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Усе, що ви робите, – робіть з любов’ю,
або не робіть узагалі
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ
ТИЖНЕВИК ПРИКАРПАТТЯ
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Рекомендована ціна

Джерело у міському
парку відкрили!
Якщо зберіг батьківську пісню,
дерев десятки посадив
і вичистив криничку в лісі –
то не даремно в світі жив.

Івано-Франківська
оптика

“Зір”

пропонує

комп’ютерну
діагностику та підбір окулярів.
Адреса: м. Долина,
вул. Грушевського,1Г,
Приміщення банку "Національний кредит".

7-07-01,
097-820-53-17

Запис за т.

16 грудня купуємо

за Київськими цінами шиньйо-

ни та волосся від 30 см.
Сиве та фарбоване від 42 см.

З 9.00 до 15.00 год.
стрижка безкоштовно.
Купуємо годинники: в жовтих корпусах на запчастини,
старі, наручні, механічні (вибірково). Адреса: ТЦ “Гермес”,
перукарня 2 поверх.
Т. 050-262-40-48

КУПИМО!!

старі предмети
побуту:

креденси, бамбетлі, ліжка,
шафи, вози, жорна, скрині,
посуд, одяг та всякі дрібні речі

цеглу:

польську, австрійську вживану.

В необмеженій кількості
Т.

0962469085

В рамках проекту «Кожна краплина має
значення» за ініціативи Громадської організації «Центр підтримки та розвитку реформ» спільно з Долинською спеціалізованою школою-інтернатом 7 грудня відбулося
урочисте відкриття джерела, що в міському
парку поблизу кафе «Вітерець».
Долина, яка має тисячолітню історію, завжди потребувала води. В давнину, коли
люди жили в старій частині міста, з водою
була проблема. Ось чому кілька століть
тому тут зробили цей величний став, призначення якого було слугувати резервом
для водопостачання міста і салін. Кажуть,
що напувають озеро водою 7 джерел. Тож
сьогодні місцева влада охоче намагається відновити всі ці джерела, які виконують
таку корисну функцію – дають місту воду.
За підтримки ПРООН та компанії «Кокакола» наше місто отримало шанс відновити два джерела. Громада Долини разом з
керівництвом міста пильно стежили за проходженням всіх робіт та
думали-гадали: ну коли ж відкриття? Усі, хто причетний до такого проекту, доклали великих зусиль, щоб джерело в парку набуло
красивого вигляду та щоб довго-довго напувало людей цілющою
водою.
Ще з вересня почалися основні роботи – навчання на спеціальних семінарах учнів, збір коштів у громади та виконання основних
робіт щодо ремонту й дизайну. Небайдужі люди підтримували цей
проект, допомагали та пильно стежили за процесом. І ось, нарешті, у середу, джерело офіційно відкрите. Учні школи-інтернату
разом з педагогічним колективом підготували цікаву урочисту частину. А розпочалося все з цікавого танцю старшокласників, які не
злякалися холоду та чудово виступили на пірсі озера. Настоятель
монастиря, що на Ясній горі села Гошева о. Дам’ян попросив Божого благословення і освятив джерельну воду, щоб вона була цілющою та лікувала від усяких недуг. Спочатку він розповів притчу,
а потім поблагословив усіх, хто приклався до цієї доброї справи.
Ведуча, учениця 11 класу Христина Зелінська чудово вела
програму. Їй допомагали й інші учасники дійства – учні школиінтернату, які змусили усіх присутніх з захопленням спостерігати
за церемонією відкриття. Музичними дарунками потішили лауреат
всеукраїнських конкурсів «Прикарпатські передзвони», «Сонячна
перлина» Галина Курус, Мирослава Ружевич та квартет школи. З
цікавістю спостерігали глядачі за театральною постановкою учнів
7 та 4 класів «Шлях до джерела» під керівництвом Ніни Мелешко,
розповівши про цінність живої води.
Міський голова Долини Володимир Гаразд подякував усім, хто
долучився до реалізації проекту, а також поділився планами на
майбутнє: «Тепер я можу з впевненістю сказати, що кожна краплина має значення, адже благоустрій цього джерела складався із
краплинки праці кожної людини, яка допомагала протягом всього
процесу реалізації. Я хотів би подякувати всім, хто брав участь
у проекті: директору Громадської організації «Центр підтримки та
розвитку реформ» Сергію Гаргату, підприємцям, особливо Петру
Корбуту, волонтерам, зокрема Руслані Гаврилків, муніципальній
програмі врядування та сталого розвитку, а також педагогічному
колективу спеціалізованої школи-інтернату та учням, які приклали
чимало зусиль, щоб організувати це свято».
Привітали долинян зі святом представники ПРООН Вікторія
Кравчук та Оля Осауленко.
Продовження на стор. 4

2,00

грн.

Вельмишановна громадо!
Шановні голови та депутати
місцевих рад!
Шановні працівники органів
місцевого самоврядування!

Щиро вітаю Вас із Днем місцевого самоврядування!
Дозвольте висловити слова вдячності за сумлінну працю,
непомірний ентузіазм й усвідомлене почуття підвищеної відповідальності. Ваш професіоналізм, компетентність, неоціненний досвід є тією міцною основою, яка, незважаючи на всі
труднощі, дозволяє розвиватися місцевому самоврядуванню
на Прикарпатті, якнайкращою та найповнішою мірою сприяти реалізації інтересів і потреб громади.
Вірю, що спільними зусиллями нам вдасться відійти від існуючої в країні практики декларацій та перетворити органи
місцевого самоврядування на реальні й дієві центри організації та управління територіальними громадами, які стануть
надійною опорою демократичного розвитку Української держави.
Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров’я, довгих років
життя, родинного затишку, злагоди, миру та добробуту.
Нехай Божа милість супроводжує Вас у повсякденному житті, додає невичерпної енергії, сили духу у самовідданій праці
на благо громади й нашої держави!

Слава Україні!
З повагою,
Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич

Магазин “Світ техніки”

Новорічна акція!
З 12 грудня по 31 грудня.

Прийди та отримай знижку до 50%.
Детальні умови акції в магазині

Безкоштовна доставка в
межах міста.
Гарантійне та
післягарантійне
обслуговування.
Доставка товару
під замовлення.

Адреса: м. Долина,
вул. Грушевського, 30а.
Т.

2-90-92

Шановні покупці!

Ми переступили грудневий поріг —
і наближаємося до відзначення таких
чудових свят як:
• День Святого Миколая,
• Новий Рік,
• свято Різдва Христового.
Для задоволення Ваших потреб
в кондитерських виробах запрошуємо
до тісної співпраці і просимо
заздалегідь, до 20 грудня 2011р.
подати замовлення на випікання.
І тоді Ваш святковий стіл буде
пишним і смачним.

З повагою, Василь Лисейко.
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"Дякую всім моїм односельчанам за довіру!"
я беру на себе. Однак, я сподіваюся, що
в майбутньому наші плани та дії будуть
більш організованими і з часом у нас все
буде добре.
- І ми на це надіємось та бажаємо Вам таких самих результатів. Скажіть, будь ласка, як
складаються Ваші відносини з
депутатами по мажоритарному
округу?
По мажоритарному округу в нас
депутатом обрані Голубка Ярослав Миколайович – начальник пенсійного фонду і Данилів Іван Іванович, який працює
в районній раді. Досить часто я звертаюся до них за допомогою, за порадою
і депутати мені допомагають, особливо
Іван Іванович, який мені ніколи не відмовляє, а завжди підкаже і розкаже.
- Дякуємо Вам за відповідь.
Віро Михайлівно, а чи задоволена сільська рада працею
дільничних міліціонерів?
Ще коли я працювала інспектором військового обліку, у Гошеві був
дільничим Афтанащук Володимир Миколайович. Коли ж прийшла на посаду
голови села, то проблем у нас з паном
Володимиром ще не виникало жодних.
Я можу передзвонити і попросити приїхати, він ніколи не відмовить, бо знає,
що наше село розташоване при дорозі
і багато є крадіжок, трапляються бійки.
Тож проблем немає, оцінка задовільна.
- Дякуємо Вам за оцінку. Нам
ще цікаво, як працюють комунальні служби у Гошеві?
З комунальними службами у
нас було дуже важко, до цього часу сміття з села взагалі не вивозилось. Але на
сьогоднішній день ми вирішуємо таке
питання та заключили договір з Болехівським ЖКГ і вже рік вивозимо сміття у
Болехів на сміттєзвалище.
- А яким чином Ви особисто
сприяєте розвитку культури, чи
спорту в селі Гошів і яка ситуація в галузях на сьогоднішній
день?
- Димид Богдана Василівна, завідуюча Гошівський клубом, дуже часто
проводить концерти та залучає мене до
участі в них. Проводяться концерти до
різних свят: до святого Миколая, до дня
матері, до Дня незалежності, до Різдвяних свят. Нещодавно брали участь у
районному святі – село приймало естафету під назвою «Барвистий килим

Долинщини», де нам передали естафету жителі села
Тяпче, а ми в свою чергу
передали жителям села
Кальна.
- У вашій прийомній, як сільського голови Гошева, завжди є
люди, чи визначені якісь конкретні
дні? З яких питань
жителі найбільше
шукають правду?
Прийомні дні – понеділок і четвер, але люди
приходять кожного дня за
допомогою і ми раді допомогти кожному. Найбільше
питань виникає з приводу
приватизації землі, жителям потрібно пояснити всі
деталі цієї справи.
- Скажіть, будь
ласка, Віро Михайлівно, нашим слухачам, якщо захочуть до Вас звернутися саме жителі
Гошева, за яким номером можна зателефонувати, щоб домовитись
про зустріч.
Робочий контакт у нас три-нуль
три-двадцять чотири, або три-нуль
чотири-нуль вісім.
- Ще у нас є таке цікаве питання стосовно благоустрою
села Гошів на майбутнє – які
тут плани?
Я б хотіла, щоб наше село було
чистим та охайним, так як у ньому знаходиться чоловічий монастир отців Василіан всесвітнього значення та жіночий
монастир Згромадження сестер Пресвятої Родини. В минулому Гошів займав
двадцять дев’яте місце по благоустрою,
але тепер ми на сьомому місці.
- Отож, результати дуже хороші! Підсумовуючи все вище
сказане, що б Ви записали в
свій актив за період перебування на посаді сільського голови
Гошева?
Зроблено за цей рік не дуже багато, але і не мало. Першим спільним завданням з депутатським корпусом було
закриття всіх нічних магазинів, так як

Гість но
номера

Віра Яремко:
Чудового сонячного дня, з хорошим
настроєм та позитивними емоціями до
нас завітала прекрасна і чудова жінка
Віра Михайлівна Яремко – сільський голова Гошева.
Доброго дня всім жителям Долинського району, моїм односельчанам,
вітання працівникам сільської ради Гошева!
- Дякуємо Вам, Віро Михайлівно, за те, що до нас завітали.
Минув уже рік, як Вас було обрано сільським головою Гошева. Скажіть, будь ласка, нашим
читачам, з якою програмою Ви
йшли на вибори та що вже вдалося зробити?
На посаду сільського голови висунула мене партія «Наша Батьківщина», яку на той час очолював Романюк
Василь Іванович та одночасно був головою Долинської районної ради. Передвиборчої програми у мене не було, тому
що я не була впевнена, чи виберуть
мене місцеві жителі. Дякуючи всім односельчанам за їхню довіру, я була обрана
головою села Гошів.
- А чи були якісь труднощі
або несподіванки на посаді
сільського голови?
Як таких труднощів та несподіванок поки що у мене не виникало, тому
що дванадцять років я працювала в
сільській раді на посаді паспортиста та
знала про всі можливі проблеми села.
Деякі незначні труднощі звичайно були,
але з допомогою дружнього колективу
працівників та депутатів, я відчуваю підтримку та стимул до роботи.
- А як Вам працюється з депутатським корпусом сільської
ради?
На даний час у нас є шістнадцять депутатів. Депутатський корпус
– це досить молоді та енергійні люди,
які мені завжди допомагають та підтримують. На жаль, вони не так часто, як
потрібно, відвідують сесії, бо хтось працює, в когось інші поважні причини, але
загалом роботою депутатського корпусу
я задоволена.
- Тобто, як Ви можете оцінити
нинішній депутатський корпус?
В загальному, за їхню роботу
можна поставити задовільну оцінку. Але
дуже багато завдань, які має виконувати тільки депутатський корпус, чи ми,
спільно з працівниками сільської ради,
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село розташоване на території, де проходить центральна дорога державного
значення. Зроблено проект на вуличне
освітлення, який проходить експертизу
в місті Івано-Франківську на даний час.
Готуються технічні умови і проект на садочок і думаю, що до кінця року проект
буде готовий. Будемо просити районну
раду, щоб наш проект профінансували,
так як коштує він чималі гроші.
- Ну що ж, хочеться побажати
Вам тільки успіхів у цьому напрямку, щоб Ваше село і надалі
залишалося чистим та охайним. Щоб туристам було приємно приїжджати туди, гуляти
вулицями, а селяни завжди
ходили усміхненими і задоволеними! І на завершення – Ваші
побажання нашим читачам?
Хочу всім побажати міцного
здоров’я, щастя, родинного благополуччя, у сім’ях любові, тепла та доброти.
Так як скоро Новий рік і Різдво, то усіх
жителів хочу привітати зі святами, всім
доброї долі, смачної куті, веселих колядок!

Райвійськком Олег Пархоменко:

«Вже проявляється тенденція, що є більше бажаючих служити у
війську, ніж можемо їх набрати»

25 листопада відповідно до Наказу
першого заступника начальника Генерального штабу – Головнокомандуючого
Збройних Сил України військовим комісаром Долинського об’єднаного міського військового комісаріату призначено
підполковника Олега Миколайовича
Пархоменка. З нагоди його призначення на цю посаду наш кореспондент мав
зустріч з новопризначеним військовим
керівником.
- Пане підполковнику, вітаючи Вас
із призначенням на нову посаду, найперше надіюся ближчого офіційного
знайомства…
- Народився 10 вересня 1968 року в
Білорусії, в сім’ї військових. На той час
офіцерів через певний період переводили на службу в різні військові частини.
Так що наша сім’я мала чимало місць
проживання. Сталося волею долі так, що
навіть і в Долині проживали і я навчався
тут у п’ятій школі два роки. Якщо не зраджує пам'ять, це було у 1979-1980 роках.
До речі, я в перший день своєї праці на

посаді райвійськкома проїхався по місту,
намагався щось пригадати з того часу,
але місто змінилося до невпізнання.
Красиве, чисте, впорядковане…Але повернуся до біографії. Середню школу закінчив у Первомайську на Миколаївщині.
Опісля поступив у Кам’янець-Подільське
вище військово-інженерне командне училище. Закінчив його у 1989 році. Служив
спочатку у Німеччині, потім у Кемеровській області. Після розпаду СРСР виявив бажання служити в Збройних Силах
України. Проходив службу в Коломиї,
де тоді ще були військові частини. Далі
– служба у міському комісаріаті. Там у
військкоматі за 16 років прослужив на
всіх посадах командого складу. Прийшов
туди капітаном і завершив там службу
підполковником, перебуваючи на посаді
військового комісара.
- Ваше призначення на посаду військового комісара Долинського
міського об’єднаного
військового комісаріату було
для Вас несподіваним чи перед-

бачуваним?
- Згідно з нині діючими військовими вимогами передбачено через кожні
п’ять років проводити ротацію керівниківофіцерів. Тож недавно і зроблено це:
мене направлено на службу у Долину,
мого попередника Володимира Шаховця
– у Калуш, а калуського райвійськкома
переведено на службу в Коломию.
- Що скажете нашим читачам
про свій сімейний стан?
- Одружений, батько двох дітей. Дочка
14 років, навчається нині у Коломийському природничо-математичному ліцеї, а
сину – чотири роки.
- Ми зустрічаємося в час відзначення свята Збройних Сил
України. У зв’язку з цим що хочете адресувати через наш тижневик своїм колегам і всім, хто
причетний до його відзначення?
- День Збройних Сил України – це
свято багатьох людей. А в нинішньому
році воно особливе, адже це наша двад-

цята річниця. З нагоди двадцятої річниці Збройних Сил України щиро вітаю,
найперше, всіх ветеранів, які служили у
війську – чи це було в часи Радянського
Союзу, чи вже в нашій незалежній Україні. Особливі слова привітань і побажань
адресую з нагоди свята працівникам нашого військкомату, його ветеранам. Всім
вам, шановні, бажаю міцного здоров’я,
успіхів у праці, щастя в житті. Також, користуючись нагодою, хочу звернутись до
молоді. Пригадую, в роки моєї юності дівчата виявляли бажання одружуватись
лише з тими хлопцями, які служили в
армії. За моїми особистими спостереженнями, бачу, що бажання нареченихдівчат відновлюються: вони знову «тягнуться» до хлопців, які служили в армії.
Тому й зрозумілою є нинішня тенденція:
є щороку більше бажаючих служити у
війську, ніж можемо їх набрати. А це радує. Бо, значить, є кому захищати незалежну Україну, її народ, кожну сім’ю нашої держави.
Вів інтерв’ю В.Марчук
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В Івано-Франківську відзначали День місцевого
самоврядування

В Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування - це
професійне свято всіх,
хто працює в сільських,
селищних, міських, районних та обласних радах, хто
представляє багатотисячний загін народних обранців.

25 листопада 2000 р. в місті
Києві другий президент України Леонід Кучма надав закону
про місцеве самоврядування
офіційний статус. З цього часу
в нашій державі прийнято відзначати нове свято – «День
місцевого самоврядування».
6 грудня в Івано-Франківській
області також відзначали День
місцевого самоврядування. З
цієї нагоди в столиці Прикар-

паття, зокрема в музичнодраматичному театрі імені
Івана Франка організували
урочисте засідання. З усіх
районів і міст приїхали голови і депутати сільських, селищних, міських рад, аби почути слова вітань, вшанувати
кращих, побачити концерт.
Перед урочистою частиною
очільники обласної ради –
голова Олександр Сич і його
заступники – Василь Гладій
й Остап Дзеса організували
брифінг для місцевих масмедіа. Керівники облради
привітали усіх працівників
органів місцевого самоврядування зі святом, розповіли
про здобутки обласної ради
за минулий рік, окреслили
основні напрямки роботи на
майбутнє.
Потім розпочався концерт та
церемонія нагородження кращих. Всіх представників місцевого самоврядування області привітали голова облради
Олександр Сич та заступник
голови облдержадміністрації
Роман Струтинський. Ведучі та
учасники свята чудово організували концерт, музичними дарунками привітали всіх співочі,

танцювальні колективи нашої
області, які ніби змагалися у
кращих виступах. З їх допомогою у залі театру панувала
прекрасна атмосфера, сповнена хорошим настроєм від отриманих нагород та дипломів.
З нашого району на святі
були присутніми міський голова Долини Володимир Гаразд,
голова райдержадміністрації
Олександр Криницький, заступник голови районної ради
Микола Гуцуляк та сільські
голови району. Під час концерту нагороджували органи
місцевого самоврядування ІІ
обласного конкурсу проектів
та програм розвитку місцевого самоврядування, які подали
заявки на участь та стали переможцями. Нагороди отримали учасники і нашого району,
а це – Підлісківська сільська
рада з проектом «Дітям тепло
– школі вікно», Станьковецька сільська рада з проектом
«Реконструкція системи опалення і теплоізоляція будівлі
фельдшерсько-акушерського
пункту села Церківна», Новошинська сільська рада, яка виграла проект під назвою «Реконструкція місцевого стадіону

для виховання молодого покоління громади села Новошин
у
патріотично-спортивному
дусі», а також Кальнянська
сільська рада з проектом під
назвою
«Енергозбереження
та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом заміни вікон
та дверей в загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів в селі Кальна». А ще нагороду за активну
громадську позицію та високий професіоналізм отримала
секретар Витвицької сільської
ради Віра Січка. Вітаємо переможців та бажаємо ще більших
успіхів у досягненні мети.
В цілому, свято вдалося.
Представники органів місцевого самоврядування були сповнені вражень та позитивними
емоціями. Наступного року,
думаю, представники місцевого керівництва нашого району
покажуть ще кращі результати
та стануть прикладом для всіх
інших.
Мені залишається тільки ще
раз привітати всіх зі святом та
побажати натхнення і реалізації задуманого. Отож, нехай
щастить!
Ліліана Хомишин

Доповідь голови обласної ради Олександра Сича
з нагоди Дня місцевого самоврядування
(скорочено)
Шановні гості нашого свята!

Маю високу честь привітати всіх Вас
із Днем місцевого самоврядування –
державним святом, що підкреслює значимість існування цієї важливої інституції демократичного суспільства!
Дозвольте висловити кожному з Вас
щирі слова вдячності за сумлінну працю, ентузіазм й усвідомлене почуття високої відповідальності.
Сьогодні, в період переходу українського суспільства від тоталітаризму до
демократії, розвиток місцевого самоврядування є однією з основних і найболючіших проблем нашої держави.
Разом з тим, навряд чи можна виключно
совєтським минулим виправдати сучасний його жалюгідний стан. Муніципальна модернізація, що була проведена у
середині 1990-х рр., здійснювалася у
цілковито євразійському дусі, Основним
змістом тодішніх змін стали вибудована у відриві від територіальних громад
система органів місцевого самоврядування та корумпована система управління. Вони призвели до соціальноекономічного занепаду територіальних
громад.
Очевидно, що в сучасних реаліях
стара
авторитарна
номенклатурноолігархічна система влади об’єктивно
віджила себе. Це підтверджують, зокрема, й результати численних соціологічних досліджень. Вкотре наголошу
–близько 60% мешканців Прикарпаття
переконані, що більше повноважень
для вирішення соціально-економічних
проблем краю повинно мати саме місцеве самоврядування. Ці дані вказують,
що місцевому самоврядування громада
довіряє! І це – безпосередній результат
та виняткова заслуга вашої професійної
діяльності!
Ще одним висновком, який логічно

випливає із озвучених показників, є те,
що в суспільстві назріла нагальна необхідність переходу до європейської моделі розвитку місцевого самоврядування.
Нашим обов’язком є дати зрозуміти
вищим органам державної влади, що
розвинуте місцеве самоврядування – це
не лише надійний форпост демократії,
але й красномовне свідчення ефективної системи управління.
Що для цього необхідно?
В першу чергу – перейти від існуючої
практики декларацій та пустопорожніх
обіцянок до реальних, системних дій.
Час розмов уже минув!
Важливо якнайшвидше провести
адміністративно-територіальну реформу. Аналізуючи європейський досвід,
сам по собі напрошується висновок про
доцільність зменшення кількості рад.
Якби Україна орієнтувалася на європейську практику, то на свої неповних
46 млн. населення в порівняльній пропорції до названих країн повинна була б
відповідно мати трохи більше 7800 рад.
Натомість має їх більше 12000!
Якщо для порівняння взяти ІваноФранківську область, то цифри виглядатимуть ще рельєфніше. Так, на 1.5 млн.
населення Прикарпаття має 531 раду, а
для прикладу Литва на 3.3 млн. – всього
60 комун!
Зрозуміло, що в існуючих соціальноекономічних умовах український бюджет
просто не витримує такого навантаження.
Разом з тим, слід здійснити реальну
передачу повноважень на місця, удосконалити компетенцію органів місцевого
самоврядування. Для цього не потрібно
вкотре вигадувати велосипед. Доцільно
поетапно запозичувати позитивний досвід європейських держав, зокрема й
Польщі.
І, напевне, найголовніше. Якщо ми

вже ведемо мову про сучасне місцеве
самоврядування, то логічним продовженням місцевих рад мають стати їхні
виконавчі органи. Вважаю, що добре
себе в області зарекомендувала практика прямих виборів голови обласної ради
й одночасно голови її виконавчого комітету, яка відповідно до тодішнього законодавства була апробована в місцевих
виборах 1994 року.
Кожен з нас прекрасно усвідомлює,
що місцеве самоврядування ніколи не
буде самодостатнім, якщо воно не матиме належної фінансової основи. Станом
на сьогодні абсолютна більшість територіальних громад області є дотаційними,
а місцевий бюджет є цілковитим заручником державного бюджету. Адже це неприпустимо, що левова частка зібраних
на місцях податків спочатку спрямовується до центру, а потім місцевим керівникам не залишається нічого іншого, як
з протягнутою рукою їхати до Києва й
просити коштів.
Сьогодні, як ніколи важливо пробудити ініціативу органів місцевого самоврядування. Власне, це і є одним із ключових пріоритетів обласної ради чинного
скликання.
При цьому зауважу, що ми першими в
Україні розробили і прийняли Програму
розвитку місцевого самоврядування. Чи
не найважливішою її складовою та інноваційною частиною стало впровадження Конкурсу проектів та програм органів
місцевого самоврядування. За рік діяльності нам вдалося провести два таких
конкурси. Обидва вони були успішними.
У першому перемогу отримали 44 проекти й на сьогоднішній день всі вони вже
профінансовані. В другому конкурсі визначено 60 переможців. При цьому слід
наголосити, що ми удосконалили умови
проведення другого конкурсу, а зокрема
й збільшили розмір співфінансування з

обласного бюджету від 50 тис. грн. до 75
тис. грн.
Сподіваюсь, що конкурси проектів
та програм органів місцевого самоврядування стануть в нашій області хорошою традицією. З цією метою ми також
плануємо вже незабаром доповнити
Програму розвитку місцевого самоврядування підпрограмами «Краще етнічне
село», «Краще спортивне село», «Краще село мистецьких традицій», «Краще
екологічно чисте село».
Розвиток місцевого самоврядування
неможливий і без належного, двостороннього діалогу між обласною радою
та районними, міськими міст обласного
значення, селищними, сільськими радами, громадськими організаціями. Для
налагодження конструктивних взаємовідносин з названими інституціями ми
ініціювали створення Громадської ради
та Консультативної ради з питань місцевого самоврядування, – дорадчих органів при голові обласної ради.
Окремої уваги обласна рада приділяє
врахуванню тих доручень, які депутати
обласної ради отримали від своїх виборців. Адже ці доручення випливають
з реальних потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади.
Шановне товариство!
Вірю, що спільними зусиллями нам
вдасться досягти поставлених завдань
й підняти місцеве самоврядування на
якісно новий рівень розвитку.
На завершення ще раз вітаю вас всіх
із професійним святом.
Щиро зичу усім присутнім і тим,
кого не має поряд з нами у цій залі в
силу виконання ними своїх службових
обов’язків, а також вашим близьким і
рідним, міцного здоров’я, довгих років життя, родинного затишку, злагоди,
миру й добробуту.

Слава Україні!
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Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
7 грудня – День місцевого
самоврядування в Україні

Шановні депутати та працівники органів місцевого самоврядування!
Прийміть щирі вітання з Днем місцевого самоврядування – державним святом, що підкреслює велику значимість існування цього важливого інституту демократичного суспільства!
7 грудня 1990 року Верховна Рада прийняла Закон
“Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
і регіональне самоврядування”, який започаткував
основні принципи функціонування органів місцевої
демократії в Україні.
Ці положення закріплені Основним Законом нашої держави – Конституцією України, в якій зазначено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади в Україні є народ, який здійснює владу в державі безпосередньо через органи місцевого самоврядування.
Правові та духовні основи місцевого самоврядування беруть свій початок в ідеях Магдебурзького
права, Конституції Пилипа Орлика, Європейській
хартії місцевого самоврядування, де визначені демократичні принципи народовладдя та розвитку
територіальних громад.
Місцеве самоврядування має в Україні глибокі й
міцні історичні традиції. Нині воно, незважаючи
на всі труднощі та проблеми, цілеспрямовано розвивається і збагачується, зміцнюючи демократичні засади українського суспільства.
Сьогодні на органи місцевого самоврядування
покладена велика відповідальність за соціальноекономічний стан територіальних громад, за благополуччя їхніх жителів, за створення комфортних
умов для проживання мешканців сіл, селищ, міст.
І саме повна реалізація можливостей народовладдя є неодмінною умовою динамічного соціальноекономічного, культурного розвитку України, як
європейської демократичної, правової держави.
У цей святковий день бажаю працівникам органів
місцевого самоврядування та всім громадянам незалежної України міцного здоров’я, щастя й добробуту, миру і злагоди, нових трудових звершень та
успіхів у подальшому зміцненні місцевого самоврядування в ім’я розвитку нашої Батьківщини.

Лялька-мотанка

Височанську
Наталію Мар’янівну

Майстер-клас

http://rada.dolyna.info

Джерело у міському
парку відкрили!

«Організація об’єднаних націй турбується про
воду, а як відомо, якість питної води в нашій країні
дуже низька. Тому Україна на саміті ООН взяла на
себе зобов’язання значно покращити якість питної води. Проект «Кожна краплина має значення»
займається покращенням води
і друга фаза його направлена
саме на відновлення джерел та
навчання дітей раціональному
ставленню до водних ресурсів»,
- каже Вікторія. «Я хочу подякувати всім, хто брав участь у програмі, а найбільше дякую дітям
за їхнє бажання та активність.
Бажаю вам успіхів і віри у власні сили», - сказала у вітальному
слові Оля.
Усі задоволені результатом і
з цікавістю спостерігали за дійством. Учні школи-інтернату
готувалися до відкриття джерела протягом місяця. Самі шили
костюми, відшліфовували неточності та з вірою в успіх з нетерпінням чекали відкриття. Це
джерело, вважають діти, найкраще у районі, адже тут присутня їхня праця, це
З повагою,
джерело сповнене любові, добра, дитячих мрій та
міський голова
дитячої довіри, тож сподіваємося, що усі бережлиВолодимир Гаразд
во ставитимуться до цього прекрасного осередку
води.
«Зараз відчуваю хвилювання,
вдячність і своєрідне захоплення
Депутатський корпус, керівництво та конашим педагогічним і учнівським
лектив апарату Долинської міської ради
колективом. Вдячна всім небайщиро вітають з днем народження
дужим, які долучилися – Сергію
Гаргату за те, що він допоміг реАдміністрація краєзнавчого
алізувати даний проект та багато
музею «Бойківщина» Тетяни і
чого нас навчив, вдячна міській
Омеляна Антоновичів запро- начальника відділу земельних ресурсів
раді,
отцю Дам’яну. Вдячна всім,
шує керівників гуртків, вчителів
Долинської міської ради
хто прийшов нас підтримати. Потрудового навчання, художнивірте, поодинці ми нічого не варків, долинян та гостей міста та
ті, але коли ми разом, то можна
всіх бажаючих 12 грудня 2011р.
досягти великих результатів.
о 12 год. на урочисте відкриття
- головного лікаря дитячої лікарні
Головне вірити і досягати мети.
виставки ляльок-мотанок ЯросБажаємо іменинникам міцного
Я вважаю, що всі роботи по відлави Сенюк - «Ляльковий світ».
здоров'я, особистого щастя, невиновленню джерела виконані на
Також раді будемо бачити вас о
черпної енергії і наснаги у всіх добрих
98%, адже на всі 100 ніхто не
13.30 на проведенні майстерсправах. Хай у Вашому домі завжди
зможе виконати, окрім Господа
класу по виготовленню лялькипанують мир і злагода, у серці — доБога. Захоплююся учнями школи.
мотанки.
брота, а у справах — мудрість та виДіти
наші – бездоганні! НезважаЗробіть подарунок собі та
важеність!
ючи на карантин у школі, на веблизьким до дня св. Миколая!

Янішевського Андрія
Володимировича

²âàí Ôðàíêî

лику кількість хворих, вони не побоялися
поганої погоди – прийшли і виступили.
Тому найкраще, що може бути в проекті,
це діти. І це джерело відкрили на благо
добра», - говорить заступник директора
школи-інтернату Алла Шевченко.
«Справді, я дуже радий, що сьогодні ми
маємо нагоду святкувати відкриття джерела, адже цей проект кілька місяців тримав
у неспокої всіх учасників. Дуже переживав
за всі поточні роботи, щоб до дати відкриття все встигли зробити. Інколи щось
виходило добре, а щось не дуже, але ми
допомагали один одному і сьогодні ви бачите чудове джерело, яке не одне десятиліття милуватиме людське око, а головне,
напуватиме цілющою водою», - ділиться
враженнями директор ГО «Центр підтримки та розвитку реформ» Сергій Гаргат.
Люди, які просто прийшли подивитися на це
дійство, дуже задоволені побаченим: «Мені сподобалася церемонія відкриття, радувало, як діти
і дорослі відповідально ставилися до цього про-

екту. А саме джерело надзвичайно красиве. Цей
захоплюючий дизайн приваблює перехожих ще
здалеку. Дуже зручно набирати воду, а також приємно посидіти на лавочці, слухаючи дзюркіт води.
Я радий, що наше місто виграло такий проект і
сподіваюся, що джерело у приміському гаю буде
не менш привабливим», - говорить пан Євген.
Колись занедбане місце, звідки невпинно лилася вода, тепер набуло нового образу. Привертає
увагу кожна деталь дизайну, одні елементи чудово
поєднуються з іншими, а чорний лелека, який оберігає джерело, завжди вабитиме місцевих жителів
та туристів скуштувати кришталево чистої води,
яка насичуватиме енергією весь організм та зцілюватиме кожну клітину окремо. Долинська спеціалізована школа-інтернат чудово впоралася із поставленим завданням, вони сумлінно виконували
задумане і вперто досягали цілі. Останні кілька місяців у школі постійно лунало слово «джерело» та
реалізовувалися нові ідеї. З задоволенням проводили учні різні конкурси, обговорювали результати
та зразу ж планували наступні дії. Тепер, коли їхня
праця доведена до кінця, вони з гордістю розповідатимуть друзям, знайомим, а в майбутньому і
своїм дітям про цей цікавий проект та з впевненістю говоритимуть: «Тут є частинка мене».
Ліліана Хомишин

ВІСНИК МІСЬКОЇ РАДИ
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"Свято вишивки" у краєзнавчому
музеї "Бойківщина" триває

З 21 листопада розпочала роботу виставка вишивки бойківських майстринь.
«Старовинна вишивка бойків», «Сучасна вишивка», «Жалобний вишитий
одяг», «Вишиті картини» прикрашають
етнографічні зали музею.
«Старовинна вишивка бойків» представлена експонатами з музею історії
міста Болехів ім. Романа Скворія, роботами з фондових колекцій краєзнавчого
музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна
Антоновичів та майстринь з с. Ясень.
Це і старовинні бойківські костюми, довгі жіночі та чоловічі сорочки, запаски,
колекції рушників. Зокрема майстрині з
с. Ясень Рожнятівського р-ну запропонували колекцію вузьких подовгуватих
рушників на домотканому полотні, прикрашених технікою макраме з тороків.
З експонатів м. Болехова, окрім колекції вишитих жіночих сорочок та запасок,
фрагментів рукавів жіночих сорочок,
особливу увагу заслуговує портьєра
«Боже, Україну спаси» – робота Розалії
Франко-Баб’як, дочки Онуфрія Франка.
Якою великою любов’ю до рідної землі і країни були наповнені серця бойківчанок, коли хрестик за хрестиком, рівними рядками лягали на полотно лагідними малюнками обереги, притаманні
кожній українській родині: золоті леви,
що оберігають тризуб, хатинка з леле-

чим гніздом на даху, церквиця з хрестом
на золотавій бані, синиця, яка годує своїх пташенят, та веселковий орнамент з
хрестами та дзвіночками…
Вражає різнобарвністю і «Сучасна
вишивка» бойківських майстринь. У цій
тематиці експонуються народні костюми
і вишиті дитячі камізельки Марії Бенич з
с. Кропивник, класичний жіночий чорний
одяг, прикрашений елементами вишивки Олександри Грещук з с. Гошів, колекція вишитих на сірому полотні сорочок
Ірини Мацевич з с. Оболоня, колекції
сучасної вишивки майстринь з м. Долина Марії Цюцюри (вишиті простирадла
прикрашені макраме, пошивки на подушки, вишиті ясіки, рушники, серветки)
та Олени Зелінської (портьєри, доріжки,
серветки у червоно-чорних кольорах на
«грубій панамі»), колекція сумок, оздоблених вишивкою Галини Сова з с. Старий Мізунь.
«Вишиті картини» представлені вишивальницями з м. Долина Тетяною Подолець, Лідією Витвицькою, Христиною
Угриновською, Мартою Гошовською, Віталією Дидяк та з с. Старий Мізунь Галиною Сова, Оксаною Матійчин. 45 робіт
серій «Ікони», «Дитячий світ», «Натюрморти», «Сьогодення у мріях і надіях»,
«Українська панянка», «Лебеді», «Тваринний світ», «Квіти» очікують оцінки

1 грудня відбувся семінар
для завідувачів дошкільних навчальних закладів області на
тему "Гуманізація управлінської
діяльності". В роботі семінару
взяло участь 16 завідувачів під
керівництвом методиста ІваноФранківського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти Бабій Наталії Михайлівни.

естетичної діяльності "Осінні листочки"
в ІІ молодшій групі "Калинка", що провела вихователь Чамбул Оксана Миронівна. Поняття інтеграції для розвитку
дітей відіграє особливу роль. У дітей досить рано з’являється свій “образ світу”.
При всій недосконалості він має суттєву
характеристику – цілісність сприймання
довкілля. Зі вступом до дитячого садка
ця цілісність, на жаль, починає руйнуватись через “суворі кордони” між окремими розділами програми або предметним
викладанням “вузькими” спеціалістами
(викладач образотворчого мистецтва
не має уявлень щодо того, чим займалися діти на попередньому занятті).
Тому знання, які одержують діти, мало
пов’язані між собою. Наприклад, на занятті з малювання дошколята малюють
“Дівчинку в зимовому пальті”, а на аплікації – викладають “Качечку”.
Якісно новий рівень синтезу знань
дітей – це інтегровані заняття, інтегровані курси, які об’єднують навколо
певного заняття чи теми різнорідні знання. Синтез цих знань дозволяє досягти
різнобічного розгляду об’єкта, показати
взаємозв’язок явищ, інтенсивно формувати у дитини розумові операції аналізу,
порівняння, узагальнення тощо. Особливо це важливо для розвитку світоглядних, людинознавчих, екологічних,
комунікативних умінь, понять.
Старша група "Колосок” під вправним керівництвом вихователя Суковатої
Світлани Орестівни продемонструвала
драматизацію казки "Колобок на новий
лад". Дітвора вправно та заповзято вписалася в ролі та показала себе юними,
міленькими акторами. Уважно та зачаровано учасники семінару спостерігали
за талановитою дітворою, яка старалася показати себе з найкращої сторони.
Після знайомства із вихованцями
дитсадка учасники заходу перейшли
до
семінару–практикуму з педагогами "Розвиток креативних здібностей
педагогів сучасних ДНЗ". Провела вихо-

відвідувачів.
Вишиванки на чорному полотні…
У сьогоденні свідомі студенти одягають її як щодня на лекції, так і в святкові дні до церкви та різного ґатунку
фестини і це в молодіжному середовищі досить круто. У далекому
минулому було по-іншому… Йшов
1948 рік. Надії народу на визволення від поневолювачів не виправдались. Виселена інтелігенція, переповнені в’язниці членами ОУН, знищена Українська греко-католицька
церква і Українська Повстанська Армія - захисниця української нації, репресовані священики УГКЦ, монаші
згромадження, розграбовані церкви і
монастирі, застиглий крик минулих національних голодоморів, повоєнне лихоліття… Нестерпноважкий смуток та своєрідний протест на невиправдані надії,
поховану волю породив рух жалобної
вишивки – вишивки на чорному полотні.
Вишивали її в більшості монахині згромаджень «Пресвятої Родини», «Сестрислужебниці Непорочного зачаття Діви
Марії», старші жінки. У вишиванках домінували жовтогарячий (золотий) та
блакитний кольори. Квіти в орнаментах
– як знак скорботи – були повернутими
донизу. Згадкою про ті сумні роки є дві
сорочки з фондів музею історії м. Боле-
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хів ім. Р. Скворія, які експонуються під
тематикою «Жалобний вишитий одяг».
Щиро дякуємо майстриням «Свята
вишивки» за те, що відгукнулися, запропонували на огляд краян свої перлинки
майстерності. Для подальшого виявлення талантів на теренах Долинщини, музей «Бойківщина» має намір проводити
«Свято вишивки» щороку, надіючись на
співпрацю з місцевими вишивальницями.
P. S. Виставка триватиме до 15 грудня. Ласкаво просимо!!
Тетяна Гнатковська,
науковий співробітник
музею «Бойківщина»

Обласний семінар в дошкільному навчальному
закладі «Золота рибка»

Виховання дітей та підготовка їх до
нового та цікавого шкільного життя
вимагає чимало педагогічних знань та
умінь підійти до дитини, зацікавити та
роз’яснити незнайомий дорослий світ.
Для того, щоб бути готовим до любої несподіванки, запитання з боку дитини та
дати повну, коректну відповідь, потрібен
неабиякий досвід вихователя. Кожний
день у стінах дошкільних закладів несе
нові та інноваційні методи виховання
малечі, але в кожного такого закладу є
свої маленькі секрети піднесення дитині
знань, що допоможуть їй зростати.
Минулого четверга до дошкільного
навчального закладу "Золота рибка"
завітали завідувачі із різних садків області, щоб перейняти напрацьований
досвід, який застосовується в дошкільному закладі, та поділитися своїми методами виховання дітвори.
Тепла атмосфера, що панувала в закладі, задала тон заходу, що мав розпочатися. Завідувач ДНЗ "Золота рибка"
Коваленко Оксана Йосипівна люб’язно
запросила до закладу учасників семінару та ознайомила їх із програмою
семінару. Керуюча справами виконкому
Долинської міської ради Світлана Олександрівна Сапетна та методист відділу
освіти Долинської РДА Григорська Любов Степанівна привітали учасників
семінару та побажали їм плідної роботи.
Розпочався семінар із інтегрованого заняття з пріоритетом художньо-

ватель–методист Рудевич Олександра
Михайлівна. В сучасному суспільстві
тема розвитку креативних здібностей
педагогів дошкільних закладів є актуальною. Батьки, віддаючи свою дитину
в дитсадок, покладають на вихователя
велику відповідальність. Розвиток дитини, її здібностей, активне сприйняття
навколишнього середовища залежить
саме від креативного вихователя. Вище
зазначений семінар-практикум відкрив
для учасників заходу нові підходи креативних методів у виконанні дитини.
Також
для
учасників
семінару
вихователями-методистами
Рудевич
Олександрою Михайлівною та Король
Тетяною Іванівною було підготовлено
презентацію розвивального середовища груп дошкільного навчального закладу згідно вимог Базової програми
розвитку дитини дошкільного віку "Я у
Світі".
Кожний процес в дошкільному на-

вчальному закладі відображається в задокументованому вигляді. Грамотність
та порядок в документації свідчить про
високий рівень відповідальності закладу перед суспільством. На завершення
семінару із порядком ведення ділової
документації в ДНЗ "Золота рибка” ділилась завідувач дитсадка Оксана Йосипівна Коваленко.
Учасники семінару, що завітали до
дошкільного навчального закладу "Золота рибка”, приємно здивовані теплою,
домашньою атмосферою, що панує в
закладі, відкритістю, компетентністю
та готовністю до застосування новітніх
методів виховання дітей. Приємно, що
представники із сусідніх міст хочуть
отримати досвід наших колег та співпрацювати для добробуту кожного вихованця дошкільного навчального закладу.
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Долинська міська рада відзначила
професійне свято
•

•

•

•

•

сильовича – депутата
міської ради;
Маївського
Андрія
Степановича – депутата міської ради;
Рибчак Іванну Йосифівну – спеціаліста І
категорії
фінансового
відділу міської ради;
Коновальчук
Марію
Анатоліївну
–
провідного
спеціаліста
загальноорганізаційного відділу
міської ради;
Яремій
Наталію
Богданівну
–
директора
туристичноінформаційного центру
«Бойківщина»;
Галушину
Ларису

•

•

Валеріївну
–
гідаперекладача краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяна і Омеляна
Антоновичів;
Гаргата Сергія Івановича – виконавчого
директора ГО «Центр
підтримки та розвитку
реформ»;
Гаврилків Руслану Ігорівну – ландшафтного
архітектора.

На завершення урочистого зібрання Долинський муніципальний духовий оркестр
під керівництвом Ярослава
Скаб’яка для присутніх в залі
подарував нові музичні твори у
своєму виконанні.

7 грудня в Україні традиційно
святкується
День місцевого самоврядування – професійне
свято людей, покликаних
на розвиток територіальної громади, забезпечення та покращення
рівня життя у місті, громадська позиція яких базується на забезпеченні
добробуту людей.
В середу в великому залі засідань районної ради з цієї нагоди зібрались депутати, члени
виконавчого комітету, апарат
міської ради, керівники комунальних підприємств міста, голови громадських організацій,
представники дошкільних навчальних закладів, жителі міста. Гостей урочистого засідання, з нагоди свята, зустрічав
Долинський муніципальний духовий оркестр.
Урочистості розпочав міський голова Володимир Гаразд,
який у своєму виступі зробив
екскурс в історію становлення
самоврядування в Україні та
в нашому місті, охарактеризував його нинішні реалії. Він,
зокрема, зауважив, що саме
на рівні місцевої влади відбувається переважна більшість
контактів громадян із владою,
адже основною метою діяльності органів місцевого самоврядування є надання якісних
муніципальних послуг. Також
надав інформацію про проведену роботу апаратом міської

Оголошення

ради, комунальними службами
міста за рік та подякував усім,
хто працює та сприяє якісній
роботі в органах місцевого самоврядування, що забезпечує
позитивний імідж нашого міста
поряд з іншими громадами, а
найголовніше покращує рівень
життя мешканцям міста.
Із привітальними словами з
нагоди свята виступили заступник голови Долинської РДА Кочержат Іван Омелянович, депутат обласної ради, екс-голова
Долинської РДА Шкутяк Петро
Зіновійович, волонтер Корпусу

Миру США Джеймс Ілейжер,
депутати міської ради Марковський Михайло Миколайович
та Андріїшин Олег Богданович.
За високий професіоналізм
і компетентність, самовіддану
працю й активну громадську
позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні
Грамотами міської ради було
нагороджено:
•

•

Шановні долиняни!

Як відомо, в осінній період частими є випадки самовільних спалень громадянами сухої трави та опалого листя на території присадибних та дачних ділянок, прибудинкових територіях нашого міста. Такі дії є надзвичайно
шкідливими для здоров’я кожного з нас, адже
відомо, що з димом згорілих трав в повітря
піднімаються великі обсяги канцерогенних речовин та важких металів зокрема цинку. Наголошуємо також, що подібні дії є категорично
недопустимими і за їх вчинення, відповідно
до законодавства України, для порушників передбачена адміністративна відповідальність у

Яциняка
Євгенія
Ярославовича – депутата міської ради;
Громиша Віктора Ва-

формі накладення штрафу.
Закликаємо кожного долинянина, кому важливе власне здоров’я, при виявленні фактів
паління сухих трав та листя на території міста (в дворах, на подвір’ях приватних будинків,
присадибних ділянках тощо) негайно повідомляти про це міську раду за телефоном 2-7032. На Ваше звернення оперативно прибуде
інспектор міської ради, який на місці складе на
порушника протокол про адміністративне правопорушення. Відстоїмо разом своє право на
чисте повітря!

Громада ОСББ «Рідна оселя, Обліски, 14» шукає виконавця
робіт по капітальному ремонту даху у будинку №14, що по вулиці Обліски.
Проект повинен передбачати:
•
водовідведення від будинку;
•
ремонт фундаменту будинку;
Обов’язкові вимоги:
•
наявність усіх відповідних будівельних дозволів та ліцензій;
•
досвід по даних видах робіт не менше як 3 роки;
•
якісне і вчасне виконання робіт.
Необхідні документи:
•
лист-звернення від підрядної організації (підприємця)
про готовність виконання робіт;
•
кошторис або економічне обґрунтування цінової пропозиції (загальної вартості) проекту;
•
креслення, що стосуються проекту.
За детальнішою інформацією звертатись до голови правління ОСББ «Рідна оселя, Обліски, 14» Горбаня Олександра Петровича за тел. 050-304-11-89

Оголошення

Громада ОСББ «Під горіхом» шукає виконавця робіт по капітальному ремонту даху у будинку №4, що по вулиці Обліски.
Проект повинен передбачати:
•
заміну шиферної покрівлі даху на металочерепицю;
•
ремонт коменів;
•
встановлення ринв та водовідливів;
Обов’язкові вимоги:
•
наявність усіх відповідних будівельних дозволів
та ліцензій;
•
досвід по даних видах робіт не менше як 3 роки;
•
якісне і вчасне виконання робіт.
Необхідні документи:
•
лист-звернення від підрядної організації (підприємця)
про готовність виконання робіт;
•
кошторис або економічне обґрунтування цінової
пропозиції (загальної вартості) проекту;
•
креслення, що стосуються проекту.
За детальнішою інформацією звертатись до голови правління ОСББ «Під горіхом» Юрчишина Івана Васильовича за тел.

095-60-96-150
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Кореспондент «Доброї справи»
взяв бліц – інтерв’ю в депутатів Долинської міської ради. Своїми думками про роль і значення місцевого самоврядування, практику вирішення
проблемних питань, про співпрацю
територіальних громад з народними
обранцями тощо поділилися:

Євгеній Яциняк:
- З нагоди Дня місцевого самоврядування вітаю із святом працівників
міської ради, всіх депутатів нашої ради.
Символічно, що відзначення цього свята співпало із відкриттям джерела у
міському парку Долини. Це свідчить, що
в житті міста відбуваються значимі події, пов’язані з тим, щоб зробити Долину ще кращою. Більше того, дуже приємно, що у відновленні джерела взяли
активну участь учні школи – інтернату,
за що хочеться висловити всім їм і їхнім
наставникам – директору навчального
закладу, до речі, депутату міської ради
Людмилі Токарській і її заступнику – ініціативній Аллі Шевченко щиросердечну
подяку за проведену роботу. Але надзвичайно багато зусиль доклав до цієї
справи керівник громадської організації
«Центр підтримки і розвитку реформ»
Сергій Гаргат. Також хочу сказати, що
в цьому році у Долині багато чого зроблено для вирішення важливих питань
у житті територіальної громади міста. І
зроблено це в нелегкий час, тобто в період, коли в нашій державі відчувається
фінансова криза, є політичне протистояння влади і опозиції. Дуже приємно,
що є у нас цікаві ідеї, програми. І тон у
цьому задає міський голова Долини Володимир Степанович Гаразд.

співпраці виборців і депутатів. До речі,
депутатський корпус, незважаючи на
партійну приналежність того чи іншого
депутата, працює із взаєморозумінням,
конструктивізмом. Це вселяє впевненість у тому, що і в наступні роки нашої
каденції будемо працювати на плідний
результат.

від того, як фінансово забезпечена територіальна громада, вирішуються і решта питань: соціальні, економічні тощо.
Бюджет, на жаль, формується далеко
не так, як, скажімо, у країнах Європи.
Хочемо зробити для людей якомога
більше, але життя вносить свої корективи. Недостатнє фінансування перешкоджає виконанню повноважень, передбачених законом.
Маємо досвід роботи попередніх
скликань, і зараз прийшли депутати, які
вболівають за громаду, за територію,
її розвиток, активні на сесіях і у міжсесійний період. А якщо є злагода, то
у сім’ї завжди все добре. В той же час
недостатнє фінансування місцевого самоврядування з боку держави заважає
йому бути самодостатнім. Це недопрацювання компенсуємо, як можемо, активністю територіальної громади, залучаємо організації, установи, розміщені
на її території. Але без рішучої державної економічної політики, особливо в
умовах світової економічної кризи, ми
все частіше ризикуємо опинитися у безпорадній ситуації.

- Депутати наполегливо працюють
в комісіях, де розробляють та розглядають програми, які приймаються на
пленарних засіданнях для реалізації
та розв’язання соціальних проблем Долини. Вони активно працюють в закріплених за ними округах, відповідально
ставляться до своїх обов’язків, спільно,
демократично вирішують всі питання,
кожен висловлює своє бачення, має
свою точку зору. Результативність діяльності міського депутата вбачаю у
покращенні рівня життя кожного жителя
міста. Тому плідно співпрацюємо з усіма депутатами, незважаючи на партійну приналежність. Таку тісну співпрацю
та взаєморозуміння хочеться бачити і
надалі.

Віктор Дитинко:
- Закон про місцеве самоврядування
складений прекрасно, але в залежності

дуже відрадно, що нинішній депутатський корпус міської ради дуже потужний, кваліфікований, відповідальний.
Нам вдається вирішувати ті проблеми,
які є у місті. Це в першу чергу питання
благоустрою, задоволення потреб нашої громади. Звичайно, в повній мірі
зробити все це ми не можемо. Але в актив міської ради нинішнього скликання
вже записано на рахунок багато потрібних справ. Також радує чимала довіра
громадян до нашого депутатського корпусу, до міського голови, який виконує
надзвичайно великий обсяг роботи. Користуючись нагодою, ще раз вітаю працівників міської ради і депутатів з Днем
місцевого самоврядування і бажаю їм
нових плідних успіхів у справі служіння
територіальній громаді.

Валерій Шаповаленко:
- Відзначаючи сьогодні День місцевого самоврядування, найперше хочу
з приємністю константувати, що депутатський корпус нашої міської ради
є добре згуртованим. Незважаючи на
політичну приналежність народних обранців або їх безпартійність, на сесійних засіданнях відчувається конструктивізм роботи депутатів. Це свідчить,
що депутати налаштовані тільки на те,
щоб з користю працювати на благо територіальної громади міста, вирішувати проблемні питання оперативно, а не
відкладати їх, обрано кажучи, у довгий
ящик. Результати роботи міської ради
видно наяву: Долина красивішає, стає
впорядкованішою, чистішою. А це додає нового стимулу у нашій роботі.

Богдан Погонич:

Святослав Паталай:

Оксана Коваленко:
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- Майбутнє нашої держави немислиме без нормального функціонування
місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування має працювати не проти
суспільства, а допомагати у вирішенні
інтересів суспільства. Тобто у кожному
населеному пункті органи місцевого самоврядування мають служити тільки інтересам місцевої територіальної громади, кожному жителю. Бо люди довірили
нам представляти і відстоювати їхні інтереси в органах влади. На мою думку,
місцеве самоврядування повинно бути
чесним, відкритим, легітимним, але
аж ніяк не заангажованим. Тільки наполеглива праця, високий професіоналізм, компетентність і відповідальність
мають бути властиві тим, кому виборці
доручили бути при владі. Ці чинники є
рухомими факторами розвитку кожного
населеного пункту і країни в цілому.

Віктор Гошилик:
- Вже тринадцятий раз ми відзначаємо у нашій незалежній державі День
місцевого самоврядування. Закон про
місцеве самоврядування, за яким ми
живемо від 1997 року, потребує, звичайно, удосконалення. Але маємо ним
користуватися, дотримуватися його. І

- Мабуть нема в Долині людини, яка
б не бачила того, що у місті проходять
зміни до кращого. Це і тротуари, і чудові саджанці, і нові впорядковані джерела… Але нам, депутатам, дуже часто
доводиться говорити про пасивність
чималої частини населення у вирішенні питань, які турбують громаду міста.
Звичайно, людей можна зрозуміти, бо
в кожній сім’ї є свої турботи. Але треба дбати всім і про покращення нашого
міста. І сьогодні, у День місцевого самоврядування, висловлюю сподівання,
що так надалі і буде.

Оксана Ротбауер:

Ігор Шокалюк:
- Про роль і значення місцевого самоврядування у житті територіальної
громади нашого міста можна говорити
багато. Адже майже всі жителі Долини зримо відчувають старання міської
влади зробити добрі справи для громади. І всі ці справи є результатом тісної

- День місцевого самоврядування є
великим святом не тільки для керівництва, а й для громади зокрема. Воно
об’єднує лідерів територіальної громади та сприяє належній роботі. В цей
день ми маємо прекрасну нагоду підсумувати всі досягнення за минулий
рік. Багато уже нам вдалося зробити,
хочеться відмітити міський парк, який,
хоч дуже повільно, але все ж набуває
належного вигляду. На своєму окрузі
мені вдалося облаштувати прибудинкову територію по вулиці Чорновола.
Адже мушу сказати, що території біля
будинків нашого міста знаходяться у
поганому стані. В майбутньому планується привести всі території багатоповерхівок до належного стану. Хочу побажати громаді нашого міста активніше
висловлювати власне бачення з приводу проблеми та краще контролювати
депутатський корпус. Депутатам бажаю
великого здоров'я, сімейного благополуччя, а надійним супутником стане
підтримка жителів міста.
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Нові імена на українській
журналістській ниві

Долиняни – надзвичайно талановита спільнота людей, які
проживають на північному заході Івано-Франківської області.
Перелік усіх успіхів членів
цієї громади у різних сферах
суспільного життя зайняв би,
напевно, цілий газетний випуск.
Адже до всього вдатні наші
люди: вони кращі в науці, в різних видах спорту, в роботі, в
бізнесі, в реалізації соціальних
проектів. Причини такої обдарованості до кінця не вивчені. Усі
успіхи це наслідок правильного
виховання, глибокого розуміння
усіх життєвих процесів, гарна
спадковість чи може це цілюще гірське повітря так впливає
на розвиток наших людей? Чи
може прикарпатці відрізняються якоюсь особливою працездатністю? Чи стимулюючий
вплив карпатських краєвидів,
чи так впливає вода? А можливо під впливом природи сформувався якийсь особливий ген,
назвемо його «прикарпатський
- особливий», і саме наявність
цього гену є причиною успішності наших людей. Однозначної відповіді немає. Швидше за
все відповідь багатокомпонентна, і успіх наших земляків обумовлений комплексом причин.
За прикладами успіхів не
треба далеко йти. Ось чергове
підтвердження.
Цими днями завершився
швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні», який передбачав
конкурс між представниками
засобів масової інформації 5
областей України: Дніпропетровської, Сумської, Вінниць-

кої, Івано-Франківської та ЗМІ
Автономної Республіки Крим.
(по наших орієнтовних даних
це більше 100 газет і журналів).
Завдання, які стояли перед
журналістами, були наступні:
знайти, вивчити і описати кращі
практики самоорганізації і вирішення проблем сільськими громадами в своїх регіонах. Метою
конкурсу було заохочення до
описання позитивних суспільних подій та явищ, адже погодьтеся, що негативними нас
в достатній мірі забезпечують
центральні засоби масової інформації та телебачення.
І ось, 6 грудня ,оголошено результати конкурсу «Об’єднаємо
громаду».
Серед переможців шукаємо
представників нашого краю, і от
в номінації «Найбільш цікавий
досвід» знаходимо знайому назву «Добра справа» і знайоме
прізвище Ліліана Хомишин. На
жаль, представники інших ЗМІ
Івано-Франківської області переможцями не стали.
Темою статті переможниці
став опис ініціативи громади
села Лолин та сільського голови Івана Дацьо в облаштуванні
центральної частини села та
створенні експозиції «Поляна
Франкових героїв». Адже погодьтеся, коли ініціатива голови села, за підтримки жителів
села перетворила пустир в
центрі села на мальовничу казку літературних героїв, то така
практика заслуговує на увагу і
схвалення. І недаремно діяльність Лолинської громади високо оцінена конкурсною комісією
і визнана, як один з кращих до-

свідів, які заслуговують на всебічне поширення в Україні. А з
легкої руки нашої Ліліани, про
Лолинську громаду і Лолинську «Поляну Франкових героїв» дізнаються по всій Україні,
адже її стаття була особливо
відзначена експертом конкурсу, кореспондентом суспільнополітичного
міжнародного
тижневика «Дзеркало тижня.
Україна» Інною Ведерніковою.
Урочисте нагородження всіх переможців конкурсу відбудеться
в рамках «Форуму партнерів
швейцарсько-українського проекту DESPRO», що проходитиме з 13 по 15 грудня у Ялті..
Отже, конкурс завершився.
Лолинській громаді слава, автору - честь.
Давайте
познайомимося
ближче з нашим номінантом:

Ліліана Хомишин.
На даний час – завершує
стажування в нашому тижневику, після Нового року стане
повноцінним працівником. За
освітою філолог, спеціальність
іноземні мови. За покликанням
– творча особистість. За час
роботи зарекомендувала себе
з найкращої сторони, і як людина, і як спеціаліст. Крім задатків
до написання газетних матеріалів Ліліана - ведучий актор
Дрогобицького театру, і вільний
час присвячує себе служінню
театральним музам.
Ми звертаємо Вашу увагу на
цю неординарну особистість
для того, щоб Ви, шановні читачі, звернули увагу на її публікації, запам’ятали її. Адже,
якщо людина підчас стажування добивається успіху на всеу-

Пиво

Твір на вільну тему
Мислячий працівник не п'є,
питущий працівник не мислить.
Август Бебель
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Ніби звичайний будній день,
але чомусь сьогодні зранку захотілося поговорити про тему
вживання пива. І особливих
причин не було, і голова не боліла, але тема якось сама виникла сама.
При розмові не планую говорити про якісь широковідомі
властивості пива, адже на цю
тему сказано вже багато і сказано людьми набагато більш
компетентними. Важко конкурувати з професіоналами.
Мені хочеться глянути на
пиво як на речовину, яка впливає на здатність людини до
творчого мислення. Як працівник творчого колективу, мені
багато доводиться спілкуватися з людьми творчих професій.
Часто серед них зустрічаються неабиякі знавці і любителі пінистого напою. Причому
любителі з великим досвідом
вживання як в часовому, так і
в абсолютному значенні. Спостерігаючи за ними, мною була
помічена така закономірність.
По мірі збільшення часового
терміну регулярного вживання

країнському конкурсі, то чого ж
вона зможе досягти, коли почне
працювати з повною завантаженістю.
Колективи тижневика «Добра справа», радіо «Хвиля гір»,
ТІЦ «Бойківщина», ГО «Центр
підтримки та розвитку реформ»
щиро вітають Ліліану з першим

успіхом і бажають їй подальшого особистого розвитку, людського щастя, розуміння і любові оточуючих.

З легкої руки до нових
творчих висот.
Друзі і співробітники

Шановні
жителі та
гості м. Долина!
Із 14 грудня і до дня
Святого Миколая
пекарня “Колобок” буде
проводити виставку-продаж святково
оформлених кондитерських виробів на дитячу
тематику.
Завітайте в магазин “Свіжий хліб”
по вул. Грушевського, 11 та проспект Незалежності, 10, де кожна дитина знайде для себе
улюблені кондитерські вироби, в яких втілено
найзаповітніші дитячі мрії.
Пекарня “Колобок”
пива відбувається зменшення
творчого потенціалу. Причому
цей процес має лавинообразний характер. Літр пива в день,
і цікаві думки не приходять,
мислення стає шаблонним. Два
літри в день – мислення взагалі притупляється. Без сумніву,
воно може відновитися, після
певної перерви, але якщо пивний любитель перерви не робить, то сповільнення креативних процесів в корі головного
мозку стабілізується, і процес
заторможення стає постійним.
А що таке постійно заторможений творчий працівник?
Спочатку це творчі невдачі, потім огріхи в роботі, наступними

йдуть непорозуміння з колегами, потім конфлікти, а там вже
недалеко і до завершення творчої кар’єри взагалі.
На моє внутрішнє переконання, стимулюючий вплив на
творчу особистість може нести
кофеїн або алкоголь при його
нерегулярному прийомі. Але
кожноденне споживання пива –
це творча смерть.
Звертаюся до колег. Вплив
пива стимулюючий чи притупляючий? І чи приходили до
Вас яскраві думки та образи
після літрового й більше спілкування з хмільним товаришем?
В мене ніколи.
Олександр
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Ласкаво просимо до зимового
Львова!

Новорічні та різдвяні свята – це, мабуть, найчарівніший час в році, коли
люди поринають в атмосферу дива і дарують собі та своїм близьким незабутню
казку. Цього року Львів дарує таку казку
всім гостям та мешканцям міста.
Зимовий Львів відрізняється від
Львова осіннього, весняного чи літнього. Зима у Львові – це дуже унікальний,
своєрідний та колоритний період, коли
кожен закуток міста випромінює збережені і донесені з глибини віків стародавні традиції, звичаї, легенди, обряди та
народні промисли. Атмосфера виняткової душевності та свята витає в повітрі
впродовж всієї зими.
Цього року Львів підготував для Вас

численні дійства, фестивалі та фантастичні імпрези. Офіційно зимові свята у
Львові розпочнуться 19 грудня – на Святого Миколая. Саме у цей день перед
Львівською оперою урочисто встановлять головну новорічну ялинку міста, а
загалом, свята у Львові триватимуть аж
до кінця січня.
Кожного року, завдяки невичерпній
фантазії організаторів, програма «Різдво у Львові» змінюється та готує завжди
щось нове та феноменальне. Але з року
в рік залишаються традиційні видовища, такі як: парад вертепів, симпозіум
крижаної скульптури, конкурс різдвяних
«звізд», «Свято Пампуха»...
Окрім цього, з 16 до 18 грудня у Львові триватиме акція,
завдяки якій Ви зможете насолодитися
всіма благами зимового Львова всього
за 50%. Проживання,
харчування, екскурсійне обслуговування, відвідування музеїв та дозвілля – усе
це на вихідні стане
наполовину дешевшим! То ж поспішайте в заклади, які запрошують на акцію
«Вихідні у Львові за
півціни»!
Всі ці незабутні
імпрези в поєднанні
з гостинними, привітними людьми є
ідеальним
місцем
для незабутнього зимового
відпочинку.

Львів дає унікальну можливість не лише
відчути незабутню святкову атмосферу
зимового міста, але й самому стати її
творцем. Втягуючись у вир численних
вуличних фестивалів, вертепів, театральних видовищ, які розгортаються
на тлі величної старовинної архітектури,
людина миттєво перетворюється з глядача в учасника казкової феєрії.
Той, хто приїде до Львова на Йордан,
стане свідком спільного обряду водосвяття, який 19 січня на площі Ринок
здійснюють священики різних конфесій.
Традиційний «Зимовий Львів» вже
став своєрідним брендом, добре знаним
в Україні та за її межами.
Львів – це правильний напрямок на
Вашій туристичній карті цієї зими!
Взимку у Львові на Вас чекають наступні події:
1 -11 грудня 2011 р. - XІ Міжнародний
фестиваль „Jazz Bez“, www.dzyga.com;
2-4 грудня 2011 р.- Туристичнопромоційний проект «Нічний Львів»,
www.lviv.travel;
10 грудня 2011 р. – 15 січня 2012 р.
- Львівський Різдвяний ярмарок, www.
yarmarok.lviv.ua;
16-18 грудня 2011 р. - «Вихідні у Львові за півціни», www.lviv.travel, www.cityadm.lviv.ua;
17-19 грудня 2011 р. - Свято Святого
Миколая, www.skansen.lviv.ua;
18 грудня 2011 р. - Заходи для всіх родин з дітьми;
19 грудня 2011 р. - Свято Миколая та
урочисте відкриття міської ялинки;
23 грудня 2011 р. - Різдвяна шопка у
Львові;
6 cічня 2012 р. - Встановлення Дідуха;
6-20 січня 2012 р. - Різдво у Львові;

дім улюблені газети, листи, а головне
- пенсію! Крім цього, саме в сільського
листоноші сьогодні можна купити товари народного споживання (їжу, побутову
хімію), ліки, сплатити за комунальні послуги і навіть купити лотерею - а раптом
пощастить!
У нашому районі є багато фахівців,
які працюють в сільській поштовій мережі. Усі сумлінно виконують свою роботу
та приносять в кожен дім радість. Серед
кращих можна виділити поштарок, які
працюють в селі Лолин, Шевченкове,
Солуків, Велика Тур’я, Новоселиця та
багато-багато інших, яких люди люблять
і поважають. Але в головному офісі
району мене без вагань направили до
Богдани Богданівни Куціль – листоноші
села Яворів, яка працює добросовісно
та оперативно, яку люблять колеги по
роботі та жителі села.
Богдана Богданівна сама родом з
Новички, вона працює на пошті з 1986
року. Спочатку працювала оператором зв’язку, але через проблеми зі
здоров’ям не могла довго знаходитися за комп’ютером. Жінка одна виховує трьох дітей, тож, незважаючи на
здоров'я, потрібно забезпечувати сім’ю.
Ось і стала вона листоношею та вже багато років приносить в кожний дім села
Яворова хороші новини.
На момент інтерв’ю вона сортувала
за адресами газети: «Починаючи від
початку вулиці і по порядку я розкладаю людям газети, на кожній з них пишу
прізвище передплатника. Так я сортую
кожну газету і разом з листами та всім
іншим несу людям».
Поділилася Богдана Богданівна секретом, що в селі найбільше передплачують «Добру справу». Справді, нам
дуже приємно і в майбутньому намагатимемося привабити ще більше людей,

адже всі повинні бути в курсі останніх
новин.
Жінка свою роботу любить, хоча за
день доводиться «намотати» не один кілометр. І це не важливо: чи дощ, чи сніг,
чи нестерпна жара, - вона працює. Буває й таке, що хтось з поганим настроєм може «вилити» усі негативні емоції
на листоношу, - а їй усе доводиться
терпіти. Та це нічого, адже багато хто
й чекає, аби тільки поштарка прийшла
і вислухала все наболіле, адже саме з
нею хочеться поділитися радощами і
проблемами, переживаннями й сумом
– може щось порадить. «Люди мене порізному сприймають, хтось радий, що я
приходжу, хтось може і ні, але, в цілому,
чую про себе позитивні відгуки», каже
пані Богдана. Жодного слова нарікань
від своєї співбесідниці я не почула. Вона

9

7-8 січня 2012 р. - Свято «У родинному колі», www.skansen.lviv.ua;
7-8 січня 2012 р. - Фестиваль «Cпалах
Різдвяної звізди», www.skansen.lviv.ua;
7-9 січня 2012 р.- П’яте міське Свято
Пампуха, www.pampuh.lviv.ua;
7-30 січня 2012 р.- ХІІ Різдвяний
фестиваль «Велика коляда», www.
velykakoliada.lviv.ua;
8 січня 2012 р. - Хода Звіздарів, учасників фестивалю «Спалах різдвяної
звізди»;
10-13 січня 2012 р. - Заходи для всіх
родин з дітьми;
19 січня 2012 р. - Свято Водохреща у
Львові. Екуменічний молебень та освячення води;
9-12 лютого 2012 р. - VI Свято Шоколаду, www.shokolad.lviv.ua.

Нелегка ноша у листоноші

Вже багато-багато років пошта зближає країни і народи, з’єднує кордони,
підтримує зв'язок між рідними та близькими, а також забезпечує інформацією.
З давніх-давен люди користувалися поштою. І сьогодні, з розвитком новітніх
технологій, цей корисний вид комунікації користується довірою у всіх країнах
світу, забезпечує сухопутнім, водним та
повітряним транспортом, а також швидкісним зв’язком.
Принаймні, на перший погляд так здається, що Інтернет перебрав на себе чимало функцій пошти: люди листуються
через всесвітню павутину, спілкуються
он-лайн і таке інше. Однак і пошта без
роботи не сидить, її послуги залишаються актуальними й витребуваними. Більше того, йдучи в ногу з часом, сучасна
пошта сама активно інтегрувалася в Інтернет. Основний пріоритет української
пошти - бути зручною для людей.
В Україні щодня приймають і обробляють кореспонденцію, доставляють
передплатникам сотні тисяч екземплярів газет і журналів, приймають оплату за комунальні й інші послуги тисячі
поштовиків. Скорочуючи відстані між
людьми, вони несуть їм радість спілкування, сприяють з'єднанню людських
сердець і доль.
Як в місті, так і в селі листоноші приносять листи і телеграми, але в сільській місцевості вони виконують набагато більше функцій. Пошта на селі - як
світло у віконці. Майже в кожному нашому селі є поштові відділення. Усі оснащені автоматизованими місцями, а це
означає, що люди на пошті можуть поповнити мобільні рахунки, переслати повідомлення, а також замовити залізничні
або автобусні квитки безпосередньо
у себе в селі. Сільських листонош завжди чекають. Вони приносять у кожен

задоволена тим, що має. Жінка вважає,
що робота у неї хороша. Адже не може
не радувати та обставина, що більшість
людей з вдячністю беруть кореспонденцію і щиро говорять: «Приходьте ще!».
Як би там не було, а уявити наше життя без листонош неможливо. Не викличе
заперечень і той факт, що саме пошта
і її працівники є необхідним ланцюжком зв’язку редакції газети з читачами.
Саме завдяки добрій справі листонош
тижневик «Добра справа» має можливість «розповісти» своїм читачам факти,
цікаві історії та поради. Тому і Богдані
Богданівні, і всім листоношам бажаю
енергійності, завзяття, працьовитості
та професіоналізму. Адже ваша праця
дуже важлива для всіх нас.
Ліліана Хомишин

ДС

Володимир Фотуйма:

«Бережімо всі і завжди
здоров’я дітей»

Протягом останніх десяти днів листопада і за період з початку
грудня серед населення нашого регіону, зокрема серед дітей, почастішали випадки захворювання на кір. Особливо поширилася
ця хвороба на Рожнятівщині, де ще наприкінці минулого місяця
закрито на карантин Сваричівську і Лоп’янську загальноосвітні
школи, Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей. З перших днів нинішнього місяця кір дав про себе знати і на Долинщині:
на день підготовки цього матеріалу зафіксовано 13 випадків захворювання на кір. Вони в основному в учнів школи – інтернату. Виходячи із такої ситуації, районна санітарно-епідеміологічна
станція прийняла рішення про закриття згаданого навчального закладу до 15 грудня.
За словами заступника головного лікаря Долинської центральної районної лікарні по охороні материнства і дитинства Володимира Петровича Фотуйми, хоч ситуація в районі із випадками
захворювання на кір не є критичною, але прояв цієї недуги проявляється як серед організованого населення – серед школярів і
вихованців дитсадків, так і з поміж неорганізованого. Збудником
хвороби є вірус. Це захворювання, яке передається повітрянокрапельним шляхом. Тобто через кашель, чхання з крапельками
слизу вірус може переноситись на значні відстані. Для цієї інфекції характерна циклічність у 5- 6 років. В Україні підвищена захворюваність спостерігалась у 2001 році, 2006 році і тепер - у 2011му. Для цієї інфекції характерна також осінньо-зимово-весняна
сезонність.
- Найперші ознаки захворювання на кір - підвищення температури тіла до 38-39 градусів за Цельсієм, загальне нездужання,
зниження апетиту,- каже Володимир Фотуйма. - З’являються нежить, сухий надривний кашель, кон’юнктивіт, почервоніння повік
та світлобоязнь. На слизових з’являється характерна для кору
висипка. Часто вона локалізується на слизовій оболонці щік та
являє собою дрібні білясті цятки, оточені вузькою червонуватою
облямівкою, які міцно сидять на слизовій оболонці. Наприкінці катарального періоду (3-4-й день) температура тіла знижується, а
потім, з появою корового висипу на тілі, знову підвищується. Особливістю є те, що висипка спочатку виникає на обличчі, за вухами, а впродовж 3-4 діб поширюється поступово вниз, покриваючи
шию, тулуб, ноги.
Як стверджує Володимир Петрович, перші прояви часто схожі
на банальну застуду. Але при будь-яких катаральних ознаках у
дитини чи дорослого, які не хворіли раніше на кір, треба звертатися до лікаря. Фахівець завжди може розпізнати це захворювання
і тим самим зменшити ризик ускладнень та вчасно ізолювати хворого, запобігши поширенню недуги.

- Як діяти рідним хворої дитини у разі виявлення
ознак кору?
- Зазвичай хворих на кір лікують вдома. Але згідно з рекомендаціями МОЗ України хворі повинні бути госпіталізовані в інфекційне відділення. Необхідним є карантин, тобто мінімальний контакт з тими членами родини, хто не хворів на цю недугу, окремий
посуд. Особливо госпіталізації підлягають хворі з важким, ускладненим перебігом хвороби та при епідпоказах, коли в сім’ї є ризик
заразити інших і немає змоги ізолювати хворого. Під час гарячкового періоду рекомендований ліжковий режим. Лікар призначить
симптоматичне лікування. Щоб створити хворому максимально
комфортні умови, важливо уникати яскравого освітлення у приміщенні, а хворий щоб лежав головою до вікна так, аби світло не
потрапляло в очі, адже кір спричиняє характерну світлобоязнь.
Хворому дають велику кількість рідини, фруктових соків, вітаміни.
Особливу увагу слід звернути на харчування. Їжа має бути негострою та подрібненою, щоб не подразнювати зайвий раз слизові
оболонки, водночас вона повинна легко засвоюватися. Найкраще
для цього підійдуть супи, каші, картопляне пюре, омлет, фрукти,
овочі, кисломолочні продукти, риба, м’ясний фарш, парові котлети, фрикадельки.
Великого значення надають догляду за шкірою та слизовими
оболонками. Очі промивають теплою кип’яченою водою, чайною
заваркою або відваром ромашки. Кожне око треба обробляти
окремим ватним тампоном від зовнішнього куточка ока до внутрішнього. Цю процедуру повторюють 4-5 разів протягом дня. Сухі
губи змазують олією. Ротову порожнину треба полоскати після
кожного прийому їжі чи пиття кип’яченою водою або двопроцентним розчином питної соди - 1 чайна ложка на склянку води.

- Володимире Петровичу, нині серед дітей трапляються, на жаль, також випадки інших захворювань.
Розкажіть детальніше про це.
- В районі відмічаються спорадичні випадки захворювання на
вітряну віспу, скарлатину та краснуху. Ці недуги також передаються повітряно-крапельним шляхом. Але при бажанні уникнути
хвороби цього можна досягти. Наприклад, в попередженні захворювання на краснуху велике значення має вакцинація та попередження контакту вагітної жінки, особливо в перші три місяці
вагітності, з хворими на цю недугу. Але основна профілактика
захворювань дітей полягає в тому, щоб проводити профілактичні щеплення. На жаль, трапляються непоодинокі випадки, коли
батьки відмовляються від того, щоб їхнім дітям робити щеплення.
Тому і виникають ситуації, коли інфекційна хвороба поширюється
серед значної кількості населення, в тому числі і школярів. Про
здоров’я дітей маємо дбати усі – і медичні працівники, і батьки дітей, і, звичайно, самі діти.
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Чому досвід Долинської районної лікарні
необхідно вивчати і всебічно поширювати
В той час, коли відбуваються важкі переговори
на рахунок майбутньої ціни за газ і що повинна
втратити Україна при цьому, дозвольте мені на
простому прикладі, на основі власного бачення показати одну з доріг до енергетичної незалежності і
кроки, які варто було б зробити для цього.
Причому кроки не віртуальні, а цілком реальні,
які деякі районні керівники вже почали робити, чий
досвід варто вивчити та по можливості впровадити на власному підприємстві. В першу чергу мова
йде про керівництво районної лікарні в особі Ігоря
Романюка, в якого вже з’являються наступники по
деяких селах.
Спочатку невелика вступна частина.
По орієнтовних даних бюджетна сфера нашого
району споживає біля 4 000 000 кубічних метрів
природного газу. Споживання такої кількості природного газу мовою фінансів означає, що в 2012
році (по ціні 4,56 гривень ) наших кровних 18 280
000 гривень підуть в далеку Росію для підтримки
штанів власників їх газових родовищ, де-юре - це
«Газпром», де-факто, це декілька надзвичайно багатих людей. Тобто, для того, щоб було тепло, ми
повинні витягнути з кишень вісімнадцять мільйонів
грошей і передати їх в кишені Міллера, Путіна, чи
інших власників «Газпрому». Стан господарства в
країні на сьогоднішній день такий, що ми не можемо
відмовитися від газу, і тим самим створюємо проблеми нашому Президенту в переговорах з керівництвом Росії. І платою за нашу газову залежність
буде втрата частини незалежності і повернення в
лоно «старшого брата». Причому, незалежність ми
втратимо, а ріст ціни на газ лише тимчасово призупинимо. Досить згадати харківські угоди, Крим віддали на роки, а ціну газу стримали на рік. Так буде
і на цей раз. Трубу віддамо назавжди, і ціну стримаємо на період. А чим будемо розраховуватися
в наступні періоди? Прапором, тризубом, мовою,
кордонами, землею?
Але повертаємося до розрахунків.
Щоб перейти до них, визначимо для себе деякі
базові поняття. Одним з таких понять, необхідних
для розуміння процесу, є середньорічний приріст
деревини на 1 га покритої лісом площі. Що воно
значить? Якщо взяти статистичну цифру, що середній запас деревини на 1 га покритої лісом площі
України становить 153 кубометрів, тобто якщо вирубати весь ліс на одному гектарі і скласти в одну
велику купу, то ця купа буде мати 153 кубометри
загалом - і стовбурів, і гілля, і хмизу. А середньорічний приріст - це показник, наскільки лісу приростає
на одному гектарі, себто, якщо ми вирубаємо ліс
на наступний рік, то в купі буде не 153 кубометри,
а більше. Для наших Карпат приріст деревини становить 5,1 кубометра на гектарі. Ще одна деталь
про важливість цього поняття: використання лісу в
межах приросту дозволяє нам не зменшувати базові показники, і тим самим ми не будемо забирати
лісу в наших нащадків, і не залишимо їм степів і
пустель, а такі самі ліси, які отримали від наших
попередників.
Тепер попробуємо визначити, скільки приростає
лісу в нас за рік.
Територія Долинського району становить 125
000 га. Територія, покрита лісом, становить в середньому 30% від загальної площі, що становить
приблизно 37 500 га.
Якщо брати до уваги табличні дані, то щорічний
приріст деревини становить 191 250 кубічних метрів деревини. Але це загальна кількість деревини.
При розподілі на сортименти ми можемо отримати (припущення) 70% ділового лісу, тобто такого,
який придатний для подальшої переробки, та 30%
дров’яного лісу, який складається з дров та хмизу. Після нескладних підрахунків встановлюємо,
що долинська земля щороку приростає на 57 375
кубічних метрів дров. За можливістю створювати
тепло дрова співвідносяться з природнім газом в
наступних пропорціях: 5,5 кубічних метрів еквівалентні 1000 кубічних метрів газу. Отже ми маємо
власного теплогенеруючого елементу, еквівалентного 10 432 000 кубометрам природного газу. Дещо
вже використовується, але не все.
Нагадуємо, що на даний час вся бюджетна сфера району споживає 4 000 000 кубометрів природного газу. Вистачає нам власної деревини? Вистачає.
При задекларованій на сьогодні ціні для бюджетних установ 4,56 гривні за один кубічний метр
вартість дров в газовому еквіваленті становить 47
570 000 гривень. Куди підуть гроші, потрачені на
закупку дров’яної сировини? В далеку Росію? Ні.
Вони підуть нашим українським державним і іншим
лісогосподарським підприємствам на сплату ними

податків і рентних платежів, підуть на оплату праці
наших лісозаготівельників, на компенсацію транспортних витрат тощо. В будь - якому випадку ці
гроші залишаться і будуть працювати на українську економіку.
Значить, що потрібно зробити справжньому патріоту своєї країни? Необхідно розробити модель
енергетичної незалежності на своєму рівні, будь це
село, школа, чи будь - яка інша бюджетна установа.
Для цього варто трохи підвищити рівень знань
в сфері теплотехніки і підрахувати потребу в гігакалоріях, необхідних для створення комфортних
умов в своєму закладі. Для оптимізації процесу доцільно було б залучити когось із фахівців, оскільки
не кожен населений пункт може похвалитися наявністю фахівця, то систему консультаційної допомоги могла б взяти на себе районна державна
адміністрація в представництві відділу житловокомунального господарства. Після того, як підрахуємо потребу в теплі, переходимо до пошуків джерел теплотворення. Ось при кожному населеному
пункті створюється робоча група, до складу якої
входить представник органу місцевого самоврядування, представник лісового господарства, представник бюджетного закладу, а також представник
бізнесу, для якого буде цікаво здійснювати діяльність в сфері лісозаготівель і переробки дров. При
допомозі фахівців лісового господарства визначаємо орієнтовну кількість деревини, яка буде заготовлятися на мінімальній відстані біля населеного
пункту в найближчі 10 років. Підраховуємо вартість
заготівлі, перелік необхідного обладнання, вартість
заміни котельного обладнання і формуємо на базі
зібраного матеріалу бізнес - план. Підприємець визначить для себе інтерес, а інтерес буде, адже гроші за тепло тепер не підуть в Росію, а залишаться
у нашому розпорядженні. А значить - нові робочі
місця, інвестиції в обладнання. І хай і в межах одного пункту це буде небагато, але в цілому по району – досить значна цифра. В результаті проведеної роботи на божий світ появляється бізнес-план.
Детально розроблений бізнес-план потрапляє в
районну раду, де вивчається експертною комісією
і при позитивній оцінці передається у фінансовий
відділ для розробки бюджетних запитів. А для того,
щоб почати цей процес вже в 2012 році, не маючи на момент прийняття районного бюджету пропозицій, частину коштів зразу закласти в резерв з
подальшим перерозподілом при поступленні пропозицій.
Причому, в першу чергу необхідно брати до уваги лише ті проекти, які передбачають заміну опалення газом на альтернативні види палива.
При розподілі бюджету – потребу у фінансуванні на впровадження альтернативних видів рахувати пріоритетною і забезпечувати коштами в
обов’язковому порядку. Все інше може почекати,
незалежність – пріоритет номер один. Якщо ми не
почнемо вже сьогодні, то все життя будемо сидіти
на газовій голці, з нас будуть дерти останню шкуру,
а дітям в спадок ми залишимо трьохкольоровий
прапор, і вставати вони будуть при словах:
Славься, Отечество наше свободное Братских народов союз вековой...
Для мене патріотизм полягає не в розмовах про
нього, не в різнокольорових прапорах і не у виступах на мітингах. Патріотизм – це конкретні справи,
спрямовані на розбудову своєї держави. Так само
незалежність, це не щось ефемерне і велике. Це
не однорідна монолітна структура, а сукупність невеликих «міні - незалежностей» в кожній сфері життя, які разом складають цей моноліт.
P.S. Майже всі цифри в даному матеріалі взяті з
припущень і потребують уточнення. Адже я вказував напрямок шляху, по якому варто рухатися,
а не відмірював кілометрові стовпчики на ньому.
Олександр
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«Либа-лак-лука»

«Либа-лак-лука»… Зазвичай
всім подобається слухати, як
смішно та мило розмовляють
малі
діти,
перекручуючи
слова
та
неправильно
вимовляючи звуки. Та далеко
не всі задумуються, що ця
дитяча забава згодом може
перерости у серйозну дорослу
проблему.
Не виправлені в дитинстві, дефекти мовлення у зрілому віці ліквідувати
майже неможливо. Спочатку з дитини
кепкують у школі, згодом це переростає
в серйозний комплекс, людина починає
боятись говорити взагалі. А всім відомо,
що успіх оратора наполовину залежить
від правильності його мовлення.

Логопед – це вчитель,
а не лікар

Про це мають обов’язково пам’ятати
батьки. Виправляти дефекти мови потрібно з дошкільного віку. Деякі батьки
думають, що їхні діти «виговоряться» з
часом. Це помилкове судження. Треба
систематично працювати з малюком,
щоб досягти позитивного результату.
Навіть коли малий ще не говорить, варто читати йому книжки, при цьому намагатись чітко і правильно вимовляти всі
звуки і слова, адже дитина схильна копіювати те, що чує і бачить.
«Сюсюкатись» з дітьми не можна!
Така неправильна розмова увійде у
звичку малюка, а потім викорінити проблему буде набагато важче.
Та найчастіше дитина не вимовляє
один, два звуки. Це шиплячі, свистячі
або сонорні. Крім того, вона не визнає
цієї проблеми, адже сама своєї помилки
не чує. Якщо в дошкільному віці не «поставити» дитині правильну вимову, то
в школі вона, скоріш за все, робитиме
помилки у письмі та читанні. Батькам,
які виявили у дитини вади мови, треба
негайно звернутись до логопеда. У дитинстві виправити мовлення можна за
два місяці. Та деколи період затягується на роки. Важливо, щоб до процесу
під'єдналися батьки та вчитель у школі.

Навіть дуже частих занять з логопедом
замало, якщо вдома дитину ніхто не виправляє і не контролює її розмови. А
до спеціаліста водити малюка варто не
менше 3-4 разів на тиждень.

Заїкання - одна з
найтяжчих вад

Заїкання – це переривання мови, повторення окремих звуків, складів або
цілих фраз, неприродне розтягування
звуків. Супроводжується воно напругою, тривогою і страхом мовлення. При
цьому можливі неприродні рухи, гримаси або нервові тики, за допомогою яких
людина, що заїкається, намагається подолати цю ваду. Заїкаються приблизно
2,5% дітей дошкільного віку. І близько
5% людей заїкалися коли-небудь в дитинстві. Серед дорослих на це страждає
близько 1% людей. З них 80% — чоловіки, і 20% — жінки. Серед відомих мали
таку ваду поет Вергілій та пророк Мойсей.
Без втручання лікарів подолати заїкання важко. Логопеди зазвичай радять
повільно говорити, якщо щось не виходить – не нервувати, обдумувати наперед, що має бути сказано. Головне - спокій!!! Також добре допомагає звичайний
спів. Співаючи, заїка розслабляється і
не переживає, бо текст пісні вже знає.
Спілкуючись з особою з таким дефектом, варто зробити вигляд, що ви його
не помічаєте, щоб заїка не нервував ще
більше.
Ірина БЄЛОВА

1.

Логопед радить

Розмовляйте з малюком якомога більше. Ваша мова повинна бути граматично правильною, вимовляйте всі
так, як потрібно, бо вживання "дитячої"
мови зашкодить формуванню "нормальної" мови дитини.
2. Будьте уважними до того, що
намагається сказати вам малюк. Вислуховуйте його та давайте відповіді на усі
запитання. Це - запорука успішного подальшого розвитку не лише уміння розмовляти, але й мислити, а також прагнення пізнавати світ.
3. Якщо дитина помиляється, коли

говорить, ставтеся до цього поблажливо. Помилки - це необхідний етап
розвитку мови, а ваші критичні зауваження можуть вплинути так, що маля,
боячись помилитися, повільніше розвиватиметься.
4. Розвивайте уміння малюка
слухати та бути уважним. Грайте з ним
в ігри, які сприяють розвитку уміння
слухати та чути: учіть його слухати навколишні звуки та розрізняти їх: "Ось
чуєш, їде машина, а це гудить пилосос, а що це? Так, правильно, це йде
будильник. "Нехай малюк учиться самостійно розрізняти звуки, відгадувати,
що як звучить, а що не звучить.
5. Часто діти вміють прекрасно
отримувати все бажане зовсім без допомоги слів. Їм буває достатньо вказати
пальчиком на омріяний предмет і вимовити магічні слова: "Дай", як їх бажання відразу здійснюється. Але такий
стан справ не може задовольнити потреб малюка в розвитку мови як засобу
спілкування з іншими людьми. Розуміти
його будете лише ви та найближчі люди.
Тому привчайте дитину до того, щоб
вона якомога повніше висловлювала
свої бажання, говорила нові слова, речення, фрази.
6. Учіть дитя невеликим віршикам,
казочкам, адже, запам'ятовуючи їх та
повторюючи, воно вивчає нові для себе
слова, тренує пам'ять і увагу.
7. Вчіть малюка будувати зв'язні
розповіді про те, що його оточує, описувати малюнки в книжечках. Це сформує таке вміння, як контекстна мова,
тобто здатність уявити собі події, що
мають відбутися, зуміти знайти форму
для розповіді про них та висловлення.
Для цього, розглядаючи книжечку, ставте маляті запитання: "хто це" (собачка),
"яка собачка" (біла, пухнаста, кумедна),
"що вона робить" (гризе кісточку) тощо.
А тоді, підсумовуючи, складіть коротеньку розповідь за малюнком: це маленька
пухнаста собачка, вона має кісточку
і гризе її. За деякий час ваша дитина
здатна буде сама придумати аналогічну історію, описуючи малюнок, власні
іграшки, події, що відбувалися з нею
впродовж дня.
8. Постійно вводьте нові слова, які
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зображають предмети навколишнього
світу, явища та події. Обов'язково пояснюйте значення нових слів, що зустрічаються в мові, оповіданнях чи віршиках,
які ви читаєте. А ще можете погратися у
"відгадайку": нехай малюк сам спробує
зрозуміти, що означає нове слово. Це
буде доступним дитині на третьому році
життя.
9. Засвоюючи мову, дитя починає
використовувати її не лише для спілкування з іншими людьми, але й для того,
щоб планувати власну діяльність. У нього поступово формується так звана мова
"для себе". Одного разу ви помітите, що
дитина супроводжує власні ігри незрозумілим бурмотанням, словами, які не
звернені ні до кого особисто. Із часом
вона не просто коментуватиме, що робить, але й плануватиме словесно свої
майбутні дії. Ви допоможете малюку,
якщо навчите його розповідати про те,
що він планує робити спочатку вам. Запитуйте щоразу: "Що ти хочеш робити?
Куди покладеш цю іграшку? Хто буде
кататися на машині спочатку: лялька чи
ведмедик?" Такі розповіді допоможуть
дитині швидше навчитися планувати
власні дії, сприятимуть розвитку мислення та внутрішньої мови.
10. Якщо ви приділите розвитку
мови дитини достатньо часу, сил та уваги, то з часом ваш малюк обов'язково
порадує вас чудовою вимовою, умінням
гарно розмовляти, правильно будувати
речення, в нього виробиться природне
чуття мови, любов до слова - писаного
чи сказаного. Приємного вам спілкування!
Тетяна Мельник,
учитель-логопед ДНЗ "Росинка"

Як правильно варити каву?

Кава – напій, без якого
багато хто вже не уявляє
своє життя, адже він дарує
енергію і гарний настрій. В
даний час в домашніх умовах

ми все частіше п’ємо розчинну
каву, але, кажуть, справжній
смак і аромат кави можна
відчути, лише зваривши її
вручну з свіжозмелених зерен.
Якими способами
можна варити каву

Існує чимало способів приготування кави, а в багатьох
країнах є навіть свої унікальні
традиції. Так, відомі по всьому
світу кава по-турецьки, кава поарабськи, кава по-італійськи. У
домашніх умовах прийнято варити каву в турці, а також каву
по-східному.

Як правильно варити
каву в турці?

Щоб зварити класичну каву
в турці , бажано взяти кави найсвіжішого помелу. При цьому
чим дрібніше помел, тим краще.
Турку слід поставити на вогонь
і злегка підігріти. Мелену каву
всипати в турку, з розрахунку
2 чайних ложки на 100-150 г
води. За смаком додати цукор.

Під час приготування кави необхідно,
щоб рівень води, налитої в турку, відповідав найвужчій частини «шийки» судини. Тому важливо підібрати турку відповідного розміру для необхідної кількості
води.

Варити каву слід на повільному вогні. Після появи характерної «скоринки» і
бульбашок по краях (почався процес закипання) важливо не упустити момент,
коли «скоринка» починає підніматися,
але ще не «лопнула». У цей момент турку слід зняти з вогню і дати «скоринці»
осісти. Операцію треба повторити ще
пару разів.

Як правильно варити каву
по-східному?

Каву по-східному варять у спеціальній ємності – джезві. Джезва являє собою конусоподібну каструльку з довгою
ручкою. При цьому способі приготування потрібно брати каву самого тонкого
помелу.
У джезву слід засипати цукор, додати холодну воду. Довести до кипіння
і зняти з вогню. В отриманий сироп засипати каву, швидко помішуючи ложкою
до отримання густої піни. Слід дати піні

трохи осісти і поставити джезву на повільний вогонь. Аналогічно процесу приготування кави в турці, необхідно кілька
разів зняти каву з вогню і підігріти. Кава
по-східному готова.

Для приготування кави слід брати
м’яку воду, найкраще кип’ячену або відфільтровану. Для посилення аромату в
каву можна додати щіпку солі або порошку какао. Також в каву можна класти
різні прянощі. Ось пара рецептів оригінальних кавових «імпровізацій»: взяти
1,5 чашки міцної холодної кави, 3 кубики
цукру-рафінаду, чайну ложку товченого
мигдалю, чайну ложку рому. Збити інгредієнти в міксері, розлити по келихах, додати по кілька крижинок.
Взяти 200 г вершків, збити їх до крутої
піни, поступово додаючи 2 ст. л. цукрової пудри і чайну ложку тертої апельсинової цедри. Охолодити отриману суміш
протягом 30 хвилин. У келихи розлити
гарячу каву (2,5 склянки), додати апельсиновий лікер (2 / 3 склянки), викласти
суміш зі збитих вершків.
Як правильно варити каву? – Відповідь на це питання, напевне, у кожного
шанувальника кави своя. А як ви варите
каву в домашніх умовах?
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«Злет»

Кредитна спілка
залучає гривневі вклади
на наступних умовах:
Термін (місяців)

% ставка

1

7,0 *

3

10,0 *

6
12

12,0 *
13,5*

14

14,5*

18

20,0*

3

18,0*

6
9

12,5*
13,0*

12

14,5*

Виплата
відсотків
Щомісячно

В кінці терміну

Вклад з довкладанням
(мінімальна сума одного довкладення 50 гривень)
3

18,0*

6

12,0*

12

14,0*

Вклад на вимогу

0

Щомісячно
Щомісячно

* Для вкладників із стажем понад 5 років бонус + 1% до будь-якого вкладу.
Ттел для довідок:

2-52-37

Нерухомість
ПРОДАЄТЬСЯ:
1-2-3-кімнатні квартири в зданих
новобудовах біля озера та по вул.
Обліски. 095-715-64-37
Дві кімнати в гуртожитку по вул.
Грушевського, 14а. Ціна договірна.
Т. 095-135-80-27
Кімната для офісу на 1 поверсі в
гуртожитку “Ватра”. Т. 099-509-4129
1-кімнатна квартира в ст.частині
Долини за 2500 у.о. Торг. 097-37385-00
1-кімнатна квартира з ремонтом
по вул. Обліски. Т.097-373-85-00
1-кімнатна квартира на п’ятому
поверсі без ремонту по вул. Обліски. Т. 097-373-85-00
1-кімнатна квартира по вул. Чорновола з ремонтом і опаленням. Т.
097-373-85-00
1-кімнатна квартира по вул. Чорновола на 1 поверсі. Т.095-028-2752, 2-56-75
1-кімнатна квартира по вул. Ст.
Бандери, 5, жилий стан, опалення,
ремонт, м/п вікна, 37м2, перший
поверх, чудово підійде під бізнес.
Т. 066-712-55-78, 097-566-03-21
1-кімнатна квартира пл. 25м2 на
2 поверсі по пр. Незалежності,16,
євроремонт. Ц. 17000 у.о. Т. 050203-55-74
1-кімнатна квартира на 1 поверсі
по пр. Незалежності. Т. 099-37852-67, 096-597-92-44
1-кімнатна квартира в м. Болехів
район ДОК, заг. пл. 30м2. автономне опалення, капітальний ремонт.
Ціна договірна. Т. 050-678-15-01
1-кімнатна квартира по вул. Ст.
Бандери, 5. Жилий стан, ремонт,
паркет, 1 поверх, підходить для
бізнесу. Т. 066-712-55-78, 097-56603-21
1-кімнатна квартира по вул. Грушевського, 30/70.
2-кімнатна квартира в центрі старої частини Долини за 10000 у.о.
Торг. Т.097-373-85-00
2-кімнатна квартира по вул. Ст.
Бандери, 2 поверх, пл. 50,5м2. Т.
095-509-36-80, 2-80-54
2-кімнатна квартира пл. 48м2
центр міста, цегляний будинок. Т.
068-506-00-38
2-кімнатна квартира в центрі м.
Болехів по вул. Шевченка. Є криниця, сарай, город. Т. 050-265-1967
2-кімнатна квартира, ремонт, опалення, м/п вікна, частково нові меблі. Т. 050-050-52-29
2-кімнатна квартира по вул. Ст.
Бандери, 3. Т. 2-82-71
2- кімнатна квартира в старій частині міста Долини, площа 70 кв. м.
Т. 095-73-994-98
3-кімнатна квартира з опаленням

по вул. Грушевського. Т. 095-71564-37
3-кімнатна квартира на 2 поверсі
по вул. Грушевського, 9, ремонт,
автономне опалення, м/п вікна,
частково мебльована. Ціна договірна, помірна. Т. 066-649-88-81,
050-237-96-61
3-кімнатна квартира. Т. 096-65029-48
3-кімнатна квартира (53,9м2) в
2-поверховому 8-квартирному будинку в смт. Вигода. Всі комунікації. Ціна договірна. Т. 067-706-7544
3-кімнатна квартира в м. Болехів
на 1 поверсі, можна під магазин
або офіс. Т. 066-747-00-65
3-кімнатна квартира в центрі Болехова, 2 поверх. Т. 050-661-32-10
3-кімнатна квартира по вул. Грушевського на 1 поверсі. Т. 099378-52-67, 096-597-92-44
3-кімнатна квартира по вул. Обліски, 8 на 3 поверсі 3-поверхового
будинку. Поміняні вікна та двері
вхідні, опалення конвектор. Т. 099331-41-37
3-кімнатна квартира на 1 поверсі
по вул. Чорновола, або обміняється на 2-кімнатну квартиру з доплатою можливо під офіс. Т. 093-24362-47
3-кімнатна квартира по пр. Незалежності. Т. 067-161-09-82
3-кімнатна квартира по пр. Незалежності, 12, без ремонту. Т. 066285-70-94, 2-88-65
4-кімнатна квартира по вул. Чорновола, 8 поверх, опалення, ремонт, приватизована. Ціна договірна. Т. 2-70-90, 050-051-44-27
4-кімнатна квартира по вул. Чорновола, 18, 6 поверх, м/п вікна,
індивідуальне опалення або обмін
на 2-кімнатну квартиру з доплатою. Т. 050-070-21-12, 097-643-0601
4-кімнатна квартира в центрі. Все
є. Т. 098-906-90-71
3-поверховий будинок, 5 км біля
Долини. Всі комунікації, 0,25га
землі. Т. 093-729-27-24
Продається або обмінюється
3/4 будинку в м. Долина, по вул.
Д. Галицького. Частковий ремонт,
м/п вікна. Розгляну усі пропозиції.
Т. 066-693-82-76
Жилий цегляний будинок на початку в с. Мала Тур’я пл. 170м2 з
господарськими спорудами. Зе-

Продам

цегляний будинок
в с.Надіїв та 24 сот землі.
Ціна 14000 у.о. Торг.
Т.

097-373-85-00

мельна ділянка 0,07. Т. 097-22843-63
Особняк в с. Оболоня 220м2, 20
сотих городу. Гараж, кухня, стайня, стодола. Т. 067-682-05-56
Будинок в с. Гошів 98м2, 40 сотих
городу. Т. 099-266-57-54
Будинок в м. Моршин, 3-поверховий, 250м2, 20 сотих, в центрі
міста. Ціна договірна. Т. 097-63481-73
Будинок цегляний в с. Новичка. Т.
096-141-42-53, 050-222-81-37
Будинок з підвальним приміщенням і земельною ділянкою 0,10га
в районі новобудов в смт. Вигода.
Ціна договірна, помірна. Т. 098725-45-85
Жилий будинок в с. Креховичі,
газ, світло, криниця, сад, м/п вікна.
Т. 095-194-18-58
Жилий цегляний будинок з надвірними будівлями. Є сад, город
0,10га в с. Оболоня, вул. Винниченка. Т. 099-199-08-04
Недобудований будинок в с.
Мала Тур’я. Т. 099-509-41-29
Новий будинок в Долинському
р-ні, заг. пл. 170м2, дві ванни, два
балкони, земля 20 сотих, мансандра, з меблями, індивідуальне
опалення. Близько біля центральної дороги. 4 хвилини машиною до
м. Долина. Т. 097-070-49-76
Новий цегляний будинок в м. Болехів 90% готовності, пл. 111м2. Т.
03437-349-67, 050-343-81-92
Півбудинку в смт. Вигода 65м2,
своє подвір’я 200м2. Т. 097-970-9594, 093-378-13-30
Цегляний будинок в с. Гериня із
земельною ділянкою, 0,34га, є газ,
світло, вода. Т. 099-346-75-57
Цегляний будинок незавершений
в с. Мала Тур’я, світло, газ біля будинку. Можливий обмін на 2-х, 3-х
кімнатну квартиру з вашою доплатою, є державний акт, всі пропозиції. 066-879-87-91, 066-123-28-26
Хата в центрі с. Гузієва, є газ, світло. Ціна договірна. Т. 34-0-91, 095752-75-89
Гараж в районі швейної фабрики.
Т. 099-703-27-38
Гараж цегляний в районі школи
№5. Т. 098-310-56-13
Гараж (поворот ГПЗ). Т. 2-66-84,
066-368-04-86
Гараж в старій Долині (біля церкви). Т. 096-747-85-52
Цегляний гараж за швейною фабрикою. Ціна договірна. Т. 050810-09-19
Дача цегляна 2-поверхова, гараж
цегляний в р-ні школи №5, або обміняю на квартиру 1-чи 2-кімнатну
з доплатою. Т. 2-56-49
Ділянка під забудову в с. Мала
Тур’я, 10 сотих. Ціна договірна. Т.
066-231-91-71
Ділянка 20м2 для забудови гара-

жа, блок №2 в районі школи №5.
Т. 050-672-22-65
12 сот приватизованої землі та
літня кухня, цегляний будинок,
надвірні будівлі на М.Тур’ї. Т.097373-85-00
Земельна ділянка під забудову
на Новичці з фундаментом під сарай. Т. 095-715-64-37
Земельна ділянка пл. 13 сот з
фундаментом та 0 поверхом будинку 10х12 на Новичці. Т. 095715-64-37
2 земельні ділянки в Карпатах,
Верховинський р-н 04,5га і 07,5га
під будівництво і с/г. Недорого.
Терміново. Т. 097-735-19-33
Земельна ділянка 6,24 сотих в с.
Мала Тур’я, недалеко від телевізійної вишки. Біля дороги в гарному місці. Т. 2-59-18, 096-723-21-91
Земельна ділянка в Долинському
р-ні, с. Паляниця під забудову, поруч скелі Довбуша. Т. 050-430-3272
Земельна ділянка в м. Болехів
0,19 є державний акт і всі комунікації. Т. 096-736-80-12
Земельна ділянка під будівництво 25 сотих в с. Рахиня є всі документи. Ц. 8000 у.о. Т. 067-33750-65
Земельна ділянка 0,71 га в с.
Тростянець, є хата. Ціна договірна. Т. 050-716-99-53
Земельна ділянка в с. Станків,
Стрийського р-ну, пл. 34 сотих. Т.
095-888-12-29
Земельна ділянка в м. ІваноФранківськ, 10 сотих, акт на будівництво, комунікації поруч. Ц.
16000 у.о. Т. 096-872-25-22, 050983-83-66
Земельна ділянка 15 сотих приватизована, під забудову в с. Мала
Тур’я. Т. 099-449-90-94
Земельна ділянка 0,71 га в с.
Тростянець. Поряд протікає річка
і є на гроді озеро. Т. 050-716-99-53
Земельна ділянка в с. Новичка
під забудову, приватизована, є
державний акт. 10 сотих. Т. 066110-86-42, 097-303-45-86
Земельна ділянка 10 сотих в с.
Мала Тур’я. Т. 066-449-40-69
Земельна ділянка під забудову
15 сотих в с. Мала Тур’я. Т. 099449-90-94
Земельна ділянка 0,10 га, приватизована, по вул. Шептицького. Т.
050-675-01-20
Земельна ділянка під забудову
гаражу в районі школи №5. Т. 050675-01-20
Земельна ділянка площею 0,56
га в с. Новичка, вул. Піддубина. Т.
095-78-90-636
Земельна ділянка в с. Вишків.
Доступна дорога, є світло, вода,
гарний краєвид. Можливий обмін
на квартиру в м. Долина. Т. 067589-45-01
Приватизована дачна ділянка 12
сотих в с. Мала Тур’я, з вагончиком, є криниця з 4-метровими бетонними кільцями. Ціна договірна.
Т. 098-948-33-24
Приватизована земельна ділянка в смт. Вигода. Т. 066-702-48-10
План під забудову 10 сотих, газ,
вода, світло. Т. 066-297-24-87
Приватизована земельна ділянка в с. Новичка, 12, 7 сотих, є
державний акт на будівництво, будівельний паспорт. Ц. 6000 у.о. Т.
096-872-25-22, 050-983-83-66
Приватизована земельна ділянка в с. Оболоня, 15 сотих (район
новобудов) є газ, світло, дорога. Т.
095-639-44-25
Продам або обміняю земельну
ділянку в с. Ст. Мізунь біля лікарні на 1-кімнатну квартиру. Т. 067279-01-04
Будка на базарі 3,40х2,30. Ціна
договірна. Т. 099-702-97-84, 096126-55-22
Вигідно продається кафе в с. Ст.
Мізунь 50м2 можна під магазин,
або здам в оренду. Т. 097-155-4907
Комерційне приміщення. Т. 050672-59-63
Кіоск, є холодильник, кондиціонер, територія РАЙСТ. Ц. 5000 у.о.
Т. 066-231-91-71
Комерційне приміщення заг. пл.
42м2 по вул. Грушевського, 17.
Ціна договірна. Т. 067-344-49-99
Кіоск на ринку “Райст”, є холодильна вітрина, кондиціонер. Ц.
5000 у.о. (без торгу). Т. 066-23191-71
Кіоск на новому базарі біля автовокзалу в хорошому місці. Ціна договірна. Т. 066-449-40-69
Магазин по вул. Шептицького, 45
фасад на тротуарі, продається або
здається в оренду. Т. 066-642-6644
Мінімагазин на території ринку

Здається в оренду
в центрі м. Болехів, поруч із центром зайнятості нежитлове приміщення пл. 51м2.

050-203-06-67,
067-342-43-21

Т.

12

Здається

комерційне приміщення
пл. 30м2.
Приміщення розташоване
на другому поверсі адміністративного корпусу по вул.
Б. Хмельницького, 25
(заготзерно).
Т.

050-203-06-67

пл. 5,0х2,5м2. Т. 099-445-05-39,
099-093-14-32
Приміщення під магазин, офіс м.
Долина. Т. 098-921-91-92
Приміщення під магазин, офіс в
смт. Вигода. Т. 098-921-91-92
Торговий кіоск на ринку розміром
3х2. Ц. 6000 грн. Т. 097-184-53-41,
066-645-97-74
Торговий
павільйон
розмір
4,0х2,5 на ринку Райст, центральний ряд. Т. 066-448-79-29
Торгове приміщення на новому базарі біля вокзалу в гарному
місці. Ціна договірна. Т. 066-23191-71
Торговий кіоск на новому базарі.
Терміново! Т. 096-957-43-18
КУПЛЮ:
2-кімнатну квартиру в м. Долина.
Розгляну всі пропозиції. Т. 099227-29-80
Гараж по вул. Шухевича, 10/7. Т.
068-104-04-15
ОБМІНЮЄТЬСЯ:
1-кімнатна квартира в новобудові
з євроремонтом 40м2 на цегляний
будинок з доплатою в м. Долина.
Т. 066-453-00-25
Квартира по вул. Незалежності,
4 на 2-кімнатну покращеного планування з автономним опаленням
в новій частині міста. Т. 096-56749-81
3-кімнатна квартира на 1 поверсі
на рівноцінну з доплатою. Т. 066512-09-39
Земельна ділянка під будівництво
в с. Новичка 0,1535 га з доплатою
на квартиру або на автомобіль,
будматеріали. Т. 099-338-82-72
Земельна одиниця (біля річки) в
с. Ст. Мізунь. Т. 050-203-00-29
2-кімнатна квартира. Ціна договірна. Т. 096-583-66-82
Продам або обміняю на автомобіль план під забудову в с. Новичка. Т. 050-549-67-70
2-кімнатна квартира нв 3-кімнатну. Т. 050-549-67-70
ВИНАЙМУ:
1-кімнатну квартиру від 500 грн,
+ комунальні послуги. Т. 050-71580-64
1-2-кімнатну квартиру з євроремонтом, меблями і усіма зручностями в м. Долина, чесність, порядність. Т. 050-435-63-67
Молода сім’я винайме 3-кімнатну
квартиру в центрі міста, з опаленням, з паралельним викупом. Т.
097-146-86-24
Сім’я з двох чоловік винайме
квартиру. Т. 096-485-62-24
Сім’я винайме квартиру на довготривалий термін в м. Долина.
Чесність та порядність. Т. 096-86139-81
2-кімнатну квартиру в смт. Вигода. Т. 050-087-71-03
2-3-кімнатну квартиру, можна і в
новобудові. Т. 050-087-71-03
ЗДАЄТЬСЯ:
Квартира. Т. 099-194-03-37
В оренду квартиру. Т. 095-71564-37
В оренду приміщення під магазин, разом з обладнанням в смт.
Вигода і в с. Витвиця. Т. 099-50845-15
Візьму на квартиру дівчину. Т.
067-194-97-74
1-кімнатна квартира без меблів,
оплата за рік вперед. Т. 066-73217-06
Квартира. Т. 066-396-35-44
В оренду приміщення 2 поверх в
центрі міста Болехів. Т. 050-67172-71, 099-186-94-34, 3-34-77
В користування 650м2 приміщення в м. Долина під склад або в-во.
На час розкрутки безкоштовно. Є
електроенергія, рампа, вода. Надалі від 3 грн за 1 м2. Т. 095-040-

Здається

комерційне приміщення
пл. 200м2.
Приміщення розташоване
за адресою: вул. Б. Хмельницького, 25
(заготзерно).
Можливе використання під
виробничі або торгівельні
цілі.
Т.

050-203-06-67
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Будинок в с. Ст. Мізунь без газу.
Можливий обмін. Т. 098-774-40-19,
098-618-59-28
Дача в с. Новий Мізунь для відпочинку у вихідні і святкові дні, камін,
сауна. Т. 095-527-13-74
Кіоск в центрі міста з вітринами
пл. 16м2. Т. 095-642-62-19

Транспорт
ПРОДАЄТЬСЯ:
Альфа Ромео 1979 р.р., 1,2 куб,
газ/бензин. Потребує незначного
ремонту. Ц, 600 у.о. Т. 099-122-4129
Ауді А100 двигун 2,6 інжектор,
коробка механічна колір темнозелений металік, ел. дзеркала,
електролюк ABS гідропідсилювач
керма. Ідеальний стан. Ц. 7800 у.о.
Т. 066-391-71-46
Ауді-80 Б-4 1993 р.в. Т. 099-24468-07
Ауді-80 вишневого кольору, 1989
р.в., пробіг 215 тисяч, хороший
стан м. Моршин. Ц. 5500 у.о. Т.
097-634-81-73
Ауді-100 сигналізація, ц.з., колеса
нові R15, нова ходова, 1,8 бензин,
не гнила, не бита хороший стан,
вкладень не потребує + багато нових запчастин. Т. 097-614-24-71
Cerry QQ 2008 р.в., колір “сірий
металік” двигун 1,1 сигналізація,
кондиціонер, магнітола, комплект
зимової гуми. Т. 066-033-96-06
Део Ланос 2008 р.в., пробіг 18 тис.
км, червоного кольору, 1,4, відмінний стан. Ціна договірна. Т. 050104-97-75
Fiat Tempra 1990 р.в., 1,6 моноінжектор, червоного кольору. Ціна
договірна, можливий обмін на
09099. Т095-862-73-41
Фіат Добло (махі) довга база, синього кольору, 1,3см3 дизель, свіжопригнаний. Т. 098-902-07-10,
095-706-77-71
Фіат Темпра 1990 р.в., 1,6м.і.,
червоного кольору. Ціна договірна. т. 095-862-73-41
Фіат Скудо 1998 р.в., пасажир 8+1
1,9Д. Ціна договірна. Т. 097-66506-89, 066-648-80-41
Ford Orion 1,6 газ/бензин 1986
р.в., сірого кольору, нова АКБ, спойлер, на ходу. Ц. 1300$. (торг). Т.
099-073-68-36
Форд Ескорт 1985 р.в., коробка
автомат, в ідеальному стані. Ц.
2600 у.о. (торг). Т. 096-795-02-76
Форд -Транзит 1989 р.в., газ/
бензин, пасажир. Добрий стан. Ц.
3500$. Т. 066-284-20-65
Форд Скорпіо в доброму стані. Є
газова установка, магнітола, люк,
центральний замок, АВС. Ц. 3000
у.о. Т. 097-672-28-71, 099-754-7619
Форд Транзіт 2,5 1993 р.в.,
вантажо-пасажир, м’який салон.
Ц. 4800 у.о. (торг), є нова зимова
гума. Т. 096-723-23-11, 066-39567-10
Форд Скорпіо 1986 р.в., колір
“чорний металік” 2 куба, нормальний стан. Ціна договірна. Т. 098658-15-87
Форд Ескорт 1,3 бензин 1988 р.в.,
ідеальний стан. Ціна договірна. Т.
097-928-30-32
Форд Транзит, 1997 р.в. 2,5Д, білий, відмінний стан. Терміново. Ц.
6000 у.о. Т. 095-42-48-710
MB-VITO 110 СДІ 2003 р.в., білого кольору, пасажир, 9 місць. Ц.
11000 у.о. Т. 066-782-43-34, 067157-50-67
Мерседес-124 сірого кольору, мотор 2,3 газ/бензин, сигналізація,
Мр3, титанові диски. Т. 098-52674-90
Мерседес-124 седан, метал, 2,3
двигун, газ/бензин, диски титанові,
гума нова. Ціна договірна. Т. 050526-28-42
Мерседес-123, з документами, на
ходу, двигун 3.0. Ц. 1500 у.о. Т.
097-142-39-02, 097-642-93-02
Мерседес Віто 110 CDI 1999 р.в.,
синього кольору, пасажир 8 місць
в доброму стані. Ціна договірна. Т.
066-285-70-63
Мерседес бенц 309, 1987 р.в., білий, фургон (3,90х2,05х1,85), потребує ремонту двигуна, терміново. Ціна 3000 у.о. Т. 095-42-48-710
Мерседес 124 Е230 1991 р.в.,
колір “сірий металік”, газ/бензин.
Хороший стан. Т. 097-748-42-93,
099-453-47-48
Міцубісі Карізма 1,6 бензин, хечбек, 1997 р.в. Т. 096-848-30-20
Міцубісі Ланцер 1992 р.в., колір
“червоний металік” 1,3 карбюратор, новий акумулятор, добрий
стан. Ц. 3500$ (торг). Т. 066-11592-44
Опель вектра 1989 р.в.-1,6 бензин, абс. гур, люк, титани, музика.
Ц. 3400 у.о. Без торгу. Терміново.
Т. 0984558133
Опель Астра 1,6і зелений хечбек, 1995 р.в., можливий обмін. Ц.
4900$. Т. 099-534-90-77
Опель Вектра 2.0і 1995 р.в., хечбек, “вишневий металік”, ел. пакет,
люк, 3 роки на Україні. Ц. 6400$. Т.
050-070-21-12, 097-603-30-02
Опель Омега 1988 р.в., нормаль-

ний стан. Ц. 2100$. Т. 066-367-3750
Пежо Експерт 1,9Д 1997 р.в.,
червоного кольору, подушка, ц.з.,
свіжопригнаний, можливість переобладнати. Ц. 5950 у.о. Т. 050-94123-23
Пежо Партнер синього кольору,
2003 р.в., вантажний 1,9 дизель.
Ціна договірна. Т. 066-801-59-18
Пежо-406 2001 р.в., пробіг 69
тис. км, кузов седан, темнофіолетового кольору, шкіряний салон, тоновані вікна, об’єм двигуна
1,8. Повний пакет. Ц. 12000$. Т.
068-145-46-03
VW Jeta 1986 р.в., колір “Зелений
металік” 1,6 карбюратор. Хороший
стан. Т. 095-639-43-30, 096-74991-34
Фольксваген Пасат 1989 р.в.,
двигун 1,6 бензин, синього кольору. Т. 050-998-73-20
Вольксваген Гольф-2 1988 р.в.,
1,3 бензин. Чорного кольору. Т.
097-756-23-26
Фольксваген Пасат 1992 р.в., 1,8
куб, чорного кольору. Недорого, в
доброму стані. Т. 050-710-29-48
Вольксваген Пасат В3 1988 р.в.
Двигун 1,8 моноінжектор, червоного кольору. Ціна договірна. Т. 097989-45-40
Вольксваген Транспортер Т-5
2004 р.в., білого кольору, вантажний, можливе переобладнання, пасажир. Без пробігу СНГ. Ц.
14000 у.о. Т. 066-782-43-34
Шкода Фабія 2004 р.в., 1,2 бензин. Ціна договірна. Т. 097-762-6843
Бус Мерседес вантажний, тентований, 24 двигун Д. Ц. 3800$. Т.
067-914-84-78
Бус Опель 2004 р.в., середня
база, двигун 2,5 зимові колеса,
склопідіймач, свіжопригнаний. Т.
066-309-11-29
Бус Вольксваген Транспортер
Т2 1987 р.в., пасажир, 1,6 ТД червоного кольору, є музика, сигналізація, склопідіймачі, капремонт
кузова. Ц. 4200$. Т. 098-662-35-25
Бус вантажний Мерседес 1999
р.в., дизель 2,9. Т. 099-093-84-88,
096-183-54-56
ВАЗ-21043, 2006 р.в. 1,5І, синій,
нові колеса, відмінний стан. Терміново. Ціна 4150 у.о. Т. 095-4248-710
ВАЗ-21093, 2004 р.в., ц.з., сигналізація, фаркоп, колір “зелений металік”, Мр3. Т. 096-808-57-68
ВАЗ-21099 2005 р.в., новий акумулятор, нова гума зимова шипована. Ц. 4800 у.о. Т. 066-689-13-31
ВАЗ-21111 сірого кольору, 2001
р.в., 1,куб. Добрий стан. Ц. 4700
у.о. Т. 050-721-05-01
ВАЗ-21099 1996 р.в., бежевого кольору, після ремонту, нова гума.
Ціна договірна. Т. 097-629-69-17
ВАЗ-2107 1993 білого кольору,
1,5, коробка 5-ти фіатовська, газ/
бензин, сигналізація, музика. Ц.
2500$. (торг). Т. 097-748-42-93,
099-453-47-48
ВАЗ-2107 1995 р.в., білого кольору. Ціна договірна. Т. 096-855-2163
ВАЗ-2106 1989 року, червоного кольору, в доброму стані. Ц. 1450$.
Т. 099-092-38-02
ВАЗ-2101 1973 р.в., після капремонту, зеленого кольору, нова
гума, шестьорочний салон, фаркоп, газова установка. Ц. 1300$. Т.
096-764-70-76
ВАЗ-2103 в нормальному стані +
ВАЗ-2101 на запчастини. Ц. 1300$.
Т. 097-752-52-43
ВАЗ-21099 2006 р.в., газ/бензин,
титанові диски. Ціна договірна. Т.
066-282-70-55, 096-917-81-94
ВАЗ-2106 1981 р.в., двигун 03 в
доброму стані. Ц. 1000 у.о. Т. 066114-85-11
ВАЗ-2109 колір “синій металік”
бензин 1,5м2 хороший стан Мр3
гума нова. Ц. 3100$. Т. 050-01676-50
ВАЗ-2109 2006 р.в., 60 тисяч пробігу, не бита, не фарбована, 1
власник, стан нового автомобіля.
Т. 096-607-15-54
ВАЗ-2106 1992 р.в., червоного кольору, газ/бензин, не потребує ніяких грошових вкладень. Ц. 20000
грн. Т. 050-920-79-77
ВАЗ-2121 Нива 4х4 повний привід,
все після капремонту, нова гума і
АКБ, крісло Ford. Ц. 2200$. Т. 099073-68-36
ВАЗ-2105 1983 р.в., червоного кольору. Т. 096-851-03-57
ВАЗ-21101 2007 р.в., 1,6 чорного
кольору. Ц. 6500 у.о. Т. 066-39202-74
ВАЗ-2107 2006 р.в., білого кольору, газ/пропан. Ц. 3500$. (без
торгу). Т. 098-951-79-64, 066-71413-60
Волинянка 1990 р.в., (потребує
зборки). Т. 050-542-39-20
ВАЗ-2101 1974 р.в. Ціна договірна.
Т. 098-451-56-45, 067-335-28-22
ВАЗ-21150 сірого кольору, 2006
р.в., в хорошому стані. Т. 099-08967-54
ВАЗ-2106 1989 р.в., бежевого кольору, 1,5. Ц. 1000$. Потребує

зварювальних робіт. Т. 067-33528-22
ВАЗ-2106 1977 р.в., 1,5 після повного капремонту. Ц. 1800$. (торг).
Т. 067-335-28-22
ВАЗ-21115 2002 р.в. Ціна договірна, машина в хорошому стані. Т.
050-373-40-03, 066-504-49-81
ВАЗ-2107 синього кольору 2007
р.в., в хорошому стані. Ц. 3000$. Т.
066-712-13-02, 095-457-60-62
ВАЗ-2107 2007 р.в., білого кольору інжектор. В доброму стані. Т.
066-089-05-53, 096-597-92-44
ВАЗ-21093 1992 р.в., білого кольору, бензин, газ офіційно. Ц. 2200
у.о. Т. 050-562-30-03
ВАЗ-2107 1990 р.в., газ/бензин,
фаркоп задовільний стан. Дешево.
Або обміняю на дорожче авто з доплатою. Т. 098-971-69-19
ВАЗ-21083 білого кольору 5.П титанові диски, розхід пального 5л
на 100км. Т. 098-526-70-12
ВАЗ 21011 1980 р.в., газ/бензин,
фаркоп, задовільний стан. Дешево! Або обміняю на дорожче авто з
доплатою. Т. 098-971-69-19
ВАЗ-2101 1976 р.в., 5 КПП у доброму стані, не гнила, не бита. Ц.
10500 грн. Т. 098-873-10-85
ВАЗ-21013 1986 р.в., газ/бензин,
синій колір, після капремонту, в
ідеальному стані. Ціна договірна.
Т. 096-465-70-43
Газель 2705 білого кольору, газ/
бензин, пасажир, добрий стан.
Ціна договірна. Т. 097-653-64-37
ГАЗ-31029 1996 р.в. Добрий стан.
Ціна договірна. Т. 097-415-33-53
ГАЗ-24 1987 р.в., газова установка
в доброму стані. Т. 050-434-62-19
ЗАЗ-110307 Славута 2003 р.в.,
ідеальний стан.Ц. 1500$. Т. 067146-89-69
ЗАЗ-968-40 гарний стан, на ходу +
мотор і коробка і т.д. Ціна договірна. Або обміняю на іншу техніку. Т.
098-971-69-19
ЗІЛ 5301 Дизель вантажопідйомність 3 тони, потребує косметичного ремонту. Ц. 050-665-41-87,
098-020-01-50
Москвич 2141 1,6 карбюратор. Ц.
1500 у.о. Т. 050-773-05-15
Москвич 2141 1,8 дизель. Ц. 3000
у.о. (торг). Т. 067-296-25-71
Москвич 412 1990 р.в. Т. 066-92307-48
Славута 110307 2004 р.в., сірого
кольору, 92 тис. км, не гнила. Ц.
1500$. Т. 067-146-89-69
Славута 2004 р.в., синього кольору в хорошому стані. Ц. 2900$.
(торг). Т. 097-184-53-41, 066-64597-74
Таврія білого кольору 1994 р.в.,
після капремонту. Ціна договірна.
Т. 096-207-11-09, 94-2-92
Таврія 1993 р.в., білого кольору.
Ц. 11000 грн. (торг). Т. 099-969-2900
Мотоцикл ІЖПл-5
ІЖПл-5 з коляскою, без
документів. Ц. 1500 грн. Т. 096742-54-38
Мотоцикл “Мінськ” об’єм 125 см3,
синій колір, 1992 р.в., добрий стан.
Ц. 4000 грн. Т. 050-920-79-77
Мотоцикл “Мінськ” в нормальному стані. Т. 096-168-57-03, 050228-29-00
Мотоцикл ЇЖ Планета-5 без документів, у робочому стані. Ц. 2600
грн. Т. 097-871-61-21
Мотоцикл ЇЖ Планета-4 запчастини. Є документи. Т. 097-629-8508
ЯВА-350 6 не на ходу + запчастини. Ц. 1000грн. Т. 097-896-42-06
Т-4 зеленого кольору 1997 р.в.,
двигун 2,4 дизель сигналізація,
вантажний. Т. 098-951-45-08
Т-4 1992 р.в., потребує незначного ремонту, або можливий обмін з
доплатою на Гольф-2 (дизель). Т.
095-771-47-90
Трактор Т-40 саморобний, плуг
2-корпусний. Т. 97-2-88, 050-98168-73
Саморобний мінітрактор з фірою. Везе до 1 тони. Двигун ІЖ,
повітряне охолодження. Ц. 6500.
Ц. 097-855-92-76
Блок двигуна з нульовим колінвалом до ВАЗ-2101. Т. 096-746-4758, 095-711-31-46
Віз на дерев’яних колесах, два хомути, плуг, колісниця. Т. 097-86508-20
Гума нова “Hancook” 185/70 R14
2шт. Ц. 1200 грн. Т. 097-603-30-02,
050-070-21-12
Генератор до а/м до Опель Комбо
та комплектуючі до герератора, генератор до мотоцикла МТ, генератор до іномарки “Hitachi”. Дешево.
Т. 099-377-52-27
Генератор до Опель Комбо і комплектуючі до генератора, генератор до мотоцикла МТ, генератор
“HITAHI” до іномарки. Т. 099-37752-27
Двигун, коробка та інші з-ни до
Шкода Октавія, 2 куб. 2000 р.в. Т.
098-357-93-13
Диск від заднього колеса трактора
Т-25. Т. 068-144-86-27
Документи і номери на Москвич
408. Т. 097-688-80-62
Диски до Вольцваген Т-4 з гумою.
Диски з гумою до Мерседес Віто,

диски з гумою до Фіат Скудо 15. Т.
066-395-71-52
Дитяче автомобільне крісло до
18 кг. Т. 2-92-85
Два нові зимові колеса 155/80
R13 з дисками. Т. 098-764-07-05
Двері передні до Опель кадет до
седану або універсала. Ц. 10 у.о.
Т. 066-782-43-34, 067-157-50-67
Запчастини ГАЗ-24 (Волга). Т.
066-648-80-41
Запчастини до Жигулі 2101 пічка,
2-коробки. Т. 097-179-26-24
Запчастини до Опель Кадет. Т.
097-179-26-24
Запчастини до Мотоцикла ЇЖ
Планета-4. Т. 096-691-65-43
Запчастини до Москвич М1241
дверки, крила, капот та інше. Т.
098-764-07-05
Запчастини до ГАЗ-24 решітка,
капот, задня кришка багажника. Т.
097-981-27-34
Колеса Матедор, зимові 195/65 15
з дисками до Ауді 100, 80, 2шт. Т.
098-072-29-75
Колеса 225/75 16С 2шт. Т. 098072-29-75
Колеса 155х80х13 3 шт. Ц. 600
грн, зимові, б/в, хороший стан. Т.
097-419-18-82
Колеса, диски б/в з Німеччини. Т.
099-047-42-79
Металічні диски 5Jх13х41 б/в в
дуже доброму стані. Т. 050-37326-48
Неробочі акумулятори. Т. 066395-71-52, 098-038-17-66
Передній міст “УАЗ”. Ц. 1500 грн.
Т. 096-742-54-38
Пускач до трактора “Білорус”. Ц.
100$. Т. 097-652-28-89
Причеп до легкового автомобіля
з документами. Т. 099-535-01-06,
066-089-05-53
Редуктор УАЗа, воєнного, заднього моста, новий. Ціна договірна. Т.
096-207-11-09, 94-2-92
Тракторна рама на крузі. Т. 096746-47-58, 095-711-31-46
Шини зимові Michelin 195/70 RISC.
Ц. 2700 грн. Т. 066-782-43-34, 067157-50-67
КУПЛЮ:
Автомобіль за помірну ціну, можна не на ходу. Т. 099-377-52-27
Головку блока ГАЗ-2410 “Волга”.
Т. 097-798-83-79
Запорожець на запчастини. Т.
067-335-28-22
Робочий акумулятор до жигулів.
Не старше три роки. Т. 098-97169-19
Міст від мурав’я з кріпленням до
нього, недорого в робочому стані.
Т. 096-696-37-75
Склопідіймач до Фольксваген
Джетта, передній правий. Т. 096622-42-63
Бензиновий генератор б/в. Т.
050-920-45-38
ВАЗ-2101 у будь-якому стані, можливо на ходу. Т. 096-168-57-03,
050-228-29-00
ГАЗ-2410 в ідеальному стані. Т.
099-033-73-35, 097-834-65-70
Пристрій для перевірки дизельних форсунок. Т. 066-305-59-37
Фаркоп до Шкоди Октавія. Т. 066714-39-56
Причеп гноєрозкидач або раму від
нього. Т. 095-713-45-87
Мотоцикл ЇЖ-Планета, на запчастини. Т. 050-850-75-45
Двигун до Запорожця, старі мотоцикли, запчастини та документи
до них. Т. 099-050-37-89
Лебідку до ГАЗ-66 в комплекті з
карданами та приводом. Т. 050177-22-51
ОБМІНЮЄТЬСЯ:
Фіат-Толенто 1993 р.в., 1,9Д білого кольору, пасажир-мінівен. Т.
096-662-72-65

Обладнання
ПРОДАЄТЬСЯ:
Ацитиленовий газозварювальний апарат в повному комплекті.
Т. 095-221-06-85
Бетономішалка 3 фази, 750л. Т.
050-222-91-33
Бензопила УРАЛ + запчастини. Ц.
500 грн. Т. 097-896-42-06
Болгарка “Ferm” німецького в-ва.
Ц. 130 грн. т. 099-377-52-27
Болгарка діам.180. Німецька. Т.
068-543-11-55
Вага механічна на 1000кг. Т. 066176-27-24
Деревообробне
обладнання:
фрезерний з кареткою і фуганок.
Т. 097-924-67-93, 099-561-93-83.
Деревообробний верстат: гіблярка, циркулярка. Т. 098-63741-62
Електрорадіатори “Termor” нові
2,0 кВт, недорого. Т. 095-207-2627, 096-136-14-40
Електродвигун 22кВт, 1500об/хв.
Т. 098-020-01-50, 050-665-41-87
Зварка в-ва Австралія 250а метал, алюміній. Т. 098-357-93-13
Зварювальний апарат 220В з кабелем 30м. Т. 097-419-18-82
Італійська газова установка,
балон 42л. Ціна договірна. Т. 097382-11-94, 099-704-96-74
Насос водяний БЦ 220Вт. Напор20м. Дешево. Т. 098-971-69-19
Очисна система води. Дорого. Т.
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096-790-43-24, 050-016-77-37
Пила. Ціна договірна. Т. 098-64440-21, 067-870-58-01
Пила, ріже впоперек до майстра.
Т. 067-870-58-01
Прожектор новий, радянського
в-ва, а також європіч, нова. Т. 098635-12-09
Радіостанції “Dhagon” б/в. Т. 050542-77-53
Плиткоріз довжина 60см на підшипниках. Ц. 300 грн. Т. 098-98957-97
Січкарня з двигуном. Ціна договірна. Т. 097-832-28-80
Стрічкова пилорама, а також
заточний і розвідний верстат до
пилорами. Ціна договірна. Т. 050969-92-84
Стрічкова пилорама. Ц. 2500 у.о.
Т. 050-647-98-94, 096-208-66-87
Токарний станок по дереву саморобний. Гіблярка + циркулярка,
ширина вала 15см. Саморобна. Т.
096-742-54-38
Транспортер Т-4 2001 р.в. 2,5 дизель. Т. 098-357-93-13
Ткацький станок. Т. 097-981-2734
Циркулярка 3-фазна. Т. 099-09384-88, 096-183-54-56
КУПЛЮ:
Компресор з ресивером (великим). Т. 099-033-73-35, 097-83465-70
Насос водяний типу “Малиш”,
може бути б/в. Т. 098-971-69-19
Бензопилу Штіль-хусверна, можна б/в в хорошому стані. Для себе.
Т. 050-993-07-88

Сантехніка/опалення
ПРОДАЄТЬСЯ:
Бачок змивний до унітаза (біде),
новий. Т. 2-64-16, 097-484-63-81
Котел “Красилівський” б/в недорого. Т. 066-852-87-77
Котел на дрова, газ та світло, виробник Росія 31,5 кВт. Новий. Ціна
договірна. Т. 050-822-05-13
Б/в котел “Vailant”. Т. 097-553-2091
Котел Івано-Франківський, 24 б/в
в робочому стані. Т. 066-331-57-36
Котел на дрова, газ, буржуйка б/в.
Т. 099-047-42-79
Котел житомирський на газ. Терміново, недорого. Т. 098-644-40-21,
067-870-58-01
Котел “Beretta” (димох.) настінний 24кВт для опалення і підігріву
води в доброму стані. Т. 097-34119-50, 050-874-66-83
Конвектор димохідний і парапетний. Т. 099-194-03-37
Металічна пічка на дрова “Буржуйка”. Ц. 450 грн. Т. 097-652-2889
КУПЛЮ:
Котел на дровах на 100-150 м2.
Недорого. Т. 097-415-33-53
Котел КЧМ в робочому стані. Т.
097-813-55-02

Побутова техніка
ПРОДАЄТЬСЯ:
Газова плита “Електа” в робочому
стані. Ц. 400 грн. (торг). Т. 2-83-27,
095-765-12-14
Газова плита “Грета” зовсім нова.
Ц. 1200 грн. Т. 099-377-63-21
Газова 4-камфорна плита, холодильник, б/в, телевізор. Все в
гарному стані. Недорого. Т. 2-5966, 050-815-41-29, 097-827-57-18,
096-842-74-68
Електроплитка, праска, апарат
телефонний. Т. 2-56-49
Морозильна камера німецького
виробництва, телевізор GVS 100
Гц, діагональ 72см. Недорого. Т.
050-721-60-71
2 морозильні камери, холодильник для напоїв, дискотечна апаратура. Ціна договірна. Т. 098-92281-28
Нова газова плитка 4-камфорна.
Т. 099-377-63-21
Пральна машинка, посудомийна
машинка б/в. Т. 050-542-39-20
Пральна машинка “Wirpool” в робочому стані на 5 кг. Ц. 1500 грн.
(торг). Т. 2-83-27, 095-765-12-14
Пральна машинка “Донбас” в робочому стані. Т. 099-199-08-04
Пральна машинка (не автомат)
“Ока-9” нова. Т. 097-341-19-50,
050-874-66-83
Телевізор кольоровий, музикальний центр. В доброму стані. Т.
097-238-15-37
Холодильник “Норд” 2-камерний
в доброму стані. Т. 097-341-19-50,
050-874-66-83
Холодильник Мінськ-11. Т. 098803-51-22
Холодильник “Атлант” в хорошому стані. Т. 097-944-36-72, 099334-85-96
Холодильник “Беко” 150 см відсік
113см, морозильна камера 37см) в
хорошому стані (два роки в користуванні). Ц. 1800 грн. Т. 095-17456-82
Холодильна вітрина б/в в робочому стані, довжина 1,5 м. Т. 067497-04-12
Холодильна вітрина "DANTOSS"
б/у з обдувом, з 4 сторін скло
0,75*0,75*2,05, в хорошому стані.
Ціна 6000 грн. Торг. Т. 066-09-04-

БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

PERLOVAstop
Т.

067-670-28-12
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Холодильна вітрина та промислові вітрини. Т. 097-967-05-86
Швейна професійна машинка із
столом. Т. 066-700-42-12, 2-83-58
Швейна машина, б/в, в гарному
робочому стані. Т. 2-79-36, 066270-81-73
КУПЛЮ:
Супутникову антену до телевізора. Може бути вживана. Недорого.
Т. 098-971-69-19

Меблі
ПРОДАЄТЬСЯ:
Два шкіряні дивани 2-ка, 3-ка
темно-зеленого кольору, б/в, в хорошому стані, Т. 050-538-95-09
Два дубові ліжка. Дешево. Т. 096190-65-91
Диван в доброму стані б/в. Ціна
договірна. Т. 095-716-67-64
Крісло стрибунець “Fisher-Price”
від 6 місяців. Ц. 2100 грн. Т. 093723-61-21
Кухонний столик і три крісла,
люстри б/в. Т. 066-395-71-52, 098038-17-66
М’яка частина б/в, з журнальним
столиком радянського в-ва. Ц.
1200 грн. (торг). Т. 2-83-27, 095765-12-14
Нова стінка, шафа 2-дверна, сервіз, штори нові ллянні. Т. 2-56-49
М’яка частина: диван і два крісла.
Ціна договірна. Т. 096-725-22-73
Стінка “Оксамит”, тумбочка під телевізор. Т. 099-377-63-21
Столик-крісло для годування. Недорого. Т. 2-92-85, 096-809-97-18
Стінка “Оксамит” в нормальному
стані. Недорого. Т. 097-620-51-21
Тумбочка під телевізор. Т. 097238-15-37

Будматеріали
ПРОДАЄТЬСЯ:
Батареї чавунні, б/у, в доброму
стані Т. 0663963668
Бочки металеві, пластмасові, каністри б/в. Т. 098-585-33-73
Вікна металопластикові б/в у хорошому стані 2в11,46/1,77; 1,50/1,77.
Т. 066-193-37-22, 066-357-44-88
Грубий бризент, розмір 3х6. Ц.
350 грн. Т. 097-615-69-31
Дошка дубова 50мм. Т. 050-08501-40
Двері б/в дерев’яні, пластмасові,
труби, швелєр, стіна б/в. Т. 099047-42-79
Дошка ясен 50мм. Т. 097-111-3295
Дошка липова 50мм суха в с. Надіїв. Дубова 50мм. Т. 098-245-83-48
Дорожні залізо-бетонні плити
3шт. Розміром 3,10х2,10м, б/в. Т.
097-419-18-82
Дріт стальний діам.4мм. 100кг. Т.
097-743-85-10
Ємкість 2м3 металева, 200літрів
металева, 1м3 пластмасова. Т.
050-521-16-00
Ковбанками букові дрова. Т.
066-648-76-21, 066-395-68-09, 067987-36-34
Лісоматеріал на дах під металочерепицю. т. 066-284-20-18
Лист оцинкований (бляха) розміром 2х1х0,55. Недорого. Т. 096695-84-01
Паркет дубовий, буковий, черешня 120м2. Ціна договірна. Т. 096144-99-07
Плівка для даху, парника. Рулон
— 50м. Ціна договірна. Т. 098-97169-19
Труба залізна діам.500мм., довжина 5 м. 2 шт, 7м. 1 шт. Недорого. Т.
050-668-28-90
Шифер 8-хвиль. Т. 099-334-85-96
Шифер новий 220листів. Ц.
1шт./51 грн. Т. 097-944-36-72, 532-64
Цегла одинарна. Т. 066-067-40-53
КУПЛЮ:
Бетонні блоки шириною 50-60см
в к-сті 25 шт. Т. 050-373-50-19
Плити ДСП і ДВП. Т. 2-67-27, 066581-15-18
Форми для виготовлення блоків
з бетону або шлакоблоків. Т. 066490-58-21
Трубу на місток металеву діам.4050см довжиною 5-7м. Т. 097-74385-10

Комп’ютери
ПРОДАЄТЬСЯ:
Автомобільний
відеореєстратор новий. Знімає в HD якості. Ц.
550 грн. Т. 095-122-10-90
Блютуз-гарнітура Jabra BT 2080
нова в упаковці. Ц. 290 грн. Т. 095642-62-19
Комп’ютер з монітором SAMSUNG
пентіум ІІІ. Недорого. Ціна договір-
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Продається

новий спальний гарнітур з
лакованої білої плити.
Ціна 8000 грн., торг.

Мобільні телефони
ПРОДАЄТЬСЯ:
Nokia N71 смартфон жабка, камера 2 мрх, флешка 2 Гб. Ц. 700 грн.
Т. 096-730-79-17
Nokia Е72 в хорошому стані. Ц.
1750 грн. Т. 095-122-10-90
Nokia 6500 слайдер нержавіючий
корпус, 3,2 камера, карта пам’яті
1 Гб. Ц. 700 грн. Т. 099-335-09-59
Nokia 5530 камера 3,2 мрх
Bluetooth, Wi-Fi інтернет, флешка
4Гб. Ц. 850 грн. Комплект з коробкою. Т. 097-980-00-94
Nokia 5130 С-2 XpressMusic в
нормальному стані, флешка на 1
Гб, камера, 2.0 мрх. Ц. 400 грн. Т.
096-919-97-73, 099-200-93-10
Nokia 6288 (слайдер)
(слайдер) 2 Мрх камера, 2 Гб флешка, навушники. Ц.
500 грн. (торг). Т. 097-628-55-58
Samsung-C200, зарядний пристрій. Ц. 120 грн. Т. 095-715-66-59
Sony Ericsson Z530 (жабка), Мр3,
камера, Bluetooth, флешка. Ц. 300
грн. Т. 098-251-09-10
Телефон IVD 2 сімкартки, Wi-Fi,
радіо, флешка 4 мб, інтернет, 2
камери, великий сенсорний екран
4 дюйма, телевізор. Новий. Ц. 700
грн. Т. 097-980-00-94

Одяг
ПРОДАЄТЬСЯ:
Весільна шубка. Ц. 150 грн. Т.
098-630-18-73
Новий кожух розмір 52-54. Т.
5-43-43
Зимові речі для дівчинки 1-3 роки.
В ідеальному стані. Т. 096-106-7617
Дитячі речі на хлопчика і дівчинку.
Теплі комбінезони, костюми, літні
речі, взуття. Ідеальний стан. Недорого. Т. 06-715-38-57
Дитячі демісезонні черевики
розмір 26 та інше взуття розмір 2225. Т. 068-127-20-96
Дитячий одяг від 0 до 12 місяців,
комбінезони утеплені, тонкі, шапочка, повзуни, іграшки. Т. 2-30-31,
068-127-20-96
Дубльонка світло-коричневого кольору, 44 р, недорого. Т. 2-75-61,
099-090-26-43
Зимова шапочка рожевого кольору на 6 місяців. Ц. 50 грн. Т. 050715-80-64
Продається новорічний костюм
“Мушкитера” на дитину віком 5-7
років. (штани, накидка, капелюх).
Ц. 100 грн. Т. 095-822-75-85
Рожевий комбінезон, рукавички,
топіки. Ц. 100 грн. т. 050-715-80-64
Речі на хлопчика 7-9 років (є сведрики, сорочки, куртка, костюм
трійка новий). Т. 2-75-61,Ю 099090-26-43
Шапка із песця, молодіжна, світлокоричневого кольору, жіноча. Т.
2-75-61, 099-090-26-43

Ауді-, Відео-, Фото
ПРОДАЄТЬСЯ:
Відеоплеєр Sanyo та фотоапарат
Зеніт автомат б/в. Можливий об-

Новий інтернет-магазин
“Satmobicom.at.ua”

Повний асортимент:

- комп’ютерної техніки;
- побутової техніки;
- фото- і відео техніки.

non

на. Т. 2-40-46, 050-670-75-96
Комп’ютер для діагностики автомобілів “Shapon”. Т. 098-357-93-13
Комп’ютер пентіум. Т. 050-724-5301
Комп’ютер Асус, системний блок,
монітор самсунг, клавіатура, мишка, комп’ютер пентіум. Т. 050-72453-01
Комп’ютер 4 3,06Ггц, RAM 1 Gb
HDD 160 Gb Samsung відео iwtel
G33/G31 256 mb. Т. 097-758-74-84,
050-501-54-27
Комп’ютер Pentium 4 3,06ГГц
Ram 1Gb, HDD 160 Gb samsung
відео intel G33/G31 256 Mb Philips
7134 TV-тюнер, звук інтегрований,
мультимедійна клавіатура, мишка,
монітор, колонки, Samsung Sync
Master 943N19. Ц. 3000 грн. (торг).
Т. 097-758-74-84, 050-501-54-27
Модем для швидкісного інтернету,
новий, гарантія, працює з інтертелекомом. Т. 066-712-55-78, 097566-03-21
Нетбук новий (місяць в користуванні). Ц. 650 грн. Т. 098-902-25-88
Нетбук Asus EE PS RAM 1 Gb
HDD 20 Gb відео 128 мб, екран. Ц.
1340 грн. Т. 097-665-09-73
Нетбук Asus новий в упаковці.
Ціна нижче ринкової. Т. 050-88044-70
Оперативна пам’ять до ноутбука та комп’ютера 256 Мб, 512 Мб,
процесор і інше. Т. 096-848-30-20
Приставки Dendy i Sega + касети.
Т. 066-026-63-72, 099-201-10-83
Системний блок, клавіатура все
за 150 грн. Т. 066-299-20-22
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Техніка за найнижчими цінами!

Гнучка система знижок!

095-65-85-175,
067-340-73-39.

Т.

мін. Т. 099-338-82-72
Магнітофон “Маяк” є дві колонки,
недорого. Т. 2-75-61, 099-090-2643
Музичний центр “Panasonic” ченжер на 5 дисків 2х100 Вт, 2 касети,
радіо. Ц. 700 грн. (торг). Т. 050106-57-90
Радіо-відео апаратура (можливо
на запчастини). Т. 2-64-16, 097484-63-81
Саббуфер Alpine 1500Вт + підсилювач Power Acoustik LT 1440-2 Вт
+ всі шнури. Т. 095-122-10-90
Цифровий фотоапарат Олімпус в
ідеальному стані, картка пам’яті на
256мб. Т. 066-841-85-45

Музичні інструменти
ПРОДАЄТЬСЯ:
Акордеон “Вельдмайстер”. Т. 063976-03-49, 3-43-28
Акордеон
“Вельтмейстер”
повний, концертний. Ц. 11000 грн.
Т. 050-070-21-12, 097-643-06-01
Баян “Етюд”. Т. 063-976-03-49,
3-43-28
Піаніно “Україна”. Ціна договірна.
Т. 050-672-22-65
Саксофон тенор у доброму стані.
Ціна договірна. Т. 066-841-85-45
Фортепіано коричневого кольору.
Ціна договірна. Т. 099-138-32-56,
099-138-32-51
Фортепіано “CHERNI” коричневе.
Ціна договірна. Т. 099-138-32-56,
099-138-32-51
КУПЛЮ:
Піаніно. Недорого. Т. 050-373-5103

Предмети вжитку
ПРОДАЄТЬСЯ:
Візок “Чіко”, автокрісло. Т. 099047-42-87
Візок “Чіко” салатового кольору
з темно-синіми вставками. Все в
комплекті, передні колеса. Ц. 750
грн. Т. 066-779-88-29
Дитяча сумка-кенгуру від 0 до 18
місяців. Ц. 250 грн. (торг). Т. 093723-61-21
Дитяча коляска “Чіко” 2 в одному.
Голубий колір з сірими вставками.
Добрий стан. Ц. 1000 грн. Т. 050684-56-27
Дитяча коляска зеленого з салатовим кольором. Т. 066-546-99-23
Дитяча коляска (Швейцарія) три
положення, чохли, корзина (внизу)
металева. Ц. 550 грн. Т. 066-27014-23
Дитяча коляска “Чіко” колір
темно-коричневий. Т. 066-546-9923
Дитяча коляска зимово-літній
варіант, перекидна ручка, зеленожовтого кольору. Все в комплекті,
в доброму стані. Ц. 600 грн. Т. 096686-10-02, 098-204-01-12
Дитяча ванночка фіолетового кольору (прозора). Ц. 65 грн. Т. 066270-14-23
Коляска-візок, зимово-літній варіант. Недорого. Т. 2-41-77, 050-26709-61
Коляска сіро-голубого кольору. Ц.
600 грн. Т. 095-199-68-70
Коляска, візок, автокрісло. Т. 099047-42-87
Ходунки “Geoby” нові оранжевого кольору. Ц. 300 грн. Т. 093-72361-21

Спорттовари
ПРОДАЄТЬСЯ:
Сани для дітей у доброму стані. Ц.
120 грн. Т. 097-615-69-31

Господарка
ПРОДАЄТЬСЯ:
Бички шестимісячного віку. Т. 066374-37-49, 097-335-98-90
Бичок 9 місяців, чорної масті, їсть
все. Т. 097-903-40-10
Вівчарка німецька 10 місяців. Ціна
договірна. Т. 063-767-66-19
В’єтнамські 2,5 місячні поросята.
Т. 096-852-26-87
Добра теличка 6 місяців доброї
худоби на тримання, їсть все. Т.
51-2-08, 099-265-58-93
Домашні гуси. Т. 066-282-41-18
Добра корова. Т. 098-826-19-48
Добра молочна корова червонобілого кольору з 6 телям. Т.067165-30-89
Два коні. Т. 096-432-17-76

Замовлення приймаємо:
•
095-166-69-85, м. Долина, Будинок техніки
•
099-225-64-74, м. Болехів, приміщення Приватбанку
•
www.satmobicom.at.ua
Індокачки, індокачурі. Т. 096567-43-57
Корова з третім телям, тільна 7 місяців. Т. 098-036-53-65
Корова чорно-білої масті. Тільна 7
телям в с. Гошів. Т. 30-3-53
Кобила. Ціна договірна. Т. 93-205, 067-279-55-40, 097-349-43-12
Корова. Т. 066-853-18-04
Кролі "Велікани" сірі, білі. Т. 096741-03-04, 067-374-66-02, 61-1-23
Коза і теличка віком 3 місяці доброї худоби на тримання. Т. 098526-51-64
Корова чорна тільна 6 місяців з 6
телям. Т. 51-7-55
Корова 5 місяців тільна на 4 теля.
Т. 096-696-94-77
Кобила 10 років. Т. 097-833-59-00
Коза дійна. Т. 099-094-79-40
Кози. Т. 050-725-41-03
Кролі “Бельгійський велетень”
різний вік, корм для кролів.Т. 097988-49-68
Молода корова. Т. 096-134-00-73
Молодий кінь. Т. 098-632-14-68
Морські свинки, розеточної породи. Т. 2-52-30, 097-709-73-74, 093847-67-80, 099-093-85-00
Молочна корова тільна шість місяців в с. Вигодівка. Т. 097-174-6880
Пара коней. Т. 098-036-53-65
Поросята, схрещені, 2 місяці. Т.
050-776-76-28
Річний бичок чорної масті, і весняне лошадко (коричневої масті) в
с. Новичка. Т. 099-969-29-17, 2-1197
Свиня велика в с. Княжолука. Т.
050-770-02-26
Теличка 1,5 річна на тримання,
чорно-білої масті, доброї худоби.
Т. 097-146-88-44
Цап доброї породи, 6 місяців. Недорого. Т. 099-334-61-09
Цуцики німецької вівчарки. Т. 050822-05-42
Цуценята німецької вівчарки. Т.
098-922-72-52
Цуценята німецької вівчарки, чистокровні, батьки служать в одного
господаря. Т. 098-922-72-52, 097177-73-55
Щеня естонської гончої, вік 2 місяці, без документів. Недорого. Т.
050-661-32-10

Згуби
Втрачений техпаспорт на автомобіль Ауді і посвідчення водія на
ім’я Бріцький Віктор Анатолійович,
прошу повернути за винагороду. Т.
097-397-52-40
Втрачене посвідчення інваліда
дитинства на ім’я Савчин Ганна
Миколаївна, вважати недійсним
Втрачені документи ЯЖ №855162
від 14.04.2009 за №010930300040
0,1323га — ОЖБ, і свідоцтво на
право власності на нерухоме майно на ім’я Матіїшин А.В., вважати
недійсним
Загублені документи на ім’я Галів Мар’яна Миронівна: права і
техпаспорт. Прошу повернути за
винагороду. Т. 097-798-39-75
Загублена панель магнітофону
Panasonik, прохання повернути
за винагороду. Т. 096-870-70-09,
095-713-55-70
Загублено
диплом
ІваноФранківського Державного університету нафти і газу, виданий Городиському Ігорю Іллічу, вважати
недійсним

Знахідки
Хто загубив ключі біля збору
сміття навпроти готелю “Нафтовик” 30.11.2011. Т. 097-864-29-06

Різне
ПРОДАЄТЬСЯ:
Віники в сауну березові та дубові.
Т. 097-103-88-17
Гриби сушені, різні. Якісно висушені. Т. 097-179-26-20
Домашня картопля. Т. 066-64881-74
Домашній смалець. Т. 066-22503-70, 098-617-18-13
Карнизи різьблені б/в 4 шт. розміри: 2,0; 2,2; 3,1; 3,4м. Т.099-33882-72
Лікарські трави: меліса, чистотіл,
календула, насіння кропу, парило,
гадючник, деревій, горобина, про-

поліс. Т. 2-16-60
Морський контейнер. Т. 099-53501-06
Молоковідсмоктувач
Philips
AVENT. Ц. 560 грн. (торг). Т. 093723-61-21
Оленячі роги, 5 відростків, без
підставки, в м. Долина. Т. 098-92313-71
Пальма вазон висота 1м 80см,
гарний. Окраса для любого приміщення. Т. 099-265-58-93
Підсвічник і люстра (бронза). Т.
068-543-11-55
Порошок для видалення сажі з
котлів. Очищує димохід, стінки та
покращує тягу. Т. 096-843-06-90
Роги оленя з лобом. Т. 067-15717-24
Роги оленя з підставкою. Ціна договірна. Т. 098-971-69-19
Ріг оленячий на 4 відростки, на декоративній підставці. Ц. 650 грн. Т.
050-070-21-12, 097-643-06-01
Саджанці горіха, яблуні, вишні. Т.
2-79-31
Сіно городнє. Т. 099-048-57-10,
2-02-40
Тушки індиків. Т. 066-183-74-31
Туші свині. Ц. 25 грн/1кг. Т. 097861-45-71
Цибуля домашня, вирощена без
хімікатів. Ц. 1кг. 2,50грн. В с. Оболоня. Т. 050-920-97-57
Цибуля. Т. 097-944-36-72
Яблука рвані різних сортів. Т. 096900-39-06, 050-556-76-41
КУПЛЮ:
Антикваріат: монети, нагороди,
коралі, срібло, посуд, фарфорові
статуетки, меблі та інше. Т. 063138-94-46
Виварку з грубої бляхи, висота,
об’єм 55-60см. Недорого. Т. 096189-50-83
Вулики від бджіл нові, можна з
сім’ями. Т. 050-373-50-19
Горіх волоський (грецький), дорого. Т. 050-553-90-13, 097-729-8995, 093-159-82-10
Сейф. Т. 050-20-30-667
Старі речі (фарфор, воєнну атрибутику, медалі). Т. 099-346-76-87

Шукаю роботу
Молода дівчина шукає роботу. Є
економічна освіта. Курси майстер
манікюру, педікюру та нарощення
нігтів. Т. 096-961-39-81
Хлопець, 26 років, шукаю роботу із високою зарплатою. Розгляну
різні пропозиції. Т. 096-102-41-38
Шукаю роботу: догляд та заняття
з дітьми шкільного віку. Т. 097-54624-28
Шукаю роботу. Освіта вища економічна, стаж роботи в банківській
сфері 4 роки. Розгляну різні пропозиції. Т. 095-592-96-16
Шукаю роботу зварника або іншу
якусь, є своє власне авто, розгляну всі пропозиції. Т. 095-713-45-87
Шукаю
постійну
роботу
продавця-консультанта. Помічника кухаря, офіціанта. Т. 097-64716-50
Шукаю роботу інспектора по випуску водіїв, є стаж роботи. Сертифікат. Т. 050-087-71-03
Чоловік, 26 років, шукаю роботу.
В охорону або на будівництво. Т.
096-742-88-54
Шукаю роботу водія категорія
“В,С” досвід роботи є, або охоронця, бажано позмінно, розгляну
будь-які пропозиції. Т. 066-304-3474, 098-797-90-97
Шукаю
постійну
роботу
продавця-консультанта,
випічка
печеньків та булочок, хліба, помічник кухаря, офіціанта, продавця
одягу та покоївкою. Т. 097-647-1650, 066-792-44-58
Шукаю роботу в приміщенні: бухгалтер, секретар, офіціант, няня.
Т. 099-325-02-86

Знайомства
Мені 33 роки, хочу познайомитися з жінкою для створення сім’ї. Т.
097-707-31-17
Чоловік, 40 років, із двома дітьми
шукає жінку для спільного життя,
можна із дитиною. Т. 097-262-4640
Чоловік, 42 роки, розлучений, дітей нема, шукаю жінку, можна з дитиною. Т. 050-681-66-35

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
РОБОТА
На роботу на ринок потрібна
жінка з досвідом роботи. Т. 050521-05-52
Потрібен бармен. Т. 066-06740-53
Потрібні на роботу водії по
Україні та за кордоном з категоріями “С,Е” на вантажних автомобілях. Т. 050-373-48-11
Візьму на роботу рамника з
досвідом роботи. Т. 067-344-64-29
Підприємство в м.Долині запрошує на роботу спеціаліста.
Вимоги:
•
Вища освіта в сфері біологічних наук (мікробіологія, біотехнологія, біологія) або студент
5-го курсу (денної форми навчання)
•
Практичний досвід робіт,
пов’язаних з проведенням лабораторних досліджень, не менше
1-го року або активна участь в студентській науково-дослідній роботі
підчас навчання у вузі (Львівський
національний університет імені
І.Франка , Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет «КиєвоМогилянська академія», Київський
національний університет імені Тараса Шевченка)
•
Працелюбність та бажання вчитися
•
Значною перевагою буде
знання англійської мови
За довідками звертатись по телефону 0503738525

Піцерія “Рома” запрошує на
роботу офіціантів та піц-майстра.
Т. 050-051-68-40
Приймемо дизайнера для роботи з фотографією. Т. 098-414-8588, 095-406-04-86
Потрібні відповідальні наполегливі люди для розклеювання
оголошень. Т. 097-924-27-70, 707-70
В магазин мобільного зв’язку
потрібен
менеджер-консультант,
вимоги: вища освіта, впевнений
користувач ПК. Т. 063-848-38-68
Терміново на роботу потрібен
продавець хот-догів, вік 18-35 років. Т. 095-716-59-77
Потрібен продавець (жінка). Т.
097-644-59-88
Потрібен майстер по ремонту взуття після 40 років. Стаж не
обов’язковий. Т. 095-694-07-95
Потрібен водій на роботу категорії “С,Д” по графіку роботи. Умови: проживання в м. Долина, стаж
роботи не менше 2-років. Т. 050539-07-55
Підприємство
прийме
на
роботу комірника. Т. 2-86-70
Швейна
фабрика
«Едельвейс» запрошує на роботу
швей, є можливість навчання,
за період якого виплачується
винагорода. Графік роботи –
через день, оплачується вартість
проїзду. Т. 066-255-24-19

Акція! Акція! Акція!

В магазин “Інтер’єр” потрібен на
роботу продавець. Офіційне
працевлаштування. Проживання в м.
Долина. Адреса: м. Долина, вул. Грушевського, 19.
Т. 2-04-54, 050-522-95-78

Надаю послуги
бухгалтера
приватним підприємцям.

“Злет”.

Депозит у національній валюті під

18% річних.
Скористайтесь
нагодою примножити
свої заощадження!

2-52-37

Установка Windows,
ремонт та сервісне обслуговування комп’ютерів. Дешево!
Т.

095-166-69-85

Весільні бокали

ручної роботи.
Приймаються замовлення.
Т. 096-814-08-48,

099-525-13-43

Надаю послуги

Хочете відвідати
баньку?
Телефонуйте

098-797-75-45
Німецька металочерепиця
від 52 грн.,
сайдинг від 38 грн.

Т. 92-2-09, 92-2-66,

066-255-17-66, 096-851-03-03

Дуже цікава пропозиція
щодо додаткового
заробітку.

067-343-26-13,
066-069-90-10

Т.

Терміново продам
земельну ділянку 0,15 сотих
в с. Оболоня всі документи.
Комунікації поруч, центр села.

Т.

металопластикових вікон та
броньованих дверей.
Т. 92-2-09, 92-2-66,
066-255-17-66, 096-851-03-03

050-542-39-20

Шліфування підлоги машинкою 220В. При потребі
шпаклюю, лакую. Виїжджаю на
замовлення сам.
Т. 098-635-06-69

Піноблоки

У продуктовий магазин
потрібен продавець в
смт. Вигода, вул. Заводська,4.
Т.

050-078-32-68
Дахи

ремонт старих,
установка нових.
Якісно, недорого.

від виробника.
Висока якість. Доставка.
Т: 050-101-13-58

098-517-40-59

Т.

067-879-34-09

НАТУРАЛЬНИЙ КАМІНЬ
для облицювання, доріжок,
мурування.
Від 40 грн/м2.
Т.

099-346-76-87

сходи
настил паркету
дошка-вагонка
дошка підлогова
двері
плінтус
лак
клей паркетний
каміни

Т.

Виконуємо

050-357-64-66,
095-281-97-69

Т.

Компанія

099-173-97-17,
050-654-35-35

ïàðêåò
Акція!

Металочерепиця від 52 грн.
БУК, ГРАБ, ЯСЕН
Сайдинг відДУБ,
38 грн.

Т. 096-851-03-03,
склад-магазин:
066-255-17-66,
92-2-09
м. Івано-Франківськ

вул. В. Чорновола, 153 б
(кол. Пушкіна на кільці)

тел./факс: (0342) 527-427

“Юнімекс”

проводить розпродаж
продукції нестандартної
довжини на низькими цінами.
ПРОФІЛЬ (від 0,5 до 2,5м),
МАЯК ШТУКАТУРНИЙ,
ЛИСТ ОЦИНКОВАНИЙ
та ПРОФНАСТИЛ.

03477-2-30-04

Т.
м. Долина, вул. Обліски, 36

Виконуємо
роботи

утеплення цегляних та
дерев’яних будинків пінопластом та мінватою,
декоративні штукатурки,
підшалюнки, ринви, євроремонти всередині опалення,
сантехніка від "А до Я".
Власне риштування.
Дешево, швидко, якісно.
Т.

050-016-76-50

Пропоную нарощування вій
за японською технологією поштучно. Матеріали якісні, ефект
натуральних, нафарбованих.
Т. 099-201-10-66,

євроремонти, штук, плитка,
гіпсокартон.
Т.

097-808-44-24

Найдешевші КРЕДИТИ на
ГРОШІ для будь-яких потреб
від ПЛАТИНУМ БАНКУ.
Адреса: маг. "Техно-клас" –
Грушевського, 11,
маг. "Алло" – Грушевського, 25.

Продаж
і встановлення

лаветою по Україні
і закордон.

0988035170

Т.

Новорічна акція від кредитної спілки

Т.
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063-194-53-67

Установлюю

комплект супутникового телебачення в м. Долина та Долинському районі.
Вартість комплекту
з установкою 650 грн.
Т.

095-166-69-85

Продається

Недорого.

Т.

ФОТОКНИГИ!
Друк та дизайн сучасного
варіанту фотоальбому.
Вартість ВІД 315 грн., будьякого формату та кількості сторінок.

запрошує на роботу
жінку середнього віку для роботи через день.
Т.

050-373-25-03

066-039-23-13,

Т.

Піноблоки, газоблоки
60х20х30; 40х20х30; 60х10х30

Шлакоблоки

Шлакоблоки

З доставкою, 20х20х40, кільця
до криниці, цегла звичайна,
облицювальна, цемент. Надаємо
автотранспортні послуги (МАЗ,
КамАЗ). Здаються в оренду
виробничі приміщення.

Доставка.

Т.

Т. 050-676-86-14

Одинарна, півторачка, подвійна,
шамотка, облицювальна.

котли на дрова. Матеріал та
робота за низькими цінами.

067-344-03-42
050-433-43-94

Т.

096-851-03-03,
066-255-17-66, 92-2-09
Т.

Надаю
послуги
екскаватором.

Акція! Металопластикові
вікна, двері Львівський віконий
завод, монтаж та енергозберігаюче скло в подарунок.
Т. 095-642-41-47,

097-320-81-61

Куплю антикваріат:
монети, нагороди, коралі,
срібло, посуд, фарфорові
статуетки, меблі та інше.
Т.

063-138-94-46

Будматеріали
цемент, вапно, блоки, шифер,
пісок, цегла, відсів, кільця,
щебінь та інше.
Низькі ціни. Доставка
Т. 050-665-35-95, 067-290-59-32

Т.

050-772-45-05

Шліфування,
лакування, укладка
паркету та підлоги.

Т.

097-103-88-17

Фірма надає послуги
перевезення туристичних груп,
екскурсій, весілля і т.п. по
Україні автобусом марки VAN
HOOL, к-сть місць 55.
Т. 2-00-43,
050-688-28-35

Продається

Миколаївський
ЦЕМЕНТ

дерев’яний приватизований
будинок в с. Оболоня, вул.
Мазнички. Зем. ділянка 0,20
га + город 80 га, є газ, світло, криниця та господарські
споруди: літня кухня, гараж,
стайня. Терміново. Недорого.
Т.

067-344-03-42

Цегла, цемент

Євроопалення

Доставка.
Т. 050-665-35-95,
067-290-59-32

Виконаємо

ремонтні роботи будь-якої
складності.

050-676-73-03

097-142-09-98,
099-373-47-89

Т.

МОТОБЛОКИ
Причепи

Продам

Доставка.

050-434-50-82
Відео-фотозйомка,

кільця бетонні для криниці
або септиків.

Ростислав

від виробника.
Доставка.

Т.

Т.

відео-фотомонтаж,
оцифровка аналогового
відео, запис на DVD,
перезапис з VHS на DVD.

Відео-фотозйомка
урочистих подій
м. Моршин, Т. 050-315-07-38,
091-914-48-53

095-579-50-16
Шлакоблоки
Піноблоки
Т.

097-472-72-66,
066-529-44-23

УМОВИ ПОДАННЯ ОГОЛОШЕНЬ У ГАЗЕТУ
“ДОБРА СПРАВА”

1. Оголошення є безкоштовним тільки некомерційного змісту для фізичних осіб.
2. Приватні оголошення приймаються тільки на купоні.
3. Купон дає право тільки на одне оголошення.
4. Оголошення друкується 3 рази.

ÄÎÁÐÀ ÑÏÐÀÂÀ

ÊÓÏÎÍ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ì. Äîëèíà, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 11 (2 ïîâåðõ), òåë./ôàêñ: (277) 2-52-20, 2-52-30

Ïðîäàºòüñÿ
Êóïëþ

Îáì³íþºòüñÿ
Âèíàéìó

Çäàºòüñÿ
Çàãóáëåíî

Ðîáîòà

Òåêñò îãîëîøåííÿ ïèñàòè ДРУКОВАНИМИ ë³òåðàìè, äî 10 ñë³â

приміщення

Т.

050-373-25-07

Приватне підприємство

бавовно-прядильної фабрики
(адміністративний корпус,
4 поверх), пл. 450м2.

050-538-95-09

ÂÊÈÄÀÉÒÅ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÄÎ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÈÕ ÑÊÐÈÍÜÎÊ óâ Äîëèí³: âó õë³áíèõ ìàãàçèíàõ “Êîëîáîê”

â Áîëåõîâ³ ■ ó ìàãàçèí³ “Ìóñòàíã”, ùî á³ëÿ ãóðò³âí³ “Ìàðòà”

Продається
ГАЗель в гарному стані.
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Шановні працівники
органів місцевого самоврядування,
депутати всіх рівнів!

Прекрасну і чарівну, привітну і доброзичливу,
помірковану і врівноважену, дбайливу і авторитетну,
ніколи неповторну, але завжди щиру

Прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди державного свята
– Дня місцевого самоврядування.
Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інститутом реального народовладдя та засобом реалізації
інтересів територіальної громади.
Тож нехай День місцевого самоврядування об'єднає всіх Вас
у спільному прагненні зробити
Прикарпаття і всю Україну
щасливими і багатими!
Бажаю всім Вам здоров`я,
миру та злагоди, активної громадянської позиції та єдності на
шляху розбудови нашої держави!
З повагою,
народний депутат України
Василь Чуднов

Наталію
Височанську

вітаємо з днем народження і бажаємо:
Всіх благ земних – щомиті,
Від Бога ласк і благодаті – на кожному кроці,
Від людей поваги – в домі й на роботі,
Від природи щедрості – там, де кине око!
З роси і води! На многії літа!
Нехай з Вами завжди буде Ваша доброта!
З любов’ю
і повагою – друзі.

Дорогеньку донечку,
любу сестричку, кохану
дружину, найріднішу матусю

Гурську
Мар’яну
Миколаївну
з днем народження вітають
рідні.
Троянди зів’януть колись на
морозі,
А ти щоб цвіла і цвіла.
З очей щоб ніколи не капали
сльози,
Завжди щоб щаслива була.

Найдорожчого синочка, внука та братика

з

Шаповаленка Арсенчика

5-річчям вітають мама, тато, дідусі, бабусі, сестрички,

братики, хресні батьки та всі рідні та близькі.
Просимо зайченя пухнасте
На вушко щось Тобі сказати:
Рости, маля, веселе і здорове,
Літай у снах на кульках кольорових,
Гарно учись, щоб більше знати –
Цікавого ж на світі так багато!
Сонечка, веселку, дощику рясного
І з казки феї, й котика м’якого,
Радісних усмішок, квіточок гарненьких,
Вогника і зіроньки у очах ясненьких.
Метеликів у полі, яблучок в садочку,
Щастячка великого в кожному куточку.
Тортиків, тістечок й ласощів багато,
У Твоїх п’ять років, в неповторне свято!

10 грудня виповниться

12 років нашому дорогому синочкові

Андрійчику Павлишину

з с. Тяпче. З днем народження його
вітають мама, тато, братик Володя і Тарас, бабуся Марія.
Такий син — це просто диво.
Все складається щасливо,
Дарує втіху і розраду,
Міцну опору і пораду,
Розумний, чуйний і вродливий
Будь, синку, радісний, щасливий,
Успіхів, дружби і кохання,
Нехай здійсняться всі бажання!

Дорогого чоловіка, татуся, дідуся

Трухана
Романа
Володимировича

з ювілейним днем народження щиро вітають
дружина Оксана, дочки Мар’яна, Світлана,
Іванна, син Андрій, зять Мирон, внуки
Юра і Максимко.
Твій ювілей — щаслива дата,
І сумніватись тут не слід.
Тож хочемо Тобі ми побажати
Багато щастя й довгих літ.
Міцного здоров’я, з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди.
Нехай Мати Божа Тебе охороняє,
А Ісус із неба щастя посилає.

CMYK
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Колектив Долинської районної організації партії Регіонів на чолі з її головою –
Олександром Михайловичем
Криницьким, головою Долинської РДА, щиро вітає районного, міського, селищного та
сільських голів Долинщини,
депутатів та членів виконавчих комітетів всіх рівнів рад,
посадових осіб місцевого
самоврядування рад, а також громадські організації та
об’єднання з Днем місцевого
самоврядування. Це свято
суспільства, в основі функціонування якого - самоврядна
громада, адже саме органи
місцевого
самоврядування
покликані створювати умови
для реалізації суспільних інтересів, сприяти розв’язанню
життєво важливих проблем
не тільки місцевого, а й державного значення, налагоджувати зв’язки між громадянами та їх об’єднаннями,
сприяти реальній участі людей в управлінських процесах.
Усім причетним до цього
свята хочеться подякувати
за важку, не завжди вдячну
і зовні непомітну працю та
побажати міцного здоров’я,
благополуччя, миру, злагоди,
добра.
Нехай День місцевого самоврядування стане для
нас ще одним об’єднуючим
імпульсом у спільному прагненні зробити нашу державу
та зокрема Долинський край
заможнім і квітучим. Нехай
щира людська вдячність та
повага будуть вашою нагородою за нелегку працю, а
любов та підтримка ближніх
зігрівають ваші серця серед
щоденних турбот.

Шановні працівники органів
місцевого самоврядування,
депутати всіх рівнів!
Прийміть щирі і сердечні вітання з
нагоди державного свята – Дня місцевого самоврядування!
Працівники місцевого самоврядування та депутати району завжди відрізнялися високим професіоналізмом, цілеспрямованістю та відповідальністю.
Депутатський корпус району досить
успішно вирішує важливі соціальноекономічні та громадсько-політичні питання.
З приводу свята прийміть слова вдячності за вашу самовіддану працю на благо розвитку територіальних громад. Від усього серця бажаю вам міцного здоров’я, наснаги, витримки, оптимізму, нових здобутків у Вашій нелегкій і відповідальній праці.
Нехай ваша професійність та досвід, а також творче ставлення
до виконання своїх обов’язків сприяють розбудові та розвитку
нашої держави!
З повагою,
депутат Івано-Франківської обласної ради
Ігор Лукань
10 грудня виповнюється 1 рочок нашому найдорожчому і милому

Андрійку Гембі

з с. Грабів Рожнятівського району.
Мама, тато, бабуся та сестрички Наталя
і Соломійка щиро бажають:
Здоров’ячка міцненького,
Сонечка ясненького.
Хай росте всім нам на втіху,
В домі буде море сміху!
Щоб зубки скоро вилізали,
Рідним спати не мішали.
Щоб Ангелики кружляли,
Від всіх бід охороняли!
Дорогого чоловіка, хорошого
батька та люблячого дідуся

Марчука
Зеновія

Дорогого батька, дідуся

Ружевича
Антона

Михайловича

Станіславовича
з с. Новичка з ювілейним
75-річчям вітають син Ігор та
онуки Іванка та Андрійко.

Твій ювілей — щаслива дата,
І сумніватись тут не слід.
Тож хочемо Тобі ми побажати
Багато щастя й довгих літ.
Міцного здоров’я, з роси і
води,
Бадьорість і настрій
хай будуть завжди,
Нехай Мати Божа Тебе охороняє,
А Ісус із неба щастя посилає.

ÄÎÁÐÀ ÑÏÐÀÂÀ

Çàñíîâíèê òà âèäàâåöü:
ÀÑÎÖ²ÀÖ²ß
«Ï²ÄÏÐÈªÌÖ² ÄÎËÈÍÙÈÍÈ»
Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ:
²Ô ¹ 513 â³ä 12.03.2004 ð.
Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 91222
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з с. Рахиня щиро вітають з
-річчям дружина Юлія, дочка Алла з чоловіком Ігорем, дочка Тетяна і онуки
Олександр та Вікторія.
Наш славний і рідний, найкращий у
світі,
З Тобою нам завжди затишно і світло.
Ти гарний господар, батько чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі
надійно і щиро.
Живи нам на радість у щасті та
мирі.
Хай Бог посилає
здоров’я і сили,
У дружній родині
усі ми щасливі.

Дорогого сина

Кривошаєва
Юрія
Анатолійовича

з с. Оболоня з 22-річчям
вітають мама, дружина
Мар’яна, дочка Настя.

Хай доля береже тебе і любить,
Коханням щирим серце
приголубить.
Здоров’я й успіх щедро хай дарує,
Ласкавих, ніжних слів хай не
шкодує.
Хай сонечко зранку тебе привітає,
Птахи за віконцем пісні
заспівають,
Хай вітерець розжене всі хмаринки,
Цей день подарує чудові хвилинки!
Хай кожний наступний день буде
щасливим,
Здоров’я – міцним, кохання –
бурхливим!
Друзі хай будуть привітні та щирі,
Здійсняться твої побажання і мрії!

Ïîøòîâà àäðåñà: 77503, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 11,
ì. Äîëèíà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáë.
E-mail: dobra.sprava@gmail.com
Àäðåñà ðåäàêö³¿:
âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 11 (2 ïîâåðõ)
Òåë./ôàêñ: (03477) 2-52-30

Ãîëîâà ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿:
Îëåêñàíäð Ê³çèìà,

Дизайн та верстка
Лілія Подуєва
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