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Сьогодні — сніг. Ніч-
на температура: -11°С, 
вдень: -13°С. Вітер пів-

нічно-західний 6 м/с.
Завтра — сніг. Температура вночі: 
-19°С, вдень: -18°С. Вітер північно-
західний 3 м/с.
У неділю — сніг. Нічна температура: 
-19°С, денна: -14°С. Вітер північно-
західний 6 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 8 стор.

Домашні страви до різдвяного столу

у другий день 2017 року повезли на передову укра-
їнським захисникам волонтери Тисменицького, Тлу-
мацького та Галицького районів. 

Хоча за ліком для голови Тисменицької район-
ної організації Української Спілки ветеранів Афга-
ністану Дмитра Сатура його побратимів: керівників 
РО УСВА Валерія Ступницького з Тлумаччини та Ми-
хайла Вітовського з Галицького району це, певне, 
двадцята поїздка в зону українсько-російського 
протистояння, проте емоції щоразу одні й ті ж. І не 
від боязні за власні життя, а через відповідальну 

місію – доставити нашим звитяжцям найнеобхід-
ніше. А особливо в цей Різдвяний час – часточку 
домашніх страв, приготовлених українськими бе-
регинями з великою любов’ю та вдячністю зовсім 
незнайомим чоловікам, які дарують мирні будні 
далеко від лінії зіткнення.  

Відтак ще тижнів зо два перед поїздкою у кож-
ному з вище перелічених районів активно працювали 
волонтери: оголосивши збір коштів, продуктів харчу-
вання та всього найнеобхіднішого, без чого немисли-
мий побут навіть у важких польових умовах. 

Вже третій рік поспіль не залишаються осторонь 
і допомагають чим можуть жителі чи не кожного ку-
точка району, адже майже з кожного нашого села чо-
ловіки служили або ще несуть службу в зоні АТО, а 
від їх здоров’я, фізичного та морального стану багато 
в чому залежить перемога в цій неологошеній війні. 
Відтак допомога, теплі слова та речі з рідного краю 
допомагають пережити холоди і піднімають мораль-
ний дух нашим воїнам. 

 Закінчення на 2 стор.

Вифлеємський вогонь від пластунів 
— владі Тисмениччини

Напередодні Нового року в адмі-
ністративний будинок районної влади 
пластуни із села Березівка принесли 
Вифлеємський вогонь. Зустрічали ві-
сників народження Божого Дитятка, 
які прийшли з благодатним вогнем 
та дзвінкою колядою, голова Тисме-
ницької районної державної адміні-
страції Іван Семанюк та голова Тис-
меницької районної ради Роман Кру-
тий. Вони подякували дітям за при-
вітання, збереження і примноження 
українських традицій та подарували 
солодощі.

Така акція у стінах адмінбудин-
ку відбулася вперше. Ініціатива пе-
редачі священного вогника із місця 
народження Христа районній владі 
належить депутату Тисменицької ра-

йонної ради Василю Римику. Втім, 
подія була б неможливою без лідера 
«Пласту» у районі, священика церк-
ви Різдва Пресвятої Богородиці у с. 
Березівка, пластового сеньйора о. 
Богдана Рудницького. Він вже чо-
тири роки є духовним наставником 
на Тисмениччині, у селі Березівка, і 
увесь цей час прищеплює духовно-па-
тріотичні традиції Національної ска-
утської організації України «Пласт». 
Березівська пластунська спільнота 
поки що єдина в районі. Діє вона із 
2012 року. На сьогодні вже налічує 
60 учасників і не тільки з Березівки, 
але й із сусідніх сіл.

За матеріалами сайту 
Тисменицької РДА

Чекаймо правдивих 
різдвяних морозів

Обласний гідрометцентр повідо-
мляє, що починаючи з 5-6 січня на 
територію Прикарпаття приходить 
різке похолодання. Причиною цього 
стане вторгнення арктичного пові-
тря. Місцями термометри показува-
тимуть до мінус 26. Наскільки синоп-
тики можуть передбачити, морози 
триматимуться до наступних середи-
четверга. Рятувальники та медики 
застерігають від далеких автомо-
більних поїздок, а в разі крайньої 
потреби закликають брати із собою 
термоси з гарячими напоями, яко-

мога тепліше одягатися й взуватися 
(одяг має бути багатошаровим), за-
безпечити собі максимально заря-
джений телефон, щоб у разі неперед-
бачуваних обставин могти закликати 
на допомогу. На відкритому повітрі 
слід знаходитися якнайменше, осо-
бливо дітям та літнім людям. Відпо-
відні служби також звертаються до 
любителів зимових гірських мандрі-
вок не ризикувати і утриматися на 
цей час від мандрів. Тим більше, що 
в Карпатах буде підвищеною лавин-
на небезпека.

Редакція дякує нашим передплатни-
кам 2017 року — новим і давнім-вірним 
— за підтримку газети «Вперед» та постій-
ний інтерес до свого, рідного, районного 
видання. Намагатимемося виправдати 
вашу довіру і, як звикле, якісно працюва-
ти для вас. Ви й далі зможете довідатися 
про життя наших сіл та селищ, райцентру 
зі сторінок цієї газети, чого не забезпе-
чить жодне інше видання. Тут ви маєте 
можливість поділитися з нами своїми 
проблемами, радощами, звідси довіда-
єтеся про те, що допоможе зорієнтува-
тися в політичному, економічному, соці-
альному житті України й нашого району. 
Ви — наші найкращі помічники!

Дякуємо також постійному партнеру 
газети «Вперед» — агрохолдингу «Мрія», 
який уже котрий рік публікує на наших 
сторінках інформацію про свою, слід за-
уважити, успішну роботу. Ваші працівни-
ки направду відзначаються фаховістю і 
високою культурою спілкування.

Друзі, нехай будуть щасливими для 
вас Різдвяні свята і нехай Господь вас 
береже!

Соціальні гарантії 
атовцям

стали предметом розгляду вчорашніх зборів спілки учасників антитерористичної 
операції Тисменицького району за участі керівництва району, міського, селищ-
них, сільських голів та чисельного представництва учасників антитерористичної 
операції з усіх куточків Тисмениччини. 
За рік роботи громадської організації 

«Спілка учасників АТО Тисменицького ра-
йону» під головуванням Івана Стефаніва 
це перші збори наших краян, що були учас-
никами українсько-російського протисто-
яння. Відтак керівник Спілки прозвітував 
за роботу в питанні виконання соціальних 
гарантій військовослужбовців, які беруть 
участь в АТО, та призваним під час мобі-
лізації. Для вирішення усіх проблемних 
питань даної категорії громадян на пер-
шому поверсі, каб. 106, адміністративного 
будинку в Тисмениці запрацював Центр 
допомоги учасникам АТО, який очолила 
Галина Іванівна Вальчишин. Тут чекають 
кожного військовослужбовця, якому по-
трібна правова, медична чи реабілітацій-
на допомога. 

Начальник управління соціального 
захисту населення РДА Мирослав Лутчин 
розповів про соціальні виплати, гарантовані 
учасникам бойових дій. На думку головного 
лікаря Лисецької центральної лікарні Тараса 
Скоропада, медичної допомоги потребують 
усі без виключення атовці. Однак субвенції 
з державного бюджету на всіх не вистачить, 
відтак медики все ж таки якось намагають-
ся врегульовувати медикаментозне забез-
печення та лікування. 

Дискусію викликала довідка викону-
ючого обов’язки начальника відділу Держ-

геокадастру в Тисменицькому районі Тара-
са Красняка про стан виділення земельних 
ділянок учасникам АТО. Дана соціальна 
гарантія збурила атовців чи не найбільше, 
адже обіцяних земельних ділянок мало хто 
з них отримав, а якщо й так, то мало не в 
лісах… Відтак хлопці, які пережили суворі 
військові будні, не сховалися в тилу, а не-
сли обов’язок з оборони країни, могли при-
вселюдно вияснити у присутніх керівників 
своїх територіальних громад причини зне-
важливого ставлення до себе… 

Доповідь військового комісара район-
ного військового комісаріату Олександра 
Діденка в більшій мірі стосувалася ро-
боти його підрозділу щодо проведення 
в районі призову громадян на строкову 
військову службу у минулому році. З озву-
ченої ним статистики випливає, що біль-
шість громадян, які підлягають призову, 
ухиляються від виконання військового 
обов’язку. До прикладу, весняному при-
зову 2016 року підлягали 1110 чоловік: 
із 411, які з’явилися на призовну дільни-
цю, 315 придатні до військової служби. 

Тут військкомату допомагають пра-
воохоронці Тисменицького відділу полі-
ції: затримують та доставляють до вій-
ськового комісаріату громадян. Проте, той 
факт, що за минулий рік із великого списку 
осіб, які розшукуються для проходження 

військової служби, зі слів заступника на-
чальника Тисменицького відділу поліції 
Олега Сороновича, порушено всього чоти-
ри кримінальних провадження, свідчить 
про відсутність відповідальності за ухи-
ляння від призову. Заслухавши дану ін-
формацію, очільник спілки атовців Іван 
Стефанів, який як тисячі його побратимів 
мужньо стояли на захисті територіальної 
цілісності країни, емоційно висловився, 
що «ми так армії ніколи не сколотимо, а 
хочемо спати спокійно»…

Оксана САКОВСЬКА 
P.S.: Вчора Президент України під-

писав Закон, якого учасники АТО чекали 
більше місяця з часу прийняття його Вер-
ховною Радою. Документом передбачаєть-
ся достроковий вихід на пенсію учасників 
АТО. Згідно з ним, право на призначення 
пенсії за віком після досягнення чоловіка-
ми 55 років, жінками – 50-55 років нада-
ється військовослужбовцям, особам на-
чальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ, які брали безпосередню 
участь в АТО у районах її проведення за на-
явності страхового стажу не менше 25 ро-
ків для чоловіків і 20 років для жінок. Таке 
ж право отримують учасники бойових дій, 
які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України у складі 
добровольчих формувань, що були вклю-
чені до складу ЗСУ, Міністерства внутріш-
ніх справ, Національної гвардії та інших 
утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних 
органів, а також військовослужбовці (ре-
зервісти, військовозобов’язані), особи ря-
дового, начальницького складу та добро-
вольці, добровольці, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час участі в АТО.

Той, хто добрий, — вільний, навіть якщо він раб; той, що злий, — раб, навіть якщо він король. 
Блаженний Аврелій Августин
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«Намагаюся прислухатися 
до побажань мешканців»
Міський голова Тисмениці, доктор філософії УВУ (Мюнхен), доктор історичних наук, доктор юридичних наук,

професор, академік УАПН Степан Сворак розповідає про першу річницю свого головування
Вже рік міська рада VII демократичного скликання та її виконавчий апарат 
працюють на благо районного центру. А це, погодьтеся, достатній час, щоби 
підвести підсумки. Отже, якими їх бачить міський голова Тисмениці?

— Степане Дмитровичу, вітаю Вас 
із першою річницею головування. Але 
вітаннями тут не обійдешся. Якими, на 
вашу думку, є найпомітніші досягнення 
і позитивні зміни у місті щодо його бла-
гоустрою?

— Упродовж року ми намагалися зро-
бити якомога більше для міста. Для покра-
щення благоустрою Тисмениці міська рада 
у 2016 році провела капітальний ремонт 
вулиці Мазепи, частини вулиць Монастир-
ської, Пшениківської, Костя Левицького, 
автомобільної стоянки біля магазину «Во-
пак». Відремонтовано тротуари по вулиці 
Костя Левицького, Галицькій, біля колгосп-
них будинків, доріжку між 100-квартирним 
і 30-квартирним будинками. Гравієм заси-
пали і провели поточний ремонт близько 
20 вулиць міста.

За значної фінансової підтримки, на-
даної районною радою, яку нині очолює 
Роман Крутий, капітально відремонтовано 
площу Ринок. Облаштовано ряд автобус-
них зупинок по вулицях Шевченка, Костя 
Левицького та Об’їзній дорозі. Встановле-
но світловий знак «пішохідний перехід» на 
Костя Левицького, біля поліклініки. Освіт-
лено Колійову, Івасюка, Крушельницької, 
Шевську, Зелену та ряд інших. Закуплено і 
висаджено саджанці декоративних дерев 
у центральній частині міста.

За сприяння голови районної ради 
отримано кошти для проведення ана-
лізу звалища небезпечних хімічних ре-
човин по вулиці Шевченка на Заріці. У 
наступному році плануємо їх вивезти і 
рекультивувати територію. Також про-

довжуються роботи з проектування ка-
налізаційних мереж міста.

— Як відомо, у Тисмениці однією з 
найбільших проблем є водопостачання. 
Що зроблено в цьому напрямку?

— За 2016 р. завершене будівництво 
водопроводів на вулицях Січинського, 
Хмельницького, Пшениківській та Федь-
ковича. На стадії завершення проектна 
документація на водопостачання по ву-
лицях Америка, Слобода, Івасюка, Фран-
ка, Шевська та інших.

— Степане Дмитровичу, що зробле-
но за перший рік Вашої каденції в галузі 
освіти та науки?

— В межах наших можливостей, і не тіль-
ки фінансових, постійну увагу надаємо вирі-
шенню проблемних питань освіти. Значну 
матеріальну допомогу міська рада надала 
нашій школі для закупівлі аудіоапаратури, 
спортивних снарядів, футбольних та баскет-
больних м’ячів, заміни дверей та проведен-
ня ремонтів. Ряд музичних інструментів за-
куплено для учнів школи мистецтв. У місті 
проведено міжнародну наукову конференцію 
істориків права України, присвячену ролі ре-
лігії та церкви у побудові держави. Вперше 
в історії освіти міста запроваджено премію 
імені Костя Левицького для кращих учнів 
загальноосвітньої школи та імені Йова Кня-
гиницького для учнів школи мистецтв. Для 
кращих студентів міста запроваджено імен-
ну стипендію міського голови імені Костя 
Левицького.

— Наскільки відомо, не обминуло Ва-
шої уваги і підтримки відновлення спор-
тивних та культурних традицій Тисмениці?

— Ви цілком праві. Вперше за десяти-
ліття відроджено нашу футбольну команду 
«Хутровик» Тисмениця. За сприяння голови 
районної ради Романа Крутого на стадіоні 
«Хутровик» відремонтовано приміщення 
для команд, тренерів та суддів. Проведе-
но освітлення міністадіону та спортивно-
го майданчика з тренажерами. Введено 
штатну одиницю директора стадіону, на яку 
призначено великого патріота футбольної 
Тисмениці Мирона Квочака.

Міська рада стала переможцем 
п’ятого районного конкурсу проектів та 
програм розвитку місцевого самовряду-
вання. Завдяки чому на стадіоні «Хутро-
вик» з’явився новий спортивний антиван-
дальний майданчик. Започатковано до 
святкування Дня незалежності України що-
річний легкоатлетичний крос «Кушнірські 
перегони». Сподіваюся, що такі змагання 
стануть доброю традицією в кушнірській 
столиці України. 

Що стосується культури, то за мину-
лий рік коштами міської ради поновлено 
плиту на могилі воїнів ОУН-УПА на Слобо-
ді. Оголошено конкурс на кращий проект 

пам’ятника голові уряду ЗУНР Костю Ле-
вицькому. Надано дозвіл на будівництво 
меморіальної плити та каплички на ста-
рому єврейському кладовищі засновни-
ку ідеології хасидизму Якобу Копл Хосіду. 
Розроблено проект реконструкції старої 
поліклініки — колишнього домінікансько-
го монастиря. Також капітально відремон-
товано фойє кінотеатру «Відродження». 
Надана значна матеріальна допомога на-
шому танцювальному колективу «Тисме-
ничанка» для поїздки до Польщі. Пошиті 
костюми для церковного хору «Благовіст», 
придбано художню та наукову літературу 
для районної бібліотеки. Виділено кошти 
для перевидання книги спогадів очевид-
ця Дем’янового Лазу Василя Ніньовського 
«Відлуння Ленінського пекла».

— А як із транскордонною спів-
працею? Чи продовжуєте налагоджені 
зв’язки?

— Так. Відновлено міжнародні зв’язки 
на рівні голів міст та їхніх заступників міс-
та Рацібожа (Польща) та міста Бандери 
(штат Техас, США). У цьому році делегація 
від Тисменицької міської ради побувала 
з офіційним візитом в м. Рацібожі та м. 
Бандера. Натомість представники міст-
партнерів планують відвідати наше місто 
на святкування Дня незалежності України.

— Як часто зустрічаєтесь із жителями 
Тисмениці? Чи враховуєте думку громади? 
Чи звертаються мешканці за допомогою?

— У Тисменицькій міській раді органі-
зовано особистий прийом громадян. Кож-
ного понеділка та четверга мешканці міста 
мають можливість зустрітися з міським 
головою для вирішення своїх питань. Це 
відповідно до законодавства. Але насправ-
ді двері мого кабінету завжди відчинені. 
Тож прийомний це день чи не прийомний, 
я завжди готовий спілкуватися з жителя-
ми міста, вирішувати проблеми громади. 
Чи враховую думку громади? Звісно, що 
так, намагаюся прислухатися до всіх по-
бажань та зауважень мешканців.

У 2016 році надана значна матеріаль-
на допомога громадянам міста з бюдже-
ту та депутатського фонду на лікування 
й вирішення інших соціально-побутових 
проблем. Крім того, матеріальну допомогу 
міська рада надала релігійним громадам 

для будівництва та ремонту приміщень 
храмів міста.

Також значні кошти ми виділили на 
допомогу воїнам АТО, спорядженням та 
заправкою автомобілів з гуманітарною 
допомогою на Схід. Відкрили центр надан-
ня гуманітарної допомоги воїнам АТО та 
їхнім сім’ям у нашому місті. У приміщенні 
міської ради відремонтували кабінет для 
районної Спілки воїнів АТО та ОУН-УПА, гро-
мадську приймальню для жителів міста. 
Для учасників АТО виділено більше 10 га 
землі та надано плани для індивідуального 
житлового будівництва у мальовничому 
урочищі «Кам’янець».

— А які плани на 2017 рік?
— У наступному році міською радою 

передбачається вжити конкретних захо-
дів із вирішення наступних першочергових 
проблем міста: продовжити роботи з бу-
дівництва водопроводів; провести ремонт 
шляхового покриття окремих вулиць міста; 
вивезти хімічні відходи з вул. Шевченка 
та рекультивувати територію; продовжи-
ти реконструкцію вуличного освітлення; 
розпочати роботи з окультурення місько-
го озера; встановити у центрі міста та на 
стадіоні урни для сміття, обладнання для 
дитячих майданчиків по вулицях Горбаля, 
Височана та Галицька, які вже закуплено 
у цьому році; завершити розпочаті роботи 
з проектування загальноміської каналіза-
ційної мережі; погодити проект вирівню-
вання русла річки Ворона.

— Степане Дмитровичу, тривають Но-
ворічні та Різдвяні свята. Що побажаєте 
жителям міста?

— У першу чергу кожен житель пови-
нен сказати собі, що від нього теж зале-
жить, яким буде місто та порядок у ньому. 
Вірю у взаєморозуміння громади і влади. 
Вірю, що ми спільно з вами дбатимемо 
про наше славне місто.

Бажаю всім міцного здоров’я, сімей-
ного благополуччя та здійснення бажань. 
Хай добробут, мир і спокій запанують у 
кожній оселі. Нехай Різдвяна зоря об’єднає 
усіх найближчих і найдорожчих людей та 
запалить у ваших серцях вогонь віри, на-
дії і любові!

З Новим роком, дорогі тисменичани! 
З Різдвом Христовим!

Домашні страви 
до різдвяного столу

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
«Захоплюємося нашими краянами, 

які попри економічну скруту вділяють 
часточку для потреб військових, адже 
добре розуміють їх місію на Сході – обо-
рону не тільких східних рубежів, а тери-
торіальної цілісності всієї країни, — наго-
лошує Дмитро Сатур. – Щиро вдячні за 
матеріальну підтримку: «MPV-Юкрейн» 
(директор Константіноу Ніколаос), СП 
«Тикаферлюкс» (директор Володимир 
Іванишин), фірмі «Аріон» (директор Сер-
гій Мельник), міському голові Тисме-
ниці Степану Свораку та громаді міста, 
парафіянам Тисмениці: церков Святого 
Миколая (парох Володимир, отці Руслан 
та Володимир), Архістратига Михаїла 
(парох Роман) та Пресвятої Богородиці 

(парох отець Микола),  фермеру Василе-
ві Василишину з Братківців, підприєм-
цям Тисмениці: Ігореві Фицику, Ігореві 
Романчуку, Володимиру Швайнозі, до-
бродіям Андрієві Барасюку та Романо-
ві Клевчуку, громаді села Вільшаниця, 
(сільський голова Володимир Ющишин), 
громаді Марківців (сільський голова Іван 
Буртик та парох церкви Димитрія Со-
лунського отець Василь), парафіянам 
села Сілець (отець Василь), громаді се-
ла Побережжя (сільський голова Леся 
Іванків), громадам Тлумаччини на чолі 
із Тлумацьким деканом митр. прот. Ва-
силем Стадником». 

Волонтерська кухня в Тисмениці 
працювала цього разу в помешканні 
Сатурів. Господиня пані Оксана працю-

вала з помічницями: Лесею Хоменець, 
Іриною Теличкан, Русланою Мандибур, 
Катериною Романчук злагоджено. По 
обіді першого січня жінки взялися за 
традиційні тисменицькі голубці з ква-
шеної капусти. Вареників з капустою 
ніхто не рахував: робили їх стільки, на 
стільки вистачило начинки та тіста. Без-
перервно тут же господиня тас за тасом 
випікала медівники. 

Все вдавалося на славу, бо атмосфе-
ра панувала дружня. Щоправда, жінки, 
які не вперше готували страви для укра-
їнських військових, цього разу казали, 
що воліли би вже їх ліпити на перемогу. 

Наступного дня до цього меню дода-
лися буханці запашного житнього хліба 
та десятки кілограмів м’ясних виробів 
від місцевих ковбасників, коробки пе-
чива та просто незліченна кількість ово-
чевих та м’ясних консервів, кілограми 
часнику, більше сотні кілограмів буряка 
та моркви, ще більше картоплі. Естафету 
приготування смачних страв підхопили 
й інші газдині: варили та пекли у себе 

вдома. Зносили до Сатурів вже готову 
випічку та голубці. 

Кипіла робота не тільки в помешкан-
нях районного центру, куди потужніша 
волонтерська кухня працювала першо-
го січня у Побережжі. Зі слів сільського 
голови Лесі Іванків, багатоконфесійна 
громада села організувалася для того, 
щоб наші захисники до Різдвяних свят 
отримали тепло, любов і підтримку. Пра-
цівники Поберезького навчально-вихов-
ного комплексу приготували шість відер 
голубців, працівники Поберезької сіль-
ської ради наліпили шість відер варе-
ників з картоплею та капустою, підпри-
ємець Мар’яна Кавка передала два відра 
смачної куті та відро голубців.

Усі, хто долучився до акції, звози-
ли продукти харчування (печиво, чай, 
каву, медівники, олію, сало, смалець, 
картоплю, буряк,  консерви, закрутки) 
все те, що необхідно до святкового сто-
лу, на подвір’я сільської ради.   Щира 
вдячність за різдвяні страви директо-
ру Поберезького НВК –  Василеві Бод-

нарчуку, вчителям та технічним праців-
никам; отцю  УГКЦ Святого Миколая 
с. Побережжя Миколі Затварницькому  
та парафіянам. Пресвітеру ЄХБ с. По-
бережжя — Василю Макару, братам та 
сестрам. Приватним підприємцям По-
бережжя — Михайлу Стефанюку, Миколі 
Запальському. Приватному підприємцю 
Мар’яні Кавці з Єзуполя.  Працівникам 
Поберезької сільської ради, бібліотеки, 
магазинів. 

«Коли готували страви усі бажа-
ли, щоб нарешті на Сході настав мир», 
— резюмувала очільниця Поберезької 
громади. 

У далеку та небезпечну дорогу у 
зону протистояння група волонтерів 
вирушила після священничого благо-
словення на подвір’ї адміністративного 
будинку районної державної адміністра-
ції. Подарована отцем Ігорем церкви 
Архістратига Михайла ікона оберігати-
ме волонтерів та їх транспортний засіб. 

Оксана САКОВСЬКА  

У Побережжі кипить робота Волонтерська кухня в Тисмениці
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Вітаємо!
День народження — свято осо-

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

РИМИКА Василя Івановича, 
8.01.1970 р. н., депутата районної ради;

ДІДЕНКА Олександра Леонідови-
ча, 11.01.1974 р. н., районного військо-
вого комісара;

СЕМЕНІВА Володимира Микола-
йовича, 13.01.1957 р. н., депутата ра-
йонної ради;

ГОРБЕЙ Галину Михайлівну, 13.01.1957 
р. н., директора ТзОВ «Черніївське».

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця й людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Міністерство оборони України
НАКАЗ 

військового комісара Тисменицького районного військового комісаріату
 9.12.2016  м. Тисмениця № 122

Про приписку юнаків 2000 року народження та 
старших, не приписаних раніше до призовної дільниці

1. На підставі Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову служ-
бу» з 1 січня по 31 березня 2017 року 
оголошується приписка до призовної 
дільниці Тисменицького району Івано-
Франківської області громадян 2000 ро-
ку народження.

2. Явці для приписки підлягають усі 
громадяни, які народилися з 1 січня по 
31 грудня 2000 року включно, постійно 
або тимчасово проживають на території 
Тисменицького району, а також грома-
дяни старшого призовного віку, які не 
були приписані раніше.

3. Усі громадяни, яким належить 
з’явитися для приписки до призовної 
дільниці, зобов’язані прибути за адре-
сою: м. Тисмениця, вул. Липова, 7, у ви-

значений для них час, маючи при со-
бі документи, що зазначені у повістці. 
Громадяни, які не отримали повістку, 
зобов’язані прибути за зазначеною адре-
сою 31 січня 2017 року, маючи при собі 
документи, які посвідчують особу.

4. На підставі Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову 
службу» керівники підприємств, уста-
нов, організацій та навчальних закла-
дів зобов’язані звільнити юнаків, яким 
необхідно прибути для приписки до при-
зовної дільниці, на час, необхідний для 
проходження приписки, і забезпечити їх 
своєчасну явку до районного військо-
вого комісаріату.

Військовий комісар Тисменицького 
РВК, підполковник О. ДІДЕНКО

Тисменицька районна 
рада та районна державна 
адміністрація висловлю-
ють щирі співчуття началь-
нику відділу проектів та про-
грам розвитку місцевого са-
моврядування виконавчого 
апарату районної ради Ярос-
лаву Григоровичу Татарину 
та його близьким з приводу 
непоправної втрати – смерті 

матері.
У ці скорботні дні поді-

ляємо Ваше горе. Нехай сві-
ча доброї пам’яті про рідну 
людину завжди горить у Ва-
ших серцях, а наші співчуття 
полегшать біль невимовної 
втрати. 

Шановні християни!
Щиро і з духовним піднесенням вітаємо вас із величним святом – Різдвом 

Христовим!
Понад дві тисячі років тому яскрава Різдвяна зірка сповістила людству про 

народження у Вифлеємі Сина Божого. Відтоді крізь віки й покоління світло велич-
ної події зігріває серця людей і вказує шлях любові, надії та добра. 

Ми щоразу з хвилюванням очікуємо благої вісті, сповнені радістю і щирих 
сподівань прославляємо Богонародження величним привітанням: «Христос рож-
дається – славімо Його!» У цей святий час ми складаємо Всевишньому велику 
подяку за все, що ми маємо, за Його милість і любов до нас, земних людей, до 
справи нашого спасіння.

Різдвяні свята – особливі, бо об’єднують усіх нас в єдину і могутню християн-
ську родину, дають чудову нагоду ще раз відчути життєдайне тепло спілкування з 
найближчими людьми, висловити їм свої почуття любові і шани. 

Тож цінуймо один одного і просімо Господа всеперемагаючої любові, безмеж-
ної надії і твердої віри. Нехай це величне свято, від якого беруть початок найви-
щі людські цінності, нагадає всім нам про заповіді Господні, пробудить любов до 
ближнього, відкриє серця для творення милосердя та добра. Хай в кожній родині 
панує злагода, добробут і спокій, а в державі – мир!

Нехай цьогорічне Різдво стане початком щасливої дороги в новий успішний і 
благословенний Богом рік перемоги. Слово Боже, як ясна зоря, хай направляє на-
ші кроки на шляху до зміцнення та розбудови нашого спільного дому – України. І 
нехай допоможе нам у цьому Господь! 

Христос рождається! Славімо Його! Веселих свят!
Голова районної державної адміністрації  Голова районної ради
                      Іван СЕМАНЮК           Роман КРУТИЙ

Втрачене посвідчення працівника ДСНС в Івано-Франківській області се-
рія ІВ № 002130, видане 9.03.2016 р. на ім’я Грицьків Андрій Васильович, вва-
жати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій  № 178927 видане 17.06.2016 
р. на ім’я Грицьків Андрій Васильович, вважати недійсним. 

Шановні краяни!
Від Тисменицької районної організації Народного Руху України, від фракції 

«Народний Рух України» в Тисменицькій районній раді щиросердечно вітаю вас із 
радісними та світлими святами — з Різдвом Христовим та Новим роком!

Зустріч Різдва і Нового року особлива у дні випробувань і неспокою, які ми 
нині переживаємо. Та нехай світло цих свят зігріває ваші серця і надихає на до-
брі справи. Нехай Різдво Христове і Новий рік принесуть переможний мир, щастя, 
злагоду та достаток до ваших осель, додадуть здоров’я й наснаги вам і вашим рід-
ним, стануть початком нових здобутків і успіхів в ім’я процвітання благословенно-
го українського народу та розвитку України.

Веселих свят! Христос рождається! Славімо Його!
Ярослав ЄФІМЧУК, голова Тисменицької районної організації НРУ, 

депутат районної ради

Дорогі мешканці сіл Довге та Стриганці!
Сердечно вітаю вас із прекрасним циклом зимових свят! Бажаю, щоб у ці дні 

зміцніла в душі кожного віра в перемогу добра над злом, щоб радісно й оптиміс-
тично звучала над нашими селами колядка, щоб за столами збиралися дружні 
родини, а над кожною домівкою витала опіка милосердного Дитяти-Ісуса! Нехай 
у рідному українському краї панує мир, нехай процвітає наша земля, ваша праця 
приносить найкращі плоди, а Бог допомагає у звершенні добрих справ! Щастя 
вам, злагоди, здоров’я!

Христос народився!
Депутат районної ради від фракції «Воля» Іван МАКАР

Тисменицька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
посадової особи місцевого самоврядування:

1) начальника земельного відділу апарату виконавчого 
комітету міської ради. 

Вимоги до кандидатів: повна вища освіта за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи на 
державній службі не менше 3-х років або стаж роботи за фахом 
в інших сферах управління не менше 4-х років; вільне воло-
діння державною мовою, володіння комп’ютерною технікою.

Для участі у конкурсі подаються документи: заява про 
участь у конкурсі; особова картка форми П2-ДС з додат-
ком 1 та автобіографією; копія (-ї) диплома (-ів) з додат-
ком (-ами), інших документів про освіту, перепідготовку, 
підвищення кваліфікації;  декларація про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий 
рік за встановленою формою; копії паспорта та реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків; ко-
пія військового квитка (у разі наявності); копія трудової 
книжки; дві фотокартки розміром 3х4 см.

Додаткова інформація:
1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів з дня опублікування оголошення про прове-
дення конкурсу.

2. Учасники конкурсного відбору мають дати згоду на 
збір та обробку їх персональних даних відповідно до Зако-
ну України «Про захист персональних даних», а переможець 
конкурсного відбору, який претендуватиме на зайняття по-
сади посадової особи місцевого самоврядування, у встанов-
леному порядку підлягатиме перевірці відповідно до Закону 
України «Про очищення влади».

3. Щодо часу та місця проведення конкурсу, основних 
функціональних обов’язків, умов оплати праці, переліку пи-
тань для перевірки знання законодавства з урахуванням спе-
цифіки функціональних повноважень тощо інформація на-
дається  під час особистого прийому за адресою: 77401, м. 
Тисмениця, вул. Галицька, 32, другий поверх, приймальня, в 
робочі дні з 8.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00).

Пам’яті доброї людини
29 грудня 2016 р. на 83 році життя помер Дмитро Васильович Андрусишин — 

перший голова Підлузької сільської ради. Цю посаду він обіймав з 1990 по 1994 ро-
ки. Так в історії села відображена історія життя Дмитра Васильовича.  Народився 
Андрусишин Дмитро Васильович 11 жовтня 1934 року в с. Підлужжя. За своїм ха-
рактером був людиною творчою, неспокійною, чесною та розумною. Уся його енер-
гія й сили за роки головування були спрямовані на те, щоб соціально-економічний 
розвиток села Підлужжя був піднятий на вищий рівень, щоб життя односельчан 
ставало кращим та духовно багатшим. Він повсякденно поринав з головою в без-
ліч щоденних буденних справ, бо знав, що має величезний обов’язок перед одно-
сельчанами. Саме за роки його головування було започатковано багато справ: бу-
дівництво школи, торгового центру, адмінбудинку, розпочато будівництво водогону 
до села та благоустрій тротуарів. Дмитро Васильович був завжди привітний, щирий, 
великодушний. Таким ми його знали, таким пішов у вічність.

Пішла людина і все залишила нам: свої слова, справи, мрії. Сумуємо, тамуючи 
біль сердець, висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна йому пам’ять…   

Громада села, виконавчий комітет і депутати Підлузької сільської ради, 
працівники установ села

Жевріє, а прагне «горіти» в роботі
Так метафорично можна охарактеризувати роботу місцевої пожежної охорони 
в Старому Лисці. Обслуговуючи дев’ять навколишніх населених пунктів, вона 
вже дев’ять років тримається на плаву, проте маючи достойне фінансування 
могла би гідно забезпечувати належний протипожежний захист наших краян. 

Десятиліття тому необхідність виник-
нення таких служб була викликана геогра-
фічною особливістю Прикарпаття. Хоча за 
площею область порівняно невелика, проте 
доволі різноманітна за характером рельєфу: 
третина — гори, решту – передгірська та рів-
нинна зони. Така рельєфна різноплановість 
впливає на розташування населених пунк-
тів. А в питанні протипожежної безпеки не-
маловажну роль відіграє віддаленість від 
районних центрів, де сконцентровані ряту-
вальні та пожежні дружини. Незважаючи на 
те, що Тисмениччина не належить до гірських 
територій, проте відстань від районного цен-
тру до декотрих населених пунктів від двох, 
а то й  до понад трьох десятків кілометрів. 
В більшості випадків пожежна дістається 
до них десь хвилин за 20, відтак, втрачені 
хвилини обертаються матеріальними збит-
ками, і що найприкріше — не врятованими 
життями.  Тому за статистикою майже кожна 
одинадцята пожежа у сільській місцевості 
закінчується трагічно. 

Створена наприкінці грудня 2007 року 
перша і досі єдина МПО в районі мала стати 
достойною підмогою професійній рятуваль-
ній службі. Під неї виділили приміщення на 
території тодішнього сільськогосподарського 
виробничого кооперативу «Бистриця». Збере-
жену пожежну автомашину (спадок від того 
ж таки колгоспу) після ремонту поставили до 
ладу. Першими працівниками стали фахівці, 
котрі працювали на ній в колгоспі, та колиш-
ні рятувальники. Штат МПО — дев’ять осіб. 

Тисменицькі рятувальники втішилися 
такій підмозі на «Лисецькому кущі», бо там-
тешня пожежна охорона має чималеньку 
зону обслуговування: 9 населених пунктів. 
Зраділи й мешканці сіл, адже рятувальники 
встигали рятувати майно.  Протягом дев’яти 
років функціонування на рахунку Староли-
сецької МПО 263 виїзди: 2007 рік — 1; 2008 — 
20; 2009 — 17; 2010 — 7; 2011 — 28; 2012 —41; 
2013 — 16; 2014 — 29; 2015 — 61; 2016 — 43. 

Якщо деталізувати, то старолисецьким 
вогнеборцям доводилося рятувати житло-
ві будинки, дачні споруди, господарські бу-
дівлі, відпочинкові заклади, навіть гаражі 
та автомобілі й місцеві сакральні споруди. 

Розшукували заблукалих грибників, викачу-
вали воду із підтоплених приміщень під час 
липневого паводку 2008 року та найчастіше 
виїжджали на гасіння сухої трави. Таких ви-
кликів за дев’ятирічне функціонування під-
розділу певне назбирається до сотні. До при-
кладу, у період з 3.08. до 2.09.2015 року задо-
кументовано 20 виїздів! Можливо, у когось 
складеться враження, що дана інформація 
— суха статистика, а для тих чоловіків, які 
щодня заступають на бойове чергування, 
це складна та водночас ризикована робота. 

Як зазначають в обласному управлінні 
Держтехногенбезпеки, під пильним наглядом 
якого в області працює понад три десятки 
підрозділів МПО (найбільше у Тлумацькому 
(7), Снятинському (5) та Косівському районах), 
більшість місцевих охорон справляються із 
роботою. Щорічно відбуваються навчання 
з підвищення кваліфікації добровольців та 
конкурс-майстерності. Той факт, що Старо-
лисецька МПО двічі ставала призером се-
ред аналогічних підрозділів Прикарпаття, є 
свідченням високопрофесійності пожежних. 

В той час основними недоліками ді-
ючих МПО є недостатнє фінансування з 
боку місцевої влади. Відтак у пожежних ко-
мандах, які ще функціонують, катастрофіч-
но не вистачає пального, піноутворювача, 
бойового одягу та обладнання, запасних 
частин для ремонту пожежних автомобі-
лів, термін експлуатації яких у більшості 
перевищив 25 років.

За роки функціонування неодноразо-
во була на межі закриття єдина в нашому 
районі МПО у Старому Лисці. Однак що-
річна фінансова підтримка із районного 
бюджету тримала її на плаву. Позаяк ма-
ло хто із керівників громад, що входять в 
зону обслуговування пожежного підрозді-
лу, підставляв плече, як було домовлено 
дев’ять років тому. 

«Найпростішим виходом із цієї патової 
ситуації було би припинити її діяльність, однак 
пріоритетним для мене все ж таки є безпека 
краян, врятовані матеріальні цінності, а по-
декуди навіть людські життя», — аргументує 
сільський голова Старого Лисця Анатолій 
Лущак, який щорічно напередодні нового 

бюджетного року оббиває пороги чиновниць-
ких кабінетів щодо фінансування пожежної. 

Наприкінці грудня виступив ініціато-
ром спільної наради під головуванням го-
лови Тисменицької районної державної 
адміністрації Івана Семанюка та голови 
Тисменицької районної ради Романа Кру-
того щодо подальшого функціонування 
підрозділу Старолисецької місцевої по-
жежної охорони. 

Широка аудиторія учасників зібрання, 
серед яких: керівники району, начальник 
РВ УДСНС Ігор Дмитрів, начальник відді-
лу надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення РДА Олег П’ятничук, 
селищний голова Лисця (Віктор Дубниць-
кий), сільські голови: Драгомирчан (Сте-
пан Дем’янів), Загвіздя (Павло Драганчук), 
Радчі (Василь Вацеба), Стебника (Ірина 
Портецька), Чернієва (Богдан Грейда) і 
Чукалівки (Михайло Курій) дала можли-
вість керівникові старолисецької громади 
Анатолієві Лущаку розповісти про роботу 
місцевих рятувальників у період з 2007 
по 2016 роки. 

Особливо акцентували увагу на пробле-
мах підрозділу. Якщо у 2016-му утримання 
МПО обійшлося бюджетові у 236 тисяч гри-
вень, з яких 167 тис. грн. – заробітна плата, 
майже 29 тис. грн. – витрати на пальне, то 
зі зростанням мінімальної зарплатні із січня 
2017 року відповідно потреба у коштах сут-
тєво зросте. За попередніми розрахунками 
у поточному році, заробітна плата дев’яти 
вогнеборців (до речі, в усі роки вона була 
мінімальною) із матеріальною допомогою 
на оздоровлення та нарахуваннями у роз-
мірі 22% сягне 386 тисяч гривень. Загалом 
утримання МПО – 531 тис. грн. (окрім з/п 
ще витрати на пальне, страхівка автомобі-
ля та працівників, підвищення кваліфікації). 

За наслідками дискусії керівникам те-
риторіальних громад доручили до сьомого 
лютого 2017 року підготувати пропозиції що-
до спільної участі в покращенні роботи по-
жежної частини. 

Залишилося не так вже багато часу, 
однак переконливий оптиміст А. Лущак ві-
рить у покращення життєдіяльності МПО 
на десятому році функціонування, позаяк 
в питанні безпеки людей, жодних аргумен-
тів бути не може. 

Оксана САКОВСЬКА 
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  З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 

Завершальні акорди 
спортивного року

Новими перемогами потішили наприкінці року вихо-
ванці відділення настільного тенісу Тисменицької ди-
тячо-юнацької спортивної школи, ставши призерами 
заключного IV туру командного чемпіонату області з 
настільного тенісу «Дитяча ліга».  

Серед дівчат вікової категорії 2004 року народжен-
ня і молодших дует наших вихованок, Марії Мороз та 
Юлії Барасюк, став третім. 

Другий результат у віковій категорії 2001-2003 років 
народження у Назарія Данилюка та Сергія Максиміва. 

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА

Спорткалейдоскоп
  З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ 
До редакції надійшов лист від Петра Лаврука – постійного нашого допису-
вача, у якому уродженець Загвіздя, який у свій час працював завідувачем 
сільського клубу, а з 1967 до 1980 рр. очолював районний відділ культури, 
поділився спогадами про зародження футболу в рідному селі. 

Загвіздянському футболу — 85 років
Оновлена у 1931 році, після пацифі-

кації, героїчна загвіздянська «Просвіта» 
поновлює своє активне життя у культос-
вітній та інших сферах буття громади. Осо-
бливу увагу (сьогодні не знайдеш анало-
гів) вона приділяє різним видам аматор-
ського спорту. 

Гімнастичні вправи, які демонстру-
вали учасники руханкового товариства, 
напевне, сьогодні привернули б увагу те-
лепередачі «Україна має таланти». Вело-
сипедистів було одиниці (ровери не всім 
посильні), але ті, хто займався цим спор-
том, напевно, і сьогодні не загубились на 
велотреках. Повноводна Солотвинська 
Бистриця була ареною для плавців, ков-
занярів, риболовів. Своєрідні вправи-хо-
роводи демонстрували на фестинах діти, 
женці, косарі. 

Певні «професійні» навики прищеплю-
вались пластунам, пожежникам та ін. Тіль-
ки гноблена Галичина не мала змоги по-
казати світові свого Івана Піддубного чи 
нинішнього силача Василя Вірастюка, В. 
Черняховського.

Трохи не одночасно із заснуванням 
села, серед хлопчаків зароджується ко-
панка — футбол. Появились на вулиці 5-10 
хлопчаків, і вже шукають таких же на інших 
вулицях, аби позмагатись у копанні м’яча 
— солом’яного або з поношеної шапки. 
Посилену увагу футболу «Просвіта» стала 
приділяти, коли він  став інтенсивно розви-
ватися в сусідніх селах Крихівці, Пасічна, 
Ямниця, Вовчинець. 

Врешті, 85 років тому, вже для участі 
у постійних змаганнях створює  офіційну 
футбольну команду села, обравши для неї 
назву «Чорногора», а згодом — «Сокіл». 

Зустрічаючись із командами сусід-
ніх сіл і районами Станіслава, загвіздян-

ці, інколи програючи їм, не менше в них 
вигравали. 

Зрозуміло, що склад команди в за-
лежності від віку і лихоліття 1939-40 рр. 
часто мінявся, порідшали матчі. 

Варто вказати на драматичні сторінки 
команди. Вигравши матч в окупантів-нім-
ців, команду трохи не спіткала доля футбо-
лістів київського «Динамо» того періоду. 

Зустрічаючи футболістів-ямничан на 
людне Зелене свято, загвіздянські фут-
болісти були зневажливо розігнані одно-
сельчанами-лісовиками. Прогнані були 
і ямничани. Розійшлась позбавлена так 
очікуваного спортивного видовища і ба-
гатолюдна аудиторія. Причина: не маючи 
своєї, загвіздянські хлопці позичили в міс-
ті форму спортивного товариства «Біль-
шовик» (було таке в ті роки, а відтак ця 
назва  красувалася на грудях футболки).        

Особливістю загвіздянської команди 
було те, що в різні роки учасниками коман-
ди, трохи не її половини складу, були пред-
ставники родин Пилипчуків, Тимківих, Ци-
ганюків, Ципердюків та інші. Серед майже 
сотні футболістів є чимало імен, які варті 
окремих розповідей. Їх з повним правом 
може назвати найзаслуженіший футбо-
ліст села, тренер й багаторічний опікун 
Юрій Ципердюк. 

Громада мала би бути вдячна за ма-
теріальну підтримку команди керівникам 
господарств. І. Кучеренко на моє перекон-
ливе прохання виділив кошти на придбан-
ня спортивної форми. О. Клименко за від-
чутні соціально-економічні перетворення 
вартий хоча би назви вулиці на його честь.

Вважаю, що з нагоди славного юві-
лею громаді вартувало би організувати 
футбольний турнір, випустити відповід-
не видання. 

  НОВИНКИ 

Перше видання про волейбол
Наприкінці року у видавництві 
«Прінт-СВ» за фінансової підтрим-
ки Тисменицької районної ради ви-
йшло друком довідкове видання під 
назвою «Волейбол у Тисменицькому 
районі» авторства Романа Дмитріва. 

У книзі, орієнтованій насамперед 
на шанувальників волейболу, багато ці-
кавої статистичної інформації про один 
з найпопулярніших видів спорту у світі, 
який протягом останніх  десятиліть все 
переконливіше заявляє себе у нашому 
районі. І по-праву, стане наймасовішим, 
звичайно після футболу. 

Упорядник видання – кандидат наук 
з фізичного виховання Роман Дмитрів, 
який декількома роками раніше презен-
тував хроніку розвитку футболу у рідно-
му селі Старий Лисець (1958-2008 рр.),  
а згодом — довідкове видання про такий 
вид спорту, як хокей, цього разу взяв-
ся за систематизацію даних про розви-
ток волейболу у громадах Тисмениччи-
ни починаючи із післявоєнного періоду: 
1946-1966 рр.; 1967-1991 рр.; за часів не-
залежності.

Звичайно, упорядник не претендує 
на вичерпну інформацію щодо розвитку 
та становлення волейболу, намагався 
насамперед окреслити хронологію по-
ширення гри: відтак використовував най-
можливіші джерела інформації. 

Для підготовки одного з розділів 
слугували архівні газетні публікації того-
часних періодичних видань Тисмениць-
кого, Лисецького, Станіславського, Бо-
городчанського та Тлумацького районів, 
до яких в різні періоди адміністративно 
відносилися села та селища сучасного 
Тисменицького району. 

Чимало корисних даних автор по-
черпнув із розповідей людей, старан-
нями яких волейбол вже у період не-
залежності ширився нашими населени-

ми пунктами. Свою лепту для добірки 
статистичних даних внесли: Володимир 
Дутчак, Степан Долик, Василь Дзудзи-
ло, Любомир Пасічняк, Володимир Яко-
вишин, представники команд-учасниць 
змагань, Вік тор Ониськів та Костянин 
Лисейко, Олег Волосянко, Оксана Саков-
ська, Володимир Заник. Унаочненням 
стали додатки із турнірними таблицями 
чемпіонатів, першостей, кубкових зма-
гань та локальних волейбольних турні-
рів. Змістовними та промовистими ста-
ли фотографії переможців волейбольних 
змагань за роки незалежності з редак-
ційного архіву. 

Про популярність волейболу на 
теренах району свідчить той факт, що 
маємо  своїх представників у обласній 
першості, про це можемо довідатися у 
розділі  «Представники Тисменицького 
району в обласних змаганнях». 

Орієнтоване на шанувальників во-
лейболу видання стане корисним і вчи-
телям фізичного виховання, керівникам 
територіальних громад та спортивним 
функціонерам.   

Мар’яна Сливінська — 
«Воїн року»

Підпечерівська школярка удостоїлася такого титулу по завершенні зимового 
табору для інструкторів та збірних команд усіх вікових груп Федерації Кйокушін-
каі Карате Унія України, який проходив наприкінці грудня в обласному центрі. 

Щорічно наприкінці року пред-
ставники даної федерації, яку очо-
лює франківчанин Станіслав Шмат, 
з’їжджаються до столиці Прикарпаття 
на іспит виконавської майстерності. 
У гімнастичному залі Івано-Франків-
ського коледжу фізичного вихован-
ня чисельне бійцівське представни-
цтво вітав заступник Міністра молоді 
та спорту України Ярослав Войтович. 
Високопосадовець ознайомив бійців 
Федерації із наказом Міністра молоді 
та спорту України №4711 про офіційне 
визнання в Україні виду спорту Кйоку-
шінкаі Карате Унія та внесення його 
до Державного реєстру. Більше того, 
цим же документом вид спорту «Ка-
рате» доповнив реєстр олімпійських 
видів спорту в Україні.  

Столичний гість привітав з цим і Фе-
дерацію Кйокушінкаі Карате Унія Украї-
ни, оскільки Міжнародна Організація All 
Japan Kyokushin Union, офіційним пред-
ставником якої в Україні є ФККУУ, явля-
ється однією зі співзасновниць олімпій-
ського виду спорту «Карате». 

Звичайно для спортсменів така по-
дія — ширші можливості для самореа-
лізації на національному рівні та між-
народній арені. Відтак, вже по закінчен-
ні зимового табору для інструкторів та 
збірних команд відбулася презентація 
нової форми збірної команди України 
для участі її у Абсолютному Кубку Сві-
ту з Кйокушінкаі Карате, який проходи-
тиме у місті Наха (о. Окінава, Японія) 
21-22 січня 2017 року. Приємно, що у 
складі національної збірної Станіслав 
Шмат —  один з чотирьох головних суд-
дів Міжнародної категорії, які визначені 
на суддівство Абсолютного Кубку Світу. 

Приємним завершенням спортивно-
го року стала церемонія нагородження 

каратистів у трьох номінаціях «Воїн ро-
ку», «Кращий інструктор 2016 року» та 
«Кращий суддя 2016 року».  Рішенням 
Федерації Мар’яна Сливінська вже дру-
гий рік поспіль визнана «Воїном року», а 
її батько — Юрій Сливінський удостоїв-
ся звання «Кращого інструктора року».  

Досягнення Мар’яни Сливінської у 
цьому виді спорту давно вже заслугову-
ють особливої уваги, адже 13-річна ка-
ратистка, що заявила про себе декіль-
кома роками раніше, переконливо йде 
до найвищих спортивних вершин. І не 
за горами той час, коли тендітна під-
печерівка стоятиме на олімпійському 
п’єдесталі. 

P.S.:  30 грудня Мар’яна Сливінська 
отримала відзнаку Івано-Франківської 
міської ради як кращий юний спортс-
мен 2016 року. А  її досягнення — титул 
чемпіонки Європи з Кіокушинкаі карате 
— увійшло у десятку спортивних подій 
Прикарпаття минулого року.

Стартував волейбольний чемпіонат
Боротьба за першість у відкритому чемпіонаті Тисменицького району з во-
лейболу сезону-2016/2017 розпочалася 18 грудня 2016 року. 

За рішенням районної ради фізкуль-
турно-спортивного товариства «Колос» 
під керівництвом Степана Долика, до 
участі у змаганнях зголосилися дев’ять 
аматорських команд. Шість представни-
ків Тисменицького району із сіл Старий 
Лисець, Слобідка, Старі Кривотули, Ми-
лування, Марківці та районного центру. 
Два представники Івано-Франківська та 
один Галицького району.  У порівнянні 
з останніми роками вдруге поспіль не 

стартували волейболісти Липівки – ре-
кордсмени за кількістю виграних чемпі-
онатів району, а також минулорічні учас-
ники: Чорнолізці та Березівка (бронзо-
вий призер сезону-2015/16).

Пропонуємо результати стартово-
го туру.  18 грудня (неділя): Слобідка 
– Тисмениця – 3:2, Марківці – Сло-
бідка – 3:1, Марківці – Тисмениця – 
3:0; Крилос – «Темп» І-Ф. – 3:2, Старий 
Лисець – Милування – 3:1,  Крилос 

– Милування – 3:0, Старий Лисець – 
«Темп» І-Ф. – 3:1.

Другий тур.  25 грудня (неділя): 
Старий Лисець – Слобідка – 3:0, Кри-
лос – Слобідка – 3:1, Старий Лисець – 
Крилос – 3:2; Старі Кривотули – «Темп» 
І-Ф. – 3:1, Тисмениця – Милування – 1:3, 
Старі Кривотули – Милування – 3:1, Тис-
мениця – «Темп» І-Ф. – 1:3.

Третій тур.  22 січня (неділя).  По-
чаток ігор — 10.30. На паркеті спор-
тивної зали Тисменицької спеціалізо-
ваної ЗОШ І-ІІІ ступенів у двобоях зі-
йдуться: Тисмениця – Старий Лисець і 
Марківці – Старий Лисець, «Темп» І-Ф. 
– Милування і Марківці – Милування. 
У Ямницькій ЗОШ І-ІІІ ст. демонстру-
ватимуть майстерність: Крилос – Ста-
рі Кривотули і Крилос – «Обрій» І-Ф., 
Слобідка – Старі Кривотули і Слобід-
ка – «Обрій» І-Ф.

***
Старт Кубка району з волейболу, 

присвяченого пам’яті загиблих жителів 
Тисменицького району в Афганістані, за-
планований на п’яте лютого. 

Становище команд у чемпіонаті району станом на 30 грудня 2016 року
М Команди І В П Партії О
1 «Бистриця-КомфортБуд» Старий Лисець  4 3 (1) 0 12:4 11
2 «Княжий Галич» Крилос (Галицький р-н)  4 2 (1) 0 (1) 11:6 9
3 «Колос» Старі Кривотули  2 2 0 6:2 6
4 «Темп» Івано-Франківськ 4 1 2 (1) 7:10 4
5 «Просвіта» Милування 4 1 3 5:10 3
6 «Торнадо» Слобідка 3 0 (1) 2 4:8 2
7 ВК «Ніка» Тисмениця 3 0 2 (1) 4:9 1

Примітка: команди-учасниці першості Івано-Франківської області сезону 
2016/17 – «Колос» Марківці» та «Обрій» Івано-Франківськ виступають поза кон-
курсом.

Призери Дитячої ліги з тренерами Володимиром Філіпом та Віталієм Савчуком 
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Подяка за підтримку 
онкохворих дітей

Ось уже десять років у відділення онкогематології  Івано-Франківської об-
ласної дитячої клінічної лікарні до Дня святого Миколая приходять спонсори 
та голова батьківського комітету онкохворих дітей Олександра Філоненко, 
щоб привітати дітей зі святом.
Діти — наш найдорожчий скарб, на-

ша надія, гордість і опора. Розвивати, 
підтримувати і заохочувати їх — святий 
обов’язок сім’ї, школи, влади і громад-
ськості. Тільки тоді у нас буде гідна змі-
на, сильна і красива! Тільки тоді наші 
доньки і сини будуть рости здоровими, 
щасливими та впевненими у прийдеш-
ньому дні, будуть рости на благо Укра-
їни. І це добре розуміють наші спонсо-
ри: ТОВ «Прикарпатський торговий дім» 
(Ярослав Сухоребський); БО «Діти мило-
сердя» (Василь Довганюк); перевізник 
Коломия–Івано-Франківськ (керує Ка-
мо Варданян); депутати Тисменицької 
міської ради, члени ВО «Самопоміч» м. 
Тисмениця; міський голова м. Тисме-
ниця Степан Сворак; заступник голови 
Тисменицької районної державної ад-
міністрації Степан Мандибур.

А також велика подяка нашим май-
бутнім артистам-співакам: дуету «Юлі-
Тан» Юлії Радчук, танцюристам Артему 
Назаруку та Вікторії Волошин, Каті Рош-
ко та клоунам, які створили для діток 
незабутнє свято.

У святі взяли участь з подарунка-
ми для онкохворих дітей: Юрій Старко, 
Андрій Баран, Володимир Рижко, Анна 
Пікович, Станіслав Іванишин з дружи-
ною, Ігор Баран, Ігор Слободянюк, сім’ї 

Сенюк та Балабан. А також подяка Галині 
Мицик за смачний і оригінальний торт.

Ваша підтримка — свідчення не-
байдужого ставлення до проблем он-
кохворих дітей. Від усього серця бажа-
ємо вам здоров’я, злагоди, взаєморозу-
міння, душевного спокою та достатку. 
Низький уклін вам за вашу натхненну і 
самовіддану працю, за вашу непохитну 
віру в майбутнє наших діток. Хай Гос-
подь Бог сторицею віддячить за ваше 
розуміння, підтримку і за частку душі, 
подаровану нам.
Вітаєм вас із Новим роком, 

всіма Різдвяними святами!
Нехай життя із кожним кроком ваш дім 

наповнює скарбами!
Хай сонце радо вас вітає, кує зозуля 

літ багато,
Здоров’я з пишним короваєм 

приходить в будні і на свято!
Нехай тепло людських сердець вам 

душу щиро зігріває,
І переможних справ вінець хай вашу 

голову вінчає!
Хай ширшим стане друзів коло, 

протягне руку всякий стрічний,
І буде кожен день казковим, як ніч 

Різдвяна й Новорічна!

Батьки онкохворих діток

Різдвяні мелодії 
у Ямницькій музшколі

Зимові свята є найбажанішими в кожній родині. Їх з нетерпінням чека-
ють і дорослі, і діти. Вони збирають рідних та близьких в сімейному колі, 
об’єднуючи всіх злагодою і любов’ю, приносять чимало радощів та пода-
рунків, тішать своїм затишком, спокоєм і вірою в краще майбутнє. Зимова 
пора надихає і юних музикантів, які приготували свої щирі, музичні приві-
тання з Новим роком та Різдвом Христовим. Концерт під назвою «Новий 
рік дарує казку», присвячений новорічній та різдвяній тематиці, відбувся 
23 грудня в залі Ямницької ДМШ.

Щиро, натхненно та святково зву-
чали мелодії відомих колядок: «Свята 
ніч» у виконанні дуету сопілкарів (Андрій 
Павлусик, концертмейстер Наталія Ма-
ришко), «Во Вифлиємі нині новина» від 
Катерини Шозди і Тетяни Деркач (Марія 
Павлусик), «Бог ся рождає» ансамблю 
баяністів (Зоряна Димашок), «На небі 
зірка» від Оксани Петрів (Уляна Федо-
рів), «Спи, Ісусе, спи» у виконанні Вікторії 

Гойсан та Соломії Галярник (Галина Фе-
дунишин), тріо у складі Зоряни Фіголь, 
Тетяни Деркач та Ірини Салій виконали 
колядку «Святвечір» (Марія Павлусик), 
«Возвеселімся» від Роксолани Гасяк та 
Аліни Гават (Ольга Неволіна), «Христос 
родився» у виконанні Тетяни Брикалюк 
(Галина Федунишин), «Колядка», «Возве-
селімся всі купно нині» ансамблю бан-
дуристів (Марія Павлусик) та «Чудесна 

зірка» у виконанні ансамблю скрипалів 
(Галина Гринчук, концертмейстер Уля-
на Федорів).

Справжньою родзинкою свята став 
вихід на сцену дуету саксофоністів мо-
лодших класів, Марка Калина та Ірини 
Салій, у костюмах Діда Мороза і Снігур-
ки. Вони порадували глядачів приємни-
ми словами та привітаннями і виконали 
колядку «Бог предвічний» (Андрій Павлу-
сик, концертмейстер Наталія Маришко).

Радісну атмосферу свята підтримав 
ансамбль гітаристів. У їх виконанні про-
звучав «Зимовий блюз» Е. Торлассона 
та «Повільний сніг» Г. Бержерона (Ігор 
Присяжнюк).

До музичних вітань також долу-
чився ансамбль саксофоністів старших 
класів з композицією «Зимова пісня» А. 
Дворжака (Андрій Павлусик, концерт-
мейстер Наталія Маришко) і Розана Си-
ротинська, яка виконала твір з цікавою 
назвою «Лицар Рупрехт» Р. Шумана.

Чарівними голосами та сценічними 
образами дивували всіх присутніх ви-
ступи хору молодших класів з колядкою 
«Добрий вечір, люди» (Христина Пин-
чук, концертмейстер Мар’яна Гермак) 
та ансамблю молодших класів з піснею 
«Зима» (Христина Пинчук, концертмей-
стер Наталія Маришко). Ліричною куль-
мінацією вечора став сольний виступ 
Анастасії Боднарчук, у виконанні якої 
щиро та зворушливо прозвучала пісня 
«Новий рік».

Завершив новорічне свято виступ 
хору молодших і старших класів. У їх-
ньому виконанні прозвучали колядки 
«Пане господарю» та «Їде Бог на санях» 
(солістка Анастасія Боднарчук).

Сценарій концерту підготувала Іри-
на Тутка. Своє привітальне слово висло-
вила директор музичної школи Мар’яна 
Гермак. Наостанок діти виконали він-
шувальну пісню, рядки якої («Здоров’я 
ми бажаєм і вам, і всій родині, хай Бог 

оберігає від всякої біди») вселяють віру 
і надію в людей на краще життя. Адже 
з вірою у серці розквітне Україна, в до-
брі, любові, мирі на довгії роки.

Ірина ТУТКА

На захисті вічних цінностей
Нещодавно у Чорнолізькій ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся районний постійно 
діючий семінар учителів зарубіжної літератури, метою якого є підвищення 
професійної кваліфікації вчителів через використання новітніх технологій.

Знайомство зі школою розпочав 
директор Михайло Мельник. Керівник 
ознайомив з історією навчального за-
кладу, творчими здобутками колег. Зна-
ково,  що 67% вчителів школи є спеці-
алістами вищої категорії, 5% удостоєні 
звання «Старший вчитель».

Один з головних шляхів підвищен-
ня професійної кваліфікації вчителів – 
обмін досвідом. Керівник районного 
методичного об’єднання вчителів за-
рубіжної літератури Світлана Фургалі-
як на конкретних прикладах показала, 
як вона використовує мультимедіа на 
своїх уроках, а вчитель Марковецького 
НВК Наталія Гайдейчук  розповіла про 
роботу з обдарованою молоддю.

Методист районного методичного 
об’єднання Оксана Циганюк наголоси-
ла на нових методичних рекомендаціях 
сучасного уроку зарубіжної літератури.

   Усіх їх дотрималась вчитель – 
спеціаліст вищої категорії Світлана 
Сушириба. На уроці з вивчення опо-
відання Д. Олріджа «Останній дюйм» 
досвідчений педагог використала су-
часні, традиційні методи навчання, які 
допомогли зрозуміти семикласникам, 
як важливо бути мужнім в екстремаль-
ній ситуації, налагоджувати стосунки 
з батьками, знаходити ключ до серця 
близьких людей.

Актуальним був і виховний захід 
«З Україною в серці». Зі сцени лунали 

зворушливі поезії зарубіжних авторів 
про Україну, лились задушевні пісні. 
Учні розігрували драматичні сценки, 
ставили хореографічні композиції. Юні 
чорнолізці вкотре дивували талантами. 
За їхнім успіхом стоїть самовіддана пра-
ця педагогів, зокрема вчителя зарубіж-
ної літератури, спеціаліста вищої кате-
горії Оксани Фицик, вчителя музичного 
мистецтва Василя Моздіра, хореографа 
Яни Палюги, заступника директора з ви-
ховної роботи Наталії Огринчук, вмілої 
організації методичної роботи в закладі 
заступника директора з навчально-ви-
ховної роботи Наталії Гладун.

Ні  урок ,  ні  захід  нікого  не  за -
лишили  байдужими. Засобами  ху-
дожнього слова педагоги сформу-
вали  світогляд  учнів ,  бо  саме  лі -
тература  стоїть  на  захисті  вічних 
цінностей. 

О. ЄДНАК, вчитель зарубіжної 
літератури Угринівського НВК

Новітні педагогічні технології 
в практику роботи 

20 грудня в актовій залі відділу освіти Тисменицької районної державної ад-
міністрації за участю начальника відділу Світлани Шарабуряк пройшов се-
мінар-нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи загаль-
ноосвітніх навчальних закладів району, організатором якого була завідувач 
районного методичного кабінету Наталія Попадинець.

Учасники семінару-наради обговори-
ли питання упровадження перспективного 
педагогічного досвіду та новітніх техноло-
гій компетентнісного навчання в практику 
роботи загальноосвітніх навчальних за-
кладів. У виступах Світлана Шарабуряк 
та Наталія Попадинець розкрили систе-
му дій щодо вивчення, узагальнення та 
впровадження передового досвіду, новіт-
ніх педагогічних технологій, реалізації Кон-

цепції «Нова українська школа», а також 
здійснено науково-методичний супровід 
з означеної проблеми.

Розглянуто ряд теоретичних та прак-
тичних підходів до ефективної органі-
зації навчально-виховного процесу в 
загальноосвітніх навчальних закладах. 
Виступи заступників директорів Ганни 
Пастернак (Єзупільський НВК), Олек-
сандри Лобур (Милуванський НВК), На-

талії Королевич (Тязівська ЗОШ), Воло-
димири Гринівської (Тисменицька ЗОШ) 
були актуальними, змістовними та су-
проводжувались мультимедійними пре-
зентаціями. Із глибоким розумінням су-
часних освітянських завдань підійшла 
до проведення майстер-класу з теми 
«Упровадження інформаційно-комуні-
каційних технологій у навчально-вихов-
ний процес» Мар’яна Іванилюк, учитель 
англійської мови Підпечерівської ЗОШ, 
лауреат обласного туру Всеукраїнсько-
го конкурсу «Учитель року».

Учасники семінару висловили про-
позиції щодо оновлення змісту роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів 
в умовах реформування освітньої галу-
зі. У підсумках роботи семінару-наради 
зроблено висновок про сутність органі-
заційної, консультативної, науково-ме-
тодичної та управлінської підтримки ді-
яльності педагогів щодо використання 
традиційних та інноваційних підходів 
у реалізації завдань нової української 
школи. Навчально-методичні матеріали 
за змістом виступів будуть корисними 
для планування та організації діяльності 
навчальних закладів району та науково-
методичної роботи у 2017 році.

Наталія ПОПАДИНЕЦЬ, завідувач 
районного методичного кабінету



6 6 січня
2017 року № 1 Телетиждень8 Ïðîãðàìà òåëåïåðåäà÷

  (2017-01-09)

  (2017-01-10)

  (2017-01-11)

 (2017-01-12)

 

 «1+1»

ICTV

5 

 

 « »  « »

 

 «1+1»

ICTV

5 
 

 « »

 « »

 

 «1+1»

ICTV

5 

 

 « »

 « »

 

 «1+1»
ICTV



6 січня
2017 року № 1 7Телетиждень 9Ïðîãðàìà òåëåïåðåäà÷

`   (2017-01-13)

  (2017-01-14)

  (2017-01-15)

  «1+1» ICTV

5 

 

 « »

 « »

 

 «1+1» ICTV

5 

 

 « »
 « »

 

 «1+1»

ICTV 5 

 

 « »

 « »

5 

 

 « »

 « »



8 6 січня
2017 року № 1

Громадсько-політична газета
Засновник:

Тисменицька районна рада. 
ІФ № 496. від 18.06.2003 р.

Індекс 61752.

Редактор Володимир ЗАНИК

Рукописи не поверта ються і не рецензу-
ються. Від по ві даль ність за дос то вір ність 
фак тів несе автор. Редакція не завжди 
по ді ляє думку авторів.
Передруки до пус каються тіль ки за згодою 
редакції.

Розрахунковий рахунок 2600646522 у 
ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Київ 

МФО 380805 код 02472988

Адреса редакцiї: УКРАЇНА, 
76010, м. Івано-Франківськ, 
вул. Короля Данила, 11.

Телефон: 
(0342) 51-13-74.  

E-mail: vpered@ukrpost.ua,
vpered.gazeta@gmail.com

Комп’ютерний набір 
та верстка редакції. 

Віддруковано в друкарні видавництва 
«Місто НВ» вул. Незалежності, 53.

Зам. 748. Тираж 1800.

З ювілеєм!
Другого січня прекрасний ювілей у дорогого сина, чоловіка, 

батька, дідуся, шанованої людини 
Василя Дем’яновича ЯКИМОВИЧА 

з Чорнолізців. 
Наш ювіляр — прекрасний чоловік, енергійний, 

добрий сім’янин, мудрий керівник, відданий роботі 
та родині. Понад 40 років агроном за професією, Ва-
силь Дем’янович трудиться біля землі, вирощує хліб. 
І ця любов до землі йому дана Богом. Багато років 
працював без вихідних та відпусток, а за це земля 
віддячувала йому щедрими урожаями. 

Дорогого ювіляра вітає численна, дружня, лю-
бляча його родина: мама Ольга, дружина Катерина, 
син Василь, невістка Наталія, онук Михайло та ма-
ленька онучка Іринка, син Михайло, невістка Окса-
на, маленькі онуки Василько та Михайлик, син Ан-
дрій, бабуся Катерина, племінники Ігор та Василь із 
сім’ями, свати.   

Бажаємо міцного здоров’я, особистого та родинного щастя. Хай в усьому Вас 
супроводжує Господня ласка. Хай оминають негаразди, а на життєвому шляху 
супроводжують вірні друзі. І Вифлеємська зірка, яка сповістить про народжен-

ня Ісусика — нашого Спасителя — світить Вам до ста літ!

  ПОГОДА

У понеділок, 9 січня — 
сніг. Тем пера тура вночі: 
-15°С, вдень: -8°С. Вітер 
північно-західний 4 м/с.

У вівторок, 10 січня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: -11°С, денна: 
-8°С. Вітер південно-за-
хід ний 1 м/с.

У середу, 11 січня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: -12°С, вдень: 
-9°С. Вітер пів денно-
західний 1 м/с.

У четвер, 12 січня – 
сніг. Нічна тем пература: 
-8°С, денна: +1°С. Ві-
тер пів денно-західний 
6 м/с.

У п’ятницю, 13 січня — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +2°С, вдень: +3°С. Ві-
тер південно-західний 
4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ.

6 січня — Свят-вечір, багатий 
вечір, багата кутя, вілія

  З кубельця витягували сінину: як-
що довга, то рік буде врожайним, а 
коротка — на недорід.

  Дивляться після вечері у вікно: як-
що чисте й зоряне небо, то буде сухе 
й урожайне літо, і навпаки.

  Іній або сніг — на мокре літо і до-
рід зернових.

7 січня — Різдво
  Який день Різдва, такий і на Пе-

тра (12. 07.), бо як по Різдвові, так 
і по Петрові.

  На Різдво гарна погода, сніг — до 
урожайного року.

  Якщо 7 січня тепло, весна буде 
холодною.

  На Різдво завірюха — бджоли до-
бре роїтимуться.

  На деревах рясний іній — озими-
на дасть добрий урожай.

  На Різдво йде сніг — заврожаїть-
ся озимина.

  Якщо сонячний день — дорід на 
хліб.

Наостанок
З ювілеєм!

Педагогічний колектив Рошнівського НВК щиро вітає з ювілеєм колегу, 
вчителя української мови та літератури 

Марію Василівну ГОРДІЄНКО. 
Хай тепло рідних і близьких надійно захищає вас від життєвих негараздів, 

а кожен день хай наповнюється корисними справами та земними радощами.
У цей святковий світлий день, 
Коли настав Ваш ювілей, 
Ми щиро Вас вітаємо, 
Добра і щастя Вам бажаємо. 
Хай обминають Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя на путі, 
Хай світла, радісна дорога 
Щасливо стелиться в житті! 
Тож не старійте і не знайте 
В житті ні смутку, ані бід, 
У серці молодість плекайте, 
Живіть до ста щасливих літ! 
Прийшла до Вас знаменна дата 
В калиновім намисті літ 
Слова найкращі хочем передати, 

Низький і щирий шлем поклін!

  До 100-РІЧЧЯ ТВОРУ

Розстріляний талант та 
невмирущий «Щедрик»
Вражаюче драматичною є правда про українського 
майстра музики, композитора, диригента, вчителя, 
талановиту людину — Миколу Леонтовича. Хто не знає 
тепер уже всесвітньо відомої пісні «Щедрик», яка нео-
дмінно асоціюється із духом Різдва, прийдешнім Но-
вим роком? Хоча у первісному, українському варіанті 
текст цієї пісні звеличує прихід весни і містить поба-
жання господарям всіляких гараздів. Так, це укра-
їнська народна архаїчна пісня, яку саме Леонтович 
зробив відомою на всю планету, створивши свою, уні-
кальну обробку. І сам, напевно, того не сподіваючись, 
увінчав майстер цю щедрівку невмирущою славою.

Микола Леонтович народився 13 
грудня 1877 року на Поділлі і походив 
зі шляхетної сім’ї. Змалку тягнувся до 
народних пісень, які постійно чув від 
мами. Згодом опрацював близько ста 
таких народних шедеврів.

Закінчивши духовну семінарію, вчи-
телював, а одночасно займався самоос-
вітою у галузі музики. Періодично брав 
уроки у відомого музичного теоретика 
Болеслава Яворського, спеціально для 
цього вирушаючи до Києва й Москви. 
Природній талант та велике бажання 
до професійного самовдосконалення 
дозволили Леонтовичу зробити в цей 
період чудові обробки народних пісень: 
«Щедрик», «Дударик», «Ой зійшла зоря» 
та інших. Відомим столичній публіці став 
саме завдяки виконанню «Щедрика» ра-
зом із хором Київського університету в 
1916 році. І це був лише початок славної 
історії геніального твору.

У 1917 році, після встановлення Укра-
їнської Народної Республіки зі столицею у 
Києві, переїхав сюди та продовжив творчу 
діяльність. Водночас працював дириген-
том, викладачем консерваторії.

Що ж до «Щедрика», то невдовзі він 
залунав у закордонні. Хорова капела Ко-
шиці поїхала на гастролі до Америки з 
цим твором. Капелу організував Симон 
Петлюра задля популяризації  україн-
ської музики. Світ був вражений май-
стерністю виконання і самим твором. 
А вже 1936 року була створена версія 
нашого «Щедрика» англійською мовою 
іншим автором, американцем україн-
ського походження, відома під назвою 
«Carol of the Bells» («Колядка дзвонів»). 

І дуже довго ім’я Леонтовича, а заразом 
і авторство відомої усім мелодії, були 
під сімома замками. Аж поки 23 лютого 
1996 року публічно, в Українському до-
мі, на заснуванні комітету імені Мико-
ли Леонтовича було «реанімовано» ім’я 
митця і розкрито правду про його загад-
кову смерть. Сталася ця трагічна подія 
1921 року, коли композитор приїхав у 
село до свого батька. І там, у власному 
домі, Леонтович пустив до себе пере-
ночувати чоловіка, який представився 
людиною із влади і дуже просився до 
хати. Близько 8 години ранку голос і 
дух української нації було підло вбито 
тим дивним чоловіком-чекістом, який, 
як пізніше виявилося, просто мав вико-
нати наказ. Людину-епоху, людину-силу 
забрали з цього світу просто зі сну!..

2013 року у Львові «Щедрика» ви-
конали одночасно 20 хорів (близько 600 
осіб). Цього року виповнюється сто літ цій 
шедевральній композиції. Чи знаємо ми 
сьогодні, що мелодія, яка лунає з різних 
телеканалів, закордонних фільмів і ста-
ла натхненням для багатьох музикантів, 
належить українському митцеві Миколі 
Леонтовичу? На сьогодні існує близько 
тисячі різних варіацій мелодії. Зрештою, 
саме ця композиція у англійському варі-
анті звучить у відомому і улюбленому в 
багатьох дітлахів американському філь-
мі «Сам удома». Сьогодні «Щедрика» ін-
терпретують по-сучасному. Різні країни, 
різні нації об’єднує мелодія українського 
генія. Генія, якого було знищено через те, 
що творив для України і жив Україною.

Ірина САДУЛА

Чого нам чекати у 2017 році?
Чи не всім хотілося б знати, що нас, 

нашу Україну, та й увесь світ чекає в на-
ступному році і в найближчому майбут-
ньому? Христос не лише не заборонив 
передбачати майбутнє, але й об’явив 
ряд ознак, за якими можна стверджу-
вати про близький кінець земної істо-
рії людства, застерігаючи тільки від ви-
числення конкретного дня і години, які 
«ніхто не знає, ані ангели небесні, — ли-
ше один Отець».

Ось ці знаки: Христос сказав: «На-
стануть такі тяжкі для людей часи, яких 
ще не бувало з початку світу. Будуть різні 
стихійні лиха, голод, моровиці, земле-
труси, часті війни. Примножаться безза-
коння; віра ослабне; у багатьох охолоне 
любов одне до одного. З’явиться багато 
фальшивих пророків і вчителів, які спо-
кушатимуть людей і розбещуватимуть 
їх згубними вченнями. Та спочатку бу-
де проповідано Євангеліє Христове по 
всій землі, на свідчення усім народам».

Є ще ряд застережень у апосто-
лів Петра, Павла, Якова і особливо в 
Об’явленні св. Івана.

Певну тривогу викликає 2017 рік. В 
ньому збіглися ряд таких важливих юві-
лейних дат: 500 років Реформації; 100 
років лютневої революції, яка повалила 
в Росії 300-літнє правління дому Рома-
нових; в жовтні 1917 року жовтнева ре-
волюція, яка привела до влади більшо-
виків в Росії; і що для нас, християн, най-
важливіше — це Фатімські об’явлення 
Пресвятої Богородиці у травні 1917 року, 
коли Діва Марія закликала всіх наверну-
тися до Бога і, зокрема, згадала Росію, 
наголошуючи, якщо вона навернеться, 
то не буде третьої світової війни, а якщо 
ні, то, звісно, вона відбудеться.

Сьогодні мусимо визнати, що біль-
шість Біблійних пророцтв великою мі-
рою сповнюються на очах… Та тривогу 
побільшують передбачення і пророцтва 
багатьох провидців, праведних і святих. 

Вони викликають довіру, бо багато їхніх 
пророцтв уже здійснилися. Наприклад: 
революції і війни у ХХ ст., гоніння на 
Церкву, розпад безбожного Радянського 
Союзу і т. ін. Та найбільше лякають їхні 
пророцтва про наш час і зокрема про 
2017-й рік. В них йдеться про різні техно-
генні й природні катастрофи, про війни, 
про духовно-моральний занепад всього 
людства, про всеохоплююче пануван-
ня царства мамони, гріха, зла і брехні.

Згадується також останній Папа 
Римський, тобто Франциск, і останній 
президент США — 44-й, а це — Обама.

Будь-хто може почерпнути біль-
ше інформації в Інтернеті. Для пошуку 
вистачає написати тільки імена таких 
відомих преподобних і святих, як: св. 
Антоній Великий, преп. Авва Ісаріон, 
св. Ніфонт Царгородський, преп. Геор-
гій затворник Задонський, Оптинські 
старці, св. Серафим Саровський, монах 
Авель, св. Іван Кронштадтський, преп. 
Серафим Вирицький, св. Матрона Мос-
ковська, преп. Кукша Одеський, св. Піо, 
св. Паїсій Афонський та багато інших. 
Описуючи жахіття, які переживатимуть 
всі народи на землі перед другим при-
шестям, Христос говорить неймовірно 
дивні і одночасно заспокійливі слова: 
«Як це почне збуватись, випростайтесь 
і підніміть ваші голови вгору, бо ваше 
визволення близьке». Ці слова в наш 
час варто кожному взяти собі до серця, 
і тоді ніхто, ніщо і нічим не зашкодить 
нам. Ми покликані до вічного щасли-
вого життя, і тільки в цьому є мудрий 
смисл нашої коротенької земної ман-
дрівки. І не важливо, коли і як вона тут 
завершиться, а з яким серцем ми пере-
ступимо поріг у вічність. Тільки чисте 
серце є запорукою непроминаючої ві-
чної радості. «Блаженні чисті серцем, 
бо вони побачать Бога».

Прот. Михайло МЕЛЬНИК

  ПАТРІОТИЧНО

Мій край такий багатий і красивий,
У ньому свої Вовчинецькі гори є
І кожен житель гордий і щасливий,
Що у такій місцині чарівній жиє.

Як наші села за свої роки змінились!
Вже невпізнанним став рідний район.
Людські хати в садах причепурились,
А Тисмениця, мов наречена, що вдягла 

вельон.

Як Вегас, Ямниця вогнями сяє,
Кругом заМРІЯні пшеницею поля,
В діброві соловейко радісно співає.
Щедра талантами Тисменицька земля.

Звичайні хлібороби разом з робітниками

Працюють на землі, не знаючи упину,
Своїми золотими мозолястими руками
Будують вільну незалежну Україну.

Художні колективи з поетами й митцями,
Учителі із медиками — дбають про народ.
Керівники пліч-о-пліч із святішими 

отцями
Ведуть шляхом вперед нас до нових 

висот.

Нам нині конче треба миру і спокою,
Щоб ми могли творити і радіти,
Любити серцем щиро Батьківщину свою,
Щоби щасливі були наші діти.

Василь БОДНАР, с. Павлівка

Колядка
Бог народився, хто про це міг знати?
На сході Вкраїни стріляють гармати.
Знов голодная Москва 
На Україну прийшла, 
А червонії кати
Палять нашії хати,
Невинних вбивають,
З хати виганяють,
Плачуть люди на нашій землі.

Московський тут Ірод хтів нас обдурити
І червону зірку всім нам засвітити.
Але нам її не треба,
Хочем світла ми із неба, 
Хочем Бога у наш край,
Ти нам, Боже, помагай.
Благослови Сину
Нашу Україну,
Щастя волю Ти для неї дай.


