У 21 столітті неграмотними будуть не ті, що не вміють читати, а ті, хто не вміє навчатися, відучуватися та переучуватися.
Елвін Тоффлер

ТИЖНЕВА МАСОВА ГАЗЕТА
Сьогодні — дощ. Нічна температура: +15°С,
вдень: +27°С. Вітер південно-східний 3 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі:
+16°С, вдень: +29°С. Вітер південний 2 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура:
+13°С, денна: +19°С. Вітер північнозахідний 6 м/с.

П’ЯТНИЦЯ, 10 липня 2020 року, № 24 (7175)

Як дозволяє погода – ремонтують дорогу

Прогноз погоди на наступний

тиждень читайте на 12 стор.

 Чому
Зеленський
не може бути
успішним
президентом
стор. 2


 Злива не
зашкодила
планам
«Контінентал
Фармерз Груп»
стор. 3


 Про знайдені
шедеври
з маєтку
Шептицьких
стор. 6


Уже відносно тривалий час іде ремонт дороги місцевого значення Тисмениця – Одаї на відтинку дороги протяжністю 8,7 кілометра у межах
сіл Чорнолізці, Слобідка та Одаї. Восьмого липня
ми якийсь час спостерігали ремонт (як кажуть
дорожники, фрагментами) у Слобідці.
Як каже депутат обласної ради Василь Гладун, роботи виконані трохи більше, як на 50 відсотків. Не варто надто й пояснювати, що роботи
затягнулися через зливи і недавну повінь, яка за-

Стос запитів
від «Батьківщини»
На останньому пленарному засіданні (31-й сесії) Тисменицької районної ради шестеро депутатів районної ради від фракції «Батьківщина»
подали разом дев’ять депутатських запитів з клопотанням про виділення коштів на фінансування соціальних закладів тощо.
числі закладів новоствореної ЄзуНаразі, за попередніми підрахунками, може статися, що бюджет
пільської селищної ради ОТГ). Вирайону в першому півріччі не букористання решти суми – питання
найближчих місяців. Тому депутати
де виконано, але зміни бюджету
відбуваються – у формі зміни привід «Батьківщини» підготували пазначення тих чи інших сум і статей
кет запитів заздалегідь. По суті, в
бюджету. В грудні минулого року,
кожному запиті є формулювання:
«при розподілі коштів, які знахоформуючи бюджет району на 2020
дяться на видатках розвитку рарік бюджетна комісія, керівництво
райради, враховуючи те, що відбуйонної ради» та прохання, «на наступній сесії виділити…». Не факт,
вається реформування адміністращо їхні запити будуть задоволені.
тивного устрою, можливий перегляд державного бюджету навесні
Ймовірно, опоненти з інших фракцій
цього року, наповнили таку собі бувізьмуть на озброєння таку тактику
ферну статтю видатків, що має най «накидають» своїх запитів. Але
зву «Організаційне, інформаційногромада має знати, чого домагааналітичне та матеріально-технічне
ються депутати.
забезпечення діяльності обласної
Отже, клопотання Руслана Фарради, районної ради, районної у місмуса:
— виділити 550 тис. грн на реті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» нерозмонт туалетів у Тисменицькій школі;
поділеною сумою – приблизно 19
— 500 тис. грн на встановлення
бруківки довкола будинку по вул.
мільйонів гривень. На сьогоднішній момент приблизно половина ціГалицькій, 20 у райцентрі.
єї суми перерозподілена (зокрема,
Олександра Буника:
й на капітальні видатки, утриман— 500 тис. грн на ремонт дороги
ня закладів, місцевих рад, у тому
Марківці – Липівка;

топила дорогу між Слобідкою і Чорнолізцями та
частину цих сіл. На даний час завершено ремонт
автошляху в Одаях, прокладено якісне покриття
в центральній частині Чорнолізців, а центр Слобідки — ще в ямах. Наступним етапом, за словами Гладуна, має бути ремонт у Пшеничниках…
Ця дорога загального користування місцевого значення з нумерацією С091314 йде від
тисменицької об’їзної через Пшеничники на Чорнолізці, а закінчується в Одаях на стику з дер-

— 150 тис. грн на встановлення
вентиляційної системи в спортзалі
Липівської школи.
Романа Мохняка:
— двічі по 473 тисячі на встановлення світлофорів біля шкіл в
Марківцях і Одаях;
— 100 тис. грн на ремонт актового залу Рошнівської ЗОШ.
Олександра Стефінко:
— мінімум 10% суми розподілу
бюджетних коштів на покращення
матеріально-технічної бази та ремонти будинків культури та бібліотек.
Михайло Магун подав цілий перелік позицій з допомоги Єзупільській селищній раді ОТГ.
Нарешті, Роман Мельник, уже
вкотре, слідом за колегами, звертається до керівників представницької
і виконавчої влади району про надання одноразової матеріальної допомоги медикам (111 осіб), «які брали безпосередню участь у боротьбі
з COVID-19». Перед тим райдержадміністрація відповіла на аналогічне
письмове звернення Р. Фармуса, що
виплата таких допомог НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА в комплексній районній програмі соціального захисту населення – і «квітка». Людоньки, а ви чули, що в Україні війна, ви не знали,
що в 2014-му допомога АТОшникам
теж жодною програмою не передбачалася?!
Володимир ЗАНИК

жавною дорогою Н-10 (Стрий – Чернівці). Якраз
дотичні до відремонтованої Н-10 лишаються в
дуже поганому стані – що дорога з Марківців
на Липівку, що з Одай на Чорнолізці, що з Кривортул в бік Гостова Тлумацького району. Ясна
річ, добрих доріг повсюдно дуже мало, але, як
виявляється на практиці, і добитися їх ремонту дуже нелегко.
Закінчення на 3 стор.


Один з найкращих
у своїй галузі
Цього року одному з найстаріших освітніх українських закладів в галузі фізкультури й спорту – Івано-Франківському коледжу фізичного
виховання – 80. У виші викладають імениті педагоги та спортсмени, а
що й казати про численних знаменитих випускників. Зрештою, й очолює заклад заслужений працівник фізичної культури і спорту України,
заслужений тренер України, кандидат наук – Любомир Пасічняк. Цікавою та багатою є історія колишнього технікуму, а нині – коледжу,
адже триває вона вже стільки років. А щоб і студентам, і гостям, і
всім бажаючим було легше з нею ознайомитися, керівник вишу задумав створити у закладі музей. Його помічником у цій справі та упорядником майбутньої експозиції став освітянин з великим стажем,
зокрема й на керівних посадах, викладач української мови й літератури в коледжі Михайло Верес. Хоч музей відкриється на початку
навчального року, та, оскільки зараз розпочинається набір студентів
до коледжу, ми вирішили трохи випередити події. Отже про музей, а
більше – про минуле й сьогодення Івано-Франківського коледжу фізичного виховання в розмові з М. Вересом.
— Оскільки музей ще у процесі
леджу, я б навіть сказав, пробудити
творення, то розкажіть, що у ньому
в молодих людях гордість за те, де
буде і про що він розповідатиме?
вони здобувають освіту.
Експозиція починатиметься з
— Ми з Любомиром Васильопередісторії — періоду розвитку фізвичем розуміємо вимоги часу і те,
яким би мав бути сучасний музей
культури й спорту в Галичині в кінці
XIX — на початку XX століття. Маємо
навчального закладу. Виходили з
наших можливостей і постараємося
дуже багато цікавих давніх фото, різнаситити цей простір інформацією
них даних про той час. Зокрема, про
так, щоб відвідувачі отримали врасина Івана Франка – Тараса, який
ження про коледж, який дійсно має
учителював (викладав фізкультучим пишатися. Адже він один з найру) в Станиславові, написав книждавніших у країні. Студенти часто не
ку «Історія й теорія руханки», а роль
усвідомлюють, де навчаються та хто
фізичного виховання означив так:
в них викладає, а музей покликаний
«Руханка двигає націю з упадку».
піднести в їхніх очах авторитет коЗакінчення на 7 стор.
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Насамперед

 НАСТРОЇ

З піку популярності –
в піке?

Після року при владі президент
і його Зе-команда поступово втрачають підтримку
В Україні не лишилося політика з позитивним балансом
народної довіри. Навіть у лідера електоральних симпатій – президента Зеленського цей показник врешті
пірнув у «мінус». Українців, які схвалюють його діяльність, стало на 7–16% менше, ніж тих, що не схвалюють. Про це свідчать дані трьох різних соцопитувань,
проведених наприкінці червня.
Лише за останній місяць, згідлітика будуть міряти
но з результатами опитування Китією ж міркою, що й
ївського міжнародного інституту
«старих».
соціології (КМІС), керівник країни
А в Україні, так
втратив 9% народної підтримки.
вже склалося, нарід
Частка тих, хто схвалює його дії і
скупий на похвали
заяви, зменшилася з 47 до 38 відсодля політичних діячів чи державних
тків, а тих, хто не схвалює – зросла
органів. Більш хаз 37 до 45 відсотків.
«Різниця між часткою тих, хто
рактерною в оцінці їхньої діяльності
схвалює дії та заяви президента, та
є недовіра. Напричасткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною і
клад, дії Кабінету Містановила мінус 7 відсоткових пункністрів, як дослідив
тів», – констатували в КМІС.
КМІС, у травні-червні
Ще більшу глибину «провалля»
схвалювали 23-24%,
фіксують у Соціологічній групі «Рейа не схвалювали 59тинг». Діяльністю Володимира Зе61% опитаних. Дії Верховної Ради
ленського, за їхніми даними, задосхвалювали 21-22%, не схвалюваволені 36%, а незадоволені – 52%
ли 62-65%.
громадян. Цікаво, що ще півроку тоЩе радикальніші цифри демонму, в грудні 2019-го ці цифри були
струє «Рейтинг». Лише 8% українців
кардинально протилежні: 62% були
задоволені роботою Кабміну, 71% –
задоволені роботою глави держави
незадоволені. Лише 9% позитивно
і тільки 25% – незадоволені.
оцінили діяльність Верховної Ради,
76% – негативно. Роботою спікера
Для звиклого до артистичної
слави і, як подейкують, надто чутпарламенту Дмитра Разумкова заливого до рейтингів пана Зелендоволені 21%, а незадоволені – 51%,
ського, це тривожний дзвіночок.
діяльністю прем’єр-міністра Дениса
Шмигаля задоволені 9%, а 56% – неВін попереджає, що період сліпого
захоплення виборців його «свіжою»,
задоволені.
При цьому, майже дві третини
як державного діяча, персоною закінчується, і відтепер молодого пореспондентів оцінюють напрям руху

країни як неправильний і відзначають погіршення економічного становища за останні півроку. Лише за
останній місяць спостерігається падіння позитивних оцінок стану справ
у країні з 32 до 22 відсотків.
Про погіршення економічного
становища власної сім’ї заявила половина опитаних, майже 40% сказали про відсутність змін, і лише 9%

лі голосувати за В. Зеленського –
34,6% (за даними «Рейтингу») і 36,6%
(за даними SOCIS); П. Порошенка –
11,4% і 20,9%; Ю. Бойка – 11,2% і 16%
відповідно. Причому, за інформацією Центру Разумкова, баланс довіри-недовіри до всіх трьох головних
кандидатів негативний: Порошенко
– мінус 60%, Бойко – мінус 45%, Зеленський – мінус 10%.

побачили покращення. У найближчі
півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% – відсутності змін, і тільки
17% – покращення.
53% опитаних остерігаються, що
економічна криза восени може настати через некомпетентність влади, а 32% вважають, що її причиною
буде коронавірус. Серед емоцій, які
найкраще відображають їхній стан,
41% назвали розчарування, 30% –
надію, 15% – сум...
Разом з тим, якби найближчим
часом відбулися вибори президента, то найбільше людей готові й да-

Парламентський рейтинг продовжує очолювати «Слуга народу», але
й вона добряче втратила за останніх
півроку: якщо у грудні її підтримували майже 48%, то зараз – менше 30%.
Однак найгірше для Зеленського і його «слуг народу», напевно, те,
що більше половини українців вже
не бачать переваги нової влади над
старою. 39% опитаних вважають,
що нинішня влада нічим суттєво не
відрізняється від попередньої, 16%
твердо переконані, що вона гірша,
і лише 38% впевнені, що влада Зеленського таки ліпша.

ський не знає, що робити», — повідає авторка.
Вона додає, що президент нікому не довіряє, хоче розставити своїх
людей на всі комітети і в ради директорів, не має ідеології і наполягає,
що все має бути зроблено миттєво:
«Він не вміє делегувати. Він ігнорує
свій уряд і діє напряму з міністрами та регіональними керівниками».
«Після низки необґрунтованих
кадрових рішень цієї весни, ця теорія виглядає все більш ймовірною»,
— зазначає Герінґ.
Вона вважає, що Зеленський
сильно почав, але не впорався з
різними інтересами, які суперечили один одному, кризою та важкими кадровими рішеннями. Відтак
четвертою причиною неуспішності
президента називає його власну наївність, жертвою якої він є.
У статті сказано, що Зеленський
перед президенством вже був відо-

мий і багатий, йому ця посада була
непотрібною. Але він балотувався в
президенти, щиро бажаючи виправити стан речей, аби, як говорив, його
діти могли жити в нормальній країні.
Експрем’єр Олексій Гончарук сказав,
що Зеленський змінився: той з яким
він починав працювати, і нинішній
– це двоє різних людей.
І остання причина – не підходить
для системи. «Неможливо змінити
Україну. Там усе продається, включно з депутатами…», – наголошує авторка і додає, що допоки роль грошей у політиці України не зміниться
— немає значення, хто президент.
«Одна річ є зрозумілою: шоу в
Україні триватиме, але чи буде Зеленський зіркою цього шоу – це вже
є іншим питанням. Натомість у Києві справи все більше виглядають
як рух у майбутнє назад», – висновується в статті.

Станіслав КРУК

 ДАЙДЖЕСТ

Не до сміху

або Чому Зеленський
не може бути успішним президентом
Днями американське видання «The National Interest» опублікувало аналітичну статтю Мелінди Герінґ з Атлантичної ради США, в якій вона
наводить п’ять причин, чому Володимир Зеленський неспроможний
бути успішним президентом. Авторка нагадує, що ще рік тому комік,
виграв вибори з рахунком 3:1, однак «зараз перед Зеленським — майбутнє, в якому зовсім не до сміху».
силлях щодо миру на Східній УкраїПерша причина, на думку аналітикині, полягає в тому, що Зеленні». Герінґ, однак, зауважує, що цій
ський — «слуга олігарха» Ігоря Котеорії бракує доказів і вона не бере
ломойського, якого звинувачують
до уваги повну некомпетентність,
яка зараз панує в Києві.
у виведенні з «ПриватБанку» шести
Третє: Зеленський – жертва
мільярдів доларів перед націоналівласної недосвідченості. До мизацією 2016 року. За рік перебуваннулого року він ніколи не посідав
ня на посаді Зеленський, як зазнаадміністративну посаду, ніколи не
чається в статті, «прийняв в обійми
олігархів» і не зробив нічого для пебув в уряді. Перший голова його адреслідування Коломойського, тоді як
міністрації Андрій Богдан знав, як
призначена недавно генпрокурорка
керувати офісом і легко «поганяв»
відкрила 24 кримінальні справи пропарламентом. «Поки Богдан був на
ти попередника Зеленського Петра
місці, все працювало в Києві. А пісПорошенка.
ля Богдана все почало валитись»,
— мовиться в матеріалі.
Друга причина — «російська маріонетка». Цього переконання давПосилаючись на свої джерено дотримуються члени української
ла, Герінґ пише, що Зеленський
діаспори і представники націоналісслухає чотирьох друзів: голову
тичних поглядів на Західній Україні.
свого офісу, двох чільних радниМовляв, «українська мова йому неків і голову СБУ. «Ніхто з них не
рідна, він не засуджує російського
розбирається в економіці чи попрезидента Путіна, коли трапляється
літиці. Коли люди з цього кола
нагода, і демонструє гнучкість у зуз ним не погоджуються, Зелен-

Підготував Серафим КУКУЛИН

Дані
про поширення
коронавірусної
інфекції
covid-19 станом
на 08.07.2020 р.

За даними Богородчанської
міжрайонної філії ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗУ»
станом на 08.07.2020 у Тисменицькому районі виявлено 252
лабораторно підтверджених випадки COVID-19:
м. Тисмениця – 30 (на 02.07 – 23)
с. Липівка – 6 (на 02.07 – 6);
с. Чукалівка – 14 (з них 1 летальний) (на 02.07 – 12);
с. Стриганці – 5 (5);
с-ще Лисець – 17 (13);
с. Братківці – 4 (з них 2 летальні) (3);
с. Вільшаниця – 4 (4);
с. Пшеничники – 13 (13);
с. Погоня – 9 (9);
с. Чорнолізці – 7 (з них 2 летальні) (4);
с. Старий Лисець – 10 (з них 2
летальні) (6);
с. Радча – 9 (8);
с. Клубівці – 3 (1);
с. Слобідка – 13 (12);
с. Посіч – 1 (1);
с. Одаї – 2 (1);
с. Драгомирчани – 3 (1);
с. Старі Кривотули – 8 (7);
с. Хом’яківка – 4 (3);
с. Марківці – 1 (1);
с. Милування – 1 (1);
с. Стебник – 1 (1);
с-ще Єзупіль (Єзупільська ОТГ)
– 5 (з них 1 летальний) (5);
с. Ганнусівка (Єзупільська ОТГ)
– 3 (1);
с. Черніїв (Івано-Франківська
ОТГ) – 14 (13);
с. Узин (Івано-Франківська ОТГ)
– 1 (1);
с. Підпечери (Івано-Франківська
ОТГ) – 2 (2);
с. Підлужжя (Івано-Франківська
ОТГ) – 4 (4);
с. Колодіївка (Івано-Франківська
ОТГ) – 1 (1);
с. Ямниця (Ямницька ОТГ) – 15
(12);
с. Сілець (Ямницька ОТГ) – 2 (з
них 1 летальний) (2);
с. Тязів (Ямницька ОТГ) – 1 (1);
с. Павлівка (Ямницька ОТГ) –
3 (2);
с. Клузів (Угринівська ОТГ) – 4
(1 летальний) (4);
с. Угринів (Угринівська ОТГ)
–16 (12);
с. Загвіздя (Загвіздянська ОТГ)
– 10 (з них 1 летальний) (9);
с. Підлісся (Загвіздянська ОТГ)
– 5 (5).
Загалом у районі на середу 08.07
був зареєстрований 251 випадок захворювання. На 2.07 кількість хворих складала 209 осіб, а на 22.06 –
174 випадки.

Про справи
Окреме приміщення
– для кривотульських
дошкільнят
За підсумками дев’ятого районного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування вже вшосте однією з переможців
стала Старокривотульська сільська рада (громада сіл Старі Кривотули та Красилівка).
Третього липня відбулося 31
ня. Крок за кроком – все вдасться»,
сесійне засідання Тисменицької
– розповідає депутат.
«Якісна дошкільна освіта є надрайонної ради, яке розпочалося з
вручення Дипломів переможцям
звичайно важливою базою підготовдев’ятого районного конкурсу проки дітей до Нової української школи.
єктів та програм розвитку місцевоЄ бажання розвиватися, висококваго самоврядування.
ліфікований кадровий потенціал, од-

«Дошкільна освіта – основа всебічного розвитку дитини» – назва
проєкту Старокривотульської сільської ради, автором та керівником
якої є депутат Тисменицької районної ради, директор ГО «СТАРТ» Володимир Васильович Цапай. «В школі
існує проблема з нестачею кабінетів,
тому в планах створення та належне обладнання класів для дошкільнят. Виділених коштів не вистачить
для повної реалізації задуму, тому
розробляються варіанти залучення
додаткових джерел співфінансуван-

нак, не вистачає матеріальної підтримки, – ділиться своїми думками директорка Старокривотульської
ЗОШ Ганна Лук’янівна Богак. – Тому
я надзвичайно вдячна, що на моє
прохання відгукнувся наш колишній
випускник, депутат районної ради
Володимир Цапай, адже саме він
є ініціатором та автором проєкту».
Метою проєкту є створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку шляхом реконструкції
колишньої будівлі виробничих майстерень під сучасні класи, які вкрай

необхідні в умовах відсутності дошкільного закладу на території села
та недостатній кількості навчальних
класів у Старокривотульській ЗОШ
І-ІІІ ступенів.
Старокривотульська сільська
рада здійснює загальне керівництво проєктом, формує робочу
групу для реалізації заходів проєкту, координує діяльність партнерів
проєкту, забезпечує фінансування
заходів проєкту в межах взятих на
себе зобов’язань, звітує перед Дирекцією конкурсу. «Цей проект був
визнаним одним з кращих. Заслуга
за перемогу належить Володимиру Цапаю, адже саме він доказував
в районній раді, що це необхідно,
– повідомляє голова Старокривотульської сільської ради Володимир
Миколайович Назарук. – Основний
крок зроблено – є проектно-кошторисна документація і, так би мовити,
перший транш на виконання робіт.
Якщо десь сільрада бачитиме, що
коштів не вистачає, то намагатимось
залучити додаткові бюджетні кошти,
аби виконати якнайбільше роботи».
Тисменицька районна рада забезпечує співфінансування заходів
проєкту, надає консультаційну підтримку.
Громадська організація «Старокривотульська асоціація розвитку
території («СТАРТ») здійснює проведення комунікативних заходів, моніторингу виконання заходів проєкту, готує презентаційні заходи,
забезпечує співфінансування заходів проєкту.
Тривалість реалізації проєкту
розрахована на чотири місяці, але
для повного переобладнання шкільної майстерні потрібно понад 200
тисяч гривень, і партнери вже зараз працюють над залученням додаткових коштів, аби спромогтися
здати в експлуатацію оновлене приміщення ще цього року.
Евеліна ГАВАДЗИН, студентка
кафедри журналістики ЧНУ
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«Контінентал Фармерз Груп»
розпочала збір ранніх зернових
На полях «Контінентал Фармерз Груп» стартували жнива. Збір ранніх
зернових в агрохолдингу розпочався з обмолоту озимого ячменю, на
черзі – озимі ріпак, пшениця, жито та яра пшениця. Усього під час першої хвилі збиральної кампанії в «Контінентал» планують зібрати врожай із загальної площі 102 тис. га. З них 23,2 тис. га становить озимий
ячмінь, 33,8 тис. га – озимий ріпак, озима та яра пшениця відповідно – 42,2 і 1,6 тис. га, а також із 1 тис. га аграрії зберуть озиме жито.

В Івано-Франківській області «Контінентал Фармерз Груп» збере ранні
зернові з площі 9,4 тис. га. У тому числі
592 га – у Тисменицькому районі. Тут
жнивуватимуть озимий ріпак на площі 534 га та озиму пшеницю на 58 га.
Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп» Георг фон Нолкен
так прокоментував цьогорічну збиральну кампанію: «Цей урожай для
нас дуже важливий та показовий, тому що він – перший, який ми і сіяли,
і збираємо в новому для себе форматі – як єдина об’єднана компанія
«Контінентал Фармерз Груп». Жнива стартували відповідно до наших
планів: на окремих кластерах погода
дозволила комбайнам вийти в поле
навіть на кілька днів раніше. Тривалі
зливи, які напередодні викликали в
аграріїв деякі побоювання, принесли,
однак, більше позитиву, ніж негативу,
адже вони сприятливо вплинули на
ярі культури. А окремі локальні ню-

анси, зумовлені погодними умовами,
вирішуються в робочому порядку й
у масштабі компанії ніяк не впливають на хід збирання».
Ефективній та злагодженій роботі під час жнив значно сприяють
оновлення технічного парку компанії, які протягом останніх двох років «Контінентал» здійснює завдяки своєму міжнародному інвестору
SALIC. Зокрема, придбані минулоріч
26 нових комбайнів CLAAS LEXION
770 на напівгусеничному ходу TERRA
TRAC відмінно показують себе на полях. Загалом протягом жнив компанія планує задіяти близько семи з
половиною сотень одиниць техніки:
93 власних та 50 найманих комбайнів, а також 600 одиниць вантажного
автотранспорту для вивезення врожаю. Власні елеватори «Контінентал
Фармерз Груп» повністю готові до
приймання зерна нового врожаю.
Ірина ПИСКУН

Як дозволяє погода –
ремонтують дорогу
Закінчення. Поч. на 1 стор.


Василь Гладун каже, що звертався з приводу ремонту доріг на своєму виборчому окрузі
(зокрема, й Тисмениця – Одаї) багато разів:
ще до теперішнього прем’єр-міністра Дениса
Шмигаля, потім до його наступника, кілька
разів до голови обласної ради. Якби Василь
Іванович мав на то час і натхнення, то міг би
упорядкувати свого роду «хроніку клопотань»,
як це робив свого часу один наш активний дописувач з села Красилівка.
Кілька клопотань з приводу дороги
С-091314 Гладун подав у лютому. А далі —
елементи епопеї. 28 лютого депутатові обласної ради на депутатське звернення від 18
лютого направляють відповідь за підписом
на той час виконуючого обов’язки голови ОДА
Віталія Федоріва, у якій йдеться про формування переліку об’єктів будівництва, в тому
числі доріг місцевого значення та про те, що
«буде розглянуто питання включення до нього (переліку – ред.) капітального ремонту зазначеної автомобільної дороги».
За клопотанням Гладуна, 25 лютого вже
обласна рада подала облдержадміністрації
лист щодо проведення ремонту все тієї ж дороги. Начебто, все складається сприятливо.
Але 13 березня виходить розпорядження облдержадміністрації з довгою назвою «Про
затвердження переліку об’єктів будівництва,
реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг кому-

Василь Гладун

нальної власності […] у 2020 році», де дорога
Тисмениця – Одаї не значиться. Як пояснено
аж в двох відповідях Гладуну (одну підписав
В. Федорів, іншу – перша заступниця голови
ОДА Марія Савка), «не передбачено проведення капітального ремонту вищевказаної автомобільної дороги». (Принагідно додамо, що
десь подібно показали «фігуру з трьох пальців» громадам двох Кривотул, попередньо обіцявши три мільйони на продовження початого торік ремонту).
До честі, Василь Гладун не припинив клопотати. У квітні уже під час сесії обласної ради
оголошує депутатський запит на ім’я очільників області, де пише, що до нього, як депутата,
вкотре звернулися жителі кількох населених

пунктів, аргументує й просить виділити кошти
на ремонт дороги. Врешті, Гладун добився позитивного вирішення питання. Нині ремонтом
опікується державне підприємство «Дороги
Прикарпаття», а підрядник, так виглядає, проводить ремонт якісно. Щоправда, відбувається
не капітальний, а так званий середній поточний
ремонт фрагментами. Але вже зараз, наголошує
Гладун, треба подбати про безпеку на дорозі.
До речі. За згаданим вище розпорядженням ОДА від 13 березня (за № 156) на ремонт
місцевих доріг за рахунок субвенції з держбюджету виділено більше 423 мільйонів гривень. Піде, як в сухий шутер.
З цієї суми вже спрямовано і освоєно 10
мільйонів на капремонт півтора кілометра дороги, що в документі фіґурує як «Березівка – Липівка», а фактично завдяки Віталієві Федоріву
відремонтовано дорогу в його рідних Братківцях.
(І молодець, що про рідне село подбав). П’ять

мільйонів мають освоїти на 800 метрів дороги
з центру Клузова до Угринова, три мільйони –
на капремонт 430 метрів з Угорників до Підпечер, за півтора мільйона зроблять 250 метрів на
під’їзді від Павлівки до Рибного, за мільйон –
150 метрів центральної дороги в Загвізді, а 400
тисяч вділили на 100 метрів дороги Побережжя
– Черніїв, але в Ганнусівці. Ото й усе в межах,
начебто, ще Тисменицького району.
Володимир ЗАНИК

Після написаного. Десь трапилося на очі,
що в соцмережах якийсь «фист знаючий» чоловік вписав, що будівництво дитсадка в Чорнолізцях заморожено. То неправда. За урядовою постановою, цього року знов виділено 4,5
мільйона, ще 450 тисяч складає місцеве співфінансування. Але наразі з так званого Державного фонду регіонального розвитку гроші
нікуди й нікому не надходили.
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До зустрічей у Карпатах

Мабуть, у пам’яті кожного туриста, котрий побував у Карпатах, залишаться спогади про цей чудовий край – відпочинок у горах і на полонинах, на швидкоплинних ріках та високогірних озерах, милування
сріблястими водоспадами, казковою флорою та фауною, унікальними дерев’яними церквами. Сюди треба додати самобутню культурну
спадщину, багатовікові традиції, побут і менталітет місцевого населення, релігійні та фольклорно-етнографічні свята, гуцульські весілля та ярмарки та ще смачну гуцульську кухню… Так що у вас знову і
знову виникатиме нестримне бажання ще не раз повернутися до цих
файних людей, на ці файні креси.
Сьогодні сервіс гостям надають
численні відпочинкові комплекси,
агентства, садиби «зеленого туризму»… Серед них і гостинні працівники
провідного туроператора Прикарпаття – приватного обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист».
Очолює його голова правління Іван
Васильович Парипа, який у ці прекрасні літні дні відзначає свій 60-річний ювілей, з чим ми його щиро поздоровляємо і бажаємо йому міцного
здоров’я, нових творчих здобутків і
довгих років щасливого життя.
Іван Парипа – надзвичайно обдарована Богом, батьками і природою
особистість. Народився він у старовинній Ганнусівці – «мальовничім селі під горою», як пишуть краєзнавці
– в простій хліборобській родині Василя Миколайовича та Ганни Михайлівни Парипів 7 липня 1960 року, саме
на свято Предтечі Івана Хрестителя,
що й дало йому це славне ім’я. Іван
Васильович часто буває у рідному
селі, де похоронені його батьки, тут
проживає його рідня, він з радістю
зустрічається з односельчанами, зі
своїми ровесниками та друзями.
З раннього дитинства Іван Парипа безмежно любить свою рідну землю і солов’їну українську мову, знає
справжню ціну хліба nf ціну важкої
праці. І під час тривалої розмови ми
говорили з ним про багато актуальних речей, у тому числі й про складну
філософію буття, про його безкінечну непередбачуваність, серйозні виклики і ризики... Як справжній патріот, він близько до серця сприймає
справедливу війну за незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність
держави, яка вже шостий рік продовжується на сході країни. Триває затяжна соціально-економічна криза,
яка відчутно знижує купівельну спроможність населення. Несподівано
виникла всесвітня пандемія коронавірусу і пов'язані з нею суворі карантинні обмеження, що також різко
знижують реальні показники туристичної галузі. А недавно ще й природа «підкинула» у західних областях України нечуване стихійне лихо
– через постійні інтенсивні грозові
дощі, град, зливи і повені, постраждали десятки населених пунктів, під-

топлені будівлі і присадибні ділянки,
зруйновані дороги, дамби, мости…
Але головною темою бесіди був
туризм, до якого більше чи менше мають стосунок обидва співрозмовники.
Свою трудову діяльність Іван почав
слюсарем з ремонту автомобільного транспорту. Після служби в армії
успішно закінчив Івано-Франківський
національний технічний університет
нафти і газу за спеціальністю автомобілі і автомобільне господарство.
Правда, він весь час вчиться, у 2002
році отримав у рідному університеті
диплом магістра державної служби,
менеджменту і економіки. Активно запозичує досвід старших колег, створив обласну ветеранську туристичну
організацію. Постійно вивчає світові
туристичні новинки і тенденції, бере
участь і в навчальному процесі факультетів туристичного напряму вищих
учбових закладів Івано-Франківська.
В «Івано-Франківськтуризм» І.
Парипа прийшов 1982 року, спершу
механіком, потім став головним інженером, а з 1992 року – начальником
автобази «Турист», яка тоді у трьох
підвідомчих автоколонах мала біля
сотні машин. Авторитетний, досвідчений керівник у 2004 році був призначений головою правління ПрАТ
«Івано-Франківськтурист». До речі,
туристична організація, яка сьогодні має юридичний статус приватного
акціонерного товариства, була створена ще на початку 1960-х років під
патронатом профспілок. Іван Васильович зі щирою теплотою згадує
своїх заслужених наставників і вчителів – Юрія Даниловича Шморгуна,
Степана Дмитровича Іванишина і Василя Остаповича Павлика.
Сьогодні після переоснащення і
модернізації закладів оздоровлення
й відпочинку з метою їх приведення
до конкурентного стану акціонерному товариству належать туристський
готель «Прикарпаття» (66 місць) в
Івано-Франківську та два лікувально-оздоровчі комплекси, які на літній
період функціонують як дитячі заклади санаторного типу – «Верховина»
(300 місць) в однойменному гірському селищі і «Карпатські зорі» (150
місць) у місті Косів. На цій основі
досягнуто економічної стабільності,
зростає зайнятість населення, під-

вищено результативність господарювання та зміцнення фінансового
стану акціонерного товариства, регулярно наповнюється державний і
місцевий бюджети сплатою податків
і зборів, – підсумовує Іван Парипа.
Правління акціонерного товариства і колективи підвідомчих закладів роблять все можливе, щоб за-

безпечити культурний відпочинок і
повноцінне оздоровлення як дітей,
так і дорослих туристів, зробити його
цікавим і насиченим. Особлива увага
приділяється ветеранам й інвалідам,
учасникам бойових дій, пенсіонерам,
багатодітним сім’ям, сиротам та іншим соціально вразливим прошаркам населення.
Для дорослих туристів розроблено програми перебування туристичними групами та індивідуальні
маршрути, організовуються ділові
тури (конференції, семінари), тури

Ганнусівка — рідне село ювіляра

вихідного дня, створено різносторонню екскурсійну програму. Під час
будь-якої із запропонованих подорожей можна ознайомитись з історичними європейськими містами: ІваноФранківськом, Коломиєю, Галичем,
Яремчею, відвідати туристично-краєзнавчі центри Прикарпаття. Можна
скористатись автотранспортними послугами на будь-яку кількість місць.
Користуючись безвізовим режимом,
тут можна також придбати путівки
на відпочинок у багато країн світу.
Голова правління впевнений, що
запропонований широкий спектр туристичних послуг відповідає вимогам
будь-яких верств населення і забезпечує їх високоякісне та повноцінне
обслуговування. А персонал постійно
прагне урізноманітнити і вдосконалити популярні туристсько-екскурсійні програми і маршрути, По суті,
команда «Івано-Франківськтуристу»
– це молоді, креативні, динамічні спеціалісти, які прикладуть максимум
зусиль, щоб зробити відпочинок кож-

екскурсійної системи, надання певних пільг для організації туристичної роботи, гарантія надійної безпеки туристів…
Розповідаючи землякам про ювіляра, уродженця Ганнусівки Івана Васильовича Парипу та його справу, з
приємністю додамо, що за багаторічну працю та розвиток, за вагомий
внесок у розвиток соціального туризму ПрАТ «Івано-Франківськтуризм» є
лавреатом всеукраїнських конкурсів
«Кришталевий лелека» та «Тріумф».
А Іванові Парипі Указом Президента
в серпні 2018 року присвоєно високе
звання «Заслужений працівник сфери
послуг України», він нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник
туризму» і «Профспілковою відзнакою» Федерації профспілок України.
Про нього, нинішнього голову
правління акціонерного товариства,
як про спокійного, врівноваженого,
відповідального і далекоглядного
керівника і господаря, дуже порядну,
чуйну та доброзичливу людину, яка

ного комфортним, безпечним і незабутнім; уважні до найменших дрібниць, буквально до всіх побажань
клієнтів. На кожному підприємстві
створено доброзичливу атмосферу і
гідний догляд, найкращі умови для
оздоровлення і відпочинку.
На жаль, повторимося, через пандемію коронавірусу для туристичної
сфери нині вкрай складні часи.
У 2019 році з ініціативи президента ПрАТ «Укрпрофтур» Сергія Стрільця
відбулося об’єднання у єдину виробничу організацію з повною фінансовою
самостійністю Івано-Франківського і
Львівського обласних профспілкових
туристських структур. І за згодою обох
колективів очолювати їх спільну діяльність було доручено Іванові Васильовичу Парипі, що значно розширило
його функції і масштаби діяльності.
Але це вже тема іншої статті…
Усвідомлюючи свою високу
відповідальність, Іван Васильович
з ентузіазмом каже, що правління
акціонерного товариства розробило і здійснює обґрунтовану стратегію розвитку соціального туризму на
Прикарпатті. Принагідно компанія та
партнери сподіваються, на справедливий погляд Івана Васильовича, на
більш предметну участь держави в
процесі повноцінного розвитку туризму. Так, основними напрямами
державної політики повинні стати
збереження туристичного потенціалу
і розвиток її інфраструктури, вдосконалення нормативної бази, залучення
інвестицій і створення економічних
умов для стимулювання туристсько-

вміє згуртувати колег навколо себе і
поставлених перед ними виробничих
завдань, добре відгукуються президент «Укрпрофтуру» Сергій Стрілець
і його попередники – Петро Слободян та Віктор Западня.
Іван Васильович – людина глибоко віруюча, і Господу дякує за свої
життєві успіхи.. Разом з дружиною
Світланою Василівною з гідністю виховали сина Олега і дочку Христину,
з радістю прийняли у свою сім’ю невістку Любу і зятя Василя, з лагідністю виховують дорогих для них внуків Софію, Назара й Анну. Як бачимо,
славний рід Парипи продовжується!
Підсумовуючи нашу тривалу бесіду голова правління ПрАТ «ІваноФранківськтурист» Іван Парипа зі щирою приязню й оптимізмом запрошує кожного з нас: «Сподіваємось на
швидке побачення з вами, шановні
туристи та екскурсанти. Карантинні
обмеження закінчаться, а тому – до
нових зустрічей у Карпатах!».
Іван ГАВРИЛИШИН, член Національної
спілки журналістів України

Від редакції.

Свого часу автор нарису працював відповідальним секретарем Міжвідомчої комісії профспілок України з
туризму та екскурсій, членом колегії
- начальником відділу кадрів і організаційної роботи республіканського
профспілкового туризму (нинішнього «Укрпрофтуру»); прес-секретар громадського територіального земляцтва
«Тернопілля».

Офіційно
Пшеничниківська сільська рада
Тисменицького району Івано-Франківської області
/чергове засідання тридцятої сесії сьомого
демократичного скликання/
РІШЕННЯ
Від 25 червня 2020 року

село Пшеничники

№4-30/2020

Про встановлення місцевих податків
та зборів на території Пшеничниківської
сільської ради на 2021 рік
Керуючись ст. 143 Конституції
України, відповідно до Податкового
кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI та змін до нього, пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59
Закону України від 21.05.1997р. №
290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення
місцевих податків і зборів та ставки
акцизного збору на території Пшеничниківської сільської ради, сесія
сільської ради вирішила:
1. Установити на території Пшеничниківської сільської ради:

— єдиний податок;
— податок на майно;
— плата за землю;
— транспортний податок;
— акцизний податок;
2. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2021р.
3. Затвердити положення про
місцеві податки і збори:
3.1. Положення про єдиний податок згідно з додатком 1.
3.2. Положення про податок на
майно згідно з додатком 2.

Затверджено
Рішенням Пшеничниківської сільської ради чергового засідання 30 сесії
VII скликання від 25 червня 2020 року №4-30/2020
Ставки земельного податку
— На землі резервного фонду
За земельні ділянки, норматив– 0,4%,
ну грошову оцінку яких проведено,
— На землі загального користування – 0,4%.
незалежно від місцезнаходження,
для фізичних і юридичних осіб (%
За земельні ділянки за межнормативної грошової оцінки):
ами населених пунктів, норматив— Для ведення товарного сільну грошову оцінку яких не проськогосподарського виробництва,
ведено:
ведення фермерського господар— Для земель сільськогосподарства, для ведення особистого сеського призначення – 5%;
лянського господарства, підсобного
— На землі житлової забудови –
сільського господарства, для індидля юридичних осіб – 5%, для фізичвідуального та колективного садівних осіб (в тому числі і ФОП) – 5%;
ництва, для городництва, для сіно— Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 5%;
косіння і випасання худоби – 0,4%;
— На землі житлової забудови –
— На землі лісогосподарського
для юридичних осіб – 0,1%, для фізичпризначення – 0,1%;
них осіб (в тому числі ФОП )– 0,1%;
— На землі водного фонду – 5%;
— Для будівництва та обслугову— На землі промисловості – 5%.
вання будівель торгівлі – 2%;
— На землі зв’язку – 5%;
— На землі лісогосподарського
— На землі енергетики – 5%,
призначення – 0,1%;
— На землі запасу – для юри— На землі промисловості для
дичних осіб та фізичних осіб – 5%;
юридичних осіб – 2%;
— На землі резервного фонду
— На землі енергетики – 2%,
– 5%,
— На землі запасу – для юри— На землі загального користування – 5%.
дичних осіб та фізичних осіб – 0,4%;

3.3. Положення про земельний
податок згідно з додатком 3.
3.4. Положення про транспортний податок згідно з додатком 4.
3.5. Положення про акцизний
податок згідно з додатком 4.
4. Рішення «Про встановлення
місцевих податків та зборів на території Пшеничниківської сільської
ради на 2019 рік» від 19 червня 2019
року № 3-25/2019, визнати таким, що
втратило чинність з 01.01.2021 року.
5. Дане рішення опублікувати в
газеті «Вперед».
6. Секретарці сільської ради Петелюк Г. М. надіслати копію рішення до Тисменицького управління ГУ
ДПС в Івано-Франківській області
для врахування при здійсненні адміністрування місцевих податків і
зборів.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
бюджету.
Сільський голова Дмитро ТИМЧУК

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1) на житлові будівлі — для юридичних осіб — 0,1%, для фізичних осіб
(в тому числі ФОП) – 0,1%;
2) на будівлі нежитлові – 0,5%
3) на будівлі торговельні – 0,5%
4) на будівлі транспорту та засобів зв’язку – 0,5%
5) на будівлі резервуарів, силоси, склади – 0,5%
6) на будівлі для публічних виступів – 0,5%
4) на будівлі сільськогосподарського призначення та інше – 0,005%
5) на трансформаторні підстанції та ГРС – 1,5%
Ставки єдиного податку
— для першої групи платників
єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
— для другої групи платників
єдиного податку — 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
Секретарка сільської ради
Галина ПЕТЕЛЮК
Примітка: з повним текстом рішення можна ознайомитися у Пшеничниківській сільській раді за адресою: с. Пшеничники вул. Шевченка, 9.

Оголошення Пшеничниківської сільської ради про проведення
конкурсу з визначення виконавця надання послуг з вивезення
побутових відходів на території сіл Пшеничники та Погоня
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Пшеничниківської сільської ради.
Україна, 77407, Івано-Франківська область, Тисменицький
район, с. Пшеничники, вулиця Шевченка, 7.
2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення Пшеничниківської сільської ради від 27.04.2018 року №4-16/2018
«Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території
села Пшеничники та села Погоня».
3. Місце проведення конкурсу: 77407, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Пшеничники, вулиця
Шевченка, 7. Дата: 11.08.2020 року.
4. Прізвище та посада, номер телефону особи, в якої
можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів: Тимчук Дмитро Євгенович — голова конкурсної комісії, сільський голова. Тел.: 050 3739672.
5. Кваліфікація, вимоги до учасників конкурсу:
5.1. Наявність матеріально-технічної бази.
5.2. Вартість надання послуг у гривнях.
5.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів.
5.4. Наявність працівників відповідної кваліфікації в
достатній кількості для надання послуг з вивезення побутових відходів.
6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що
визначають відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів. Орієнтовні річні обсяги вивезення ТПВ – 50 тонн.

7. Для участі в конкурсі учасник конкурсу надає на розгляд конкурсної комісії: заяву про участь у конкурсі; копії
установчих документів, завірені належним чином; документи, які засвідчують повноваження представника; інформацію послуг з критеріями та фінансовий стан.
8. Характеристика території, де повинні надаватися
послуги з вивезення побутових відходів: територія села
Пшеничники та села Погоня. Загальна кількість населення
с. Пшеничники – 1115 чоловік, кількість домогосподарств —
397. Перелік вулиць: Б. Хмельницького, Шевченка, Л. Українки, Вербова, Петрикова, Молодіжна, І.Франка, Загороди,
Зарінок, Лісова.
Загальна кількість населення с. Погоня – 126 чоловік,
кількість домогосподарств — 50. Перелік вулиць: Шевченка.
9. Характеристика об’єкта поводження з побутовими
відходами. Полігон твердих побутових відходів поблизу села
Рибне Тисменицького району, Івано-Франківської області.
10. Способи, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій. Заяви приймаються за адресою: 77407, Івано-Франківська область, Тисменицький район, село Пшеничники, вулиця Шевченка, 7.
Графік роботи: з понеділка по четвер з 08.00 до
17.15, п’ятниця з 08.00 до 16.00. Конкурсні пропозиції
учасників повинні подаватися особисто або поштою
конкурсній комісії у конверті, на якому зазначається
повне найменування і місцезнаходження організатора
та учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій –
10.08.2020 року до 17.15.
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Єзупільська селищна рада
об’єднаної територіальної громади
Тисменицького району
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від 30 червня 2020 року

смт. Єзупіль

Про встановлення ставок та пільг зі сплати
земельного податку на 2021 рік
Керуючись абзацами другим і
третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом
24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
І. Установити на території Єзупільської селищної ради об’єднаної
територіальної громади:
1) ставки земельного податку
згідно з додатком 1.
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надати відповідно до
пункту 284.1 статті 284 Податково-

го кодексу України, за переліком
згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
4. Рішення набуває чинності з
01 січня 2021 року.
Селищний голова Г.Є.КУШНІР

Про встановлення ставок та пільг
зі сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на 2021рік
Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом
24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
І. Установити на території Єзупільської селищної ради об’єднаної
територіальної громади:
1) Ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1.
2) Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до
пункту 266.4.2 пункту 266.4 статті

266 Податкового кодексу України,
за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
4. Рішення набуває чинності з
01 січня 2021 року.
Селищний голова
Г. Є. КУШНІР

Про встановлення інших податків та зборів
на території Єзупільської селищної ради
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010
року №2755-VI, пункту 24 частини 1
статті 26, статті 59 Закону України
від 21.05.1997р. № 290/97 “Про місцеве самоврядування в Україні”, з
метою встановлення місцевих податків і зборів на території селищної
ради ОТГ, селищна рада вирішила:
1. Затвердити Положення про
оподаткування єдиним податком
згідно з додатком 1.
2. Установити ставки єдиного
податку з розрахунку на календарний місяць:
— для першої групи платників
єдиного податку для всіх видів господарської діяльності, передбачених
для цієї групи, – 10 відсотків розміру
прожиткового мінімуму, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року;
— для другої групи платників
єдиного податку — 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
— для третьої та четвертої груп
єдиного податку застосовуються
ставки податку відповідно до пунктів 293.3 та 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.
3. Затвердити Положення про
оподаткування транспортним податком згідно з додатком 2.

4. Установити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень
за кожен легковий автомобіль, що
є об’єктом оподаткування відповідно статті 267.2. Податкового кодексу України.
5. Установити розміри (ставки) місцевого збору за місця для
паркування транспортних засобів встановити у розмірі 0,075 %
відсотка мінімальної заробітної
плати, установленої законом на 1
січня податкового (звітного) року за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої
діяльності.
6. Установити ставку податку за
земельні ділянки, які перебувають
у постійному користуванні суб’єктів
господарювання – 3 % від їх нормативної грошової оцінки.
7. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший
можливий спосіб.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію .
9. Рішення набуває чинності з
01 січня 2021 року.
Селищний голова Г. Є. КУШНІР
Примітка: з повним текстом рішення можна ознайомитися у Єзупільській
селищній раді ОТГ за адресою: смт Єзупіль, вул. Степана Бандери, 50.
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Мистецтво
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 МУЗЕЙНІ ТАЄМНИЦІ

І ніякі це не копії!

Знову ми в музеї Мистецтв Прикарпаття, що в Івано-Франківську,
– щоб відкрити для себе щось красиве, цікаве й нове. А нового
тут чимало. Адже до 40-річчя музею його працівники провели так
звану реекспозицію, тобто оновили й доповнили головну постійно
діючу виставку. Може, ви ще не встигли вивчити стару? Не біда.
Давнього тут теж доволі. Але скільки незнаного відкриється вам
на цій виставці тепер… Журналістові газети «Вперед» пощастило
бути першим відвідувачем музею після реекспозиції. Ексклюзивну
екскурсію спробуємо переповісти й вам. А наш уже звичний екскурсовод – завідувач фондів Віктор Доскалюк.
«Ми задумували часткову реекспозицію. Стовідсотково міняти її не було жодного сенсу. Навіщо забирати з виставки, скажімо, скульптури геніального Пінзеля чи якісь
інші особливо цінні й цікаві твори? – риторично запитує В. Доскалюк. — А чому усе ж
оновили виставку? Бо, найперше, хотіли показати людям те, що знаходилося в наших
фондах, а вартувало, аби бути представленим
на огляд. А, по-друге – маємо значні результати реставраційної і науково-дослідницької,
зокрема атрибуційної (атрибуція – опис твору – Ред.) роботи. Ці напрацювання можуть
бути цікавими глядачеві. Ну і третє — музей
відзначає 40-річчя».
В. Доскалюк розпочинає екскурсію зі
східної нави колишнього костелу, у якому
розташований музей, правої частини виставкової зали. Тут представлене зарубіжне,
західноєвропейське мистецтво. Першими
оглядаємо чотири твори італійських майстрів 16-17 ст., зокрема роботу, яка експонувалася й раніше, але тепер постає в новому
«світлі». Мова про картину знаменитого Ґвідо Рені (1575-1642 рр.), зображення Христа
«Це Людина». «До певного часу її вважали
копією, зробленою в 19 столітті, оскільки
напис на звороті зазначав «Студіон». І це
трактувалося як студії — навчальна робота-копія, — пояснює В. Доскалюк. – Але під
час реставрації й дослідження виявили, що
картина написана фарбами, які використовувалися власне в 16 столітті. А малювати
такими через триста років вже ніяк не могли». У процесі дослідження В. Доскалюку
трапилася мистецтвознавча публікація з
переліком та фотографіями західноєвропейських творів з колекції родини Шептицьких.
У списку була й ця картина Рені, а також
три інші, які нині може побачити відвідувач
музею. Отже, поруч із твором «Це Людина»
вперше представлені на огляд загалу по-

Анеля Чацька. Портрет молодії дівчини. Поч. 19 ст.

лотна теж відомих італійців — ліворуч Федеріко Бароччі (1535-1612 рр.) «Монахиня
з дитям», а праворуч Франческо Тревізані
(1656-1746 рр.) «Мадонна». Досі вони також
вважалися копіями. Четверта робота в цій

групі – зовсім недавно
відреставрована картина невідомого автора,
т. зв. «Морина з фігурами» – тобто морський
пейзаж із постатями.
На ній бачимо групу турецьких воїнів на березі Чорного моря. На
жаль, фрагмент роботи, де ймовірно міг бути підпис автора, втрачений, знищений часом

Федеріко Бароччі. Монахиня з дитям

чи іншими чинниками. Тож загадку авторства «Морини» ще доведеться розгадувати.
Усі ці, як виявилося, насправді оригінальні твори були вилучені російськими органами
з приватної колекції Шептицьких – з їхнього
родинного маєтку в Прилбичах. Потім зберігалися в т. зв. тимчасових фондах Російського музею як малоцінні копії. А звідти
працівники фонду, не надаючи їм особливого
значення і не розуміючи справжньої вартості, передали роботи в Івано-Франківський художній музей. Українські ж мистецтвознавці
вважали ці твори, як й інші понад два десятки картин з колекції Шептицьких, назавжди
втраченими. Згадана стаття, реставрація з
аналізом матеріалів, якими виконані полотна
та дослідницька праця В. Доскалюка звели
всі пазли в єдине, що й привело до важливого відкриття – це оригінали! І безумовно
перлини світового рівня, якими музей має
всі підстави пишатися.
У частині експозиції, присвяченій зарубіжному мистецтву, є ще чимало й іншого –
захопливого, цікавого. А згадане відкриття
далеко не єдине в арсеналі працівників музею Мистецтв Прикарпаття. Після довгої перерви тут знову експонуються т. зв. графічні
ведути – зображення з видами Риму. Це повтори з творів відомого італійського гравера
та архітектора, майстра архітектурного пейзажу Джованні Піранезі. Представлені роботи
майстерно виконані авторами до 1800 року,
тож і самі мають не абияку цінність.

Роботи італійських майстрів — верхній ряд. По центру — Ґвідо Рені «Це Людина»

Уперше глядач побачить живопис польсько-угорського художника позаминулого століття Ґези Розмуса, який у Львові закінчив гімназію і згодом навчався в Політехніці, а потім
тривалий час жив у Станиславові. Свій інтерес до історії українського народу, гуцульської
тематики виявляв у малярстві, прикладом чого є представлена в музеї робота «Довбуш».
В експозиції можна подивитися не лише
західноєвропейські живопис чи графіку. Єдиний, але справді вартий уваги, скульптурний
взірець на виставці «Полонянка» польськофранцузького митця Генріка Косовського молодшого (кінець 19 ст.). Раніше ця витончена
статуетка знаходилася в приватній колекції.
Очевидно, хтось із попередніх власників намагався відчистити її від бруду та пошкодив
покриття, вважаючи, що мідна поверхня потемніла від часу. Але насправді це олов’яна
скульптура, вкрита міддю та штучною патиною (спеціальним напиленням). І розчистка
її вимагає майстерності та розуміння. До му-

Генрік Косовський молодший. Полонянка

Невідомий автор. Портрет Едвіна Карла Вільгельма
графа фон Гакке

зею свого часу «Полонянка» потрапила дуже
ушкодженою, з численними подряпинами. Рука
полонянки втрачена назавжди, а от ангелика
вдалося встановити на місце. Фахівець високого рівня, реставратор музею Зеновій Крок
зробив максимум можливого, щоб повернути
скульптурі минулу привабливість.
Уперше після реставрації експонується
майстерний портрет невідомого автора, раніше атрибутований як «Портрет старого графа»,
19 століття. Тепер ім’я повернулося принаймні до зображеного, якщо не до автора. І вже
відомо, що на картині — німецький власник
земель та цукрового заводу, член націоналліберальної партії і Рейхстагу у 80-х роках 19
століття — Едвін Карл Вільгельм граф фон Гаке.
Очевидно, це ім’я ні про що нам не говорить.
Але людям, навіть зображеним на полотнах,
не пасує бути анонімами. А ще кожен такий
факт свідчить, що музей не є лише мертвою
колекцією творів мистецтва.
Тут ведеться цікава дослідницька робота,
малу часточку якої ми пізнали у цій короткій
екскурсії. Але наступні відкриття нас очікують
у другій «серії» променаду оновленою експозицією. Для інтриги лише скажемо: вона виведе на світло образи, які ви могли бачити в
знаменитому фільмі «Тіні забутих предків».
І відбудеться це вже у відділі сакрального
мистецтва.
(Далі буде)
Вероніка ЗАНИК
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Один з найкращих у своїй галузі

Закінчення. Поч. на 1 стор.


Другий розділ експозиції розповідатиме про відкриття у 1940-му році та становлення Станіславського
технікуму фізичної культури. Далі –
стенди, що ілюструватимуть 1960-70ті роки в житті закладу, наступним
буде розділ «Новий статус, і нарешті
«Коледж сьогодні». У музеї діятиме
й мультимедійне обладнання. На великому екрані ми зможемо показати відвідувачам фото та коротку
інформацію про наших випускників
– учасників Олімпійських ігор. А їх у
нас дванадцятеро, зокрема і такі, що
брали участь в Олімпіадах декілька
разів, скажімо, Роман Вірастюк, Тетяна Ляхович, Роман Лейб’юк, Надія
Діденко. Тут можна буде довідатися й про інші досягнення наших викладачів та студентів. А зараз в нас
навчаються діти – майстри спорту,
викладають майстри спорту міжнародного класу. До прикладу викладач Христина Юткіна два роки тому
стала бронзовою призеркою у спортивній ходьбі на чемпіонаті світу з
легкої атлетики в Китаї. Мала брати участь в Олімпіаді, яку, на жаль,
перенесли через пандемію. І таких
прикладів чимало.
— Очевидно, довелося «перекопати» чималий пласт історії, охопити
багато інформації. Мабуть, і сама
підготовка музею – окрема історія?
— Ми формували його не на порожньому місці. Хоча довелося і посидіти в обласному архіві, і попрацювати з нашим. У 2018-му вийшла друком моя книжка під назвою «Ті, що
двигають націю», де я приблизно на
сотні сторінок стисло розповів про
коледж. А поштовхом до її написання став такий випадок. Якось під час
моєї пари до аудиторії зайшов викладач, куратор тієї групи, яка саме
навчалася в мене. Зробив якесь оголошення своїм студентам – і пішов.
А я й запитую дітей: «Що ви знаєте
про свого керівника?» Виявилося,
фактично нічого. Зокрема не знали,
що він майстер спорту, один із найсильніших лижників СРСР, чемпіон
України, учасник збірної, наставник
успішних спортсменів… І насправді
ця ситуація була типовою. Бо у нас
викладає багато визначних людей
спорту, а студенти про це не знають.
З того часу я зрозумів, що ситуацію
варто виправити. А робота з архів-

ними матеріалами була справді дуже цікавою. Зокрема, довідався, що
один з викладачів, майстер спорту
з важкої атлетики Василь Стефурин

Директор коледжу Любомир Пасічняк

до першого класу йшов у Воркутинській школі. Тоді я почав розпитувати колегу, як так сталося, як він
опинився у Воркуті? Виявилося, його
батько був в Організації українських
націоналістів, і як оунівця його заарештували та ув’язнили. А маму,
бабусю, самого Василя та його молодшого брата вивезли на заслання. Коли я цю історію розповів на
сторінках книжки, колеги були дуже здивовані.
Наші студенти мусять знати, до
прикладу, що тут вчилися знамениті
Вірастюки. Що тренував їх Іван Шарий, який приїхав сюди працювати
після Київського інституту фізкультури, а родом він з Полтавщини. І
коли збирався сюди на роботу, мама бідкалася: «Куди ж ти до бандерівців їдеш?.. Вони тебе вб’ють!» Та
для нього Івано-Франківськ врешті
став рідним містом. Вірастюки ж казали, що Шарий для них був практично батьком.
Або ще один випадок, який стосується вже не викладачів, а студентів… Одного разу я спілкувався
зі старшокурсником, що закінчував
бакалаврат, Михайлом Харуком. При
розмові були вихованці іншої, не його, групи. Коли він пішов, я запитав
цих молодих людей, чи знають, хто
це був. Ну, як ви здогадалися, вони
не знали, що це перший з українців
чемпіон світу серед юнаків зі сноубордингу, наш земляк із Косівського
району. І те, якою працею він досяг

таких успіхів – вражає. З третього
класу хлопець їздив чотири рази в
тиждень на тренування за 60 кілометрів від дому – у Верховину. Дитина поверталася ввечері зимою настільки втомленою, що засинала в
транспорті, й, бувало, проїжджала
свою зупинку…. Чи один би закинув
це діло? А хлопець настільки хотів
займатися спортом, що готовий був
на все. І тому є результат. Він зараз
один з найсильніших сноубордистів України і має брати участь в зимових Олімпійських іграх. …Тобто
є що розповісти, є чим пишатися,
є багато прикладів, які мають великий виховний потенціал. Тому і
створюємо музей.
— Оскільки в коледжу ювілей,
розкажіть коротко, як же ж починалася уся ця історія тривалістю
у 80 років?
— У січні 1940-го прийняли постанову Станіславської обласної ради про відкриття технікуму фізичної
культури, а в червні аналогічне рішення надійшло від Ради народних
комісарів УРСР, з Києва. І цю дату
ми беремо за основу як момент заснування закладу. Хоча фактично він
відкрився 1 вересня. Директора й
двох заступників направили зі столиці. Це були випускники єдиного в
УРСР вишу, що готував викладачів
фізвиховання, Харківського інституту фізичної культури. Приміщення
для технікуму виділили на нинішній
вул. Шухевича, 22, а навпроти, де зараз стадіон, були кар’єр і цегольня.
Тоді набрали приблизно сотню перших учнів. Але в 1941-му почалася
війна. Директор та викладачі пішли
воювати. Заклад закрився. Та в 1944
році місто зайняли радянські війська. Повернувся той же директор
– Володимир Шаренков. І невдовзі
розпочалася робота з відновлення
технікуму. Було важко з набором,
важко з викладачами, присилали
людей зі сходу… У перші роки в закладі навчали ігрових видів спорту – волейболу, баскетболу, футболу, була гімнастика. Пізніше ввели
плавання, але не мали басейну, тому
діти навчалися на міському озері,
на якому відгородили територію. А
отам, де зараз є вишка для стрибків,
зробили п’ять плавальних доріжок.
У 1968 році здали будівництво
навчального корпусу, який бачимо

нині на вул. Мазепи. Наступним звели басейн, а після нього – манеж. У
різні часи тут культивувалися різні
види спорту. Був період на початку
60-х, коли на доброму рівні викладався бокс, бо був спеціаліст-викладач. У 90-х ми мали потужну команду
з хокею на траві, з якою займався
Костянтин Дімітріаді — випускник
Львівського інституту фізкультури.
Почалося з того, що сюди приїхала
на тренувальні збори узбецька ко-

Викладач української мови та літератури
Михайло Верес

манда «Андижана» та займалася в
манежі технікуму. Талановитий викладач з дуже широким спектром
спортивних талантів К. Дімітріаді,
спостерігаючи за грою гостей, захопився нею і загорівся ідеєю розпочати підготовку хокеїстів і в нас.
Тодішній директор Віктор Геря підтримав ідею – і тут відкрили нову
спеціальність. За короткий час команда хокеїсток вже виступала не
лише на обласних, а й усеукраїнських змаганнях. Одна з гравчинь
Любов Фуштей створила в місті команду «Аускопрут-Роксолана», яка
брала участь у Європейському кубку
кубків. Шістьох випускниць технікуму, вихованок Дімітріаді, запросили
до збірної України. На жаль, через
фінансові проблеми у 1998-му спеціальність закрили. Був тут свого
часу і сильний гандбол – і теж забракло фінансування…
— А які спеціальності здобувають у коледжі нині?
— Почну з того, що тут працюють 15 циклових комісій – аналогів

кафедрам в інших вишах. Це комісії
і зі спортивних дисциплін, і тих предметів, яких навчають у старших класах школи та педагогічних вузах, як
от педагогіка, психологія і т. д. Щодо спортивних спеціальностей, то не
втрачають популярності ігрові види спорту. Окрім завжди улюбленого футболу, маємо нове відділення
– футзалу. У коледжу нині є команди
(чим далеко не кожен такий заклад
може похвалитися) і з футзалу, і з баскетболу, і з волейболу, які виступають
на чемпіонатах України. У франківському «Урагані», що належить до
найсильніших футзальних команд
України, є й наші випускники. Один з
нинішніх студентів грає в «Урагані-2»
і його запрошують до національної
збірної в його віковій групі.
Щодо інших видів спорту, то тут
працює циклова комісія з гімнастики. Окремо – із зимових видів спорту, де викладають дуже сильні фахівці, майстри спорту. Маємо силові
види – бокс, штангу. Потужно стоїть
одна з найбільших легкоатлетична
«кафедра». Є у нас чудові викладачі
неспортивних предметів, серед яких
мушу назвати Заслуженого вчителя
України, викладач анатомії Алісу Загоруйко, яку досі згадують випускники як непересічного педагога.
Навчається у нас понад 600 студентів. Маємо і стаціонарне, і заочне відділення. Готуємо бакалаврів та магістрів. Приймаємо учнів
після 9-го класу та тих, хто здобув
повну загальну середню освіту. Після нашого коледжу стають не лише спортсменами, а й мають право
викладати в школах предмет фізкультури. Наш освітній заклад діє
як структурний підрозділ Національного університету фізичної культури
і спорту України. Ми даємо найвищу
спортивну освіту, яку лише можна
отримати в Україні. Тут є й добра матеріальна база, і високий викладацький рівень, і загалом жваве цікаве
життя, включно із самодіяльністю,
навіть театром. Тому при бажанні
студента коледж стане надійним
добрим стартом для успішного дорослого життя. І саме час подавати документи на іспити та вступ до
Івано-Франківського коледжу фізичного виховання.
Розмовляла Вероніка ЗАНИК
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Рекомендації щодо
профілактики отруєння
дикорослими грибами

ОГОЛОШЕННЯ
Тисменицька міська рада оголосила відкриті електронні торги з метою продажу нежитлової нерухомості — стоматологічної поліклініки комунальної власності міста. Торги оголошено в електронній торговій системі ProZorro.Продажі,
тож охочі можуть подавати свої пропозиції.

Досвідчені грибарі знають, що в травні-червні з'являється чимало грибів в
лісах та на узліссях, на лугах та пасовищах, в садах тощо. Однак, чи всі вони
є безпечними для вживання?
Враховуючи сприятливі умови
для росту грибів, з метою запобігання отруєння дикорослими грибами, рекомендуємо вживати штучно вирощені печериці та гливи, що реалізують в
магазинах або ж на спеціалізованих
ринках, де здійснюється ветеринарносанітарний контроль. В жодному разі не купувати гриби, що продаються
вздовж автомобільних шляхів та на
стихійних ринках.
Якщо ви, все ж таки, пішли до лісу
за грибами, необхідно знати наступне:
ніколи не збирайте сумнівні чи
невідомі вам гриби;
не збирайте перезрілі або недозрілі гриби, у яких нечітко виражені характерні ознаки;
не збирайте гриби, що ростуть поблизу промислових підприємств, шосейних і залізничних доріг, сміттєзвалищ,
адже вони накопичують радіоактивні

та токсичні речовини, а також солі важких металів;
не беріть до рук отруйні гриби та
гриби, які ростуть поруч з отруйними;
не використовуйте поліетиленові
пакети для збору грибів;
уважно перевірте зібрані гриби перед приготуванням страви або заготівлі;
не вживайте сирі, червиві, ослизлі й зіпсовані гриби;
якщо гриби не вдалося приготувати одразу, необхідно зберігати їх у холодильнику, але не більше доби;
перед приготуванням гриби необхідно добре промити та декілька разів
щонайменше тричі, відварити у підсоленій воді (зливати відвар, оскільки
він є найнебезпечнішим), протягом 30
хвилин;
готові страви з грибів слід вживати в день приготування або зберігати до наступного дня в холодильнику,

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського
обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність.
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павлівка по вул. Гагаріна в с. Ямниця, Ямницької сільської
ради об’єднаної територіальної громади
Івано-Франківської області.
В процесі здійснення планованої
діяльності передбачається нове будівництво берегозакріплювальних споруд
(габіонів) правого берега довжиною 72
м, тип кріплення – габіонна підпірна стінка.
Місце провадження планованої діяльності розміщене на території земель
села Ямниця (вул. Гагаріна) Ямницької
сільської об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області.
2. Суб’єкт господарювання.
Ямницька сільська рада об’єднаної
територіальної громади код за ЄДРПОУ
04356461, 77422, Івано-Франківська обл.,
Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Галицька, 36, тел. +38 (03436) 53-286.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Управління екології та природних
ресурсів Івано-Франківської обласної
державної адміністрації, 76014, вул.
Сахарова, 23а, м. Івано-Франківськ,
контактна особа Пліхтяк А.Д. тел/
факс: (0342)52-61-50, е-mail: main@
eco.if.gov.ua

4. Процедура прийняття рішення
про провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде: Дозвіл на
виконання будівельних робіт, що видається Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Івано-Франківській області.
5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з
моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання,
що передається для видачі висновку з
оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі
(у тому числі в електронному вигляді)
та усно під час громадських слухань із
внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 05.08.2020 р. об 11:00, в примі-

обов’язково в емальованому чи керамічному посуді;
гриби не слід вживати дітям до
12 років, вагітним та жінкам, що годують грудьми, людям похилого віку, людям з захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
Якщо після вживання грибів ваше самопочуття раптом погіршилося
або ви зауважили ознаки отруєння у
своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, біль у животі, галюцинації) — негайно зверніться за медичною
допомогою!
Тисменицьке районне управління
Головного управління
Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській області
щенні Ямницького ліцею, 77422, ІваноФранківська обл., Тисменицький р-н, с.
Ямниця, вул. Галицька, 55.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності.
Управління екології та природних
ресурсів Івано-Франківської обласної
державної адміністрації, 76014, вул. Сахарова, 23а, м. Івано-Франківськ, контактна особа Пліхтяк А.Д., тел/факс:
(0342)52-61-50, е-mail: main@eco.if.gov.ua
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження
і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.
Управління екології та природних
ресурсів Івано-Франківської обласної
державної адміністрації, 76014, вул. Сахарова, 23а, м. Івано-Франківськ, контактна особа Пліхтяк А.Д., тел/факс:
(0342)52-61-50, е-mail: main@eco.if.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 71 аркуші.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час,
з якого громадськість може ознайомитися з ними.
Ямницька сільська рада
об’єднаної територіальної громади,
77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Галицька,
36, тел. +38 (03436) 53-286, контактна
особа Крутий Роман Анатолійович з
08.07.2020 р.

До відома жителів Ямницької сільської ради об’єднаної
територіальної громади та суб’єктів підприємницької діяльності
23 червня 2020 року Ямницькою сільською радою
об’єднаної територіальної громади було прийнято рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2021
рік, а саме:
– рішення Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, на 2021 рік».
– рішення Ямницької сільської ради об’єднаної
територіальної громади «Про встановлення інших
податків та зборів на території Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади на
2021 рік».

– рішення Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Ямницької сільської ради
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік».
– рішення Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади «Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку на 2021 рік».
З текстами рішень можна ознайомитись:
— в мережі Інтернет на офіційному сайті Ямницької сільської ради ОТГ yamnytsya-otg.if.ua;
— в приміщенні Ямницької сільської ради ОТГ за адресою: с. Ямниця, вулиця Галицька, 36.

Опис об’єкта продажу
Місце розташування об'єкта: Івано-Франківська область, м. Тисмениця,
Площа Ринок, 14.
Характеристика об'єкта оцінки: нежитлове приміщення стоматологічної поліклініки загальною площею 91,5 м2; площа забудови — 125,4 м2.
Земельна ділянка під об'єктом продажу: 2625810100:01:035:0915.
Правовий статус об'єкта: власність територіальної громади (Тисменицька міська рада).
Стартова ціна об’єкта: 543 198, 00 UAH (без ПДВ)
Крок аукціону: 5 431,98 UAH
Розмір гарантійного внеску: 54 319,80 UAH
Розмiр реєстраційного внеску: 944,60 UAH
Пропозиції учасників для участі в електронних торгах приймають до 26
липня 2020 року 19:38 год., шляхом заповнення екранної форми в електронній
торговій системі ProZorro.Продажі. Доступ до системи здійснюється через авторизовані електронні майданчики.
Електронні торги у системі ProZorro.Продажі відбудуться 27 липня 2020
року о 12:54 год.

Чукалівська сільська рада повідомляє:
– Про проведення громадських слухань щодо розроблення детального
плану території земельної ділянки площею 0.2875 га в с. Чукалівка урочище
"Об'їзна" (власник Гергелюк Тарас Богданович), цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови,
які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку). Громадські слухання відбудуться
13.07.2020 р. о 13.00, у приміщенні Чукалівської сільської ради.
– Про проведення громадських слухань щодо розроблення детального плану території земельної ділянки Павликівської Олександри Михайлівни, площею
0,2858 га, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі в с. Чукалівка урочище "Біля міського кладовища". Громадські слухання
відбудуться 13.07.2020 р. о 13.30, у приміщенні Чукалівської сільської ради.
Відповідно до ст. 79/1 Земельного кодексу України земельна ділянка може
бути об’єктом цивільних прав виключно з моменту її формування та реєстрації
речового права на неї. Враховуючи наведене, рекомендуємо Якимчуку В.І. звернутися в Чукалівську сільську раду протягом 30-ти денного терміну для оформлення правоустановчих документів відповідно до чинного законодавства на
земельну ділянку, яка знаходиться в с. Чукалівка Тисменицького району ІваноФранківської області, кадастровий номер 2625888301:02:002:0910, категорія —
землі житлової та громадської забудови, цільове призначення 03.10 - Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних
будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяіьності, пов’язаної з
отримання прибутку), загальною площею 0,74 га.
У разі не оформлення правоустановчих документів на земельну ділянку,
яка знаходиться в с. Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області, кадастровий номер 2625888301:02:002:0910, загальною площею 0,74
га, виконавчим комітетом Чукалівської сільської ради буде прийнято рішення щодо поділу вказаної земельної ділянки та виставлення на земельні торги
відповідно до чинного законодавства.

Угринівська сільська рада ОТГ повідомляє
про процедуру розгляду та врахування пропозицій
громадськості до проекту плану зонування території
населеного пункту с. Клузів
Тисменицького району Івано-Франківської області
У зв’язку з карантином зауваження, пропозиції, заперечення приймаються
протягом місяця з дня опублікування в газеті на електронну форму за адресою:
https:forms.gle/WswRpQEyoeR9Hfyi7 або на офіційному вебпорталі Угринівської
ОТГ (www.ugrunivotg.com.ua) в розділі оголошення.
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По горизонталі: 1. «Справжня
… сувора» (вислів Сенеки). 7. Точне
відтворення чого-небудь. 8. Дикий
гірський баран. 12. Маленька ящірка. 13. Навігаційний прилад для вимірювання швидкості руху судна. 14.
Найбільше місто Об’єднаних Арабських Еміратів. 17. Деталь струнного
музичного інструмента. 18. Тради-

ційна французька здоба. 20. Топлене
свиняче сало. 23. Богиня землі та
родючості в народів Малої Азії. 24.
Марка чеської вантажівки. 25. Кокетування. 26. Чоловіче ім’я. 30. Заглибина в стіні. 31. Очеретяне перо.
32. Давньослов’янський бог кохання. 35. Кругла дерев’яна інкрустована шкатулка. 36. Тропічна отруйна

 УСМІХНІТЬСЯ
Чому люди, які живуть на прожитковий максимум, встановлюють нам
прожитковий мінімум?
***
Дружина хвалиться чоловікові:
– Михасику, нарешті я таки привчила кота ходити в туалет на газетку!
– Ти б ще навчила його чекати, поки я її дочитаю...
***
Після ухвалення поправок у російську конституцію.
– Ну, буде Путін при владі до 36-го
року, а далі що?
– 37-й!
***
З кулінарного форуму: "Як дізнатися
коли зіпсувався сир з цвіллю?"

***
Лайфхак: якщо до вас приїхало багато гостей і вам ніде їх покласти на ніч,
візьміть побільше горілки і вони самі
знайдуть собі місце.
***
– Привіт, донечко! Ну як дісталися?
Як там Серьожа?
– Спить він, мамо... Добралися з
горем навпіл...
– Спить?! А що так? Знову боявся
летіти в літаку і випив пляшку коньяку?
– Як завжди... А потім ще боявся їхати в автобусі по гірському серпантину, боявся розмовляти з турками, боявся увійти в море, боявся піти
на вечерю...

 АРТ-НОВИНКА

Вишуканий альбом на
вірші Іздрика
Третього липня київський гурт LILOVIY презентував мініальбом «Тільки рай», створений на основі інтимної лірики
нашого земляка, калушанина Юрка Іздрика — культового
письменника, культуролога і музиканта, засновника літературного часопису «Четвер».
Це вже другий альбом інді-гурти його можна за поситу, організованого три роки тому
ланням https://youtu.be/
Оленою Ковернік (дебютний «НаwKtr_mdFkjY.
зивай» побачив світ минулого літа).
Він складений з п'яти пісень: «Тільки рай», «Хто скаже їй крім мене»,
«Мурмотіння», «Amnesia» та «Сонце
за вікнами». Всі вони різні за своїм
характером, але в кожній присутня
тема кохання.
В альбомі, як відзначається
у повідомленні агенції SOLARIS,
розширюється спектр емоцій, а
музичний матеріал дещо ускладнюється: ламкі ритмічні викрутаси дивовижно переплітаються з
фольковими мотивами. Він записаний в «ArtSound Studio» та
на «Kaska Records», а послуха-

жаба. 37. Портовий вантажник. 40.
Щит Зевса. 41. Німецький фізик. 43.
Вітряниця.
По вертикалі: 2. Сорт яблуні.
3. Супутник Юпітера. 4. Шахова фігура. 5. Плід пальми. 6. Сітка для
стрибання. 9. Дрібний друкарський
шрифт. 10. Швидкісне кінознімання.
11. Місто в Полтавській області. 15.
Управителька жіночого монастиря.
16. Місто в Польщі. 18. Тимчасове
житло. 19. Спеціальний головний
убір для захисту голови та шиї. 21.
Озеро в Туреччині. 22. Одиничний
вектор. 27. Жіноче божество в шумерській міфології. 28. Київська княгиня. 29. Ріка в Україні та Румунії.
33. Зосередженість. 34. «… людина
– завжди чиясь дитина» (Бомарше).
38. Французький композитор епохи
романтизму, автор балету «Корсар».
39. Рід у кельтів. 42. Одиниця виміру електричного опору.
Відповіді на кросворд в № 22:
По горизонталі: 1. Антракт. 6.
Аруд. 7. Фірн. 9. «думок». 11. Бут.
12. Прага. 18. Плюс. 19. Парапет.
20. Таро. 23. Катет. 24. Стека. 28.
Огар. 29. Аксіома. 30. Мопс. 33. Жакан. 34. Боа. 35. Офорт. 38. Гриб. 39.
Тигр. 40. Кобеняк.
По вертикалі: 2. Неук. 3. Кліо. 4.
Ґанок. 5. Інарі. 8. Буран. 10. Урюк. 13.
Гуаш. 14. Апіолог. 15. Балетки. 16.
Септима. 17. «боїться». 21. Кап. 22.
Ікт. 25. Рака. 26. Пітон. 27. Кофр. 31.
Танго. 32. Афера. 36. Жито. 37. Гиря.
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Гороскоп на тиждень
(з 13 по 19 липня)

Овен

Не витрачайте час даремно —
бесіди з непотрібними людьми
і посиденьки після роботи ні до
чого не приведуть. Також, намагайтеся давати оточуючим
про себе мінімум інформації, оскільки вона
може зіграти проти вас. Уникайте великих
покупок. Наприкінці тижня вас чекає приємне романтичне знайомство.

Телець

Терези

Внутрішньо Терези будуть дуже напружені. Вам
обов'язково потрібно знайти спосіб розслабитися. На
роботі ви будете голосно заявляти про
свої амбіції. Прикладіть всі зусилля, щоб
бути першими і кращими в усьому, чим
ви займаєтеся. Не бійтеся купити щось
дороге, якщо ви зробите покупку в цей
час – то річ прослужить вам дуже довго.

Скорпіон

Наступного тижня у вас буде достатньо натхнення та
сил, щоб не просто робити
свою роботу, а стати в ній
ентузіастом і новатором. Ви звернете на
себе увагу начальства і ваші зусилля будуть оцінені з гідністю. Але є невелика
умова — ви повинні грамотно витрачати
свої сили, щоб не вигоріти швидше часу.

Скорпіонам потрібен відпочинок. Надлишок роботи лише погіршить ситуацію. Вам
варто виділити декілька днів
на відпустку. Повірте, прогулянки і нові
місця зарядять вас новою енергією. Фінансів вистачить вдосталь і на подорожі, і на все, що ви вирішите придбати.

Завзятість, сила й енергійність,
властиві вашому знаку, дадуть
можливість долати гори у всіх
сферах свого життя. Однак, не
слід забувати про обережність і почуття
міри. Тиждень несприятливий для дієт,
занять спортом, туризму і поїздок — краще залишайтеся вдома і побережіть себе.

Тиждень для Стрільців може
здатися трохи непередбачуваним. У вас можуть виникнути
проблеми в сім'ї і на роботі. Не засмучуйтеся, через деякий час все пройде. У середині
тижня робота буде йти добре, вам все буде
вдаватися. Також тиждень вдалий для шопінгу. Порадуйте себе новим і модним одягом.

Наступні сім днів Раки будуть відчувати зрадницьку
втому. Не засмучуйтесь, вам
просто потрібен відпочинок.
Візьміть відпустку, а якщо немає такої
можливості — то позачерговий вихідний, і займіться тим, що дійсно любите
— це допоможе відновити енергію і сили.

Козероги наступного тижня в
поганому настрої і всіляко будуть зачіпати оточуючих. Ви будете чинити трошки необдумано. Втім не
варто займатися самоосудом. На вихідних
ви будете сповнені сил, так що вам захочеться зробити вдома генеральне прибирання та всі справи, які у вас накопичилися.

Головну небезпеку для Левів
несуть лукаві люди. Будьте обережні в спілкуванні, і не поспішайте відкривати душу навстіж
всім поспіль. Швидше за все, на роботі є
«доброзичливці», які претендують на ваше місце і вашу репутацію. Вам заздрять,
але це не привід уникати всіх. Вихідні проведіть з перевіреними роками друзями.

На початку тижня Водоліїв
чекає можливий емоційний
удар. Ви загубитесь у власних мріях, і навіть найпростіші завдання стануть для вас важким
випробуванням. Вам потрібно зібрати
всі сили в кулак, зателефонувати до
найближчих друзів, зустрітися з ними
і заспокоїтися.

Новий тиждень принесе Дівам зміни. Якщо ви запланували подорож, то цілком ймовірно, що в цей період у вас
виникне новий захоплюючий роман. Відносини з керівництвом та колегами покращаться, вам можуть запропонувати підвищення зарплати, або ж запропонують
цікавий високооплачуваний проект. Не
бійтеся брати на себе відповідальність.

Тиждень для Риб принесе
безліч дрібних проблем, які
обов'язково треба вирішити.
Можливо, ви витратите багато
сил і енергії, які вже не повернуться. Знайдіть
час для себе: подумайте про відпочинок,
здоров'я і будинок. Астрологи рекомендують
Рибам більше бувати на свіжому повітрі, не
вживати в їжу шкідливих продуктів, уникати
фізичного та емоційного перенапруження.

«Для мене цей альбом — звернення до таких понять, як кохання,
час, — каже солістка, автор ідеї і музики, лідер гурту Олена Ковернік. —
Все наше життя складається з ритуалів, які наповнюють нас сенсом. За
їх допомогою людина організовує
свій особистий простір і творить.
Наш мініальбом — це відображення наших ритуалів від першої композиції «Тільки рай», яка символізує
створення героями персонального
Едему, до останньої «Сонце за вікнами» — своєрідної мантри, за допомогою якої ми звертаємось до світла,
що його прагнемо…».
Цього літа гурт також презентуватиме анімаційний кліп на головний трек альбому "Тільки рай".
Режисером, автором сценарію та
художником-постановником кліпу

є Андрій Щербак — режисер анімаційної стрічки «Причинна» за мотивами однойменної поетичної балади Тараса Шевченка, що отримала
численні нагороди на українських
та міжнародних фестивалях. У своїй
новій роботі він створив загадковий
постапокаліптичний світ — порожнє
покинуте місто, в якому розгортається історія кохання. (Тизер можна
подивитися за посиланням https://
youtu.be/0p41veknWsI).
А почути наживо новий альбом
нагода буде менше, ніж за місяць.
2 серпня LILOVIY зіграє у Чернігові
на фестивалі «Зелена сцена». А 6
серпня гурт презентуватиме «Тільки рай» у київському клубі Docker
G Pub.

Близнюки

Рак

Лев

***
– Щось шашлик у вас несмачний,
м'ясо не жується зовсім.
– А ви масочку зніміть...
***
Чомусь біла нитка, якою з'єднані
нові шкарпетки, завжди виявляється
міцнішою, ніж нитки, з яких зроблені самі шкарпетки.
***
Розмовляють дві подруги:
– А звідки в тебе такий перстень?
– Хлопець на пам'ять подарував.
– Що за хлопець?
– Не пам'ятаю...
***
– Ось думаю, що б мені такого взяти
з собою на море, щоб на пляжі всі просто очманіли?!
– Лижі візьми!
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Діва

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

Марко НИЧИТАЙ-СЛУХАЙ

Продаю

 Засоби захисту рослин, насіння, добрива, мікродобрива. Тел.: 096 596 47 74.
 Велосипеди імпортного виробництва б/у; плитку газову, електричну духовку;
причеп до мотоблока. Тел.: 066 654 17 07.

Різне

 Потрібна доглядальниця за пристарілою жінкою в Німеччині на 3 місяці. Заробітна плата — 1100 євро (без знання мови); 1400 — зі знанням мови. Тел.:
067 973 94 31 Марта.
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 НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
 Жаби стиха покумкують — на дощ,
голосно кричать — на хорошу погоду, мовчать — перед похолоданням.
10 липня — сіногній, Самсона
 Якщо йтиме дощ, то буде негода
сім тижнів — аж до бабиного літа.
11 липня
 Якщо зозуля перестала кувати —
зима прийде рано.
 Вечірній ліс тепліший за поле —
на дощ.
12 липня — Петра і Павла
 Якщо на Петра один дощ — врожай непоганий, два — добрий, а три
— багатий.
 Як на Петрів день спека, то на
Різдво мороз.
15 липня — Фотія
Якщо з'явилися жовті листочки
на деревах — на ранню осінь і зиму.

 ПОГОДА
У понеділок, 13 липня
— дощ. Температура
вночі: +11°С, вдень:
+18°С. Вітер північнозахідний 5 м/с.
У вівторок, 14 липня
— дощ. Нічна температура: +11°С, денна:
+18°С. Вітер північнозахідний 4 м/с.
У середу, 15 липня —
без опадів. Температура вночі: +13°С, вдень:
+20°С. Вітер північнозахідний 5 м/с.
У четвер, 16 липня –
без опадів. Нічна температура: +14°С, денна: +22°С. Вітер північно-західний 6 м/с.
У п’ятницю, 17 липня
— дощ. Температура
вночі: +16°С, вдень:
+21°С. Вітер північно-західний 4 м/с.
Прогноз погоди подано за
Інтернет-сайтом
gen.gismeteo
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Віват!

Освітянам Тисмениччини таланить
на добрих та мудрих керівників, вправних
управлінців. Восьмого липня святкує
півстолітній ювілей голова районного
комітету профспілки працівників освіти
та науки
Іван Євгенович КОГУЧ!
Колектив відділу освіти, директорський
корпус, профспілковий актив району здоровлять нашого профспілкового лідера, мудрого
та розважливого порадника, надійного товариша, зразкового сім’янина з Днем народження!
Ми пишаємося і високо цінуємо тісну співпрацю в захисті трудових та соціальних прав освітян, щоденним внеском, який Ви
робите у справу розвою освіти та зміцнення профспілкових осередків. У Вашій
особі завжди знаходимо мудре слово поради та підтримки, принциповість та
людиноцентричність, патріотичність та незаангажованість, педагогічний такт та
життєвий дотеп... Зичимо Вам, Іване Євгеновичу, ще зо п’ять десятків щасливих
та радісних років, невичерпної життєвої енергії та родинного затишку, справжніх
друзів та вдячних членів профспілки! Підтримуємо Ваші зусилля по збереженню
єдності, примноженню профспілкових лав району та новоутворених громад. З
роси, Вам, і води, дорогий ювіляре, на довгії та многії літа!
Колектив відділу освіти

З ювілеєм!

Педагогічний колектив Павлівського ліцею
Ямницької сільської ради ОТГ
вітає з 50 літнім ювілеєм учителя історії,
голову профспілкового комітету
працівників освіти Тисменицької РДА
Івана Євгеновича КОГУЧА.
Дзвінкосяйним гомоном ознаменував ваш день народження ювілейну дату та поставив відзнаку на вашому
календарі життя. Прекрасні 50 років – щедрий урожай
клопіткої освітянської праці, буйний цвіт пройдених тисяч стежин, втілених сотень задумів, подоланих десятки
вершин. Учитель, профспілковий лідер, сільський депутат, краєзнавець – це ви, Іване
Євгеновичу, вимощуєте свою життєву дорогу вагомими здобутками, працелюбством,
мудрістю, виваженістю, активною громадською позицією, щирим патріотизмом та
любов’ю до рідної землі. Ваші учні несуть у світи істину знань, яку ви уміло передаєте не одному поколінню, з них формується свідома молодь, справжні професіонали
своєї справи та фахівці. Ваша лепта освітнього процесу в розвитку національного виховання є домінуючою серед учнів нашого ліцею і заслуговує на визнання та подяку!
Шановний наш ювіляре! Хай доля завжди буде щедрою до Вас та збереже
міцне здоров’я, дарує безмежне людське щастя, невичерпну енергію, життєве
довголіття. Бажаємо професійного зросту, удачі у всіх ваших справах. Ви наполеглива, доброзичлива, щира і чесна людина. Тож хай сторицею повертається
добро, яке Ви щодня даруєте людям. Сімейного щастя, Божого благословення
Вам і Вашій родині на довгі роки!

Поздоровляємо з ювілеєм!

Мешканку с. Красилівки
Ганну Степанівну ФРЕЙНАК
щиро й сердечно вітають чоловік Іван та вся родина
з її святковою ювілейною датою.
У Ваше свято тішимося разом з Вами та бажаємо,
щоб Господь дарував відзначити ще не один ювілей у доброму настрої, при силі, міцному здоров’ї! Бажаємо, щоб
легко ладналася усяка справа, щоб біди-негаразди обходили Ваш дім сотою дорогою, щоб лише радісні звістки
ставали на порозі, у домі було затишно, в коморі – багато!
Нехай життя тішить ясними світанками, тихими вечорами! Благословення Вам з неба, поваги від людей і всяких
благ на многії літа!

 КУХНЯ ПАНІ СТЕФИ

Зеленець

Хочу вам розказати про «Зеленець» – це щось середнє між омлетом і пляцком.
Робиться просто, швидко. І корисне як не знати що, і дуже добра страва для таких
«травоїдних», як я. Я дуже люблю зеленину, і весна-літо – це для мене найщасливіший час. Є стільки всього смачного! Рукола така, рукола сяка, любисток, м’ятка,
кріп, петрушка, кінза, шпинат… А ще купа найріжніших салаток. Одним словом – рай.
Отож на бритванку 20 на 20 см
треба: 5 яєць, 1 ложка густої сметани,
1 ложка бринзі, 1 ложка кукурудзяної і
1 ложка пшеничної муки, на кінець ножа порошку до печення, сіль, перець,
мускатний горіх, імбир мелений, кмин,
пластівці чилі.
Але головне – великий букет всілякої зеленини в довільній пропорції.
Я взяла: любисток, кріп, петрушку, кінзу,
зелену цибульку, молодий часник, руколу, трошка м’яти, шпинат, пору.
Зелену цибульку і пору порізала
дрібно (білу і зелену частини) і кинула
на пательню з ложкою олії, трохи підтушкувала. Додала в пательню порізаний шпинат і ще трошка підтушкувала.
Поки тушкувалося – порізала решту зеленини досить дрібно. Яйця ви-

била в миску, розколотила із сметаною,
приправами, обидвома видами муки й
порошком до печення.
Додала до яєчної суміші зеленину
порізану й ту, що підтушкована, бриндзю й усе добре вимішала.
Бритванку застелила пергаментом,
вилила суміш, розрівняла – і в руру на
180°С і на хвилин 15 (щоб схопилося й
ледь підрум’янилося по краях).
Ось і все – пряний, корисний, смачний пляцок-омлет готовий. Смакує сам
або зі сметаною, або з якимось іншим
сосом. Такої порції вистарчить на сніданок для двох здорових хлопів або для
більшої кількості делікатних панянок.
Публікується за інтернет-сайтом
https://panistefa.com/

Вітаємо з ювілеєм!
Іванові АРТЕМОВИЧУ – 60

Власне 10 липня відзначає свій
ювілей добре знаний не лише в Тисменицькому районі Іван Михайлович
Артемович, депутат Тисменицької районної ради третього (1998-2002 рр.)
та п’ятого (2006-2010 рр.) скликань,
Івано-Франківської обласної ради четвертого і шостого скликань (відповідно, 2002-2006 і 2010-2015 років),
удостоєного Почесного звання «Заслужений працівник промисловості
України» (2007 р.).
Уся трудова діяльність уродженця села Рип’янка Калуського району пов’язана з Тисменицьким районом. Після закінчення в 1982 році Львівського державного університету імені І. Франка Іван Артемович був направлений на роботу на Поберезький завод пресових
агрегатів. А вже понад 30 років, з 1989-го він працював на різних керівних посадах в хутрофірмі «Тисмениця», у тому числі – генеральним директором акціонерного товариства.
На жаль, в силу ряду зовнішніх обставин масове хутрове виробництво в
Тисмениці на знаній хутрофірмі згорнулося… Однак в цей непростий час хочеться побажати Іванові Миколайовичу міцного здоров’я, твердості й сили духу, невичерпної енергії, сімейної втіхи, добрих і вірних друзів. Варто згадати, що
незважаючи на труднощі І. Артемович завжди надавав допомогу та підтримку
десяткам і сотням краян, установам і організаціям соціальної сфери, зокрема
Тисменицькій школі. Мабуть неможливо, чи й не варто публічно перераховувати ті добрі справи, які вчинив нинішній ювіляр, правдивий християнин Іван, бо
добро щиро роблять не для земної прослави…
Хай доля буде прихильною до Вас, Іване Миколайовичу. Любові та радості! На многая літ!

Поздоровляємо!

Із радісною особистою датою – ювілеєм –
начальника служби в справах дітей
Тисменицької районної державної
адміністрації, нашу краянку
Оксану Григорівну МОЗДІР
вітають голова, депутати й виконком Чорнолізької сільської ради, а також депутат ІваноФранківської обласної ради Василь Гладун.
Нехай цей день принесе багато натхнення
на цілий рік, квітів, усмішок, щирих побажань, приємних дарунків! А надалі стелиться Вам широкий і легкий життєвий шлях, на якому зустрічатимуться добрі
люди, вірні друзі, відбуватимуться яскраві незабутні позитивні події! Бажаємо,
щоб рідний дім був місцем тепла й затишку, повнився любов’ю, комфортом, добробутом. А робота щоб приносила користь людям та задоволення Вам. Нехай
мріється й збувається, нові горизонти в житті відкриваються! Міцного здоров’я
Вам і рідним! Та щоб клопоти й смуток не затьмарювали над Вами світлої блакиті! Довгого благословенного віку!

Вітаємо!

День народження — свято особливе для кожного з нас. Воно сповнює кожного святковим настроєм,
радістю. Тож з цієї нагоди районна
рада та райдержадміністрація щиро
здоровлять:
ПЕТРУНЯК Тетяну Василівну,
13.07.1969 р. н., начальницю відділу
житлово-комунального господарства,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля;

ЯЦКІВ Марію Василівну, 14.07.1965
р. н., секретарку Хом’яківської сільської ради.
Хай доля намітить вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла.
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, мрії й думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедрая доля усміхалась не раз!

Український історичний календар
на липень-серпень2020 року
14 липня – 120 років із часу Віча
української студентської молоді у Львові, яке оголосило Декларацію боротьби
за самостійність України.
15 липня – 1005 років із дня смерті
Великого Київського князя Володимира Святославовича, хрестителя України-Руси.
15 липня – 610 років із Дня перемоги об’єднаних українсько-польськолитовських полків над військом Тевтонського ордену під Грюнвальдом.
16 липня – 30 років із дня прийняття Верховною Радою УРСР «Декларації
про державний суверенітет України».
19 липня – 75 років із дня смерті в
Лефортовській тюрмі о. Августина Волошина, президента Карпатської України.
21 липня – 113 років тому народився поет, вчений, археолог, заступник Голови Проводу Українських
Націоналістів Олег Ольжич (Олег Кандиба).
25 липня 1942 р. у Києві від рук гестапівців загинув керівник ОУН на Східній Україні Дмитро Мирон («Орлик»).

25.07.1920 р. – 100 років із дня
створення Закордонного уряду ЗУНРу
у Відні на чолі з Євгеном Петрушевичем.
26 липня – 155 років із дня народження графа Андрея Шептицького, єпископа
Станиславова, митрополита УГКЦ.
30 липня – 100 років тому в Празі відбувся з'їзд українців-військовиків, на якому
під керівництвом командира січових стрільців, полковника Євгена Коновальця було
створено Українську Військову Організацію
(УВО), нелегальну організацію на західноукраїнських землях, що відійшли до Польщі.
17 серпня – 775 років із часу перемоги галицького війська під орудою
Короля Данила над мадярами.
24 серпня – 275 років із дня загибелі Олекси Довбуша, славетного ватажка гуцульських опришків.
29 серпня – 80 років із дня смерті
Євгена Петрушевича в Берліні.
30 серпня – 100 років із дня першого з'їзду УВО у Празі.
Упорядкував Михайло ФРЕЇК,
завідувач МК «Дем’янів Лаз»

