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№ 12 (356) 15 червня 2017 р. Виходить тричі на місяць. Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО.

КОРОТКО
* * *

Запрошуємо небайдужих громадян та лю-
бителів відпочинку в Раївському парку до-
помогти підготовити озеро до наповнення 
водою. Субота 17.06.17р. о 9:30.

* * *
Людей, які мають прізвище таке, як ви дуже 

легко знайти. Для цього потрібно зайти на 
сайт Рідні: http://ridni.org.

При введенні свого прізвища на сайті Рідні 
видається інформація  про кількість людей, 
що його носять, а також – де воно найбільш 
поширене.

Крім того, на карті позначені місця з най-
більшою концентрацією людей з однаковим 
прізвищем. Словом, спробуйте самі!

* * *
Для тих, хто «позичив» лавки біля каплички 

Ісуса Христа по вул. Шевченка на водогонах, 
просимо повернути на місце. Лавки придбані 
на пожертви - людські сльози на землю не па-
дають. А небайдужим людям будемо вдячні 
за будь-яку інформацію.

* * *
Про можливі причини малої швидкості 

доступу до мережі Інтернет.
Шановні користувачі!
Останнім часом почастішали звернення 

абонентів, які скаржаться на малу швидкість 
доступу до мережі Інтернет. При детальному 
вивченні звернень виявилося, що користувачі 
для обходу Рішення Ради національної без-
пеки і оборони України (РНБО) від 28 квітня 
2017 року, яким передбачено заборону «Ян-
декса», «ВКонтакті» та «Однокласники», 
почали використовувати VPN з’єднання або 
“розробки” російських компаній з вбудова-
ним VPNом. Звертаємо Вашу увагу, що при 
використанні VPN-з’єднання ВЕСЬ Ваш тра-
фік буде проходити через VPN-сервери, які 
переважно не розраховані на великий об’єм 
даних. В такому випадку сповільниться від-
криття ВСІХ сторінок, а не лише забороне-
них, а такі програми як SKYPE чи VIBER - 
можуть взагалі перестати працювати! 

Для комфортної роботи в мережі Інтернет 
не потрібно встановлювати додатки чи роз-
ширення до браузерів, які дозволяють обхо-
дити заборону Рішення РНБО! Якщо вони 
вже встановлені, то перед тим, як обурюва-
тися на роботу провайдера повидаляйте вище 
вказане програмне забезпечення. При ви-
никненні труднощів потрібно з комп’ютером 
звернутися в офіс провайдера.

З надією на розуміння, Ваш провайдер ТОВ 
«МегаКом»

* * *
У Бережанському районному центрі зайня-

тості, 20 червня 2017 року о 10 год.00 хв. за 
адресою: м. Бережани вул. Л. України, 16 на 
замовлення фізичної особи-підприємця Ма-
зурика Василя Михайловича відбудеться Мі-
ні-ярмарка вакансій по таких професіях:

механік з ремонту устаткування
електрик цеху
підсобні робітники
Запрошуємо всіх, хто бажає взяти участь в заході.
Телефон: для довідок
                (03548)21487, (03548)21990

Міському голові м. Бережани
МУЗИЧЦІ В.Я.
Депутатам Бережанської міської ради

Звертаються до Вас жителі мікрорайону 
Депутатська та прилеглих вулиць: Комарова, 
Червоної, Тичини, Володимира Великого, Го-
голя, Зоряної, Кривоноса, а також небайдужі 
бережанці. Нам стало відомо, що міська рада 
винесла рішення від 30 березня 2017 року 
N554 про надання дозволу виконавчому комі-
тету Бережанської міської ради  на  складан-
ня проекту землеустрою щодо продажу права 
оренди шляхом  аукціону земельної ділянки  
орієнтовною площею 0,13 га для будівни-
цтва  та обслуговування  багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Депутатська в м. 
Бережани.

На даній ділянці згідно з попередніми рі-
шеннями міської ради та генерального плану 
міста розміщена дитяча спортивна площадка, 
єдина в даному мікрорайоні, де діти більше 
ніж з 200 будинків і квартир мають можли-
вість провести дозвілля. Мешканці прилеглих 
територій більше 15 років своїм коштом бла-
гоустроюють і приводять до порядку  площад-
ку, десятки і сотні дітей мають можливість по-
грати в футбол чи інші спортивні ігри.

В безпосередній близькості до ділянки зна-
ходиться артезіанська свердловина. Тому те-
риторія відноситься до охоронної зони (25-50 
метрів), що унеможливлює будь яке будівни-
цтво. Також через територію проходять газо-
ві та комунікаційні мережі.

Ми вважаємо, що будівництво багатоповер-
хівки порушить будівельні норми, зокрема 
стосовно допустимої щільності населення. 
Нова забудова грубо порушить вимоги ДБНів 
та призведе до погіршення житлових умов.

Під час ухвалення своїх рішень Бережанська 
міська рада не врахувала інтереси мешканців, 

чим порушила Закон України «Про основи 
містобудування». У ст. 5 Закону сказано, що 
при здійсненні містобудівної діяльності пови-
нно бути забезпечене «урахування законних 
інтересів та вимог власників або користувачів 
земельних ділянок та будівель, що оточують 
місце будівництва». Жодних громадських об-
говорень міська влада не проводила.

Нова житлова забудова порушить норми 
ДБН, які передбачають розміщення майдан-
чиків (ігрові, для відпочинку, спортивні, для 
господарських цілей, для вигулу собак, для 
автостоянки) на певній відстані до вікон бу-
динків. Площі земельної ділянки, виділеної 
під забудову, не вистачить на розміщення 
майданчиків з дотриманням усіх норматив-
них відстаней.

Вже багато років мешканці будинків, що 
прилягають до місця потенційної забудови, 
чекають, що на цій ділянці буде розміщено 
повноцінні майданчики рекреаційного та 
спортивного  призначення, як того вимагає 
закон. Та замість них вкотре отримують чер-
гову спробу збудувати висотку з порушенням 
будівельних норм та законодавства.

Тому просимо:
відмінити рішення про можливий продаж 

даної території та її подальшу забудову;
посприяти жителям м.Бережани в благо-

устрої даної спортивної площадки.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

АФІША

10.30 год. - в замку Синявських
Турніри з шашок і шахів
з 15.00 год. упродовж дня - парк біля замку 
Програма для дітей (ігри, конкурси, заба-
ви) від ГО «KAIROS»
з 15.00 год. - парк біля замку
Благодійний розіграш «Збережи життя 
дитині!»
13.00 год. - дворик Ратуші 
V Регіональний книжковий фестиваль      
«У храмі книг»
15.00 год. - парк біля замку 
Показовий табір «Пласт», смуга перешкод
17.00 год. - сцена у парку
Урочисте відкриття Дня Молоді
17.30 год. - сцена у парку
Концертна програма (зразкова студія 
«Крок», ЦДЮТ)
19.00 год. - сцена у парку 
Виступ гурту «Береж-Bend»
20.00 год. - сцена у парку
Підсумки благодійного розіграшу
20.30 год. - сцена у парку
Програма для молоді від ГО «KAIROS»
21.30 год. - сцена у парку 
Виступ музичних гуртів «ФаМажор», 
«Wincent Music»
з 24.00 год. – парк біля замку
Молодіжна DJ-дискотека

Програма святкування 
Дня Молоді 25 червня 2017 р.

11 червня 2017 року відбулося відкриття 
нового дитячо-спортивного майданчика. Ре-
алізувати ідею жителя вул. Тернопільська 
Андрія Булки і колишнього директора ЗОШ 
№1 Василя Антимиса домомогли жителі    

вул. Хатки, Тернопільська і Монастирського, 
також МКП, Бережанська міська рада. Крім 
дитячого, тут влаштовано футбольний і во-
лейбольний майданчики.

ДОБРІ СПРАВИ
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАМ

 � Побутова техніка б/к. Т.0671143058
 � Козеня. Т.0982139823
 � Вікна, двері, євровікна, кахель б/к. 

Т.0680209050
АВТО-МОТО

 � Автомобільні шини, б/к. Т.0671143058

НЕРУХОМІСТЬ
 � 2-кімн.квартира по вул.Січових Стрільців. 

Т.02-кімн.квартира по вул.Січових Стрільців. 
Т.0984089027

 � 2-кімн.квартира по вул. Шевченка, 18. 
Т.0975840902

 � ТЕРМІНОВО 1-кімн.квартира в центрі. 
Загальна площа 30,9 кв.м. Т.0683118625, 
0974567635

 � 1-кімн.квартира по вул. Шевченка, 51а. 
Заг.площа - 23,6 кв.м, кухня - 4,5 кв.м. 
Т.0673048601

 � 1-кімн.квартира по вул.Шевченка, 26А, 
кв.7. Площа 27 кв.м. Т.0985969380

 � ТЕРМІНОВО приватний будинок. За-
гальна площа 180 кв.м, в чудовому місці. 
Т.0984249272

 � ТЕРМІНОВО дві земельні приватизовані 
ділянки: 8,14 сотих в урочищі «Рурисько» і 11 
сотих с. Рай. Т.0672080386

 � Будинок по вул.Коперника. Т.0966051711
 �Житловий будинок на Адамівці. 

Т.0982813435
 � Будинок по вул.Шептицького, 6 з на-

двірними будівлями. Заг. площа 217 кв.м. 
Т.0977522819

 � Будинок, гараж по вул. Рогатинська, 75 з 
ділянкою 0,17 га; літня кухня. Т.0668582862

 � Будинок по вул.Ковшевича,1. Т.0677991346

 � Будинок по вул. Адамівська, 9 (3 кімнати, 
кухня, ванна). Біля будинку 17 сотих привати-
зованої землі. Т.0689601270

 � Земельна ділянка по вул. Володимирська, 
10. Т.0677991346

 � Сім’я винайме 2-х або 3-хкімнатну кварти-
ру без меблів на поверсі. Т.0986365198

 � Приміщення під магазин площею 170 кв.м. 
Т.0672085822

 � Обмін або продаж хати на 2-кімн.кварти-
ру або рівноцінний їй будинок з доплатою. 
Т.0683230314

РІЗНЕ
 � Потрібен водій категорії «Е». Т.0977177764
 � Інформація про перевезення бусом (8 чоловік) в 

Берегово, Косино, Солотвино. Т.0972519853  (Василь)
 � Фізична особа-підприємець Пендзюр Михай-

ло Іванович (обладнання для випалу деревного 
вугілля) має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
за адресою: Тернопільська обл. Бережанський 
р-н с.Слов’ятин. Валовий викид забруднюючих 
речовин від установи становить 375,652 т/рік. 
Перевищень санітарно-гігієнічних нормативів в 
процесі виробництва немає. Зауваження прийма-
ються протягом 30 календарних днів з дня опу-
блікування інформації за адресою: м.Бережани, 
вул.Шевченка, 15А, райдержадміністрація.

 � Буріння сверловин на воду. Т.0967409307, 
0673510241

АНЕКДОТИ
* * *

- Маааам, хочу татуюваня на інтимному 
місці!

- Неси ремінь, зараз наб’єм!
***

Прораб Петров не може добудувати собі 
будинок. Бо краде в себе цеглу і будує з неї 
баню.

***
— Куме!
— Га?
— А що ви робите в моєму погребі?
— Та вас шукаю!
— А навіщо сало з’їли?
— Та щоб під ногами не валялося!

***
— Іванович, вчора у театрі я бачив вашу 

дружину. Вона так кашляла, що всі на неї 
озиралися. У неї грип?

— Ні, у неї нове плаття!
***

Укравтодор пообіцяв, що незабаром дороги 
в Україні стануть такими ж, як у Німеччині. 
З цією метою до Німеччини вже відправлені 
перші 200 бульдозерів.

Вражає…  
Ідея проведення фестивалю виникла ще пів-

тора роки  тому. За проектом «Резонанс» запро-
шує…» музично-пісенні зустрічі  відбувалися в 
храмах міста. Залишався на той час ще не апро-
бований на мистецьке звучання лише дворик 
монастиря оо.Бернардинів. Багатолітні користу-
вачі – виховна колонія – хоч і виселилися, але 
дозвіл на використання дворика залишався в їх 
руках. І торік ми його одержали, що відкривало 
перспективу і надію організаторам фестивалю 
щорічно, у другу неділю червня, збиратися там 
разом із шанувальниками музики, хореографії, 
драматургії, малярства та поезії, аби з перемож-
цями різних мистецьких конкурсів і олімпіад 
доторкнутися душею до високого. 

 Тоді всі організаційні моменти складалися, 
можна сказати, успішно: міська і районна ради, 
на наше прохання, придбали зручні крісла для 
глядача, комунальні служби створили благоу-
стрій дворика, ми облаштували сцену, о. Михай-
ло Бугай подбав про життєдайну (в гарячу пору 
особливо)  для глядача воду, а львівські майстри 
своєчасно виготували задуману нами відзнаку 
“Мистецька Бере-
жанщина” – стату-
етку  “Cонце мис-
тецтва в лавровому 
вінку” (назву на 
оргкомітеті  запро-
понував О.Коковін). 
Ця статуетка засвід-
чувала перемогу ху-
дожніх колективів і 
їх керівників, учнів 
і їх вчителів, авторів  
історико-краєзнав-
чих видань і живо-
писних виставок і 
мала би спонукати 
до нових досягнень. 
І якщо вдатися до 
порівняння, то бажа-
не здійснилося: ми-
нулого року відзна-
чених статуетками «Мистецька Бережанщина» 
було 61, цьогоріч – 84.

 Ми тішимося у сприянні влади культурному  
розвитку як Бережан, так і району. Зокрема за-
міна вікон та проведені  ремонтні роботи в Бе-
режанській школі мистецтв ім.М.Бездільного, 
ремонт Міського будинку культури “Просвіта”, 
поповнення  новими музичними інструмента-
ми, виділення коштів для перевезення артистів  
на республіканські чи міжнародні конкурси…  
Помітні зміни відбуваються і в Районному бу-
динку культури, хор “Боян” має чудові костюми, 
зактивізувалася робота сільських клубів…  

З вдячністю хочу згадати про сприяння голо-
ви Бережан, Володимира Музички, в тому, що 
Тернопільська міська рада допомогла у приїз-
ді Галицького камерного оркестру з різдвяним 
концертом у Бережани.

 З приємністю говорю і про депутатський 
корпус міської ради, який на наше з керівни-
ком відділу культури міста Оленою Мельничук 
звернення виділити кошти на проведення сьо-
горічного фестивалю, а саме на виготовлення 
статуеток, друку грамот та каталогу відзначених 
мистецькою нагородою за 2016-2017 рр., прого-
лосував одноголосно “За”.  Важливим є спри-
яння голови РДА Володимира Петровського  та  
допомога  районної ради у  виділенні  коштів 
на статуетки та дипломи, перевезення  на фести-
валь дитячого хору “Голосинка” з с.Жуків.

Олег Венчур, незмінний дизайнер рекламної 
продукції в творчому проекті «Резонанс» запро-
шує…», працював над дизайном афіш, програм 
та дипломів, а для підсилення значимості бере-
жанської статуетки використано  на зворотньо-

му боці авторську емблему “Бережани – там, де 
добре…”.

За упорядкування каталогу “Мистецька Бе-
режанщина 2016-2017” взялася журналіст, за-
служений працівник культури України Надія 
Волинець. Художник-аматор Роман Михальчук 
погодився представити виставку власних живо-
писних робіт.

Як і минулого року, постійним спонсором про-
екту  виготовлено  в подарунок артистам нові 
блокноти із зображенням серії картин “Пазли 
бережанської ратуші” юної бережанки Яни Яки-
мів. Тернопільське видавництво «Zaza-print» 
надало знижку на друковану продукцію

І коли вся організаційна підготовка цьогоріч-
ного мистецького фестивалю, включно з інфор-
маційним забезпеченням на сторінках «Бере-
жанського віча» та «Береж інфо», була заверше-
на, Пенітенціарна служба на звернення міського 
голови про використання дворика монастиря 
оо.Бернардинів для проведення фестивалю від-
повіла відмовою. Згадалися радянські часи. 

Дякуючи  ксьондзу Андрію Ремінцю, наше 
свято не зірвалося – успішно проведене у косте-

лі св. Апостолів Пе-
тра та Павла. Гостей 
зустрічали Олена 
Різник, керівник, та 
костюмовані учас-
ники  фольклорного 
театру “Взори”, які 
ж і дарували квіти 
артистам. А квіти – 
дарунок ще одного 
спонсора – магазину 
“Квіти”, що по вул. 
Руській, м. Бережа-
ни.

Для тих, хто огля-
дав  виставку друко-
ваних видань, вистав-
ку  молодих худож-
ників, Романа Ми-
хальчука, зауважив 
естетику мольбертів. 

Вони, а це 12 мольбертів великих та 12 настільних 
– придбані за кошти глядачів концертів, які вла-
штовувалися у проекті “Резонанс”запрошує…” 
Їх  щоразу тепер використовують на виставках чи 
концертах  нашого міста.

У проведенні концертної частини свята спри-
яли: Бережанська державна школа мистецтв 
ім.М.Бездільного і директор І.В. Микитюк, 
включно з озвученням танцювальної частини та 
наданням електрофортепіано для концертмей-
стерів. Дуже важливою та потрібною була робо-
та  звукорежисера Дмитра Даниліва, фотографів 
Христини Дулько та Антоніни Мізюк. Велика 
вдячність сценаристу, почесній  громадянці м. 
Бережани, науковому сівробітнику музею книги   
Ярославі Мазурак.  Чудовий настрій створюва-
ли ведучі – незмінна Світлана Пилипишин, ди-
ректор Бережанського агротехнічного коледжу,  
та  викладач Василь Лещук.  Особлива вдяч-
ність за вирішення організаційних моментів під 
час концерту – Надії Волинець і Лідії Зембович, 
яка упродовж всього фестивалю була на поді-
умі з відзнаками для переможців. Дякую своїй 
родині, гостям – артистам, вдячним  глядачам. 

До речі, доброчинних коштів зібрано під час 
фестивалю надійшло 4430грн., які використані 
для оплати за дорогу артистам з Івано-Фран-
ківська, Рівного, Тернополя, за друк програм та 
афіш, на додаткові статуетки та дипломи, 10%, 
як завжди, на пожертву  храму.   

Щиро, з  особистих вражень та величезною 
вдячністю, 

Ірина ДРАБИК

Одним з центральних матчів 6-го туру в ви-
щій лізі чемпіонату Тернопільської області з 
футболу можна вважати зустріч з Бережанах 
між місцевим ФК і «Агроном» (Великогаїв-
ська громада). Цікавий поєдинок загалом рів-
них за класом команд завершився мінімаль-
ною перемогою гостей. 

У першому таймі ініціативою більше володіли 
бережанці, які навіть зуміли поцілити в попере-
чину (Сергій Мацалап), а Ігорю Швецю дещиці 
не вистачило, щоб добити м’яча в ворота «Аг-
рону» після відскоку. Також свою роль у грі гос-
тей відіграла травма ключового гравця середи-
ни поля Олександра Кіцака ,який змушений був 
вже на старті матчу залишити поле.

Після перерви ситуація на полі змінилася. 
Вже великогаївська команда більш активно 
атакувала і таки зуміла вирвати перемогу. За 
десять хвилин до фінального свистка Ростис-
лав Ціх зробив навісну подачу зі штрафного, 
а Роман Мельник, вигравши повітря, пере-
правив м’яча ударом головою у ворота капі-
тана ФК «Бережани» Андрія Гараса. Додамо, 
що мав нападник «Агрону» Роман Мельник у 
другому таймі ще раз відзначитися у схожій 
ситуації (ударом головою з близької відста-
ні), однак цього разу не зумів переграв воро-
таря господарів.

***
ФК «Бережани» – «Агрон ОТГ» (Великога-

ївська громада) – 0:1 (0:0)
11 червня. 17.00. Бережани. Стадіон «Нива». 

800 гл. +26 град.
Арбітр: Андрій Гах (Тернопіль), асистен-

ти – Андрій Ющишин, Роман Островський 
(обидва – Тернопіль).

Делегат-спостерігач: Михайло Русанюк 
(Тернопіль).

ФК «Бережани»: Гарас-к, Клюшніченко, Бі-
лик, Бойчук, Фарботняк, Стирчак, Абрамець, 
Мацалап (Крупа, 67), А. Когут, Семенець, 
Швець (Грінько, 84).

«Агрон-ОТГ»: Рогаль, Лівіцький, Ціх (Ба-
деме, 82), Глухан, Сухецький, Кіцак (Криво-
бедрий, 13), Гвіанідзе-к (Мельник, 35, Бачин-
ський, 90+1), Гринченко (Хавтур, 63), Коник, 
Паламар, Кохман.

Голи: Р. Мельник (80).
Попереджені: А. Бойчук (45+1), О. Лівіць-

кий (55), Ю. Білик (84).

ФУТБОЛ ПІДСУМОК ФЕСТИВАЛЮ «МИСТЕЦЬКА БЕРЕЖАНЩИНА 2017»

ПОДЯКА
Потерпілі внаслідок пожежі, яка відбулась 

4 червня 2017 року в будинку по вул. Шеп-
тицького, висловлюють велику подяку всім, 
хто не залишився байдужим до їхнього лиха: 
депутату Бережанської міської ради Ведмедю 
Володимиру та його дружині Марії, Олексан-
дру Левчуку (допомагають фінансово, спри-
яють в налагодженні благоустрою) Липній 
Лідії та Галині Носко,Кріль Людмилі, родині 
Янушів, що сприяють у вирішенні організа-
ційних завдань, сусідам з вулиць Шептицько-
го, Героїв Майдану, Гоголя, Депутатської та 
ін., колективу «Салону краси Наталі», усім 
підприємцям - благодійникам.Окрема подяка 
черговій бригаді МНС під керівництвом Во-
лодимира Чорнобая, яка оперативно погасила 
загоряння на даху будинку. Попереду багато 
роботи з відновлення житла. Якщо бережан-
ці бажають долучитись, ось реквізити бан-
ку: Рахунок ощадбанку 9000038758, картка 
5167490090228959, Лютий Іван Йосипович


