партії також запевнив: якщо він 
стане президентом, то першим ділом 
відновить Саакашвілі в громадянстві 
— не залежно, як той буде ставитися 
до нової влади.

Попросили масмедійники гостя та-
кож прокоментувати ситуацію на Дон-
басі й спрогнозувати розвиток подій, 
зокрема щодо введення миротворчого 
контингенту. На це А. Гриценко відповів: 
«Активних дій зараз там не ведеться, але 
— як би це дивно не звучало — солдатам 
від того тільки важче… Бо коли вони во-
ювали — вони мали чітке завдання, мету, 
концентрувалися й досягали її. А тепер 
по них стріляють, а вони не можуть. Це 
деморалізує». На думку політика, мало 
би бути так, що у відповідь на постріл 
ворожого снайпера надходила  б адек-
ватна відповідь, схожа на недавню від 
американців у Сирії. «Путін казав, що «іх 
там нєт» — і тепер іх там справді нєт…». 
А щодо дипломатичного вирішення пи-
тання шляхом можливого формування 
на Донбасі миротворчого контингенту, 
то це варіант, який з певною імовірністю 
може спрацювати. «Пакет документів є 
і в Порошенка, і в Путіна, і в Макрона, і 
в Меркель, і в Трампа. Потрібна тільки 
воля їх прийняти. Коли рішення про ми-
ротворчий контингент може бути при-
йняте? Точно не до переобрання Путіна. 
І відсотків дев’яносто п’ять — поки не 
буде сформована нова українська вла-
да», — спрогнозував А. Гриценко.

Гість також висловився щодо отри-
мання країною кредитів, інвестицій під 
гарантію уряду. «Я говорю нашим зару-
біжним партнерам: перестаньте давати 
нам кредити! Ви їх назад не отримаєте. 
Ми не повернемо їх зараз. Тому що за-
раз обсяг кредиту уже захмарний. Ми 
давно перейшли «червону межу». Тіло 
кредитів із дуже високими відсотками 
плюс угода про реструктуризацію, яку 
підписали Гонтарєва, Яценюк і благо-
словив Порошенко, і яка передбачає 
величезні додаткові виплати — понад 
100 млрд доларів — це каміння на но-
гах України і кожного українця. Ми цьо-
го не витримаємо, або нам доведеться 
все розпродати… А ви візьміть під про-
цент у своїх людей, які, наприклад, до-
лари кладуть в Ощадбанк…», — вказав 
альтернативний шлях виходу з кризи 
А. Гриценко.

«Без людей зміни влади не відбу-
деться. Люди повинні вчитися розумом, 
серцем, вірою, довірою. Тоді це буде зро-
бити легко, без потрясінь і без Майда-
ну», — наголосив лідер політичної партії 
«Громадянська позиція».

Наш кор.

Дякуємо депутатові 
за допомогу медзакладу!

Колектив Обласного дитячого психоневрологічного санаторію, який знахо-
диться в смт. Єзупіль, висловлює щиру подяку депутатові Верховної Ради Украї-
ни Михайлові Довбенку за фінансову допомогу для заміни даху лікувального кор-
пусу санаторію.

Приміщення санаторію знаходиться в колишньому маєтку графа Дідушиць-
кого. Будівлі вже більше ста років і, звичайно, вона потребує капітального ре-
монту. Завдяки старанням депутата Михайла Довбенка за короткий період 
було перекрито дах санаторію. Дуже приємно, що в наш нелегкий час є люди, 
готові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисливо, доброзичливо та 
від щирого серця.

Бажаємо доброчинцю здоров’я, успіхів у законотворчій роботі та повторного 
обрання депутатом Верховної Ради.

Дякуємо за небайдуже ставлення до наших потреб і сподіваємося на подаль-
шу співпрацю.

За дорученням колективу — головний лікар Олег КАРПЕЦЬ

Анатолій Гриценко

Михайло Довбенко підтримав інтереси 
аграріїв та середнього бізнесу

Під час розгляду у Верховній Ра-
ді України законопроекту №7055 «Про 
ринки капіталу та регульовані рин-
ки»  М. Довбенко виступив з місця, 
роз’яснюючи колегам основні поло-
ження цього складного проекту.

Серед іншого він зазначив, що ми 
маємо в країні 620 товарних бірж, з них 
більше сотні знаходяться в стадії лікві-
дації, при цьому ми не маємо жодного 
індексу товарних чи інших бірж.

Що це означає? Що українська 
економіка, яка в основі своїй все ще 
є сировинною, не має можливості за-
безпечити нормальну торгівлю цією 
сировиною на внутрішньому ринку – 
зерном, вугіллям, металом, навіть елек-
троенергією тощо. Ціни на ці товари 
встановлюються не прозоро – вироб-
ники і покупці мають орієнтуватись або 
на іноземні ціни – Варшави, Чикаго, 
Брюсселю, або базуватись на двосто-
ронніх разових угодах.

Тобто українські аграрії не мають 
змоги отримувати справедливі ціни на 
свою продукцію, базуючись на вільному 

ринку. А промисловці, малий і середній 
бізнес, обмежені у своїх можливостях 
купувати електроенергію та інші сиро-
винні ресурси.

Законопроект, вважає один з його 
авторів М. Довбенко, дає відповіді на всі 
ці питання, містить чимало інших норм, 
зокрема щодо зменшення валютних ри-
зиків при використанні довгострокових 
інструментів, підвищення захищеності 
інвесторів тощо.

«Регулювання товарних ринків в 
Україні очевидно і близько не відпові-
дає стандартам Європейського Союзу, 
якщо ми теж туди хочемо. Ми хочемо 
створити додаткові можливості залу-
чення інвестування учасниками ринків 
енергетичної й аграрної продукції» – за-
значив під час виступу в сесійній залі 
Михайло Довбенко.

Наталія РОМАНЕНКО
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Досвід роботи комунального підприємства
Старолисецької сільської ради вивчали на цьому тижні представники Біль-
шівцівської об’єднаної територіальної громади Галицького району.

Директор новоствореного КП «Більшівці-ЕКО» Володимир Макар та бухгалтер Леся 
Завадецька завітали, аби ознайомитися із досвідом нашого місцевого комунального 
підприємства, позаяк їхня майже шеститисячна об’єднана селищна громада, куди уві-
йшли десять довколишніх сіл, потребує аналогічного підприємства. А засноване у 2005 
році КП «Старолисецьке ЖКП» зараз може похвалитися чітко злагодженою роботою 
усіх 12 працівників. Одні відповідальні за збір та вивіз твердих побутових відходів не 
тільки 4-тисячного Старого Лисця, але й Майдану, Ямниці. Декотрі задіяні на заготівлі 
дров, працевлаштовані на лінії із виготовлення деревних брикетів для твердопаливних 
котлів. Хоча тут є свій директор та бухгалтер, однак координує роботу очільник села 
Анатолій Лущак, який дбає, аби ніхто не байдикував, а КП приносило дохід. 

Після так би мовити теоретичної розповіді, юридичних нюансів, зокрема ста-
туту комунального підприємства, очільник громади у супроводі директора «Ста-
ролисецького ЖКП» Василя Говери та бухгалтера Олександри Волосянко ознайо-
мили галичан із технікою КП. Найбільшим відкриттям для гостей стали оглядини 
просторого ангару, де зовні працює обладнання із порізки деревини (древокол), а 
всередині — міні-завод із виготовлення брикетів, який не має відбою від замовлень. 

Пересвідчившись у вислові сільського голови, що згуртована команда може го-
ри звернути, представники Більшівцівського комунального підприємства отримали 
заряд позитиву, аби стартувати із аналогічними намірами у своїй об’єднаній громаді.          

Четверта сторінка
Безумство — діяти по-старому 
і чекати на нові результати

Івано-Франківський відокремлений підрозділ Центру розвитку місцевого са-
моврядування за підтримки Тисменицької районної державної адміністрації, 
зорганізувавши для представників потенційних Тисменицької та Лисецької 
об’єднаних територіальних громад ознайомчу поїздку до Верхнянської ОТГ 
Калуського району, поставили за мету переконати посадових осіб місцевого 
самоврядування, очільників об’єктів соціальної сфери, розміщених у насе-
лених пунктах, у перевагах децентралізаційних процесів. 
Директором Центру розвитку міс-

цевого самоврядування Русланом Пана-
сюком, радником з питань децентраліза-
ції Максимом Чопеєм, експертом з питань 
місцевих фінансів Оксаною Швець та коор-
динатором делегації — керівником апара-
ту районної державної адміністрації Ярос-
лавом Татарином дана громада вибрана 
не випадково. Верхнянська ОТГ пішла на 
об’єднання в числі перших ОТГ України. І 
зараз гордиться, що в оприлюдненому Мі-
ністерством регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господар-
ства України рейтингу верхнянці займають 
восьму позицію по зростанню доходів за 
2017 рік в порівнянні із 2016 роком (серед 
159 ОТГ, які першими у жовтні 2015 року 
пішли на вибори).

«У 2015-му році знайшлися шість 
сільських голів, які всупереч волі район-
ної державної адміністрації та районної 
ради вирішили щось змінити в громадах, 
— зізнався гостям з Тисмениччини та жур-
налістському «десанту» перший заступник 
голови ОТГ Іван Кавчак. — Ми прийняли 
таке рішення майже спонтанно, адже бу-
ло бачення, була віра у краще майбутнє».

Утворення першої ОТГ на Калущині ви-
глядало доволі ризикованою справою: най-
перше через те, що об’єднуватися виріши-
ли села, які мали знищену інфраструктуру, 
розбиті дороги і чимало інших проблем. По-
друге, територія не мала жодного потужно-
го промислового підприємства і лише мрія-
ла про залучення інвесторів. Втім, громада 
ризикнула, успадкувавши знищені часом 
приміщення шкіл, ФАПів та амбулаторій, 
народних домів й адмінбудівель. «Зараз 
люди, перш ніж об’єднатися, все перевіря-
ють, випитують і обдивляються, як у Біблії 
Фома Невіруючий», — підсумовує І. Кавчак. 

До складу Верхнянської ОТГ увійшли 
шість сільських рад (12 населених пунк-
тів: Болохів, Верхня, Вилки, Гуменів, До-
вгий Войнилів, Завадка, Збора, Іванкова, 
Кулинка, Негівці, Станькова, Степанівка). 
Площа сформованої об’єднаної територі-
альної громади склала 140, 62 км2, чисель-
ність населення – понад десять тисяч осіб. 

Спочатку тут не вірили, що децентра-
лізація збільшить їхні бюджети удесятеро. 
Тобто, якщо раніше на всі 12 населених 
пунктів він становив чотири мільйони гри-
вень, то зараз – сягнув 52! Найбільшим 
джерелом надходжень до бюджету у складі 
місцевих податків і зборів, звісно ж, єдиний 
податок, який у 2016-му склав 1652,1 тис. 
грн, або 58,8%, а також земельний пода-
ток — 1157,8 тис. грн, або 41,2%. Тут варто 
вказати, що ОТГ в числі перших отримала 
у 2016 році субвенцію з державного бю-
джету на формування інфраструктури у 
розмірі 7913,3 тис. грн, 2017 — понад чо-
тири, на 2018 заплановано три мільйони. 

Потужніший фінансовий ресурс спри-
чинився до покращення соціальної інф-
раструктури. Знаково, що тут вирішили 
не будувати нічого нового, а покращува-
ти діючу інфраструктуру: ремонтувати до-
роги, водогони, школи, дошкільні закла-
ди та медустанови. Варто додати, що на 
час об’єднання на території ОТГ діяли ві-
сім ФАПів, дві амбулаторії, сім ЗОШ, один 
дошкільний заклад, 18 закладів культури 
(клубних та бібліотечних установ). Зараз 
в усіх дванадцяти населених пунктах — 
освітлені вулиці, відремонтовані закла-
ди освіти та культури. Встановлено шість 
міні-сонячних електростанцій на об’єктах 
соціальної сфери. Споруджено нові дитя-
чі майданчики, встановлено енергозбері-
гаючі вікна на усіх соціальних об’єктах чи 
не кожного населеного пункту. Маючи за 
два роки життєдіяльності ОТГ значні по-
ступи в усіх сферах, найбільшою пробле-
мою виокремлюють стан доріг. Проте не 
полишають мрію осучаснити найважливі-
ші дорожні «артерії», аби комфортним був 
проїзд навіть до найвіддаленішого насе-
леного пункту. 

При цьому, зі слів І. Кавчака, який до 
того майже два десятиліття очолював фі-
нансове управління у Калуському районі, 
збільшення доходів громади — процес тру-
домісткий. Проте над цим працює злаго-
джена команда однодумців. Окрім обраної 
стратегії розвитку, де проаналізували шля-
хи росту місцевої казни, вдаються до участі 

в проектах, аби й за кошти грантодавців 
покращувати соціальну інфраструктуру 
(зокрема беруть участь у міжнародному 
проекті DOBRE).

Розповідаючи про відремонтовані за-
клади, заступника очільника ОТГ перепо-
внює гордість та заразом оптимізм від пра-
вильно обраного кроку щодо об’єднання 
саме в числі перших громад, які отримали 
найзначніші фінансові стимули… На цьо-
му не зупиняються, відтак у планах верх-
нянців чимало проектів, що сприятимуть 
соціально-економічному розвитку. Серед 
них – будівництво міні-пекарні, міні-заво-
ду з виготовлення асфальтного покриття, 
спортивних майданчиків та бігового корту, 
придбання сміттєвоза для місцевої кому-
нальної служби та встановлення сміттєвих 
контейнерів. Відкриття місцевої пожеж-
ної служби та придбання спецавтомобі-
ля для її потреб. 

Після теоретичної презентації ОТГ 
із приміщення адміністративного центру 
(під який переобладнали занедбаний кор-
пус місцевої школи села Верхня) учасни-
ки заходу розпочали екскурсію населе-
ними пунктами. Ознайомившись із інф-
раструктурою центру громади — селом 
Верхня, делегація перемістилася до села 
Завадка, де оглянула відремонтований 
тамтешній заклад культури. Відвідавши 
фельдшерсько-акушерський пункт та ди-
тячий садок села Степанівка, де прожива-
ють понад чотири сотні мешканців, пере-
свідчилися, що піклуються тут як про най-
менші, так і про найвіддаленіші населені 
пункти об’єднаної громади. 

Вражена динамікою розвитку населе-
них пунктів та господарським підходом ке-
рівництва Верхнянської ОТГ, тисменицька 
делегація мала багато запитань. Особливо 
розпитували про ризики, однакову «увагу» 
до кожного населеного пункту спільної 
громади. Цікавилися функціонуванням 
нових служб: апарату ОТГ, відділів осві-
ти й культури. До слова, дана громада — 
єдина на Прикарпатті, яка має «собез» (у 
п’яти старостинських округах працюють 
соціальні адміністратори, а у селі Верхня — 
Центр надання адміністративних послуг). 
Тобто, тут створюються передумови ком-
фортного проживання та доступу до усіх 
послуг (аби зайвого разу не навідуватися 
у районний центр). 

Знаково, що презентацію громади 
верхнянці завершили висловом Альбер-

Сучасна пошта 
в Побережжі
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Загальна кошторисна вартість 
об’єкта становила понад триста тисяч 
гривень, де співфінансування обласно-
го бюджету — 150 тисяч, 20 тисяч — був 
внесок районного бюджету, а решту — 
кошти Поберезької сільської ради. 

Розпочавши минулоріч реконструк-
цію приміщення, не вірилося, що за не-
повний рік зі старого магазину постане 
просторе відділення поштового зв’язку. 

В наближенні мрії поберезької громади 
багато односельців зголосилися допо-
магати, відтак методом «народної» бу-
дови вдалося зробити значно більше із 
запланованого. 

Просторе, світле, а головне сучасне 
приміщення із новими робочими міс-
цями сприятиме покращенню надання 
поштових послуг, прийому комунальних 
платежів та реалізації товарів народ-
ного вжитку. П’ятеро «поштових бджі-

лок»: начальник Ганна Гресько, листо-
ноші: Ганна Дехтяр, Ольга Пуйда, Марія 
Гресько, Марія Копись, яким протягом 
робочого тижня доводиться долати де-
сятки кілометрів, позаяк ВПЗ обслуго-
вує два немалі села — Побережжя та 
Ганнусівку, мають комфортні умови для 
роботи. Та й мешканцям сіл, в основно-
му старшого покоління, отримувачам 
пенсій, така обнова до вподоби. Свід-
ченням цьому стала їх присутність на 
урочистому відкритті реконструйовано-
го поштового відділення, на яке завіта-
ли гості з обласного центру та району: 
депутат Івано-Франківської обласної 
ради Василь Гладун, директор Івано-
Франківської дирекції ПАТ «Укрпошта» 
Володимир Фалдина, заступник голови 
Тисменицької районної державної ад-

міністрації Степан Мандибур, сільські 
голови Стриганців Андрій Максимів та 
Ганнусівки Ігор Лукашевич.  

Сторонні дякували очільнику гро-
мади за її невтомність та активність 
на усіх рівнях. Завдяки ініціативнос-
ті лідера громада гуртується довкола 
вирішення спільних проблем. А відтак 
село змінюється: стає комфортнішим 
для проживання.   

Після урочистого відкриття та освя-
чення обнови працівниці поштового від-
ділення приступили до роботи. Вже на-
весні (коли дозволять погодні умови) 
продовжаться роботи щодо завершен-
ня фасаду поштового відділення, аби 
зовнішній вигляд споруди відповідав 
внутрішньому наповненню. 

Дякуючи за створення належ-
них умов для поштових працівниць, 
керівник обласної «Укрпошти» Во-
лодимир Фалдина запевнив, що по-
штова компанія у відділенні зв’язку 
обладнає комп’ютеризоване робоче 
місце, аби поштарочкам прискорити 
оформлення комунальних платежів 
та заразом збільшити перелік по-
штових послуг. 

Відкривши наприкінці лютого по-
штове відділення, цим новосіллям по-
березька громада не обмежиться: на 
вивершенні просторий соціально-адмі-
ністративний центр. Тож, життя продо-
вжується…  

Оксана САКОВСЬКА

Керівник обласної пошти з дарунком

С. Мандибур, В. Гладун, Л. Іванків

та Ейнштейна: «Безумство — діяти по-
старому і чекати на нові результати». По-
заяк, пішовши в числі першопрохідців на 
об’єднання, перед ними була повна неви-
значеність та чималі ризики, проте пере-
важало бажання жити краще. Відтак по 
двох роках вони стверджують, що відчу-

ли тільки позитиви децентралізації. Спо-
діваємося, що їхній приклад послужить 
дороговказом тим, хто вагається, бо у 
невідворотності реформи вже ніхто не 
сумнівається. 

Оксана САКОВСЬКА 
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

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

КУЛЬЧАКА Василя Михайловича, 
3.03.1968 р. н., голову фермерського 
господарства «Кульчак» (с. Загвіздя);

МИЦЬКО Віталію Тарасівну, 4.03.1974 
р. н., начальника юридичного відділу апара-
ту районної державної адміністрації;

ГАЙДАРА Василя Михайловича, 
7.03.1971 р. н., завідувача Красилів-
ської ЗОШ І ступеня;

САВКІВ Любов Володимирівну, 
9.03.1956 р. н., завідуючу Єзупіль-
ського дошкільного навчального за-
кладу «Сонечко».

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

Оголошення про конкурсний відбір 
кандидатів на присудження премії 

Тисменицької районної ради 
«Обдаровані діти Тисмениччини»

Відповідно до рішень Тисмениць-
кої районної ради від 25 грудня 2015 
року «Про премію Тисменицької район-
ної ради «Обдаровані діти Тисменич-
чини», від 22 грудня 2017 року  «Про 
внесення змін до рішення районної 
ради від 25.12.2015 «Про премію Тис-
меницької районної ради «Обдаровані 
діти Тисмениччини» з 01 березня по 
30 квітня 2018 року розпочинається 
конкурсний відбір кандидатів на прису-
дження премії Тисменицької районної 
ради «Обдаровані діти Тисмениччини».

Премія Тисменицької районної ра-
ди «Обдаровані діти Тисмениччини» 
за особливі досягнення дітей (далі – 
Премія) є найвищою в районі відзна-
кою для підтримки обдарованих ді-
тей, які проживають та навчаються 
на території  Тисменицького району. 
Премія присуджується дітям, особливі 
досягнення яких сприяють розвитку 
суспільно-культурного життя Тисме-
ницького району та утвердженню йо-
го авторитету в області та державі.

Премія присуджується до Міжна-
родного дня захисту дітей особам ві-
ком до 18 років за досягнення протя-
гом календарного року, що передує її 
присудженню. При цьому можуть та-
кож враховуватись досягнення кан-
дидата на присудження Премії за по-
передні роки.

Вчителю (тренеру, художньому ке-
рівнику) за підготовку переможця Пре-
мії виплачується винагорода у розмі-
рі до 5 мінімальних заробітних плат. 

Премія не присуджується по-
вторно.

Премія присуджується за досяг-
нення у попередньому році за такими 
критеріями:

 номінація «Учень року»;
 номінація «Спортсмен року»;
 номінація «Творча особистість 

року».
На здобуття Премії в номінації «Учень 

року» висуваються: переможці ІІІ (обласно-
го) етапу Всеукраїнських учнівських пред-
метних олімпіад, учасники ІV (всеукраїн-
ського) етапу; переможці ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України, учасники ІІІ 
(всеукраїнського) етапу; активні учасни-
ки різноманітних конкурсів;  лідери учнів-
ського самоврядування, активні учасники 
громадського життя школи.

На здобуття Премії в номінації 
«Спортсмен року» висуваються: пе-
реможці обласних та призери Всеу-
країнських чемпіонатів, спартакіад, 
першостей та міжнародних змагань.

Основний відбір здійснюється за 
принципом досягнення високих ре-
зультатів у спорті. 

Також до уваги беруться: рівень фі-
зичної підготовки;  динаміка результатів 
протягом всього періоду відбору; психо-
логічна стабільність; стабільність висту-
пів на змаганнях;  вміння створювати 
позитивний емоційний фон у команді.

На здобуття Премії  в номінації  
«Творча особистість року» висуваються  
кандидати, які відповідають таким вимо-
гам: здобуття звання переможця (лауре-
ата, дипломанта) на обласних, всеукра-
їнських, міжнародних конкурсах та інших 
культурно-мистецьких заходах; вагомий 
особистий внесок у забезпечення роз-
витку народної творчості, збереження 
та популяризації декоративно-ужитко-
вого мистецтва; популяризація народної 
творчості, кращих зразків українського 
фольклору; сприяння розвитку україн-
ської мови і культури.

У кожній номінації може прису-
джуватися заохочувальна премія.

 Нагородженим Премією присво-
юється звання «Лауреат премії «Обда-
ровані діти Тисмениччини», вручаєть-
ся Диплом і нагрудний знак лауреата 
та виплачується грошова винагорода 
або цінний подарунок.

Висування кандидатів на здобут-
тя Премії проводиться педагогічними 
колективами освітніх закладів, дитя-
чих музичних шкіл району, Тисмениць-
кою ДЮСШ, районним БДЮТ, громад-
ськими організаціями, клубами, шко-
лами  мистецького, просвітницького 
та спортивного спрямування, іншими 
творчими організаціями.

Подання приймаються комісією 
з питань присудження премії Тисме-
ницької районної ради «Обдаровані 
діти Тисмениччини» з 1 березня по 
30 квітня 2018 року за адресою: Тис-
меницька районна рада (каб. № 309), 
вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Іва-
но-Франківська область. 

Комісія з питань 
присудження премії 

Тисменицької районної ради 
«Обдаровані діти Тисмениччини»

Оголошення 
Черніївська сільська рада повідомляє про проведення громадського обгово-

рення детального плану території щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки в урочищі «Гора» для будівництва та обслуговування офісно-складських 
приміщень на підставі розпорядження голови Тисменицької РДА від 09.02.2018 
р. Замовник – Тисменицька РДА, виконавець – ФОП Цап’як А. М. Громадські 
слухання відбудуться 14.03.2018 р. о 10.00 за адресою: с. Черніїв, вул. Ста-
сюка, 4. Особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій, – Турів І.В.

Поберезька сільська рада 
Тисменицького району Івано-Франківської області 

15 сесія сьомого демократичного скликання 
Рішення №259

від 26 січня 2018 року                      с. Побережжя

Про місцеві податки і збори
Відповідно до Податкового кодексу 

України, Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи», керуючись 
статтями 25, 26 і 69 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», се-
сія сільської ради вирішила:

1. Встановити на території Поберезь-
кої сільської ради наступні податки і збори:

1.1. Плата за землю.
1.2. Податок на нерухоме май-

но , відмінний від земельної ділян-
ки.

1.3. Транспортний податок.
1.4. Акцизний податок.
2. Затвердити:
2.1. Положення про порядок справ-

ляння податку на землю, згідно з до-
датком 1.

2.2. Ставки податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділян-
ки, згідно з додатком 2.

2.3 Ставки транспортного податку, 
згідно з додатком 3.

2.4. Ставки акцизного податку, згід-
но з додатком 4.

3. Оприлюднити дане рішення в ра-
йонній газеті “Вперед”. Копію рішення 
направити до Тисменицької ОДПІ.

Рішення набуває чинності з дня 
прийняття.

4. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на комісію з питань 
бюджету Поберезької сільської ради.

Сільський голова 
Л. ІВАНКІВ

Витяг з Положення про порядок 
справляння плати за землю

[…]1.1. Ставка земельного податку 
за земельні ділянки, нормативну грошо-
ву оцінку яких проведено (незалежно 
від місцезнаходження): 

1.1.1. У відповідності до п.274.1 
Податкового кодексу України ставка 
податку за земельні ділянки, норма-
тивну грошову оцінку яких проведено, 
встановлюється у розмірі 3 відсотка від 
їх нормативної грошової оцінки, а для 
сільськогосподарських угідь (ріллі, сі-
ножатей, пасовищ та багаторічних на-
саджень) та земель загального корис-
тування 1 відсоток від їх нормативної 
грошової оцінки;

— за земельні ділянки, які перебува-
ють у постійному користуванні юридич-
них та фізичних осіб підприємців (крім 
державної та комунальної форми влас-
ності), ставки земельного податку вста-
новлюються у розмірі 12 відсотків від їх 
нормативної грошової оцінки;

— за земельні ділянки, зайняті жит-
ловим фондом, які використовуються 
без утримання прибутку, встановлюєть-
ся 0,1 відсотока від їх нормативної гро-
шової оцінки;

— за земельні ділянки, зайняті не-
житловим фондом (окремі будівлі спору-
ди та їх частки), для фізичних осіб став-
ка земельного податку встановлюється 
у розмірі 1% від її нормативної грошо-
вої оцінки.

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

1.2.1.  У  відповідності  до  п . 
277.1 Податкового  кодексу  Укра-
їни ставка податку за земельні ді-
лянки , розташовані за межами на-
селених пунктів, встановлюється у 
розмірі 5 відсотків від нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріл-
лі по області.

[…]1. Звільнення від сплати податку 
за земельні ділянки, передбачене для 
відповідної категорії фізичних осіб, по-
ширюється на одну земельну ділянку за 
кожним видом використання у межах 
граничних норм: 

1. Для ведення особистого селян-
ського господарства — у розмірі не більш 
як 2 гектари. 

2. Для будівництва та обслуговуван-
ня житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд (присадибна ділянка): в 
с. Побережжя — не більш як 0,25 гектара. 

3. Для індивідуального дачного бу-
дівництва — не більш як 0,10 гектара. 

4. Для будівництва індивідуальних 
гаражів — не більш як 0,01 гектара. 

5. Для ведення садівництва — не 
більш як 0,12 гектара. […]

Витяг з Положення про ставки 
податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки
[…]1. Ставки податку для об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомос-
ті, що перебувають у власності фізичних 
та юридичних осіб, встановлюються у 
відсотках до розміру мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) року, за 
1 кв. метр бази оподаткування.

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

а) 0.01 відсотка — для квартири/
квартир, незалежно від їх кількості, жит-
лова площа яких перевищує 60 кв. метрів;

б) 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 300 кв. м (для 
квартири) та/або 500 кв. м  (для будинку), 
ставка податку становить 25 000 гривень 
на рік за кожен такий об’єкт житлової не-
рухомості (його частку);

г) 0 відсотка — для господарських 
(присадибних) будівель — допоміжних 
(нежитлових) приміщень, до яких на-
лежать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, 
котельні, бойлерні, трансформаторні 
підстанції тощо;

д) 0 відсотка — для інших видів не-
житлової нерухомості.

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

а) 0,1 відсотка — для об’єктів жит-
лової та/або нежитлової нерухомості.

Пільги щодо сплати податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки 

Релігійні організації України, гро-
мадські статути (положення) яких за-
реєстровано у встановленому законом 
порядку.

Cекретар сільської ради В. КАБАН

Примітка: З повним текстом поло-
жень можна ознайомитись у приміщенні 
Поберезької сільської ради за адресою: 
с. Побережжя, вул. Шевченка, 104.

Виконком Клубовецької сільської ради висловлює співчуття Івану Мико-
лайовичу Слубському з приводу  смерті матері 

Євдокії Василівни Слубської.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати близької Вам людини.

ЗАЯВА НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ 
Щодо змін до закону Республіки Польща  

про Інститут національної пам’яті 
Нещодавно сейм Польщі вніс змі-

ни до закону про Інститут національ-
ної пам’яті, якими запроваджено кри-
мінальну відповідальність за запере-
чення так званих злочинів воїнів УПА 
проти поляків. 

Народний Рух України глибоко 
обурений наявним розвитком подій 
у Польщі, оскільки українська тема-
тика вже вкотре використовується у 
її внутрішній політиці, а трагічні сто-
рінки спільного історичного минуло-
го обох народів продовжують полі-
тизуватися й ведуть до руйнування 
справедливого балансу у стосунках 
між двома народами, досягнутого за 
раніше винайденою обома країнами 
формулою: «Пробачаємо й просимо 
вибачення».

Народний Рух України катего-
рично не сприймає чергову спробу 
польської влади нав’язати світу одно-
бічне трактування історичних подій, 
зокрема некоректне використання 
в офіційному документі Республіки 
Польща назви частини території су-
часної України. 

Кожен народ повинен знати й 
пам’ятати свою історію, якою б гіркою 

вона не була. Українці також пам’ятають 
героїв, які виборювали свободу для 
свого народу й незалежність держа-
ви. Пам’ятають про національно-ви-
звольну боротьбу українського народу 
проти польських магнатів під проводом 
Богдана Хмельницького, про пацифі-
кації польською владою українського 
населення Галичини й Волині у міжво-
єнний період минулого сторіччя, про 
угоду між Москвою й Варшавою щодо 
спільних дій проти українських наці-
оналістів і УПА у 1944 році, про  опе-
рацію «Вісла», скеровану тогочасним 
польським урядом спільно з радянськи-
ми каральними органами проти укра-
їнського населення.

Одночасно українці пам’ятають й 
про битву за Варшаву (так зване «ди-
во на Віслі») у 1920 році, коли україн-
ське військо, керуючись відомим гаслом 
польських повстанців проти московської 
імперії – «За нашу й вашу Свободу!», ра-
зом з поляками  боронило щойно від-
роджену польську державу від більшо-
вицької навали.

Сьогодні, коли Україна фактич-
но сам на сам протистоїть на Схо-
ді російському агресорові, захища-

ючи від нього майбутнє усіх євро-
пейських народів, за її спиною ро-
бляться спроби перегляду історії , 
які , у кінцевому підсумку, можуть 
призвести до загальноєвропейської 
катастрофи.

За такої ситуації Народний Рух 
України закликає Президента Укра-
їни:

— внести на розгляд Верховної 
Ради України проект Закону Украї-
ни «Про соціальний захист осіб, які 
боролися за Україну в ОУН-УПА», ви-
знавши раз і на завжди діяльність 
ОУН-УПА національно-визвольною 
боротьбою українського народу;

— повернути звання Героя Укра-
їни Степану Бандері;

— присвоїти звання Героя Укра-
їни останньому нині живому сотен-
ному УПА, 95-ти річному Миросла-
ву Симчичу, який успішно розгро-
мив полк карателів НКВС на Фран-
ківщині.

Слава Україні!

Голова Народного Руху України 
Віктор КРИВЕНКО

8 лютого 2018 року м. Київ
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Сонячна енергетика: красиве, корисне і модне
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Не всі з тим погоджуються, та в 
даний час приватна інвестиція в СЕС 
є доброю альтернативою вкладанню в 
нерухомість. Але Сверида недарма го-
ворить про заможних людей: «Найпопу-
лярніша на сьогодні 10-кіловатна СЕС 
обійдеться в дев’ять – дев’ять з поло-
виною тисяч доларів (різні фірми про-
понують «під ключ» і дорожче – Авт.), 
при нинішніх умовах гарантовано оку-
питься за п’ять років, «тридцятка» (30 
кВт – максимально дозволена для на-
селення потужність СЕС для зеленого 
тарифу) обійдеться в 25-26 тисяч. Їх тер-
мін експлуатації – мінімум 25 років (бе-
реться до уваги спеціальний коефіцієнт 
деградації фотомодулів, з урахуванням 
якого ми гарантуємо, що через чверть 
століття станція працюватиме на 80% 
потужності…» Вкладати в альтернативну 
енергетику вигідно, переконаний підпри-
ємець. Проте навчені всілякими «при-
хватизаціями», «банкопадами» і т. п., 
чимало людей воліють мати синицю в 
руці, а доляри, відповідно, в панчосі.

Втім, як повідомив нас начальник 
філії Лисецький РЕМ ПАТ «Прикарпат-
тяобленерго» Сергій Данилюк, з півто-
ра десятка побутових абонентів РЕМу 
зараз продають електрику в мережу, і 
чисельність таких осіб збільшується. 
Для порівняння: два роки тому, в груд-
ні 2015 р. ПАТ «Прикарпаттяобленер-
го» повідомляло: «Нині уже 13 мешкан-
ців Прикарпаття (13 на цілу область! – 
Авт.) встановили сонячні батареї у се-
бе в оселях».

Недавно, між іншим, фірма Олега 
Свериди змонтувала побутову СЕС по-
тужністю 8,8 кВт у Підпечерах, але на 
момент нашої розмови станція ще не 
постачала енергію на ринок.

«Зелені» мегавати
У 2017 році відкрилося «друге ди-

хання» для промислового виробництва 
сонячної електроенергії. Як ми вже зга-
дували, Україна запровадила економічне 
стимулювання альтернативної енергети-
ки в кінці 2008 року. Воно стосується не 
лише сонячної, а й вітрової енергетики 
та малих гідроелектростанцій. З остан-
нім за попередньої влади встигли до-
бряче нашкодити карпатським гірським 
рікам. Але це з іншої теми.

На початку 2010-х на Прикарпатті 
починається кілька проектів будівни-
цтва СЕС. Першою в 2012 р. була здана в 
експлуатацію електростанція в Богород-
чанах. А в липні наступного року стала 
до ладу перша черга сонячної електро-
станції в Радчі потужністю чотири ме-
гавати. Тоді ж появилися інвестори, які 
мали намір збудувати солярні станції в 
Єзуполі та Павлівці, але з реалізацією 
цих проектів у них не склалося.

Електростанція ж у Радчі прогре-
сувала невпинно. Зараз тут на 40-гек-
тарній площі функціонує п’ять об’єктів 

відновлювальної енергетики, які нале-
жать спорідненим компаніям – товари-
ствам з обмеженою відповідальністю 
«Геліос Енерджі», «Геліос ІФ», «Солар-
Енерджі», «Фото-енерджі», «Солар-ІФ», 
загальною потужністю приблизно 22 
мегавати. СЕС у Радчі, якщо брати за 
компактністю розташування, найбільша 
на Прикарпатті. Варто додати, що елек-
тростанція майже повністю вписується в 
охоронну зону колишнього колгоспного 
скотомогильника, де заборонено вести 
обробіток ґрунту, цивільне й житлове бу-

дівництво. Навіть під пасовище, за са-
нітарними нормами, тамтешню землю 
не можна використовувати. Відтак, СЕС, 
що знаходиться недалеко від електроме-
реж – найкращий варіант використання 
земельної ділянки. Крім того, для села 
Радча компанії розробили соціальний 
пакет. Їх коштом, зокрема, електрифі-
ковано два нові житлові масиви села.

За даними управління економіки 
Тисменицької РДА та Лисецького РЕМу, 
в 2017 році радчанські СЕС виробили та 
продали на енергоринок сумарно майже 
13 з половиною мільйонів кіловат-годин 
енергії. Для порівняння Сергій Данилюк 
наводить таку цифру: за минулий рік по-
бутові абоненти Лисецького РЕМу, а це 
не лише мешканці цілого Тисменицького 
району, а й приміських Крихівців, Хри-
плина, Вовчинця, спожили 72 мільйони 
кВт-год. електроенергії. Тобто, одна ця 
станція виробляє п’яту частину обся-
гу електрики, яку споживає населення 
Тисменицького району.

Але СЕС у Радчі – то, судячи з то-
го, як розвиваються події в сфері аль-
тернативної енергетики, лише початок. 
Неподалік, у Чернієві, спеціалісти тієї 
ж групи компаній активно зводять на 
ділянці площею 24,5 га чотири об’єкти 
відновлювальної енергетики загальною 
потужністю 14 мегават.

У Підлужжі недавно створене ТОВ 
«Прикарпатська сонячна електрична 
станція» розробило проектно-кошторисну 

документацію і отримало погодження від 
обленерго на спорудження СЕС потужніс-
тю 4,5 МВт на площі 8,73 га. Фірма чекає 
дозволу на будівництво першої черги на 
2,4 га потужністю 1,32 МВт. Віднедавна 
на наших теренах появилася компанія 
«Файн-Ел», яка планує будівництво СЕС 
у Підліссі та Стриганцях. Крім того в най-
ближчій перспективі планується будівни-
цтво СЕС у Милуванні та Пшеничниках.

У якості резюме – один показовий 
факт з повідомлення ПАТ «Прикарпаття-
обленерго» дворічної давності: «Обсяг 
згенерованої альтернативними джерела-
ми е/е за 11 місяців 2015 року становить 
близько 1400000 кВт-год.» (Джерело: 
http://oe.if.ua/showarticle.php?id=3397). 
Один мільйон чотириста тисяч кіловат-
годин всього у 2015 р. і 13,5 мільйонів 
кВт-год. від однієї лише СЕС у Радчі!

Батарею на хату – 
і ноги на бамбетель

Ну, не так буквально, тим паче, що 
мало де той бамбетель тепер є. Але ще 
один наш співрозмовник Роман Ткачук, 
який мешкає в Тисмениці, власним до-
свідом переконує, що сонячна енерге-
тика – доступна і корисна в побуті. Не 
маючи спеціальної освіти енергетика, 
але маючи досвід, як колись казали, 
ітеерівця, достатні знання та навики, 
а головне охоту, Роман Миколайович 
самотужки змонтував удома міні-СЕС 
та уже кілька років користується енер-
гією сонця (а крім того зібрав і вітро-
вий модуль).

– Усе почалося з того, – розпові-
дає Ткачук, – що на подвір’ї я встано-
вив 10 світильників потужністю по 10 
ват кожен. А це 100 ват за годину. Ви-
рішив спробувати заживити їх з альтер-
нативного джерела. Купив через інтер-
нет 50-ватний фотомодуль, змонтував зі 
старим автомобільним акумулятором. 
Під’єднав, без мережі, без додаткового 
обладнання. Бачу: тримає, вдень акуму-
лятор заряджається, вночі світильники 
світять. Докупив ще одну 50-ватну ба-
тарею… А потім задумався над тим, як 
реально економити електроенергію, а 
ще й убезпечитись на випадок, якщо 
«виб’є світло». Аби придбати все одно-
часно, треба викласти пристойну суму, 
але можна все робити поступово. Купу-
вав сонячні батареї та інше обладнан-
ня в інтернет-магазині. Зараз маю сім 
150-ватних модулів плюс два по 50 ват, 
тобто сумарно потужність 1150 ват. Ні-
би ж небагато, але в середньому я еко-
номлю 200-300 кіловат-годин в місяць. 
Взимку електричні конвектори обігріва-
ють кімнати, для цього у вечірні години 
майже не використовується електро-
енергія з мережі...

Мені було цікаво створити опти-
мальну систему для будинку. Спершу 
проблема була в тому, що доводилось у 
ручному режимі вдень підключати аку-
мулятори до сонячних батарей на заряд-

ку, ввечері переключати до перетворю-
вача на 220 вольт та включати у внутріш-
ню будинкову мережу. Знов таки, само-
тужки зайнявся вирішенням проблеми, 
знайшов підказку в інтернеті. Прилад під 
назвою інвертор (solar inverter) краще 
назвати блоком управління цієї малень-
кої сонячної електростанції, він поєднує 
три в одному: контро лер, інвертор, ста-
білізатор напруги.

До нього під’єднані сонячні батареї, 
акумулятори та будинкова електроме-
режа напругою 220 вольт. Контролер 
відстежує зарядку акумуляторів, після 
повної зарядки відключає живлення, а 

тоді подає в мережу напругу 220 вольт. 
Інвертор перетворює постійну напругу 
24 вольти на змінну, 220 вольт. Чотири 
12-вольтні акумулятори по 100 ампер, 
підключені попарно. Аналогічно змон-
товані й сонячні батареї. Отже маємо 
постійний струм напругою 24 вольти, 
але в реальності вона коливається, це 
можна побачити на фото: на вході, від 
сонячних батарей, 28 вольт, на виході – 
26. Цей постійний струм інвертор пере-
творює у змінний напругою 220 вольт, 
але, так само, буває 200, а буває й 240, 
тому прилад має функцію стабілізатора 
і на виході дає «чесні» 220, що убезпечує 
побутові прилади, від жарівки до холо-
дильника, від раптового перегарання.

Таким чином, при повній зарядці 
чотирьох 100-амперних акумуляторів 
(4х12Вх100А) я маю потужність 4,8 кВт. 
Якщо не включені енергозатратні прила-
ди, цього вистачає далі як до 12-ї ночі. 
До речі, нагадаю, що батареї заряджа-
ються при денному світлі, не обов’язково 
в сонячну погоду.

Купував я це обладнання чотири ро-
ки тому, обійшлося  приблизно в півтори 

тисячі доларів, але воно вже окупилося. 
Якщо вкласти ще 2 тис. доларів, можна 
повністю забезпечити будинковолодіння 
автономним електропостачанням. При 
цьому жодних проблем з РЕМом. Як і всі 
абоненти, ми оплачуємо по лічильнику 
за спожиту з мережі напругу. А оскільки 
за зеленим тарифом не продаємо, ніяких 
погоджень з боку електропостачальної 
організації не потрібно…

Має пан Роман і вітряк, але заува-
жує, що вітроенергетику експлуатувати 
складніше. Якось при сильному вітрі 
поламало лопасті. Сконструював сам, 
вертикальний. Вночі ж є вітер.

Звісно, ніхто не прагне відключа-
тися від лінійних електромереж, це не 
раціонально. Але «диверсифікувати» 
енергопостачання незайве. А розроб-
ки в цій сфері появляються постійно, 
відповідно обладнання стає доступні-
шим. І почати можна з якоїсь дрібниці, 
скажімо, автономного ліхтаря чи про-
жектора на фасаді будинку, обладна-
ного індикатором руху…

Підготував Володимир ЗАНИК

Креатив

Олег Сверида Зліва в кутку — 50-ватні панельки, якими Р. Ткачук започаткував свою СЕС

Альтернативні джерела енергії
сонячні фотопанелі,    сонячні колектори, 
світлодіодне освітлення,   вітрогенератори.

Монтаж, сервіс.
ТОВ «Зелена енергія природи».

Тел.: 067 669 60 48, 093 634 05 65; www.greenenergy.if.ua

Краса повинна бути вічною
Такої думки дотримується київський художник-емальєр Олексій Коваль, ав-
тор експозиції «Емалі: Історія. Україна. Світ», що відкрилася цього тижня в 
івано-франківському Музеї мистецтв Прикарпаття.

Власне нечутливість до руйнівної 
сили часу — це та властивість робіт у 
техніці гарячої емалі, яка спонукала мит-
ця звернутися до неї. Емаль вважають у 
першу чергу ювелірною технікою. Адже 
прикраси (сережки, перстні, брошки та 
інше), виконані з неї, відзначаються кра-
сою барв, принадним блиском і прирів-
нюються до коштовних оздоб. Так само 
красиві й художні роботи Олексія Кова-
ля. Але їх призначення дещо інше. Так, 
одним із ноу-хау митця є обрамлення 
в емалеві шати облич зі старих фото, 
оскільки художник вважає, що ці гарні 
обличчя заслуговують гідного «одягу». 
Ще одна ідея Олексія Коваля — показу-
вати світові українців багатими й щас-
ливими (а митець справді був учасни-

ком багатьох міжнародних симпозіумів, 
пленерів, виставок). Тому його козаки, 

гетьмани та інші персо-
нажі зодягнені в розкіш, 
зображену з допомогою 
емалі. Цей образ краси 
майстер-емальєр споді-
вається передати нашим 
нащадкам і почувається 
відповідальним як ми-
тець за те, яке уявлення 
про українське минуле 
дійде до них.

Безумовно цікавою 
є сама техніка, коли во-
гонь під час випалюван-
ня міняє початкову барву 
матеріалу, часто непро-
гнозовано. Тому емаль 
вимагає майстерності, 
чуття і завжди залиша-
ється експериментом. Історія цього мис-
тецтва дуже давня і має глибокі традиції 
як на території сучасної України, так і в 
світі загалом. Її Олексій Коваль навчався 
в українських майстрів, але також пізна-
вав, мандруючи Індією. Звідси й назва 
експозиції. Справді красиві, навіть дещо 

казкові, романтичні роботи художника 
варті того, щоб приїхати до Івано-Фран-
ківська й відвідати незвичайну виставку, 
що завітала до нас із столиці та тішити-
ме глядачів до 28 березня.

Вероніка ЗАНИКЕмальєр Олексій Коваль

Дарійка. Фото, мідь, емаль

Козак молодий. Мідь, емаль
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До чемпіонства — ще кубок
Цієї неділі, 25 лютого, на паркеті спортивної зали Тисменицької спеціалізо-
ваної ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся фінал традиційного відкритого районного 
турніру з волейболу, присвяченого пам’яті мешканців Тисмениччини, заги-
блих в Афганістані.

Започаткований у 2011 році Тисме-
ницькою районною організацією Україн-
ської Спілки ветеранів Афганістану, район-
ною радою фізкультурно-спортивного то-
вариства «Колос» за підтримки районної 
державної адміністрації та районної ради 
волейбольний турнір щороку збирає ве-
лику кількість учасників та не менше при-
хильників цього ігрового виду спорту. По-
заяк для аматорів — це нагода продемон-
струвати свою виконавську майстерність 
та спортивний характер, в той час учасни-
ки бойових дій ним вшановують пам’ять 
полеглих побратимів: Володимира Себе-
дина, Петра Майстра, Михайла Присяж-
нюка, Ігоря Костюка, Ігоря Сущинського. 

Волейбольний меморіал, як і ло-
кальні турніри на честь полеглих в Аф-
гані мешканців Тисмениччини, стали до-

волі популярними, а завдяки підтрим-
ки районної влади та меценатів ще й 
традиційними упродовж багатьох років. 
Відтак на урочистому відкритті цього-
річного турніру, голова Тисменицької 
районної ради Тетяна Градюк відмітила 
співпрацю керівництва району з громад-
ськими організаціями ветеранів різних 
воєн, в тому числі й на території інших 
держав. Наголошуючи на тому, що ми 
маємо берегти світлу пам’ять тих, хто 
віддав життя за наше щасливе майбут-
нє, і всіляко поширювати історію про їх-
ню бойову звитягу та воєнні подвиги в 
ім’я України. З побажаннями здоров’я, 
успіхів, спортивних перемог учасникам 
турніру, жаги до здобуття нових вершин 
звернулися до присутніх керівник апара-
ту Тисменицької РДА Ярослав Татарин, 

начальник відділу у справах молоді та 
спорту РДА Василь Дзудзило, виконую-
ючий обов’язки голови Івано-Франків-
ської обласної організації УСВА Віктор 
Омелько, голова РО «Української спілки 
ветеранів Афганістану» Дмитро Сатур. 

Присутні священнослужителі: отці 
Руслан Андрусяк та Володимир Ковали-
шин із церкви Святого Миколая м. Тис-

мениця перед благословенням присутніх 
здійснили молебень за полеглих в Афгані. 

Далі у фінальних поєдинках зустріла-
ся четвірка найдостойніших, яка на попе-
редніх етапах довела свою перевагу над 
суперниками: Старі Кривотули, Старий 
Лисець, Милування та Марківці. Перший 
батл за участі волейболістів милуванської 
«Просвіти» та марковецького «Колоса» 
завершився перемогою вольових бійців 
із Милування. У другому двобої «Колос» 
Старі Кривотули розгромив старолисець-
ку «Бистрицю Комфорт-Буд». 

Відтак у грі за третє-четверте місця 
змагалися команди, які зараз поступи-
лися своїм суперникам. Старолисецькі 
гравці зібралися із силами і дали гідний 
бій марківчанам — учасникам обласної 
волейбольної першості — завершивши 
гру з рахунком 3:2 на свою користь. 

Після такого напруженого поєдинку 
на чисельних уболівальників чекав ще 
видовищніший батл за 1-2 місця, сповне-
ний інтриги, навіть суперечок та, врешті, 
спортивного азарту. 

Милуванська «Просвіта» потішила 
групу підтримки та шанувальників во-
лейболу виконавською майстерністю. 
Проте старокривотульський «Колос», 
програючи попередні партії, зміг «ви-
рвати» перемогу у п’ятій, завершивши 

емоційний двобій із рахунком 3:2 на 
свою користь. 

Згуртовані волейболісти Старих Кри-
вотул до титулу чемпіона Тисменицького 
району додали звання володаря кубка во-
лейбольного меморіалу. Милуванчани стали 
«срібними» призерами, третє місце закріпи-
ли за собою волейболісти зі Старого Лисця. 

«Колос» Старі Кривотули, як коман-
да-переможець, нагороджена новим пе-
рехідним кубком (попередній, який на 
рік прописався у ВК «Ніка» Тисмениця, 
рішенням організаційного комітету буде 
переданий у музей історії міста). Воло-
дарі другого та третього місць отримали 
медалі та подяки. Спеціального іменно-
го кубка удостоївся волейболіст зі Ста-
рого Лисця Роман Балан, який того дня 
провів свою 100-ту гру за ВК «Бистриця 
Комфорт-Буд». 

На правах головного судді та спів-
організатора змагань голова РР ФСТ «Ко-
лос» Степан Долик подякував спортсме-
нам району, обласного центру, Галиць-
кого району та навіть сусідньої Терно-
пільщини за активну участь у турнірі на 
вшанування афганців, які полягли ви-
конуючи інтернаціональний обов’язок 
в далекій Республіці Афганістан, і зали-
шаться у нашій пам’яті вічно молодими 
мужніми синами України.

Чорнолізькі «козаки» — 
найкращі у футзалі

Аматори шкіряного м’яча, провівши 25 лютого 14-ий тур, завершили чемпіонат 
Тисменицького району з футзалу, заразом визначили чемпіона та аутсайдерів. 
На паркеті спортивного комплек-

су Івано-Франківського національно-
го технічного університету нафти і 
газу у заключному турі зустрічали-
ся: «Стримба» Липівка — «Козацький 
острів» Чорнолізці; «Авангард» Загвіз-
дя — ФК «Клубівці»;  ФК «Угринів» —  
«Фортуна» Березівка. 

Чорнолізьким «козакам» не пощас-
тило продемонструвати виконавську май-
стерність, позаяк липівчани, які після 13-
ти турів розмістилися на останній позиції, 
не приїхали на гру. Відтак «Козацькому 
острову» зарахована технічна перемога. 

Угринівчани, які «міцно» закріпили-
ся на другій позиції у турнірній таблиці, 

розійшлися нічиєю — 2:2 із березівською 
«Фортуною». 

Футзальна зустріч «Авангарду» із 
клубовецькими юнаками стала вирі-
шальною для визначення «бронзово-
го» призера чемпіонату (за тур до апогею 
«Авангард» із 16-ма очками перебував 
на п’ятій позиції). Загвіздянські футбо-
лісти у вирішальному турі зібралися із 
силами та обіграли своїх візаві із ра-
хунком 9:1. Поклавши у свій актив три 
очки, обійшли найближчого суперника 
по турнірній таблиці за різницею заби-
тих/пропущених м’ячів та забезпечили 
собі третє місце. 

Підсумкова турнірна таблиця 
чемпіонату з футзалу

 Команда І В Н П Р/М О
1. «Козацький острів» 12 11 0 1 68-28 33
2. ФК «Угринів» 12 7 2 3 50-22 23
3. «Авангард» Загвіздя 12 6 1 5 55-45 19
4. «Сокіл» Підлісся 12 6 1 5 39-32 19
5. «Фортуна» Березівка 12 5 3 4 45-49 18
6. ФК «Клубівці» 12 2 0 10 25-67 6
7. «Стримба» Липівка 12 1 1 10 16-55 4

Глядачі та команди-учасниці за-
ключного туру стали очевидцями за-
вершення Тисменицькою районною фе-
дерацією футболу футзального чемпіо-
нату та нагородження цьогорічних трі-
умфаторів. Відтак її очільник Василь 
Кобльовський найперше привітав із 
завершенням дебютного чемпіонату 
з футзалу, де сімка аматорів шкіряно-

го м’яча протягом 14 турів (два кола), 
демонструючи спортивні навички, за-
разом удосконалювала виконавську 
майстерність. 

Для нагородження команд-призе-
рів запросив собі на підмогу людей, які 
у своїх населених пунктах роблять свя-
то під назвою «футбол», популяризують 
здоровий спосіб життя, підтримуючи 
фінансово сільських аматорів шкіряно-
го м’яча — президента ФК «Козацький 
острів», депутата обласної ради Василя 
Гладуна та сільського голову Угрино-

ва Мирослава Вівчаренка. Як першому, 
так і другому було приємно спочатку 
вітати учасників чемпіонату, а згодом 
ще й нагороджувати призерів, позаяк 
їх підопічні очолили турнірну таблицю. 
Так переможцем футзального чемпіо-
нату стали футболісти із «Козацького 
острова», «срібними»   призерами — ФК 
«Угринів», «бронза» дісталася загвіздян-
ському «Авангарду». З рук меценатів та 
очільника РФФ команди отримали ме-
далі, дипломи та спеціальні Кубки. За 
рішенням Тисменицької РФФ визначено 
кращих гравців чемпіонату. Спеціаль-
ні статуетки відповідно до амплуа вру-
чено: Ігореві Нагірному з «Козацького 
острова», який, забивши 19 голів, став 
кращим бомбардиром. 

Кращим гравцем став Андрій Бу-
дункевич із ФК «Угринів». Володарем 
титулу «кращий воротар» став молодий 
гравець загвіздянського «Авангарду» 
Олег Гоголь. Отримавши заслужені від-
знаки футболісти не довго спочивати-
муть на лаврах, позаяк за якихось два 
тижні стартує на відкритих стадіонах 
передсезонний розіграш кубка Вячес-
лава Чорновола.

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА

«Козацький острів» — чемпіон у футзалі

Загвіздянський «Авангард» — третійВолодарі другого місця з угринівськими уболівальниками

М. Вівчаренко, В. Кобльовський, В. Гладун

Вітання голови Тисменицької районної ради Тетяни Градюк
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Світлій пам’яті 
Марії Теофілівни Калакури

24 лютого припинив звучання акорд життя Марії Теофілів-
ни Калакури. Її життєвий вимір — 61 рік. Наполегливо працюва-
ла до кінця і в течії днів навіть не здогадувалася, чому доля так 
підганяє зробити якомога більше. Її життєва стежина була хоч і 
не довга, але розмаїта. Понад 30 років свого життя Марія Тео-
філівна пропрацювала в Загвіздянській загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів. Вона була не тільки учителем, а й справжньою по-
другою. Людиною, яку поважали, якій довіряли, з якою радилися, 
яку любили безмежно! А тому могли багато від неї навчитись. У 
дитячих серцях вона вміла запалити вогник доброти й людянос-
ті, що спалахував у відповідь на чистий вогонь її серця. Тихо, немов сонце, згасло життя, 
але людина живе стільки, скільки живе пам’ять про неї. Пам’ять про Вас, дорога Маріє 
Теофілівно, житиме вічно!

Добрих діл наповнили Ви чашу, бо жили жертовно і натхненно...
Нехай Господь прийме молитву нашу за душу світлу і смиренну!
Весь педагогічний колектив Загвіздянської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щирі співчут-

тя дочці Ользі, синові Андрію, внучкам Марічці та Іринці, всій родині та близьким покійної.

Милуванчани 
згадують Ангелів

Небесна сотня… Це вони змінили історію, змінили свідомість нехай 
не усіх, але багатьох. Пам’ять про українських Героїв, які першими 
стали на боротьбу за демократичну державу, не згасне. Щоб вшану-
вати пам’ять Небесної сотні, підтримати учасників АТО — милуванчан, 
25 грудня у сільському клубі села Милування відбувся вечір-реквієм 
«Герої Майдану живуть у наших серцях», організаторами якого стали 
завідувач клубу Галина Зінько та завідувач сільської бібліотеки Га-
лина Бубна, педагог-організатор Наталія Дуткевич, учитель музики 
Андріана Підгайна. На вечір були запрошені милуванчани — учасни-
ки АТО та їхні рідні.

«Не плачте, мамо, я іще живий, 
хоча й лежу із кулею у грудях… А наді 
мною, юним, молодим, схилилися в 
скорботі люди…» Такими словами 
розпочалося вшанування пам’яті 
українських Ангелів, що загинули 
за правду, свободу, незалежність 
своєї держави і ціною життя пока-
зали, що наш український дух є не-
зламним, а народ — нескореним. 
Після цих слів залу оповила тиша. 
Тиша, в якій відчувалися біль, сму-
ток і скорбота. Тиша, що стала сим-
волічною хвилиною мовчання за ге-
роями Революції гідності. Звучала 
тужлива пісня-символ «Гей, пливе 
кача по Тисині», під час якої учасни-
ки вечора пронесли свічки пам’яті 
через весь зал і поставили біля сим-
волічного куточка пам’яті. Ведучі 
концерту Станіслав Чабан та Юліана 

Осташ говорили про українців, які 
загинули в Києві на Майдані, вули-
цях Грушевського та Інститутській, 
і яких назвали Небесною сотнею. У 
пам’ять про них лунали пісні у ви-
конанні Тетяни Конарської, Тетяни 

Кланіци, Анастасії Грималюк, Дарії 
Піскорської, Марії Кузенко та Ан-
дрія Чабана. Розчулили присутніх 
хореографічна композиція з учас-
тю учнів 4 класу «Небесні журавлі», 
вірш-інсценізація у виконанні учнів 
цього класу «На місячній доріжці». 
Щемливо декламували вірші Анге-
ліна Гавриш, Олег Гавриш, Вікторія 
Якубяк, Ярослав Продан, Юлія Ле-
вицька, Софія Гавриш, Роксолана Ча-
бан, Юрій Логаза, Вероніка Дземан 
та учні 5 класу, висловлюючи свої 
переживання, любов до рідної землі 
та віру в краще майбутнє. Найщиріші 

слова вдячності за відвагу, мужність 
та героїзм висловив директор Ми-
луванського навчально-виховного 
комплексу Василь Зарицький захис-
никам-односельчанам, називаючи їх 
гідним прикладом для підростаючо-
го покоління. На його переконання, 
з покоління в покоління будуть пе-
редавати батьки синам і дочкам, а 
ті своїм дітям спогади про героїв, 
які закінчили життя земне у 2013-
2014 роках на Майдані. Світлою мо-
литвою за Україну та патріотичними 
закликами завершився вечір-рекві-
єм, присвячений пам’яті героїв Не-
бесної сотні.

Олександра ЛОБУР, заступник 
директора з навчально-виховної 

роботи Милуванського НВК

Героїчне минуле й сьогодення 
на шкільній сцені

20 лютого у фойє Радчанської ЗОШ I-III сту-
пенів відбулася лінійка-реквієм до Дня пам’яті 
героїв Майдану. На урочистість зійшлися всі учні 
школи. З портретів на школярів та вчителів диви-
лися герої Небесної сотні, про ті події нагадувала 
символіка Майдану, яку привезли до села рад-
чанці — учасники протестних акцій у Києві. Учні 
запалили свічку на спомин за загиблими у Рево-
люції гідності. Про драматичні події в столиці, про 
участь радчанців у революції згадувала завуч з 
позакласної роботи Галина Василик. А парох села 
о. Іван очолив молитву за душі померлих героїв.

А 22 лютого в школі відбувся захід «Від 
героїв Крут до героїв Майдану», організатора-
ми якого стали завідуюча Радчанським клу-
бом Ірина Вацеба та завуч по позакласній ро-
боті Галина Василик. За сценарієм, автором 
якого є вчитель історії Галина Поглат, перед 

глядачами розгорнулася велика літературно-
музична композиція. Учні провели історич-
ний екскурс героїчними стежками далекого 
й близького минулого — від Крут до Небесної 
сотні. Лунали вірші, пісні (читці — десятиклас-
ник Андрій Клюка та дев’ятикласник Андрій 
Яковів; музичні керівники — Петро Василюк, 
Назарій Мельник). Свої хореографічні навики 
представили нові учасники колективу «Кали-
нонька» у танцювальній композиції «Не спи, 
моя рідна земля» (постановка Марії Вацеби).

Захід вдався дуже пізнавальним, а вод-
ночас емоційним і переконливим. У світлі ни-
нішніх воєнних подій наша героїчна історія 
постає перед нами ще більш вражаючою, ще 
більш важливою.

Ірина ВАЦЕБА

З іншого боку барикад
Чотири роки пройшло з часу трагічних подій, коли на центральних 
вулицях Києва відбувалася Революція гідності, яка стала надзви-
чайно тяжкою і закарбувалася в наших серцях на все життя. Люди, 
що боролися за національну гідність та свободу, віддали за них най-
цінніше — своє життя.
Хто винен у смертях? Беркутівці, які нападали на людей, влада чи, 
можливо, деякі люди з натовпу?
Давайте поглянемо на цю історію з боку одного беркутівця, який роз-
повів, що відбувалось з іншого боку барикад. Думаю, ця історія не за-
лишить байдужими нікого з нас і дозволить зробите власні висновки.
Отже, наш співрозмовник розповідає:

«У 2013 році, в травні місяці я 
пішов служити до Внутрішніх військ, 
щоб стати захисником нашої країни, 
допомагати людям. Пішов з поваги 
до дідуся та батька, адже вважаю, 
що це обов`язок кожного чолові-
ка — служити своїй країні. Пішов, 
не підозрюючи, що почнеться ві-
йна на Україні, а перед початком 
цієї війни буде Майдан.

Коли до мене дзвонили бать-
ки та починали говорити про події, 
які відбуваються на Україні, мій те-
лефонний зв`язок обривався, адже 
телефони були на прослуховуванні. 
Одного лютневого дня нас посадили 
в автобус і повезли в невідомому 
напрямку, не сказавши куди. Тіль-
ки під`їжджаючи до Києва та поба-
чивши людей, які стояли в центрі, 
на площі, ми з колегами зрозуміли, 
що опинилися в на акції Майдану.

Ми не знали, за що нам боро-
тися. Нам тільки сказали: «Вам тре-
ба захищати Україну». Ми стояли в 
люті морози, спали на заморожених 
мішках. Не можна було відходити 
навіть справити свої потреби, на нас 
були одягнені памперси, які просто 
замерзали, і тепер деякі з моїх ко-
лег не можуть мати дітей. Ми сто-

яли цілий тиждень, не покидаючи 
свого місця, вимучені, зморені, без 
відпочинку та їжі. Стояти було над-
звичайно важком. Згадую, нам віть 
робили уколи — не можу стверджу-
вати, що це були за речовини — чи 
наркотики, чи щось інше, але після 
них ми почувалися сильнішими й 
зарядженими — це точно.

Люди, які були по той бік бари-
кад, почали кидати в нас «коктейлі 
Молотова» і не розуміли, що ідуть 
брат на брата, українець на укра-
їнця. Їм було байдуже, адже вони 
думали, що ми проти них. Хоча як 
би нам цього не хотілося і як би бо-
ляче не було, ми мусили стояти, як 
нам наказали, і сумно те, що ніхто 
до тепер не може пояснити, за що 
померли наші українці. Боляче те, 
що ми вже не зможемо повернути 
тих людей і ті події, які могли змі-
нити все.

Одного дня під час Євромайда-
ну мене та ще дев’ять чоловік взяли 
в полон. Били по голові, по грудях, 
куди могли, — це для них не мало 
жодного значення. І коли хтось з 
натовпу побачив, що я був у бро-
нежилеті, почали кричати: «Роздя-
гай його, бий!» Страшні спогади… 

Нас розділи до гола й серед люто-
го морозу вели по площі до Софій-
ського собору, мстилися, як звірі, і 
боляче, що це були прості люди з 
натовпу. І як тут можна казати, що 
у всьому винні беркутівці, якщо ми 
не знали, за що стоїмо і на що все 
це обернеться.

Коли мене побили до крові, до 
того стану, що я відключився, тоді 
відпустили. Можливо, саме те й вря-
тувало, що я був не при свідомості.

Того ж дня до моєї матері по-
дзвонили і сказали: «можете забра-
ти свого сина». Живим чи мертвим 
— не повідомили. Коли вона зби-
ралась виїжджати в Київ, началь-
ник Внутрішніх військ повідомив, 
що все гаразд і щоб не приїжджа-
ла, тому що зараз це дуже небез-
печно. Мама почула декілька моїх 
слів і жила з думкою, що я живий. 
Після цього місяць з нею не гово-
рив. Я ходив до психологів і не міг 
пояснити свій стан. Я відчував себе 
наче «згвалтована жінка» — прини-
женим і зневіреним.

Навіть цього літа в мене була 
така ситуація, коли я заснув поряд 
зі своєю молодшою сестрою, а бі-
ля ліжка мама поставила закрут-
ки, і одна з них вистрелила. Крізь 
страшний сон я стягнув сестру з 
ліжка і почав ховати під ліжко, ду-
маючи, що стріляють і вбивають та 
захищаючи її.

Ті події завжди залишаться в 
мені і я завжди буду їх згадувати з 
острахом. Тому хочу закликати лю-
дей, щоб вони не думали, що у всьо-
му винні беркутівці й що ми стояли 
проти тих людей, які були на Майда-
ні, адже ми це робили не з власної 
волі — у нас просто не було вибору».

Записала Андріана ХОМИН, 
студентка ПНУ ім. В. Стефаника

Тисменицька районна рада та районна державна адміністрація висловлюють глибокі 
співчуття головному спеціалісту відділу організаційно-правової роботи виконавчого апа-
рату районної ради Миколі Васильовичу Слубському, його рідним і близьким з приводу 
непоправної втрати – смерті 

бабусі.
Хай свіча доброї пам’яті про рідну людину завжди горить у ваших серцях, а наші щирі 

співчуття полегшать ваші терпіння і душевний біль. 

Тисменицька районна державна адміністрація та Тисменицька районна рада вислов-
люють співчуття головному спеціалісту загального відділу апарату районної державної 
адміністрації Любові Василівні Гринівській у зв’язку із непоправною втратою – смертю 

чоловіка.
Розділяємо Ваш біль та глибоко сумуємо разом з Вами. Нехай опіка Всевишнього по-

легшить гіркоту скорботи за дорогою для Вас людиною.

Хай буде світлою пам’ять
25 лютого у Вічність відійшла добра і щира людина, ко-

лишній директор Майданської школи Любомир Ілліч Васьків. 
Саме таким він був тут, на землі: директор із 31-річним ста-

жем (1967-1998), учитель, історик за освітою, працелюб за нату-
рою; вміло згуртовував колектив і націлював його на рух уперед. 
Він був тим керівником, який ніколи не скупився на добре слово, 
підтримку, не шкодував ні сил, ні часу, щоб втілити намічене. 

Земний шлях Любомира Ілліча – зразок толерантності, винят-
кової порядності, людської гідності, професійності, інтелігентнос-
ті. Він був людиною мудрою, врівноваженою, ніколи не забував 
про проблеми тих, хто поруч. За десятки літ педагогічної праці 
виховав не одне покоління вдячних учнів. З доброю та щирою 

усмішкою на обличчі залишиться Любомир Ілліч у пам’яті жителів села. Згадуватимуть 
Учителя й тоді, коли гортатимуть сторінки написаної ним книжки «Історія села Майдан».

Пішла з життя Людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. У скорботі низько 
схиляємо голови, молимося за упокій його душі.

Нехай Всемилостивий Господь упокоїть його душу у місці світлому і квітучому, де всі 
святі й праведні спочивають. 

Вічная пам’ять!
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Овен
Перша половина тижня спри-
ятлива для налагодження 
особистих стосунків. Що сто-
сується фінансової сторони, 
зірки радять взяти під конт-

роль витрати. В середині тижня будьте 
уважні до свого здоров’я, оскільки є ри-
зик підхопити вірусне захворювання. На 
роботі тримайте все в порядку, оскільки 
до кінця тижня може бути перевірка.

Телець
Тельцям наступного тижня 
зірки радять потішити себе 
і ні в чому не відмовляти. 
У стосунках вас чекає ніж-

ність і взаєморозуміння, але ревнощі 
можуть порушити ідилію. Тому стежте 
за емоціями і будьте обережні з вислов-
люваннями. А вихідні краще провести 
в компанії друзів.

Близнюки
Тиждень сприятливий для 
досягнення нових висот 
на роботі. Ви з легкістю за-
вершите роботу над стари-

ми проектами і відразу ж візьметеся 
за нові. В кінці тижня отримаєте вина-
городу за виконану працю. Не дивля-
чись на такий успіх, все ж перегляньте 
свій розпорядок дня, щоб зробити його 
ефективнішим.  

Рак
Не варто планувати великих 
покупок, хоча серйозних фі-
нансових проблем не перед-
бачається. Джерелом пози-

тивних емоцій буде спілкування і робота 
з людьми. До кінця тижня намагайтеся 
бути менш самокритичними.  

Лев 
Левам краще не відкладати 
важливі справи на потім, а 
зробити все на початку тиж-
ня, оскільки цей час буде 

найсприятливішим для розсудливих і 
зважених рішень. Фінансове положення 
покращає, але непередбачених витрат 
в цей період не уникнути.

Діва
Фінансове положення Дів на 
цьому тижні покращиться 
завдяки несподіваній премії 
або надбавці до зарплати. У 

вихідні навіть найекономніші Діви мо-
жуть витратити всі свої заощадження. 
Друга половина тижня може бути трав-
монебезпечною, тому будьте уважні і 
гранично обережні.

Терези
Початок тижня краще всьо-
го підійде для оформлення 
будь-яких документів. У фі-
нансовому плані цей тиж-

день буде стабільним, але при цьому 
потрібно остерігатися обманів. В осо-
бистому житті настав відповідний мо-
мент зробити новий крок.  Також тиж-
день сприятливий час для подорожей.

Скорпіон
Для Скорпіонів це буде 
успішний тиждень, оскіль-
ки вас чекає кар’єрне зрос-
тання і відповідно поліпшен-

ня фінансового стану, завдяки якому ви 
зможете реалізувати свої проекти. При 
цьому все ж варто бути уважнішими, щоб 
не стати обдуреними. Уникайте стресів 
і проведіть вихідні з близькими.

Стрілець
Наступного тижня Стрільці 
можуть проявити силу волі 
і попрощатися з будь-якими 

шкідливими звичками. На початку тиж-
ня фінансові справи покращають і у вас 
буде шанс збільшити свої доходи. Якщо 
ви збираєтеся зробити дорогу покупку, 
кращий час для цього — субота.

Козеріг
Козерогам доведеться силь-
но витратитися, проте роби-
ти це потрібно з розумом. В 

середині тижня вам можуть запропо-
нувати нову роботу, але не кваптеся 
радіти, це може привести до проблем 
в сім’ї. Прагніть уникнути конфліктів 
з близькими, які можуть з’явитися до 
кінця тижня. 

Водолій
На початку тижня вас чека-
ють покупки, але не прагніть 
економити, оскільки це мо-
же привести до додаткових 

витрат, тим більше, що зовсім скоро си-
туація покращає. У вихідні краще навпа-
ки уникнути зайвих витрат. На цьому 
тижні Водоліям варто бути уважнішими 
і не ділитися своїми секретами.

Риби
Фінансове положення Риб на-
ступного тижня буде вельми 
скромним, але скоро це по-
ступово виправлятиметься, 

можливо це пов’язано з просуванням 
на роботі. Прагніть не складати високих 
планів, щоб не розчаровуватися. Зірки 
радять не носити з собою великих сум 
грошей: ні своїх, ні чужих.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 5 по 11 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  в м. Тисмениця. Тел.: 050 883 04 
39, 098 526 52 05.
 Однокімнатну квартиру  в приміському 
селі. Тел.: 067 981 46 74.
  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.
 Підліткове ліжко-диван  для дівчинки 
(майже нове) — 2500 грн, ходунці для ді-
вчинки — 350 грн, коляску-візочок — 300 
грн, колиску-ліжечко — 800 грн, ліжечко 
дитяче — 1500 грн, клітку для попугая — 
300 грн, каски робочі 2 шт. по 100 грн, 
шолом для мотоцикліста — 250 грн. Тел.: 
066 832 07 67.

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.
  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.
  Бак для сміття  до 500 грн. Тел.: 066 
832 07 67.

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. «Усяка … похо-
дить від безсилля» (вислів Руссо). 4. 
Дивний випадок. 7. Лавка для гребця 
у човні. 9. Французький океанограф, ви-
нахідник акваланга. 10. Пастушковий 
журавель. 12. Топлене свиняче сало. 
13. Невисока огорожа моста. 14. Напів-
прозора бавовняна тканина. 17. Заклад 
для догляду та виховання дітей до трьох 

років. 18. Результат додавання. 20. Дав-
ньогрецька широка посудина для пит-
тя води. 21. Місто на Філіппінах, голо-
вний порт острова Мінданао. 22. Валка 
в’ючних тварин. 24. Мідний духовий му-
зичний інструмент. 28. Духовний настав-
ник в буддизмі. 29. Шанована літня лю-
дина в Середній Азії. 33. Торговельний 
лоток. 36. Колючий кущ родини розових. 

37. Споруда для будівництва або ремон-
ту суден. 38. Футляр для креслень. 39. 
Півкруглий виступ у стіні будинку. 40. 
«… властиво помилятися».

По вертикалі: 1. Українська пись-
менниця та поетеса. 2. Застільна про-
мова. 3. Короткий віршовий вислів-по-
вчання. 5. Літній напій. 6. Мисливська 
сумка для дичини. 7. Метальна зброя 
індіанців. 8. Ріка в Швейцарії. 9. Глиня-
на посудина для зберігання вина. 11. 
Стародавнє місто в Ефіопії. 15. Легкий 
матер’яний дашок для захисту від сон-
ця. 16. «Перш ніж …, завжди треба по-
думати, чи не можна знайти вибачення» 
(Ліхтенберг). 17. Бог пробудження при-
роди в слов’янській міфології. 19. Порт 
в Йорданії. 23. Головний убір. 25. Пуга, 
канчук. 26. Велика довгохвоста деревна 
ящірка. 27. Килим для боротьби в дзюдо. 
30. Родоначальник німецької класичної 
філософії. 31. Літургійний одяг лютеран-
ського священика. 32. Бог буревіїв та 
блискавок у давньогрецькій міфології. 
34. Арабська система віршування. 35. 
Японська порода мисливських собак.

Відповіді на кросворд в № 8:
По горизонталі: 1.  Індиго. 4. Джон-

ка. 7. Юкола. 9. Чурек. 10. Татра. 12. Ні-
ша. 13. Анафема. 14. Бард. 17. Капа. 18. 
Граф. 20. Парад. 21. Гекон. 22. Уран. 24. 
Куга. 28. Кана. 29. «Навчись». 33. Рурк. 
36. Агорн. 37. Гарбо. 38. Ікона. 39. Кю-
расо. 40. Осокір.

По вертикалі: 1. «Істини». 2. Гуру. 3. 
Гольф. 5. Жито. 6. Аркада. 7. Юкон. 8. 
Атом. 9. Чашка. 11. Адана. 15. Гардина. 
16. Агогіка. 17. Кіану. 19. Флора. 23. Рента. 
25. Гаучо. 26. Акінак. 27. Акушер. 30. Ал-
ні. 31. Чалоп. 32. Сага. 34. Морс. 35. Ірис.
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Швейне підприємство 
«Профівеар Україна» 
запрошує на роботу 

контролерів якості пошиву.
Профільна освіта 
не обов’язкова. 

Заробітна плата від 4 500 грн. 

Тел.: 067 772 43 92, 
050 819 80 72.

Патронатна сім’я – нова 
форма сімейного виховання
Тисменицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
продовжує набір кандидатів для роботи патронатними вихователями. 

Патронатні вихователі – це сім’я, 
яка на умовах договору певний час до-
глядає і виховує дітей, які тимчасово по-
требують підтримки і захисту. В основно-
му це  діти, що  опиняються в складних  
життєвих обставинах (насильство, без-
доглядність, загроза життю і здоров’ю, 
проблеми з житлом, хвороба батьків то-
що). У цей же час фахівці надаватимуть 
комплексну підтримку біологічній родині 
дитини у вирішенні проблем. Оптималь-
ний термін перебування дитини у патро-
натній сім’ї – до 3-х місяців, а в окремих 
випадках – до 6-ти місяців.

Патронатним вихователем може бути 
громадянин України, який має позитивний 

досвід виховання дітей не менше підліт-
кового віку, відповідні житлові умови для 
надання послуг з догляду, виховання та 
реабілітації дитини у своєму помешканні, 
добровільного помічника з числа повно-
літніх членів сім’ї. Кандидат у патронатні 
вихователі проходить обов’язкове навчан-
ня, яке організовує обласний центр соці-
альних служб для сім’ї, дітей  та молоді.

Фінансування послуг патронату склада-
ється з оплати праці патронатного вихователя 
та соціальних виплат на дітей, влаштованих 
під патронат. Патронатний вихователь щомі-
сячно отримує 5 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб (близько 8,5 тисяч гривень) 
на час влаштування дітей. Соціальні випла-

ти становлять два прожиткових мінімуми на 
кожну дитину відповідного віку. Також уста-
новлена система надбавок за складність у 
разі влаштування до сім’ї новонародженої 
дитини, дитини з ВІЛ-інфекцією, дитини з 
вадами розвитку чи неповнолітньої вагітної.

Якщо ви виявили бажання стати 
патронатним вихователем, звертайте-
ся до Тисменицького районного цен-
тру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді за адресою: м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 17, каб. 420 (приміщення 
Тисменицької райдержадміністрації).
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  ПОГОДА

У понеділок, 5 берез-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: -9°С, 
вдень: 0°С. Вітер пів-
денно-східний 4 м/с.

У вівторок, 6 березня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: -3°С, денна: 
+2°С. Вітер пів денно-
схід ний 2 м/с.

У середу, 7 березня — 
дощ. Температура вно-
чі: +1°С, вдень: +4°С. Ві-
тер пів нічно-західний 2 
м/с.

У четвер , 8 берез-
ня – сніг. Нічна тем-
пература: -1°С, денна: 
0°С. Ві тер пів нічно-
західний 3 м/с.

У п’ятницю, 9 берез-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: -4°С, 
вдень: -2°С. Вітер пів-
денно-східний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Марець спочатку хмарний, в се-
редині болотний, сніп буде дуже на-
молотний.

  Побачив шпака — знай: весна бі-
ля порога.

  Ранній приліт шпаків і жайворів 
— до теплої весни.

  Якщо з берези тече багато соку — 
літо буде дощовим, і навпаки.

  У березні посилення вітру віщує 
потепління й рясні опади: вітер вно-
чі — вода вдень.

  Сніг навесні тане з північної сто-
рони мурашника — літо буде тепле 
й довге, а з південної — холодне й 
коротке.

  Граки на гнізда сіли — через три 
тижні можна сіяти.

  Якщо граки прилетіли до сере дини 
березня, літо буде мокре, а сніг зі-
йде рано.

  Жайворонок з’явився — до тепла, 
а зяблик — до холоду.

  Ранній обліт бджіл — на красну 
весну.

  Сині хмари — на тепло і дощ.

Наостанок
З ювілеєм!

Третього березня сонячний ювілей в колі 
люблячої родини зустрічатиме 
Ганна Іванівна КАЗІБРОДА 

із села Хом’яківка.
Найщиріші слова привітань у цей знако-

вий день складають ювілярці дочка Оксана з 
чоловіком Андрієм, дочка Марія з чоловіком 
Іваном, внуки Андрій, Роман, Михайлик, свахи 
Марія та Ганна.
Усміхається сонце ласкаве, прокидається земля,
У нас сьогодні свято – День народження мама стріча.
У цей день, наша рідна матусю, хочемо бачити радість Твою,
Хочемо душу Тобі ми віддати, як віддала Ти нам свою.
Ти до нас уставала ночами і носила Ти нас на руках,
Тільки ми зрозуміли з роками, чому сльози були на очах.
Тож спасибі за ласку, за ніжну турботу, за чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу, спасибі, рідненька, що Ти нас зростила.
Щоб здоров’я було, щоб жила не тужила. 
Ти найбільшого щастя в житті заслужили!

Багата душею, метка, роботяща, живи вічно, мамо, бо Ти — в нас найкраща!

«Герої» 
по різні боки барикад
Репертуар Івано-франківського ака-
демічного обласного музично-дра-
матичного театру ім. І. Франка не-
щодавно збагатився ще однією по-
становкою. За означенням самих 
авторів це — «специфічна комедія», 
«вистава-діагноз». «Діагноз сьогод-
нішньому соціуму, історії і нашому 
майбутньому. Це приступ болісного 
сміху, що змінюється плачем». По-
становка здійснена за п’єсою укра-
їнського драматурга Павла Ар’є.

Отже, «Слава героям» — вистава 
режисера Стаса Жиркова, яка є резуль-
татом співпраці київського театру «Зо-
лоті ворота» та Івано-Франківського 
обласного музично-драматичного те-
атру імені Івана Франка. Ініціаторами 
цього проекту стали народний артист 
України Ростислав Держипільський та 
Стас Жирков. Цікаво, що продюсером 
вистави виступила заслужена артистка 
України Ірма Вітовська-Ванца.

Сюжет цієї вистави такий: у лікар-
няній палаті зустрічаються двоє лю-
дей похилого віку, Остап Ількович та 
Андрій Васильович. Вони знайомлять-
ся, приємно спілкуються, але ситуація 
змінюється тоді, коли ці двоє дідусів 
дізнаються, що воювали по різні боки 
барикад: один — воїн УПА, а другий — 
солдат Червоної армії.

Остап Ількович (з. а. України Олек-
сій Гнатковський) — це типовий дідусь 
із Західної України. Коли слухаєш йо-
го жарти, словечка, бачиш міміку, то 
впізнаєш у ньому власного дідуся. Він 
звичайний чолов’яга в старих спортив-
них штанах, зі щетиною на обличчі. Та 
насправді його образ ховає у собі весь 
біль пережитого минулого.

Андрій Васильович (Дмитро Риба-
левський) дещо інший. Він по-своєму 
потішний, але в ньому помітні риси 
типового жителя міста, до того ж він 
пишається своїми медалями і всіляко 
намагається підкреслити статус вете-
рана. Взагалі свою участь у війні пер-
сонаж вважає мало не найголовнішим 
досягненням у житті.

Але попри перше враження від 
цих дідусів, згодом глядач починає 
розуміти: те, що вони пережили тоді, 

під час війни, не побажаєш і ворогові. 
Кожен з них щодня одягає маску весе-
луна, щоб якомога менше повертатись 
до минулого, щоб захистити від того 
болю своїх рідних. І тільки при осо-
бистій зустрічі дідусі згадують війну, 
знають те, що тоді вони воювали за 
різні країни, один — за вільну Україну, 
інший — за СРСР, але обидва розуміють, 
що боролись вони не за держави, а за 
мир, спокій і щастя мільйонів людей.

Також у виставі задіяні: з. а. Украї-
ни Галина Баранкевич у ролі Галі, онуки 
Остапа Ільковича, з. а. України Надія 
Левченко у ролі Ірини Богданівни, ліка-
ря, Ігор Захарчук — Петро, онук Андрія 
Васильовича, та з. а. України Олеся 
Пасічняк — Ольга, медсестра. Варто 
згадати і про декорації. По-перше, цен-
тральне місце на сцені займає вели-
чезне ліжко. По-друге, під час виста-
ви використовується гра світла. Герої 
живуть то сучасним, то минулим, і це 
відображається кількістю та кольо-
ром світла на сцені.

Загалом це чудова вистава, вона 
пронизана хорошим гумором, справ-
жніми людськими почуттями й усві-
домленням того, що ніщо не вічне. 
Укінці варто зазначити, що вистава 
має вікове обмеження «16+».

Євгенія ШАТОХІНА, 
студентка ПНУ ім. В. Стефаника

Чарівний світ музики 
Василя Барвінського

У теплому, затишному, світлому класі музично-теоретичних дисциплін Тисмениць-
кої дитячої школи мистецтв імені Йова Княгиницького, директором якої є Кароліна 
Секрета, відбулася лекція-урок, присвячена 130-річчю від дня народження Василя 
Барвінського — однієї з найтрагічніших постатей в когорті музикантів ХХ ст.: у той 
час, коли Європа та Америка захоплювалися звучанням його музики, композитору 
«ламали крила» у творчому злеті. На теренах української діаспори Західної Європи, 
Північної Америки та Канади творіння Барвінського звучали, ставали окрасою кон-
цертів, видавалися друком, а в рідній йому Україні рукописи композитора палили на 
подвір’ї консерваторії у Львові, твори заборонялися виконувати, підлягали забут-
тю. Тільки завдяки музично-культурному життю української діаспори закордоння 
на батьківщині В. Барвінського поступово відновлюється пам’ять про видатного 
композитора, піаніста, музикознавця, педагога. 

Відтак метою лекції-уроку з циклу «Га-
лерея ювілейних дат українських компо-
зиторів», підготовленою викладачем-ме-
тодистом Тисменицької школи Оксаною 

Гарголь, було знайомство з однією з визна-
чних особистостей в українській музичній 
культурі ХХ ст., одним з перших західно-
українських професійних композиторів.

Окрім школярів, урок відвідали й викла-
дачі відділу: Олександра Федик, Мирослава 
Грибінник, старший викладач Роман Медвідь, 
викладач-методист Марія Борис, завуч шко-
ли – старший викладач Марта П’ятничук. 

Цікаві невідомі автобіографічні відо-
мості перепліталися із музикою творів 
композитора: «Лелека», «Вийди, вийди, 
сонечко», «Телятко», «Дощик» із збірки 
«Наше сонечко грає на піаніно» у поєд-
нанні інструментального та вокального 
виконання. Зі збірки «Колядки та щедрів-
ки» чуттєво прозвучали: «Нова радість 

стала», «Був Святий вечір», «Христос ро-
дився», «Що то за предиво». 

Яскраво і самобутньо прозвучали 
фортепіанні твори: «Прелюдія №2 Фа-

дієз мажор», «Заколисна пісня», «Гумо-
реска», «Листок з альбому».

Лекція-урок завершилася, але кожен 
присутній ніс у серці спогад про україн-
ську пісню та її неперевершеного творця 
В. Барвінського, без якого еволюція віт-
чизняної музичної культури не мислима. 
Чарівні звуки музики Барвінського про-
никли глибоко в душу кожного присут-
нього, зачіпаючи найпотаємніші струни, 
адже брали свій початок з українського 
народного мелосу – духовно-естетично-
го коду нашої нації.

Оксана ГАРГОЛЬ, викладач-
методистТисменицької ДШМ

Волонтерство — нове явище 
в нашому суспільстві

Світ не є ідеальний. Але одним людям вистачає просто цієї тези і вони миряться із реаль-
ністю, а інші воліють її змінити. Вони хочуть щось робити, аби хоч трохи зменшити існую-
чу несправедливість. Мова йде про волонтерів. За покликом душі вони готові допомагати 
тим, хто потребує. А в якості винагороди очікують не грошей чи інших матеріальних благ, 
а лише вдячного погляду. У сучасному світі цей рух набуває популярності. Волонтерами 
найчастіше стають молоді та енергійні люди. Бути волонтером — означає приділяти час-
тину свого часу та сил соціально значимим проектам, спрямованих на покращення життя.

Що може дати волонтерство самому 
волонтеру? Воно допомагає підвищити са-
мооцінку. Допомагаючи іншим, ми самі 
почуваємося краще. Ця діяльність сприяє 
особистому зростанню. Всі, хто займаєть-
ся волонтерством, знають, що тут дово-
диться робити крок за кроком, зростаючи 
від найпростіших справ до складніших, 
вагоміших. Спочатку ти береш участь у 
невеликих акціях, а згодом, з набуттям 
досвіду, стаєш учасником міжнародних 
волонтерських форумів та проектів.

Нині в Україні повсюдно поруч з нами 
працює чимало волонтерів. Тож ми взяли 
коротке інтерв’ю в однієї з таких енергій-
них та креативних молодих людей. Наша 
співрозмовниця — Христя Магас, яка, не-
зважаючи на свій доволі юний вік, сер-
йозно займається волонтерською діяль-
ністю у «Мальтійській службі допомоги» та 
«Пласті». Вона розповіла, що для неї озна-
чає благодійність і чому це так важливо.

— Насправді з цією роботою прихо-
дить певна життєва мудрість, яка склада-
ється з деталей. Займаючись волонтер-
ством, ти по-іншому бачиш світ, починаєш 
інакше ставитися до людей, намагаєшся 
їх зрозуміти, вчишся їм співпереживати. 
Фактично свідоміше сприймаєш життя і 
довколишню ситуацію. З кожним кроком у 
своїй діяльності ростеш внутрішньо. Мож-
ливо, зовні ти виглядаєш на років 18-19, 
але всередині сприйняття зовсім інше.

— Чим займається волонтер? У яких 
проектах ти брала участь?

— Напевно, почну з якихось міжнарод-
них програм. Займалася в AIESEC (Міжна-
родна молодіжна організація, спрямована 
на розвиток лідерства серед молоді шляхом 
волонтерства та професійного зростання — 
ред.), в екологічному проекті. До нас при-
їжджали за обміном студенти-волонтери 
з різних країн (Тайланд, Китай, Туреччина, 
Єгипет ), і ми спільними зусиллями намага-
лися змінити свідомість мешканців міста, 
прибирали його, організовували різні лекції 
про здоровий спосіб життя. Ми якось змі-
нювали і світогляд людей, які до нас приїж-
джали, — і це був такий найважливіший мо-
мент. Ми організовували свята, працювали 
з дітьми. У мене є два осередки з дітками. 
Передаю свій досвід, намагаюся виховува-
ти юних волонтерів, активістів.

— Чи уявляєш ти своє життя без во-
лонтерства?

— Ні, уже не уявляю. Без відчуття, що 
ти можеш комусь допомогти чи щось змі-
нити на краще. Можливо, коли я тільки 
починала, це нагадувало якусь подорож, 
пізнання чогось нового, така собі «казоч-
ка», в якій ти береш участь. Але зараз я 
вже більш свідомо ставлюся до справи, 
розумію всю відповідальність.

Христина СЄРІКОВА, 
студентка ПНУ ім. В. Стефаника


