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Сьогодні — дощ. Ніч-
на температура: +5°С, 
вдень: +12°С. Вітер за-

хідний 5 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +5°С, вдень: +13°С. Вітер за-
хідний 2 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+5°С, денна: +10°С. Вітер південно-
західний 3 м/с.

Дорог і земляки!
З почуттям щирої радості сердечно 

вітаю із Великим святом Світлого Хрис-
тового Воскресіння!

У це Пасхальне свято, яке підносить 
людину, осяює її шлях і надихає надією, 
ми віримо і знаємо, що все складатиметь-
ся добре у нашому українському домі. Ми 
ніколи не поступимося нашою гідністю 
і нашою свободою, ми відстоїмо наше 
право на щасливе майбутнє. Великдень 
промовляє до кожного з нас: зло ніколи 
не здолає добро, морок ніколи не заступить світло.

Сердечно зичу всім миру, Великодньої радості, щастя і добробуту. Нехай 
ваша віра стане для вас силою, що допоможе переживати різні виклики та ви-
пробування, які траплятимуться на шляху. 

Бажаю благословенних свят Воскресіння Господнього та смачної свяче-
ної трапези!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Народний депутат України, голова Івано-Франківської  обласної організації 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» Володимир ШКВАРИЛЮК

Дорог і прикарпатці!
Щиросердечно здоровлю вас із найвеличнішим, найсвітлішим християнським 

святом Христового Воскресіння! Щороку навесні Великдень приходить на нашу 
землю і осяває її яскравим, духовним світлом. Кожен дорослий і кожна дитина 
відкриває своє серце назустріч Великодню і з новою силою, з новими надіями ра-
діє життю. Нехай і цьогоріч Воскресіння Христове наповнить наші серця любов’ю 
і милосердям, нехай  подарує нам щастя близьких і рідних, їхню вірність і теплоту.

Не цураймося своїх споконвічних духовних традицій, святкуймо радісно і 
спільно, бо лише спільна молитва, спільні добрі справи, родинна і громадська єд-
ність зроблять нас по-справжньому сильними та щасливими. Тільки разом, тіль-
ки спільно ми здолаємо всі негаразди і збудуємо міцний дім для своєї родини і 
зробимо могутньою, економічно розвинутою і цивілізованою нашу державу. Ба-
жаю усім вам, дорогі краяни, здоров’я з карпатських джерел, родинного затишку 
і благополуччя, чистоти помислів і втілення найзаповітніших мрій.

Христос Воскрес! Воскресне Україна!

Щиро – Михайло ДОВБЕНКО, народний депутат України

Шановні пайовики філії «Перспектив»! 
Прийміть найщиріші вітання з Великим 

Днем Світлого Христового Воскресіння! У житті 
кожного християнина Великдень — свято осо-
бливо шановане та величне. Й не тільки тому, 
що приходить воно з утвердженням справж-
ньої, квітучої та теплої весни, але й тому, що 
є символом перемоги життя над смертю, до-
бра над злом, світла над пітьмою, віри — над 
безнадією. 

Від усього серця бажаю вам благодаті, до-
бробуту, окриленого настрою, миру, злагоди 
та душевної величі. Нехай цей Великий День 
дарує вам щастя, здоров’я, любов та непохитну віру в кращий завтрашній день! 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Директор філії «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП» Павло ПОТОМСЬКИЙ

Захисникам до Великоднього столу

Напередодні свята Воскресіння в ролі волонтерів 
вирушили із гуманітарною допомогою до своїх побра-
тимів, ті, котрі ще декілька місяців тому несли службу 
в «гарячих» точках українсько-російського протисто-
яння на Донбасі. 

Для голови районної організації «Спілка учас-
ників АТО Тисменицького району» Івана Стефаніва, 
який неодноразово возив допомогу на Схід, дана 
передвеликодня поїздка особлива. Адже пригадав 
як минулоріч перебуваючи на Сході, влаштував сво-

їм побратимам свято Великодня: маючи два мар-
кери, власноруч розмалював яйця. Такі самороб-
ні крашанки, з його слів, надзвичайно зворушили 
побратимів. 

 Закінчення на 5 стор. 

Шановні краяни!
Щиро вітаємо вас 

із світлим 
Христовим Воскресінням!

Великдень – це свято перемоги добра і любові, яке ми сприймаємо з відкритою душею і чистим серцем, почуттям 
благодаті та віри у краще майбутнє.

Тож нехай радість Пасхи увійде у кожен дім, Божа ласка зігріє кожну родину, а тепло Христових обіймів відчують ті, 
хто зараз особливо потребують підтримки і допомоги.

Цей воістину Величний День торжества життя і любові нехай укріпить і об’єднає нас довкола одвічних християнських 
цінностей, зміцнить дух воїнів, які захищають рідну землю від ворога на Сході України, допоможе перебороти всі трудно-
щі, які зараз переживає наша держава.

Хай Великодні дзвони озвуться у серцях вірою, надією, додадуть натхнення для добрих і корисних справ задля про-
цвітання Тисмениччини та на благо України! 

Радісних Великодніх свят! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Голова районної  державної адміністрації     Голова районної ради
   Іван СЕМАНЮК                                  Роман КРУТИЙ

Дорогі краяни!

Щиро вітаю вас із празником 
Христового Воскресіння! Великодні 
дні — час для переосмислення, про-
щення та єднання у палкій молитві 
за Україну, за наших людей, майбут-
нє наших дітей. Вірю, що складні ви-
пробовування, які сьогодні випали на 
долю українців, зроблять нас лише 
сильнішими, мудрішими, людянішими. 
В найскладніші часи ми непохитно ві-
рили — Господь не залишить нас, від-
чували його захист і підтримку. Тож 
нехай воскреслий Христос допоможе 
нам перемогти темряву — і нашого зо-
внішнього ворога, і внутрішнього, во-
скреснути самим. Нехай свято принесе 
у ваші домівки радість та благополуч-
чя, мир і любов. Світлого над нашим 
краєм неба і Божої опіки на кожного 
з нас. Нехай з вірою і радістю лунає 
переможне: «Христос воскрес!» І кож-
не серце радо відгукнеться: «Воістину 
воскрес!» Щастя вам, веселого свята!

Василь 
ГЛАДУН, 
депутат 
Івано-

Франків-
ської 

обласної 
ради 

Я вірю в Бога, як вірю у сонце. Вірю не тому, що бачу Його, а тому що в Його світлі бачу все решту.
Клайв Льюїс

Перед тривалою подорожжю на Схід: «атовці» з головою РО Братства ОУН-УПА Петром Галигою
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У Хом’яківці відкрито 
оновлений пам’ятник

Дев’ятого квітня, у день, коли увесь християнський світ відзначає подію вхо-
дження Спасителя в Єрусалим, село Хом’яківка мало подвійне свято. Вербної 
неділі було освячено реконструйований пам’ятник «Борцям за волю України». 
В урочистих заходах взяли участь 

голова Тисменицької районної ради Ро-
ман Крутий, голова Тисменицької район-
ної державної адміністрації Іван Сема-
нюк, радник міського голови Тисмениці 
Богдан Романчук, депутати Тисмениць-
кої районної ради Тетяна Градюк, Ми-
хайло Юркевич, Василь Мельник, голо-
ва районної організації Братства вояків 
ОУН - УПА Петро Галига та учасник бойо-
вих дій на Сході України Валерій Аврам.

Святкова подія розпочалася з вели-
кої ходи церковних громад села, яку очо-
лили парохи о. Олексій Данилюк (УГКЦ) 
та о. Іван Адамчук (УАПЦ КП). Дорослі 
та діти несли в руках християнські та 
національні символи, квіти. Біля онов-
леного пам’ятника відправлено пана-
хиду за загиблими героями, вихідцями 
з села – воїнами УПА та солдатами ІІ 
світової війни, урочисто освячено його.

З вітальним словом перед грома-
дою виступили керівники району. 

Голова Тисменицької районної ради 
Роман Крутий наголосив на важливості 
події для населеного пункту, району та 
й усієї держави: «Спільними зусиллями 
вдалося відновити пам’ять про героїв, 

які віддали за нас і за Україну найцін-
ніше, що у них було – своє життя! Пере-
конаний, що цей пам’ятник обов’язково 
стане символом свободи, боротьби укра-

їнських героїв, а їх подвиг назавжди за-
лишиться у пам’яті наступних поколінь!»

Сьогодні, коли волі України знову за-
грожує небезпека, ворога зі Сходу стри-
мують нові герої з усіх куточків України. 
І Хом’яківку не обминуло горе та розпач 

матері, дружини, сина. Але було й щастя 
повернення бійця додому. Жителі села 
й надалі сумлінно виконують свій вій-
ськовий обов’язок перед народом. Са-
ме завдяки збереженій пам’яті, історії 
в нас живий ще дух патріотизму, любо-
ві до своєї землі, дух нескореної нації.

Голова Тисменицької районної ра-
ди подякував громаді села, священи-
кам, сільському голові Тетяні Гретчук, 
депутатам Хом’яківської сільської ра-
ди, зокрема Романові Дідорі, художній 
задум якого втілено у камені, депутату 
районної ради Тетяні Градюк за ініціа-

тиву оновлення пам’ятника «Борцям за 
волю України», за всі зусилля, вкладені 
у реалізацію ідеї.

Роман Крутий запевнив присут-
ніх, що як голова Тисменицької район-
ної ради, підтримує ініціативи громад, 

спрямовані на їх культурний та еконо-
мічний розвиток. Так, разом з депутата-
ми з районного бюджету на оновлення 
пам’ятника та облаштування території 
довкола нього виділено 40 тисяч гри-
вень та спрямовано частину зеконом-
лених коштів з придбання косарок, а це 
ще близько дев’яти тисяч. Так районна 
рада підтримує сільські громади і буде 
робити це надалі.

Голова Тисменицької районної дер-
жавної адміністрації Іван Семанюк також 
щиро привітав громаду села Хом’яківка з 
непересічною подією та подякував усім, 
хто долучився до втілення ідеї в життя, 
передав вітання від голови Івано-Франків-
ської ОДА Олега Гончарука та, напередодні 
Великодня, побажав у мирі та злагоді від-
святкувати світле Христове Воскресіння.

Голова районної організації Брат-
ства вояків ОУН-УПА Петро Галига за-
уважив прагнення жителів Хом’яківки 
до збереження народної пам’яті про 

героїв минулого, про теперішніх геро-
їв, які захищають нас на Сході України. 
Петро Михайлович був щиро вражений 
патріотичними виступами учнів місце-
вої початкової школи, їхніми віршами, 
піснями, відмітив добру роботу громади 
у напрямку національно-патріотичного 
виховання. Безумовно, виховуючи так 
молодь, ми маємо майбутнє як нація.

Сільський голова Хом’яківки Тетяна 
Гретчук, яка була ведучою свята, подя-
кувала керівництву району, депутатам 
районної ради за фінансову підтримку, 
місцевим підприємцям, усій громаді за 
допомогу в оновленні пам’ятника «Бор-
цям за волю України».

Завершилось дійство виконан-
ням духовного гімну «Боже великий, 
єдиний» та Державного Гімну України. 
Скрізь лунали вигуки: «Слава Україні! 
Героям Слава!»

Тетяна ГРАДЮК

Великдень 
у кожну хату

Районна акція «Великдень у кожну хату», що вже стала традиційною 
на теренах Тисмениччини, має на меті насамперед допомогти найбільш 
потребуючим громадянам гідно відсвяткувати християнський празник 
— Воскресіння Господнє. 

З року в рік десятки підприєм-
ців району допомагають сформува-
ти продуктові набори з головними 
атрибутами святкового кошика. Зі 
слів голови Тисменицької районної 
ради Романа Крутого та голови ра-
йонної державної адміністрації Іва-
на Семанюка, щоб не навантажува-
ти підприємців, вперше за роки про-
ведення акції продуктові набори до 
святкового столу придбані повністю 
за кошти районного бюджету (понад 
90 тисяч гривень). 

Відтак  працівники територі-
ального центру соціального обслу-
говування (надання соціальних по-
слуг) у Тисменицькому районі, які 
разом із районною державною ад-
міністрацією та районною радою 
виступають партнерами благодій-
ної акції, зауважили, що цьогорічні 
великодні набори вийшли найба-
гатшими. До пакунку увійшли тра-
диційні продукти, з яких господині 
сформують кошик: паска, ковбаса, 
яйця, масло, а також олія, рис, цу-
кор і макарони.

600 продуктових наборів із ві-
тальними листівками від очільників 

району керівники територіальних гро-
мад передадуть у кризові та багато-
дітні сім’ї, одиноким перестарілим, а 
також тим, хто змушений був покину-
ти свої домівки на тимчасово окупо-
ваних територіях. Відтак усі жителі 
району зможуть освятити смаколи-
ки у храмах та приготувати страви 
до святкового столу.

Оксана САКОВСЬКА 

Нові шати 300-літньої 
дзвіниці

На Вербну неділю святкова відправа у церкві Святого Архістратига Михаїла УГКЦ 
села Рошнів закінчилася не лише, як кожного року в цей день, освяченням вер-
бових гілок, а подією для села історичною – дев’ятого квітня 2017 року декан 
Єзупільського протопресвітеріату УГКЦ Ігор Курилів у співслужінні з теперішнім 
і попереднім парохами села отцями Миколою Данилюком і Любомиром Стефа-
нишиним освятили щойно відремонтовану дзвіницю, яка була збудована десь на 
межі ХVII i XVIII cтоліть без жодного цвяха.

Погожого сонячного дня на вкритому 
молодою зеленню церковному подвір’ї бу-
ло радісно та піднесено. Люди виходили з 
церкви з довгими посвяченими галузками 
лози та стали півколом перед оновленою 
дзвіницею; гамірна дітлашня весело роз-
махувала гілками, нагадуючи, що «від ни-
ні за тиждень буде Великдень», а священ-
нослужителі чинно сповнили свою місію.

«Ровесниця» дзвіниці дерев’яна церк-
ва згоріла під час ІІ світової війни, і на її міс-
ці уже в кінці ХХ ст. громада звела цегляну 
святиню. Дзвіниця ж донедавна майже не 
зазнала змін. Час від часу її підремонто-
вували, укріплювали, відносно недавно 

перекрили бляхою. А от минулого року 
дійшло до своєрідного капремонту. Зовні 
споруду обшили фальш-брусом, покрили 
металочерепицею та вивершили невели-

кою банею. Вийшло красиво й ошатно. Та, 
мабуть, найважливіше те, що всю конструк-
цію перебрали, замінили трухляві дерев’яні 
елементи та надійно скріпили сучасними 
засобами. Як розповів сільський голова 
Рошнева Богдан Бідочка, ремонт тривав 
32 дні, упродовж яких біля дзвіниці пра-
цювали по шестеро-восьмеро чоловіків. 
Певні роботи виконали заїжджі майстри.

По-великому, то була справа цілої гро-
мади. І по завершенні служби отець Микола 
дякував усім майстрам, жертводавцям та 
помічникам. В особливий спосіб, як нерідко 
говорять священнослужителі, було відзна-
чено керівника ремонтних робіт Ігоря Литви-
на, а також депутатів районної ради Руслана 
Фармуса та Романа Мохняка – їм отець-де-
кан Ігор вручив Почесні грамоти від Архіє-
пископа і Митрополита Івано-Франківського 
Володимира Війтишина. На дверях дзвіниці 
зсередини встановлена табличка з написом: 

«Дзвіниця. В 2017 р. була відремонтована 
майстрами: Литвином Ігорем Мирославо-
вичем, Литвином Валерієм Савовичем та 
активістами села Рошнів. За сприяння де-
путатів Тисменицької районної ради: Фар-
муса Руслана Романовича, Мохняка Рома-
на Мирославовича та церковної громади». 
І. Литвин належну йому оплату за викона-
ні роботи не взяв, а поофірував на виготов-
лення бані з хрестом для дзвіниці. В свою 
чергу депутати від «Батьківщини» залучили 
на придбання матеріалів та оплату робіт 39 
тисяч гривень, з яких 20 тис. грн – кошти з 
фонду виконання депутатських повноважень 
колег-однопартійців, 10 тис. грн – кошти з 
програми районної ради «Духовне життя», 
а 9 тис. грн – кошти з депутатського фонду 
керівника фракції «Воля» в районній раді Во-
лодимира Семеніва.

Володимир ЗАНИКБ. Бідочка, І. Литвин, о. Микола, Р. Фармус, Р. Мохняк

Роман Крутий та Іван Семанюк
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«МРІЯ» звітує 
перед громадами
Звітна нарада Кластеру «Карпати» – однієї зі структурних одиниць Агрохол-
дингу «МРІЯ» – відбулася минулого тижня в Галицькому районі. Представники 
Компанії на чолі з операційним директором Андрієм Григоровим розповіли 
про виробничі результати минулого року, відзвітували про сплачені податки 
та реалізовані соціальні проекти і намітили основні напрямки діяльності на 
цей рік. У Компанії кажуть, що такі зустрічі дають можливість максималь-
но чесно й відкрито поспілкуватися з основними партнерами-пайовиками та 
представниками органів місцевої влади.

За словами Андрія Григорова, осно-
вними для Компанії залишаються три 
принципи роботи: ефективність, відпо-
відальність та прозорість. «Ми, перш за 
все, акцентуємо увагу на пайовиках і на-
магаємося будувати відносини з ними 
максимально прозоро й чесно. Важли-
вим для нас є виконання зобов’язань 
відносно сплати податків до бюджетів 
усіх рівнів, своєчасний облік та звітність 
не лише виробничої, а й фінансової ді-
яльності. Постійно працюємо над збіль-
шенням своєї ефективності: підвищуємо 
рівень кваліфікації наших працівників, 

навчаємо їх, мотивуємо. Також маємо 
планомірну і довгострокову програму на 
п’ять років з розширення нашого техніч-
ного парку. В середньому, понад 10 млн 
дол. ми вкладаємо на придбання нових 
одиниць техніки щороку», – розповів 
операційний директор «МРІЇ». 

Кластер «Карпати» охоплює сім райо-
нів Івано-Франківської області – Галиць-
кий, Городенківський, Калуський, Коло-
мийський, Рогатинський, Тисменицький, 
Тлумацький, та чотири райони Тернопіль-
ської – Бережанський, Бучацький, Монас-
тириський, Підгаєцький. Загальна площа 
земельного банку Кластеру складає майже 
27,6 тис. га. «У 2016 на кластері “Карпати” 
вирощували озимі пшеницю та ріпак, ярі 
ріпак та ячмінь, соняшник і гірчицю, – за-
уважив керівник Кластеру Василь Алек-
сеєнко. – “МРІЯ” є одним із найбільших 
платників податків у цьому регіоні. Якщо 
говорити про Тернопільську область, ми 
увійшли в трійку найбільших платників 
податків. Що стосується Агрохолдингу 
«МРІЯ», то минулого року було сплачено 
356 млн грн податків, із них – 35,9 млн – 
в Івано-Франківській області».

Як розповів В. Алексеєнко, на клас-
тері «Карпати» трудиться 103 працівни-
ки. Їх середня зарплата складає 5866 
грн і є вищою за середню зарплату в 
Івано-Франківській та Тернопільській 
областях. Окрім цього, з квітня в Ком-
панії збільшено розцінки для механі-
заторів. «З деяких операцій вони під-
нялися на 75%, тож цього року ми впев-
нені в тому, що заробітна плата наших 
працівників буде гідною. Також ми го-
тові бачити в наших рядах працівників 
із ваших сіл та районів», – підкреслив 
керівник кластеру.

Соціальні інвестиції «МРІЇ» на під-
тримку громад кластеру «Карпати» у 
2016 році склали понад 3,7 млн грн. 
Як констатував заступник керівника 
Кластеру по комунікації з громадами 
Ігор Метенька, пріоритетними напрям-
ками були освіта, духовність, АТО. «Якщо 
переглянути в розрізі районів, то Бере-
жанський у 2016-му році отримав 541 
тис. грн, Бучацький – 84,6 тис. грн, Га-

лицький – 335,3 тис. грн, Городенків-
ський – 474 тис. грн, Калуський – 12 
тис. грн, Коломийський – 130 тис. грн, 
Монастириський – 668 тис. грн, Підга-
єцький – 1,01 млн грн, Рогатинський – 
8,5 тис. грн, Тисменицький – 209 тис. 
грн, Тлумацький – 147 тис. грн. Ці всі 
кошти формуються відповідно до кіль-
кості землі, яку обробляє Агрохолдинг», 
– резюмував Ігор Метенька.

Зазначимо, за кожен гектар землі в 
обробітку, окрім орендної плати, Компа-
нія виділяє сто гривень. Більшістю цієї 
суми місцеві жителі розпоряджаються 

самостійно, попередньо задекларував-
ши соціальні проблеми свого населеного 
пункту на сесії місцевої ради чи зборах 
за участю пайовиків. Решту грошей — 10 
та 20 гривень відповідно – Агрохолдинг 
спрямовує на підтримку бійців АТО та 
реалізацію централізованих проектів 
на рівні району.

Окреслили представники Агрохол-
дингу й пріоритетні для Компанії напрям-
ки, серед них – кооперативний рух. Роз-
виваючи кооперативи, Компанія сприяє 
створенню додаткових робочих місць 
у сільській місцевості. Керівник Благо-
дійного фонду «Агрохолдингу «МРІЯ» 
Василь Мартюк розповів про конкурс 
бізнес-планів по створенню кооперати-
вів, який збираються оголосити, щоб за-
лучити більшу кількість громад до роз-
витку кооперативного руху.

«Ми запрошуємо громади надсила-
ти нам свої бізнес-плани зі створення 
кооперативів. Уже маємо певні крите-
рії до відбору тих, які готові фінансува-
ти. Першими є ініціативність громади, 
наявність лідера, який буде вести її за 
собою. Ми, в свою чергу, готові підста-
вити своє плече і надати фінансову під-
тримку, але ініціатива має бути за гро-
мадою. Ідея повинна бути реалістич-
ною, бізнес-план – продуманим, щоб у 
вас було уявлення, де збути продукцію. 
Ми також готові допомогти із пошуком 
ринків збуту, але не будемо купувати 
продукцію, вирощену чи виготовлену 
кооперативом, для себе, щоб потім пе-
репродати, оскільки займаємося зовсім 
іншим бізнесом. Пріоритетними будуть 
проекти від громад, де ми орендуємо 
більшу кількість землі, адже перед ними 
ми відчуваємо відповідальність в першу 
чергу», – підсумував Василь Мартюк.

Окрім коштів Компанія готова по-
сприяти із навчанням членів коопера-
тивів, юридичним та бухгалтерським су-
проводом. Загалом, за підтримки «МРІЇ» 
уже діє 10 сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів у Тернопільській, 
Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Надія ШТОКАЛО

Звітує операційний директор Андрій Григоров

Щоб у кожну родину 
прийшло свято

Агропідприємство «Штерн Агро», 
що успішно працює на Тлумаччині та 
Тисмениччині, вкотре відзначилось «до-
брими справами» для жителів регіону. 
Перед Великодніми святами керівни-
цтво фірми на чолі із заступником ди-
ректора Ігорем Гордійчуком прийняло 
рішення підтримати грошовими пода-

рунками найменш захищених громадян 
— малозабезпечених, одиноких, багато-
дітних, тих, що перебувають у складних 
життєвих обставинах. Усі вони отрима-
ли допомогу в розмірі 200 грн. Загалом 
було роздано 40 тис. грн, охоплено 200 
мешканців Озерянської, Бортниківської, 
Грушківської, Живачівської, Гавриляць-

кої, Хотимирської, Гринівецької, Колін-
цівської, Олешанської сільських рад Тлу-
мацького району та Новокривотульської, 
Слобідської, Чорнолізької, Старокриво-
тульської сільських рад Тисменицько-
го району.

Така підтримка мешканців, на чи-
їх землях здійснюють свою діяльність 
аграрії, відбувається не вперше. Прове-
дення благодійних акцій стало доброю 
традицією для ТОВ «Штерн Агро».

Тетяна ЦІПУХ

ДП «Ямниця» лідерські 
позиції не втрачає

Серед агроформувань Тисменицького району дочірнє підприємство «Ямниця» 
особливих рекомендацій не потребує – це сільськогосподарське підприємство 
зі стабільно високими врожаями та продуктивним поголів’ям великої рога-
тої худоби; його екологічно чиста продукція має значний попит. Як відомо, 
кілька років тому акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент» продало 
корпоративні права на своє агроформування публічній компанії з обмеженою 
відповідальність «Укрлендфармінґ», головою ради директорів якої є відомий 
бізнесмен, уродженець Івано-Франківська Олег Бахматюк.

На сьогоднішній день в користуван-
ні компаній та підприємств Групи «Укр-
лендфармінґ» є найбільший в Україні 

земельний фонд; головні напрямки її 
бізнесу – вирощування зернових куль-
тур, виробництво яєць і яєчної продук-
ції, виробництво цукру, тваринництво.

ДП «Ямниця», розповідає його ди-
ректор Ігор Підгайний, орендує 3700 гек-
тарів землі на території Галицького та 
Тисменицького районів Івано-Франків-
ської області, а також Монастириського 
і Підгаєцького Тернопільської.

«За останні п’ять років, – наголошує 
він, – не було такого випадку, аби ми не 
розрахувалися за паї, і при тому, що в на-
шій Ямницькій зоні землі, відповідно до 
нормативної оцінки, не найкращі, плата за 
оренду паїв, як на наші умови, пристойна – 
дехто отримує по 600-700 кілограм зерна. 
Плюс так званий соціальний пакет. У Ям-
ницькій зоні ми орендуємо 536 гектарів, 
відповідно понад 40 тисяч гривень спря-
мовується на соціальну допомогу мало-
забезпеченим, під нашою опікою є 225 
таких громадян».

Разом з тим в умовах невизначе-
ності щодо ринку землі в український 
агробізнес що далі, то наполегливіше 
вклинюється російський капітал. На 
Прикарпатті, за словами І. Підгайного, 
таке наразі не спостерігається, а от в 
сусідній Тернопільщині емісари появи-
лися; пропонують нібито кращі умови 
оренди і навіть не уклавши договорів 

намагаються отримати землю в обро-
біток. Селяни ж не завжди спроможні 
розібратися, яке то «щастя» їх спіткало. 

«На моє переконання, довіряти належить 
тому, кого знаєш, хто дотримується своїх 
зобов’язань», – резюмує І. Підгайний.

ДП «Ямниця» славиться своїм мо-
лочним поголів’ям корів, а тваринниць-
кий комплекс господарства свого ча-
су прийняв чимало екскурсантів, серед 
яких були навіть вищі державні посадов-
ці. «Наше молочне поголів’я, – каже І. 
Підгайний, – найпродуктивніше в Захід-
ній Україні та входить у топ-20 кращих 
по всій країні. Торік надій на одну фу-
ражну корову склав 7982 кілограми. А 

відтак, ДП «Ямниця» виготовляє якісну 
молочну продукцію з натуральної сиро-
вини. Утримання тваринницької ферми 
дозволяє нам забезпечувати роботою 
близько 70 осіб. Зарплата доярки ста-
новить шість-сім тисяч гривень. Багато 
це чи мало? На жаль, такі українські ре-
алії. Нині складно знайти дипломова-
ного молодого спеціаліста – аграрія, бо 
він воліє поїхати за кордон, і там за ту 
саму роботу отримувати в кілька разів 
більше…».

Директор ДП «Ямниця» заува-
жує, що аграрний бізнес в Україні 
за останнє десятиліття розвився та 
структурувався. На жаль, самотужки 
виживати дрібним виробникам стає 
дедалі важче. Невідворотні зміни 
відбуваються і в традиційному се-
лянському укладі. У 2004 році, при-
гадує, пан Ігор, в селі Ямниця в до-
машніхгосподарствах було більше 
160 корів, зараз лишилося чотири! 
Невигідно людям і займатися від-
годівлею тварин на продаж.

«Наше господарство намагається 
в складних умовах конкуренції тримати 
марку. До речі, минулого року врожай-
ність пшениці у нас склала 48,2 ц/га, ку-
курудзи – 77 центнерів, добовий приріст 
молодняка ВРХ (теличок, які призначені 
для продуктивного поголів’я) складає 
приблизно 780 грам. Ми працюємо на 
цій землі, відчуваємо відповідальність 
і перед природою, і перед людьми», – 
каже І. Підгайний.

Підготував Володимир ЗАНИК

Шановні краяни! Земляки!
Сердечно вітаємо вас зі світлим 

християнським святом Воскресіння 
Господнього!

Нехай з Великодніми передзвона-
ми увійдуть в наші оселі, наші душі, лю-
бов, милосердя, радість та спокій. Щастя 
вам і вашим родинам, злагоди, достатку, 
умиротворення в серцях та миру в нашій 
стражденній, але нездоланній Україні!

Христос воскрес!

Адміністрація ДП «Ямниця»

Збалансований раціон і природні умови якнайкраще сприяють росту 

В цьому загоні, яким опікується Анна Ленюк, утримують теличок віком 2-6 місяців

У Рибному карантин 
відмінено

Третього  квітня  на  засіданні 
Державної надзвичайної протиепі-
зоотичної комісії (ДНПК) при Тисме-
ницькій районній державній адміні-
страції було вирішено зняти каран-
тинні обмеження по африканській 
чумі свиней (АЧС) з неблагополучної 
зони вольєрного господарства лісо-

мисливського приватного підпри-
ємства «Чорний ліс»,  що по вулиці 
Шевченка, 2 в селі Рибне.

На момент проведення цього засі-
дання термін дії карантинних обмежень 
завершився; відповідні служби провели 
належні заходи щодо ліквідації та оздо-
ровлення вогнища інфекції.

Карантинні  обмеження  були 
встановлені відповідно до рішен-
ня ДНПК від 20 лютого цього року 
– після виявлення АЧС в трупі дика, 
що утримувався у вольєрі непода-
лік будівлі Рибненського лісництва. 
На особисті господарства мешкан-
ців Рибного небезпечна інфекція не 
поширилась.

За повідомленням управління 
Держпродспоживслужби 
в Тисменицькому районі
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Христос 
і ми на Хресній дорозі
Ні в чому і ні перед ким не винуватий, абсолютно безгрішний Спа-

ситель світу свідомо і добровільно бере на себе хрест, щоб на ньо-
му в страшних муках померти за відкуплення гріхів всього людства 
і своєю смертю умертвити смерть — наслідок гріхопадіння Адама і 
Єви, відкрити людству двері до втраченого раю. І це найважливіше 
Священнодійство дві тисячі років тому звершилося в Єрусалимі на 
горі Голгофа.

Але ж гріх і смерть далі панують над людством та над усім жи-
вим створінням. Яка ж і в чому перемога Месії над гріхом та смертю?

У кінці І-го століття улюблений учень Ісуса св. апостол Іван Бого-
слов у своєму листі констатував факт, що «весь світ лежить у злі». А 
сьогодні, через 20 віків після Голгофської жертви Спасителя і спасен-
ної місії Його Церкви, хто не бачить і не усвідомлює, що весь світ уже 
топиться у злі? І хто може ствердити, що від цієї катастрофи убезпе-
чені більше трьох мільярдів і двісті мільйонів сучасних послідовни-
ків Христа? Так, хіба ми відгородилися  від земного царства мамони 
зла, гріха і брехні? Хіба матеріальне у нас не на першому місці? Ми 
покликані спасти світ, а чи спасаємося самі?

Христос промовив до своїх учнів: «Коли хтось хоче йти за мною, 
нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Йти зі 
своїм хрестом за Ісусом — це йти важкою дорогою покаяння і бороть-
би з гріхом, своїми пристрастями, зі звабами цього грішного світу і 
невидимими злими лукавими духами аж до самої смерті. Воістину 
вона або згубна, або спасенна — наша Голгофа, бо на ній вирішується 
наша вічна доля: або вічне щасливе життя, або вічна смерть.

Святий апостол Павло в листі до филип’ян написав: «Для мене 
бо життя — Христос, а смерть прибуток». Отже, смерть не втрата? А 
в чому і який її прибуток? «Як в Адамі всі вмирають, так у Христі й 
оживуть усі», — пише до римлян той же апостол. А оживуть, звісно, 
після смерті. І як пише св. Павло у тому ж листі: «Якщо ми з’єднані 
з ним (з Ісусом — авт.) подобою його смерті, то будемо (з’єднані — 
авт.) і подобою воскресіння».

Так, ми помираємо тілом. Та найважливіше, щоб у гріхах не по-
мирала наша душа. А для цього нам необхідно йти за Ісусом хрес-
ною дорогою. Тільки на ній і з Ним звершиться і наша перемога над 
вічною смертю. І це здійсниться завдяки Його Голгофській жертві і 
Воскресінню. А без цього буквально все в цьому світі і сам світ ціл-
ковито безглузді й абсолютно нічого не варті. Якщо все закінчується 
вічною смертю, тобто безповоротним зникненням людини та й усьо-
го живого на віки вічні, то про який мудрий сенс цього життя, про що 
важливе і велике в цій надзвичайно коротенькій (що є перед вічністю 
нехай і 100 років нашого земного життя?) мандрівці можемо гово-
рити? Може, хтось скаже, що матерія вічна, тому й світ цей вічний. А 
що мені до цього і яка мені користь і радість, якщо по смерті мене 
ніколи уже не буде? Та й догматичні твердження, що матерія й світ 
вічні, — це лише припущення. Чий досвід заглянув у позаматеріаль-
не, позачасове і безконечне?

Хресну дорогу Єдинородного Сина Божого і Спасителя світу ні-
коли не придумав би ніякий найбільший людський геній. Хіба мож-
ливо всемогутність володаря світу і начальника життя і смерті звес-
ти до немічної, страждаючої і смертної людини? І це сталося лише 
з безмежної любові, бо Бог є Любов. Тому можна сказати, що Бог 
— заручник Своєї любові до усього світу і особливо до людини, яку 
створив на Свій образ і подобу. Та на превеликий біль і жаль, сьогод-
ні світ відкидає Христа, а значить і відкидає Його хресну дорогу. А 
без неї, без Голгофи і Його смерті немає Воскресіння. Без Спасителя 
світ прямує в безодню вічної смерті і небуття. Тому смішними і без-
глуздими виявляються ідеї гуманізму. Для чого вони, коли останнім 
словом життя є домовина і могила? Для чого бути добрим, чесним, 
справедливим, співчутливим, милосердним і творити діла любові, 
коли немає вічного життя?

На жаль, сьогодні і християни йдуть в ногу зі світом і вели-
кою мірою віддають перевагу зовнішньому, формальному і дру-
горядному. Разом зі світськими організаціями вони займаються 
важливими питаннями бідних, прав робітників, соціальної спра-
ведливості, боротьби за мир, освіти та роботи для молоді і т. д. 
Але ж вирішення цих та всіх інших питань найбільшою мірою за-
лежать від нашої хресної дороги. Якщо ми, християни, йдемо нею 
гідно, якщо поборюємо в собі всякий гріх і зло, то цим самим по-
борюємо всякий гріх і зло в суспільстві. Це і є істинна дорога від 
земного до небесного і вічного щастя.

Михайло МЕЛЬНИК, священик

Христос воскрес!

Лунає дзвін, лунає дзвін, лунає весело, врочисто.
Звіщає він, звіщає він новину радісну й величну.
Сьогодні там, у небесах, співають теж ангельські хори.
А на землі радіють всі й один до одного говорять:
— Христос воскрес! Христос воскрес! 
Христос воскрес — радіймо нині.
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Єднаймося в одній родині!
Христос воскрес — смерть переміг! 
Він переміг усі страждання.
І знищив задуми лихі. Прийняв від нас Він покаяння.
Тож веселімось нині всі і Бога в небі прославляймо.
Віддаймо честь Йому й поклін і разом з хором заспіваймо.
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Христос воскрес — радіймо нині!
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Єднаймося в одній родині!

Любов КУЛЬЧИЦЬКА, с. Радча

Великдень п’ятдесятого 
у Павлівці

Великодня субота 1950-го… В кожній хаті йде підготовка до 
свята. Жінки заклопотані, щоб бува чогось не забути. До всіх 
домашніх справ ще ж треба і кошик великодній заповнити. 
Ґазди впорядковують господарку.

А рік видався важкий. Ще 
не загоїлися рани війни, ще на 
теренах Західної України триває 
національно-визвольна бороть-
ба. Влада з усіх боків тисне на 
селянина: контингент, податки, 
позики… Селяни живуть бідно, 
але чим можуть — підтримують 
національну боротьбу: їжею, одя-
гом, грошима, притулком у хаті, 
добре знаючи, що за це можна 
дорого заплатити. Що вони ри-
зикують життям, їм загрожують 
довгі роки ГУЛАГу, тюрем, кату-
вань. Але народ зносить усе це, 
бо вірить у перемогу, у народжен-
ня Української самостійної не-
залежної держави. У тому році 
кожен день приносив сумні но-
вини: вивезені, вбиті, поранені, 
арештовані — адже зв’язок був 
налагоджений добре.

Отже надходив перед-
великод ній вечір. З боку Тязе-
ва і Сільця долинали спочатку 
тихі, а згодом гучніші кулеметні й 
автоматні черги. Їх виразно чули 
мешканці Долішньої Павлівки. 
На подвір’ї Гілярія Когуча зро-
бився шум-рух. Це повстанці, які 
прорвали засідку оперативників, 
забігли на подвір’я, щоб знайти 
притулок для тяжко пораненого 
побратима. Під час погоні один з 
повстанців отримав важкі рани 
і просив, щоб його добили. Але 
побратими несли його на руках. 
Три повстанці зі служби безпеки 
переходили з Галицького терену 
на Станіславський, маючи важ-
ливе доручення. Облавники ор-
ганізували засідку при переході 
річки. Зав’язався бій. Повстанці 
прорвали кільце і рушили в на-
прямку Павлівки. Але за ними 
бігли оперативники. Серед по-
встанців був уродженець Пав-
лівки — Таназій Юркович Попа-
динець 1924 року народження. 
Господарство Гілярія Когуча зна-
ходилося трохи збоку від голов-

ної дороги. Пораненого зане-
сли в стайню, настелили сіна. 
Сам Таназій, залишивши побра-
тимів, подався за підтримкою. 

У тридцяти-сорока метрах від 
хати Когуча жив родич Таназія 
та зв’язкового ОУН-УПА — Лю-
ба. Через декілька хвилин він 
повернувся до побратимів. Але 
за цей час подвір’я вже було 
оточене. Почалася стріляни-
на, в небо злетіли ракети — по-
відомлення гарнізону. Рішен-
ня прийшло швидко: живими 
не здаватися. Попрощалися з 
пораненим. Жаль було… А са-
мі взяли гранати і… пролунав 
вибух. Таназій загинув під гру-
шею, а другий — у коморі. Тіла 
повстанців були пошматовані і 
розкидані вибухом по подвір’ю. 
А оперативники почали нову 
стрілянину — по хаті, в хаті, 
руйнуючи все, що потрапля-
ло під руку. За кілька хвилин 
з господарки залишилася руї-
на. Господаря почали бити, ви-

магаючи, щоб сказав, хто серед 
вбитих його знайомий.

Під’їхала машина, тягнучи 
віз Парасковії Шпільчак, наван-
тажений соломою. Соломою по-
стелили в машині, тіла вбитих ви-
кинули, а з хати забрали все, що 
було приготовлене на Великдень 
— залишили лише яйця. Страх 

огорнув господаря з дружиною 
та дітей.

Так почався Великдень для 
сім’ї Когучів. Та й пізніше їм не 
давали спокою. Допити, заля-
кування…

А 5 липня 1950-го запам’я-
талося п’ятнадцяти родинам па-
вельчан. Того дня був організо-
ваний вивіз людей. Біля першої-
другої години селом покотився 
гавкіт собак, рух, рипіння возів. 
У вікна й двері хатів гупали та 
вривалися досередини озбро-
єні цивільні. Зачитували наказ 
про виселення з рідних місць на 
спецпоселення в далекі краї без 
права повернутися. Говорили, 
скільки відводиться часу, щоб зі-
брати речі. Причиною виселення 
називали співпрацю з бандерів-

цями. У списку виселених були: 
господар, його дружина і четверо 
дітей. Павлівчан завезли в Ко-
ломийський спецтабір. А через 
місяць загнали в товарні вагони, 
оточені колючим дротом, — і по-
везли в жахливу дорогу на Схід. 
У вагонах було жарко, бракува-
ло води. Через 25 днів поїздки 
арештантів вперше і востаннє за 
всю дорогу вивели на прогулян-
ку — вночі, щоб ніхто не бачив.

9 вересня 1950 року висе-
ленців привезли на місце по-
стійного проживання. Виванта-
жили нехитрі пожитки посеред 
непрохідної тундри і залишили 
на 10-градусному морозі. Цілу 
ніч павлівчани палили вогни-
ща. На другий день з’явилося 
начальство і пояснило, що пе-
реселенці самі мають будувати 
собі житло.

Люди взялися корчувати 
тайгу. Встановлювали намети, 
майстрували нари, столи. Було 
важко, та у відчай не впадали. 
До місця роботи ходили за п’ять, 
а потім за сім кілометрів. Що-
дня після праці збиралися у гурт 
і обговорювали свої проблеми, 
згадували Україну, рідні місця. 
Наші хлопці й дівчата взялися 
ставити п’єси, вчили пісні, від-
творювати наші звичаї, традиції.

Павлівчани будували житло, 
вели господарку, але з думки не 
сходила рідна домівка, мрія по-
вернутися в Україну.

І цей день настав. 30 трав-
ня 1957 року павлівчани повер-
нулися. Але в Україні їх чекали 
нові проблеми. Переселенців не 
приписували. Ще два місяці си-
діли у тюрмі. Новим рабством 
були колгоспи.

Господарку довелося буду-
вати з нуля. Роботи було дуже 
багато. Але побожні павлівча-
ни не пропускали жодної служ-
би Божої, хоч до храму треба бу-
ло йти п’ять кілометрів. Бо одну 
церкву в селі закрили і зробили 
з неї склад.

Тим часом у господаря обі-
йстя, Гілярія Когуча здоров’я бу-
ло вже підірване, тим більше, що 
тієї передвеликодньої суботи йо-
го поранили. Тож після заслання 
він невдовзі помер. Діти заве-
ли свої сім’ї. Але часто згадують 
батьків, їх важке життя.

Українці — терплячий народ. 
Вони все витримали і вижили. Ві-
ра у Бога, у свою державу додає 
нам сили і наснаги. Але пам’ять 
про ті важкі часи ми мусимо бе-
регти і розповідати про них своїм 
нащадкам, котрі живуть у неза-
лежній Україні. А ще виховувати 
їх у тих чеснотах, які передава-
лися українцям з діда-прадіда: 
у доброті, правдивості, любові 
до Бога, високому патріотизмі, у 
любові до книжки, знань. Сьогод-
нішні молоді люди продовжують 
звичаї й традиції батьків, високо 
несуть українську національну 
ідею, захищають нашу Україну. 
Наша держава в їх руках.

Богдан КОГУЧВесілля депортованих з Прикарпаття

Дружби і бояри несуть вінок до молодої

Сімейна фотографія Гілярія Когуча

Учасники художньої самодіяльності
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

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

МОЩОВСЬКУ Анну Євгенівну, 
18.04.1955 р. н., сільського голову 
села Козина;

МАГУНА Михайла Ярославови-
ча, 18.04.1982 р. н., депутата район-
ної ради;

ГРАБЕЛЬНИК Ірину Михайлівну, 
21.04.1958 р. н., начальника від-
ділу РАЦС районного управління 
юстиції.

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!

Офіційно

Загублений сертифікат про право на земельну частку (пай) серії ІФ № 020474 
від 12.11.2000 р., виданий Липівською сільською радою на ім’я Приймак Марія 
Іванівна, вважати недійсним.

Липівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного 
бухгалтера сільської ради на час декретної відпустки основного працівника 

Вимоги до кандидата: вища освіта (професійного спряму-
вання), вміння працювати на персональному комп’ютері, стаж 
роботи у бюджетній сфері не менше 3-х років, відсутність обме-
жень прийому на службу в органах місцевого самоврядування. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до 
конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у конкур-
сі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із вста-
новленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на службу в органах місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П1-2ДС) з відповідними додатками; 

дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про осві-
ту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому зако-
нодавством порядку; відомості про доходи та зобов’язання 
фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; копію 
першої та другої сторінок паспорта громадянина України, за-
свідчену кадровою службою.

Документи приймаються протягом місяця від дня опу-
блікування оголошення  в газеті, в приміщенні сільської ради 
за адресою: вул. Незалежності, 4, с. Липівка Тисменицького 
району. Телефон для довідок: 096 600 15 98.

АА*: шанс одужати
АА — це товариство чоловіків та жінок, які діляться один з одним своїм до-
свідом, силою та надією з метою вирішити спільну проблему та допомогти 
іншим одужати від алкоголізму. 
Як відомо, це хвороба, спричинена постійним і довготривалим вживанням 
спиртних напоїв. В результаті виникають стійкі зміни в організмі, в кінцево-
му підсумку формується хвороба, яка, власне, і називається алкоголізмом. 
Чи можливе тут одужання? Люди, які зібрались минулого четверга в Старих 
Кривотулах у розважально-відпочинковому  комплексі «Транзит», ділились 
своїм досвідом, як вони перемогли цю хворобу.

Відкриваючи збори, директор РВК 
«Транзит» та, водночас, голова Івано-
Франківської громадської організації 
Центр допомоги узалежненим «Єдність», 
уродженець Старих Кривотул Володимир 
Назарук зазначив, що «спільнота АА на 
Прикарпатті починалась з Тисменицько-
го району ще у 2002 році, тоді посприяли 
у поширенні ідей міжнародного руху АА 
колишні очільники району Роман Ткач, 
Романія Постолянюк, Володимир Семе-
нів, за що їм щира вдячність. На даний 
час ефективність програми, яка назива-
ється Дванадцять кроків, обчислюєть-
ся сотнями людей, які перемогли свою 
залежність від алкоголю. В нашому залі 
є ті люди, які пройшли цей шлях пекла, 
ми їх почуємо. Ми, в нашій спільноті, 
кажемо: всі мають шанс повернутись 
до нормального життя».

Цікаво, що майстер спорту з бороть-
би самбо Володимир Назарук в житті не 
зловживав алкоголем, але зіткнувшись 
з цією проблемою в близькому оточенні 
постановив для себе: допомагати лю-
дям  позбутися підступної залежності.

Розповідь про рух АА продовжив 
пан В. Міжнародний рух АА розпочинав-
ся у Сполучених Штатах Америки у 1935 
році. Люди, які заснували рух, самі були 

узалежненими від алкоголю, їхній вірі 
в можливість перемогти хворобу допо-
магало спілкування, розуміння того, що 
обов’язково потрібно поділитися своїми 
проблемами, усвідомити їх. В Україні 
перша група АА була заснована 26 ро-
ків тому. Людям, які хочуть покінчити 
зі своєю залежністю, важливо навіть 
те, що до них прийшли щиро поговори-
ти, — підкреслив пан В. Учасники спіль-
ноти визнають себе алкоголіками. Во-
ни керуються тим, що повернутися до 
нормального життя їх допоможе віра у 
вищу силу. «Тобто, програма дванадця-
ти кроків», — це, перш за все, духовна 
програма, — розповідав пан В. — І ця 
програма дієва». 

Відкриті збори АА згодом благо-
словив настоятель храму Перенесен-
ня мощей святителя Миколая УПЦ КП 
села Красилівка отець Сергій Стефурак.

«Алкоголізм — хвороба не тільки 
тіла, а й душі, — говорив отець Сергій. 
— Важливо, щоб ми спиралися на віру в 
Бога — визволителя від всякої спокуси».

Перед присутніми на зборах АА ви-
ступив відомий не тільки в Україні, а й  
у світі спортсмен Назарій Павлів. Його 
силові досягнення з перетягування різ-
номанітних великотоннажних транспорт-
них засобів занесені до Книги рекордів 

України. За переконанням п. Назарія пи-
тання виховання здорового молодого 
покоління — справа державна, і сам він 
як заступник директора обласного цен-
тру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді чимало робить для популяризації 
здорового способу життя серед молоді. 
«Я стараюсь проводити різні заходи в 
школах, — говорить Н. Павлів, — наго-
лошуючи при цьому на шкідливості ал-
коголю, тютюнопаління, власним при-
кладом показати, які можливості дає 
спорт. На зустрічах з молоддю підкрес-
люю, що успішні ті люди, які ведуть здо-
ровий  спосіб життя, дбають про своє 
здоров’я з молодого віку».

Існує безпосередній зв’язок між ал-
коголізацією батьків і психічним станом 
дітей. «У нас є проблемним дитячий ал-
коголізм», — звернув увагу присутніх На-
зарій Павлів. Алкоголь, тютюн та інші 
наркотичні речовини є предметом спо-
куси, повз яку може пройти не кожен 
підліток. У підлітків швидше, ніж у до-
рослих, формується непоборний потяг 
до наркотизації і такі підлітки у своїй 
більшості складають основну частину 
малолітніх правопорушників. 

Красилівський активіст, учитель в 
минулому, депутат районної ради Ва-
силь Гавадзин, наголошував, що «ал-
коголізм — це та проблема, яка не тер-
пить байдужості. Дуже важливо, що є 
люди, котрі своєю активною життєвою 
позицією залучають однодумців до бо-
ротьби з недугою». 

Особливо цікавими були виступи 
людей, котрі раніше були узалежнені 
від алкоголю і навіть наркотиків. Всі 
вони наголошували, що повернутись до 
нормального життя їм допомогло то-
вариство анонімних алкоголіків. «Я не 
пам’ятаю вісім років життя», — говорив 
чоловік, який підсів на особливо небез-
печний наркотик — героїн. Сьогодні він 
здоровий і говорить, що шансом, який 
дає товариство АА, треба обов’язково 
скористатися.

Головний лікар обласного нарко-
логічного диспансеру Валерій Скопич 
запевняє, що важливим у подоланні 
алкоголізму, наркоманії є саме їх про-
філактика. У нашому суспільстві побу-
тує така собі безпечність — знаємо про 
багато загроз, але наївно гадаємо, що 
то нас не торкнеться... На щастя у тих 
людей, котрі потрапили у залежність, є 
можливість, шанс повернутись до нор-
мального життя з товариством АА. І цим 
шансом варто скористатись.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

*АА —абревіатура від «анонімний 
алкоголік»

Голова ГО «Єдність», директор РВК 
«Транзит» Володимир Назарук 

Назарій Павлів

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 05.04.2017 № 58-р 
“Про використання коштів з фонду на виконання депутатських повноважень” 
профінансовано видатки Фонду на виконання депутатських повноважень 
згідно із заявами  депутатів районної ради:

 Гейка Василя Івановича – в сумі 1 800 
(одна тисяча вісімсот) гривень 00 копійок 
на придбання кутових прапорців для  Драго-
мирчанської  сільської футбольної команди.

Зелінського Михайла Васильовича – 
в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копі-
йок для надання матеріальної допомоги 
жительці с. Майдан на лікування дочки.

Юркевича Михайла Івановича – в су-
мі 3 000 (три тисячі) гривень 00 копійок 
на придбання комплекту воротарської 
сітки для  Драгомирчанської  сільської 
футбольної команди.

Тисменицька районна рада

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно видане Ям-
ницькій сільській раді серія САВ № 663960 від 29.12.2008 року, яке знаходить-
ся за адресою: село Ямниця, Тисменицький район, вулиця Бандери, 45  вважа-
ти недійсним.

Заява про наміри
Підприємство АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську 

(код ЄДРПОУ 20569558) має намір отримати Дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами котельні та дизель-генераторної станції.

Підприємство: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Неза-
лежності, 10, тел.: (0342) 55-81-01, e-mail: buhn@if.com.ua

Котельня розташована в центральній частині м. Івано-
Франківськ по вул. Незалежності, 10.

Підприємство займається іншими видами грошового 
посередництва. Котельня функціонує для теплопостачання 
приміщень будівлі, дизель-генераторна станція – електро-
постачання. Річна кількість продукції 438 Гкал/рік. 

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів, в 
залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення ат-
мосферного повітря, оскільки відповідно до Переліку забруд-
нюючих речовин та порогових значень потенційних викидів 

за якими здійснюється державний облік, забруднюючі ре-
човини не перевищують порогові значення.

Валовий викид забруднюючих речовин становить 0,1196 
т/рік, в тому числі: азоту діоксид – 0,0777 т/рік, вуглецю оксид 
– 0,0417 т/рік, суспендовані тверді частинки недиференційо-
вані за складом – 0,000108 т/рік, формальдегід — 0,000016 т/
рік, сірки діоксид – 0,0001 т/рік. Заходи щодо впровадження 
найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення 
викидів забруднюючих речовин не розробляються.

За більш детальною інформацією звертатись на підпри-
ємство або до органів місцевої влади за адресою: 76004, 
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел.: (0342) 55-
65-15 е-mail: mvk@il.if.ua

Строки подання громадськістю зауважень – 30 кален-
дарних днів з дня публікації повідомлення про намір отри-
мати Дозвіл на викиди.

Подяка
Учні, батьки та колектив Красилівської ЗОШ I ступеня висловлюють щиру по-

дяку депутатові Тисменицької районної ради Володимиру Васильовичу Цапаю, 
першому заступнику голови Тисменицької райдержадміністрації Володимиру Ва-
сильовичу Занику та працівникам будівельної бригади під керівництвом Воло-
димира Станіславовича Токарика за допомогу в фінансуванні та проведення ре-
монтних робіт у школі.

Бажаємо вам здоров’я, успіхів і фінансового процвітання. Дякуємо за небайду-
же ставлення до нагальних потреб школи та сподіваємося на подальшу підтримку.

Радісного вам свята Воскресіння! Христос Воскрес! 

Захисникам 
до Великоднього столу

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Відтак, аби напередодні найбільшо-

го християнського свята Пасхи, україн-
ські захисники, як належить християнам, 
приєдналися до Великодньої трапези, 
«атовці» району оголосили збір коштів 
та продуктів харчування. Наші краяни, 
парафіяни церков та релігійних органі-
зацій, підприємці та керівництво райо-
ну охоче відгукнулися. Мікроавтобус не 
зміг умістити всього зібраного, відтак 
наступна поїздка наших волонтерів від-
будеться в найближчому часі. 

Велика вдячність кожному, хто тре-
тій рік поспіль не залишається осторонь 
і допомагає чим може українській армії. 
Дана поїздка стала можливою завдяки 
небайдужості та співчуттю меценатів: 
приватних підприємців Галини Горбей с. 
Черніїв, Миколи Ковальчука смт. Лисець, 
Віри Гончак с. Радча, Дмитра Романюка 
«Авангард-Агро» с. Загвіздя, Андрія Ри-
бака с. Ямниця, Дмитра Чернихівського 
– керівника філії ТДК, Олександра Ста-
сюка смт. Єзупіль, тисменичан Романа 
Оленчука, Ігоря Фицика, Іванни Тельки, 
Миколи Гнатюка, Людмили Салиги - ГО 
«Україна Християнська», Тисменицької 
РО «Блок Петра Порошенка «Солідар-
ність»», Наталії Даниловської – ГО «Гро-
мадська ініціатива Галичини». До акції 
долучилися Християнська Євангельська 

Церква «Благодать» м. Тисмениця, церк-
ви районного центру Святого Миколая, 
Різдва Пресвятої Богородиці та Архістра-
тига Михаїла, церкви Святої Покрови 
УПЦ КП та Святої Покрови УГКЦ і меш-
канці с. Слобідка. 

Вдячні «атовці» голові міста Тисме-
ниця Степанові Свораку, голові районної 
державної адміністрації Іванові Сема-
нюку, голові районної ради Романові 
Крутому, керівнику апарату РДА Ярос-
лавові Татарину, начальникові управ-
ління агропромислового розвитку РДА 
Петрові Собку. 

Така висока свідомість наших кра-
ян у підтримці українських солдат зізна-
ється І. Стефанів через те, що майже з 
кожного нашого села чоловіки служили 
або ще несуть службу в зоні АТО. Від-
так наша підтримка вселяє впевненість 
кожному солдатові та додає наснаги у 
боротьбі з окупантами. 

У далеку дорогу в зону протистоян-
ня Іван Стефанів та його заступник по 
спілці Любомир Збіглей вирушили після 
священничого благословення. Іконки 
подаровані отцем Русланом з церкви 
Святого Миколая міста Тисмениця обе-
рігатимуть волонтерів у дорозі, а україн-
ських захисників в зоні проведення АТО. 

Оксана САКОВСЬКА 

До уваги жителів м. Тисмениця та Тисменицького району
З 22 квітня працюватиме безкоштовна юридична приймальня в офісі По-

літичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 
Безкоштовну юридичну консультацію можна отримати щосуботи з 10.00 

до 16.00 за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 20 Д, другий поверх, тор-
говий центр «ВІД І ДО».
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Шановні мешканці Тисмениччини!
Воскресіння Христове – величне свято, яке поєднує український 

народ надією, давніми традиціями і духовністю. Воно приносить 
оновлення в наші душі, дитячий сміх – в наші оселі, відроджує най-
кращі наші помисли та сподівання.

В непростий час зустрічаємо цей світлий Великдень: тисячі наших 
синів і доньок далі на східному фронті боронять українську землю 
від московської орди. Під Великодніми дзвонами помолімося за те, 
аби наші захисники повернулися живими і здоровими, аби війна пе-
рестала відбирати у нас найдорожче – молодий цвіт нашого народу.

Щиросердечно вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам радості і 
добра, духмяних пасок і барвистих крашанок! Нехай батьки ваші 
будуть завжди здоровими, діти – розумними, а мрії – гарними, як 
великодні писанки. Всі разом ми обов’язково здолаємо тимчасові 
труднощі і змінимо на краще наше життя. В ім’я дітей та онуків. В 
ім’я тих наших борців, котрі вже не з нами і котрі дивляться на нас 
із небес. Дивляться з надією та вірою у наші сили.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Зі щирими вітаннями Михайло КОРОЛИК та Василь ПОПОВИЧ, де-

путати обласної ради від ВО «Свобода», депутатська фракція 
ВО «Свобода» у Тисменицькій районній раді

Шановна громадо 
Тисмениччини!

Щиро вітаємо вас 
зі святом світлого 

Христового Воскресіння!
Величне свято Воскресіння 

Христового наповнює серце світ-
лими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро, дає наснаги 
для хороших і корисних справ, спонукає бути милосердними, терп-
лячими та добрими один до одного.

Своїм воскресінням Христос довів тріумф правди, безкорисності 
та жертовності, що долають найбільші біди та найскладніші трудно-
щі, показав, що навіть у найскрутніші часи потрібно жити  відповід-
но до ідеалів добра та любові до ближнього.

Тож нехай величне свято Воскресіння Христового кожному із 
вас принесе духовне оновлення, віру в свої сили, сімейний затишок 
та міцне здоров’я.

Нехай Боже благословення прийде у ваш дім, Господня ласка 
зігріє душу, а мир та злагода запанують по всій українській землі.

Христос воскрес!
З повагою — депутатська фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» у Тисменицькій районній раді

Шановні краяни!
Від Тисменицької районної організації Народного Руху України 

та від себе особисто сердечно вітаю вас із світлим святом Христо-
вого Воскресіння!

Великдень – свято духовного очищення й відродження кожного 
з нас. Нехай Господня Віра, Надія і Любов опікуються вами й вашими 
справами та додають сил і наснаги у вашій діяльності на благо Украї-
ни! Здоров’я, любові та Божого благословення вам і вашим родинам.

Нехай мир і злагода, добробут і затишок завжди будуть у ва-
шій господі!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Голова Тисменицької районної організації НРУ, 

депутат районної ради Ярослав ЄФІМЧУК

Дорогі тисменичани! 
У цей благословенний час дозвольте щиро привітати вас зі свя-

том світлого Христового Воскресіння!
Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Бо-

жого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у сер-
цях, укріпляє віру та живить душу. Тож нехай Божа милість та благословен-
ня оросять ваше життя, а мир, любов та злагода запанують у ваших оселях.

З повагою до вас — Тисменицька районна організація політичної
 партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», депутати та члени виконкому 

Тисменицької міської ради від політичної партії 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ», ініціативна група політичної партії 

«Об’єднання «САМОПОМІЧ»

Тисменицька районна організація 
«Українського об’єднання патріотів – УКРОП» щиро вітає 

всіх жителів та гостей Прикарпаття з Великодніми святами.
Дорогі краяни!

Прийміть наші щиросердні вітання з Великоднем – цим воістину ве-
личним днем торжества Життя і Любові! Святий Великдень несе нам дов-
гоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість у 
завтрашньому дні, поселяє у серцях спокій, укріплює віру та живить душу.

Бажаємо, щоб за святковим столом зібралися найближчі і най-
дорожчі люди, і у вашій сім’ї завжди панували душевне тепло, лю-
бов і взаєморозуміння! Нехай свято Пасхи принесе у ваші домівки 
радість та благополуччя, щастя та міцне здоров’я, наповнить серця 
добром та милосердям. Нехай чудо Христового Воскресіння надихає 
на добрі та праведні справи, а Великодні дзвони додають натхнення 
і сил на подальші звершення! Зичимо вам гарного настрою, сімейно-
го затишку, незмінного успіху та здійснення усіх задумів!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Дорога громадо села Узин!
Щиро і сердечно вітаю вас із світлим Святом Воскресіння Хрис-

тового!
Нехай Великдень буде урочистим і радісним, наповнить душі 

мудрістю, гармонією, спокоєм. Хай з освяченням паски та писанки 
зійде на всіх Божа благодать, а спільна молитва згуртує і додасть 
життєвої  енергії. Міцного вам здоров’я, родинного щастя, злагоди, 
хай лунає в наших душах вічне Боже слово, а в серцях хай квітне 
радість і любов Христова.

Веселих свят! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сільський голова Оксана ШАЛАУТА

Дорогі мешканці села Рошнів!
Прийміть найтепліші побажання з нагоди світлого Христового 

Воскресіння!
Великдень — це свято сердечної віри, яке надихає нас надією на 

щасливе прийдешнє, дарує життєвий оптимізм і духовні сили. У цей 
величний день ми відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити 
їх духовною силою та надією. З нагоди величного дня Воскресіння 
Христового бажаю вам миру, злагоди в родинах, здоров’я і добробуту.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сільський голова Богдан БІДОЧКА

Дорога громадо села Пшеничники!
Прийміть сердечні вітання зі Світлим Христовим Воскресінням!
Нехай це величне свято наповнить наші серця радістю і душев-

ним спокоєм, світлими почуттями торжества віри, надії і любові.
Нехай Світло Христового Воскресіння надає нам сили подола-

ти труднощі, які випали на нашу долю, та непохитну віру в щасливе 
майбутнє України!

Здоров’я, миру, злагоди, Божої благодаті вам і вашим родинам!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Сільський голова Дмитро ТИМЧУК

Шановні мешканці села Павлівка!
Прийміть щирі вітання з великим і світлим святом — Христо-

вим Воскресінням!
Настали дні, коли увесь християнський світ святкуватиме цю 

світлоносну подію, душа живе високим очікуванням величного і 
світлого Воскресіння Христового, найурочистішого свята  і скрізь 
звучатиме піднесене вітання: «Христос Воскрес!», а у відповідь чує-
мо радісне «Воістину Воскрес!» Щиро бажаю вам, щоб переможний 
дух надії, радості, всепрощення супроводжував вас і ваші родини, 
давав силу, енергію, наснагу для добрих і корисних справ на добро-
бут і процвітання нашої України. Здоров’я вам міцного, миру, радості, 
родинного спокою і затишку.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сільський голова Іван ВАЦЕБА

Дорога громадо села Угринів!
Прийміть найтепліші побажання з нагоди світлого Христового 

Воскресіння!
Нехай одвічна Божа благодать ясним променем увійде у ваші 

оселі, звеселить ваші родини, наповнить серця великим християн-
ським милосердям та любов’ю. 

Промовляють писанки 
Крізь віки до нас.
Воскресіння Господа, 
Великодня час!
Миру вам, міцного здоров’я, достатку, радості, родинного затишку.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сільський голова Мирослав ВІВЧАРЕНКО

Дорога громадо села Хом’яківка!
Від усього серця вітаю вас із величним святом, що перебуває з 

нами в усі дні життя, — Великоднем Господнім!
У дні світлого Воскресіння Христового особливої ваги набува-

ють споконвічні християнські цінності — вміння вибачати та любов 
до ближнього. Тож хай це величне свято наповнює нас радістю й 
миром, нехай багатоголосе «Христос Воскрес!» гуртує нас усіх і до-
дасть життєвих сил. Міцного здоров’я вам, родинного щастя, всіля-
ких гараздів. Запашною нехай буде Великодня Паска і до віку буде 
з вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сільський голова Тетяна ГРЕТЧУК

Дорогі мешканці села Рибне!
Щиросердечно вітаю вас із Христовим Воскресінням!
Диво Христового Воскресіння об’єднує всіх нас вірою в перемо-

гу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Це світ-
ле християнське свято, що згуртовує людей навколо чистих і щирих 
думок, на Божому прикладі навчає нас уміння очищувати душу  та 
налаштовувати себе на добро.

Щиро бажаю, щоб Воскресіння Господнє принесло у вашу осе-
лю теплоту, радість, здоров’я і добро.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сільський голова Василь ІСАКІВ

Дорогі клузівчани!
Сердечно вітаю вас із найсвітлішим нашим християнським свя-

том — Христовим Воскресінням!
Нехай радість пасхальних свят увійде в кожний дім, кожну роди-

ну, наповнить надією наші душі і серця. Нехай над вашими оселями 
завжди буде Боже благословення. Сьогодні наше життя нелегке, але 
за будь-яких обставин не занепадаймо духом, прагніть кожен день 
зустрічати з любов’ю. Бажаю всім радісних свят, відчуття щастя та 
оновлення, яке несе у собі Великдень.

Хай мир у серці вашому панує.
Хай ангел Божий щастя вам дарує.
І сам Господь здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Сільський голова Марія ІВАНИЦЬКА

Дорога громадо Ганнусівки!
Щиросердечно вітаю вас зі світлим святом Христового Воскре-

сіння!
 Це чудове свято об’єднує всіх нас, вселяє в серця і душі віру 

та надію на краще життя, наснажує любов’ю до рідного краю, своєї 
родини, дарує нам мудрість, виваженість у діях і вчинках, веде до 
миру і злагоди. Хай у цей Великий день Божа благодать зійде у кож-
ну родину, принесе щастя і благополуччя.

Бажаю вам здоров’я, добробуту, миру в нашій Україні, смачної 
паски, Божої ласки!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Виконавчий комітет сільської ради, 
сільський голова Ігор ЛУКАШЕВИЧ

Дорогі мешканці села Чукалівка!
Сердечно вітаю вас з великим святом Воскресіння Христового!
Це світле свято символізує життєву силу, торжество істини та 

справедливості.Нехай світлі пасхальні дні наповнять ваші серця 
любов’ю, добром та вірою. Великого людського вам щастя, родин-
них гараздів, міцного здоров’я. Будьмо єдині у прагненні духовно-
го оновлення нашого життя, розбудови своєї держави — України.

У воскреслій Україні, з воскреслим Ісусом,
Хай прийде світла радість ы доля щаслива,
На Великдень — розкішна паска, стіл багатий — у кожну хату.
Веселих вам свят!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сільський голова Михайло КУРІЙ

Дорога громадо села Черніїв!
Від щирого серця вітаю вас із радісним святом світлого Хрис-

тового Воскресіння!
 Знову з нами свято любові, радості і сподівань. Хай натхнен-

но дзвонять великодні дзвони, бо Христос сьогодні, Божий Син во-
скрес! Нехай це величне свято додає великої сили духу і твердої ві-
ри. Великого людського вам щастя, достатку і злагоди в родинах, 
тепла від сонця, від землі — щедрості, від Бога — міцного здоров’я.

Веселих та щасливих вам Великодніх свят!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Сільський голова Богдан ГРЕЙДА
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Шановна милуванська громадо!
Щиро вітаю вас із Воскресінням Христовим!
Воскресіння Христове є найбільшою перемогою та основою 

нашої християнської віри, надії, любові. Своїм Воскресінням Хрис-
тос доказав, що правдиве, вічне духовне життя подолало смерть. 
Син Божий воскрес і всі ми радіємо, бо це свято надихає наші сер-
ця сподіваннями на щасливе прийдешнє, дарує життєвий оптимізм 
і духовні сили.

У цей святковий Великодній час від усього серця бажаю 
вам родинного щастя, міцного здоров’я, нехай воскреслий 
Христос принесе у ваші оселі добро, радість і душевний спо-
кій, мир та злагоду.

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Сільський голова Марія ТАТАРИН 

Дорога громадо села Стриганці!
Прийміть  найщиріші побажання і віншування з нагоди світлого 

Христового Воскресіння!
Воскресіння несе подих весни і будить надію. Нехай ласка 

Воскреслого  Господа наповнить наші серця багатством небес-
них дарів. Нехай свята Пасха зміцнить наш дух, додасть нам сили 
успішно подолати будь-які труднощі. У ці радісні дні Великодніх 
свят дозвольте побажати вам миру, радості, злагоди і достатку. 
Міцного здоров’я, щастя, процвітання та Божої благодаті вам, до-
рогі односельчани!

Христос Воскрес! 
З повагою — сільський голова Андрій МАКСИМІВ

Дорогі мешканці села Липівка!
Щиро вітаю вас із найбільшим християнським святом — Вели-

коднем!
Нехай ці святкові дні серця наповнюють любов’ю до Бога і ближ-

ніх, зміцнюється віра, дарується наснага на добрі справи і надія на 
краще життя.

У це світле свято, просячи Божого покровительства для своїх 
родин, помолимося за своїх близьких, відпустимо образи і примно-
жимо добро у наших серцях.

Бажаю вам щастя і радості, здоров’я і достатку.
Веселих Великодніх свят!

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Сільський голова Ігор ГУРАЛЬ

Шановні мешканці Колодіївки!
Щиросердечно вітаю вас із світлим християнським святом — 

Воскресінням Христовим!
Нехай Воскреслий Христос наповнить наші серця несхит-

ною вірою та гарячою любов’ю до Бога. Нехай ця пречиста 
любов розсіює туман зневіри та смутку, адже своїм Воскре-
сінням Христос довів тріумф правди над брехнею і фальшю. 
Ісус воскрес і це є причиною нашої постійної духовної ра-
дості та щастя.

Нехай Воскреслий Христос благословить усіх вас, додає сил 
духовних і фізичних, дарує вміння долати життєві перешкоди і ви-
пробування. Бажаю вам родинного затишку, міцного здоров’я та 
радісних Великодніх свят.

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

З повагою — сільський голова Юрій ВЕРКАЛЕЦЬ

Дорога сілецька громадо!
Від щирого серця вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Хрис-

тового!
 Великдень — свято свят, торжество торжеств. У ці дні, 

очікуючи на Боже благословення , ми відчуваємо радість і 
натхнення, Святий Великдень дарує надію та впевненість у 
завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріплює віру та 
живить душу.

Зичу вам, дорогі односельці, гарного настрою, відмінного здоров’я, 
кожній родині — сімейного затишку, здійснення усіх задумів.

Чому на землі так святково сьогодні?
Бо з неба зійшло Воскресіння Господнє.
І Ангельські хори співають з небес
Сьогодні Великдень! Син Божий Воскрес!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Сільський голова Богдан БОГАЧ

Дорогі посічани!
Щиро вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового!
 Нехай ці радісні дні Воскресіння Христового принесуть із со-

бою духовне оновлення, наповнять серця любов’ю і злагодою, а дім 
— достатком. Щоб поряд з вами завжди були ваша родина та друзі.

Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні.
Лине пісня із небес:
Радість всім, Христос Воскрес!
Хай ангел Божий щастя вам дарує,
Ісус Христос — здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Сільський голова Посічі 
Галина ВИТВИЦЬКА

Дорогі односельчани!
Прийміть щирі вітання з нагоди величного християнського свя-

та — Воскресіння Христового!
Нехай цей радісний день наблизить нас один до одного, напо-

внить душі і серця сяйвом віри, надії, милосердя, береже душевну 
та сімейну злагоду — основу духовного оновлення.

Бажаю вам достатку, любові і тепла! 
Із Воскресінням — Світлим святом! Усмішок й радості багато! 
Хай Божа ласка завітає і щастям вас благословляє! 
Смакує паска на здоров’я, і благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю, падіймо, бо Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Сільський голова Старих Кривотул Володимир НАЗАРУК

Дорогі мешканці Нових Кривотул і Терновиці!
Прийміть найкращі привітання з світлим днем Христового Во-

скресіння!
 Нехай одвічна Божа благодать ясним променем увійде у ваші 

оселі, звеселить ваші родини, наповнить серця великим християн-
ським милосердям та любов’ю. Нехай Господь посилає вам тепло 
від сонця, добро від людей, багатство від щедрої української землі, 
а святкові дзвони благовістять вам та вашій родині мир, добробут, 
здоров’я й успіх.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою — сільський голова Михайло МАНТУЛЯК

Дорога громадо села Довге!
Від щирого серця вітаю вас зі світлим Христовим Воскресінням!
Великдень — свято особливо шановане та величне. Цього дня 

ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні випробувань відчували його 
захист і підтримку. Великодні дні зазвичай спонукають нас бути до-
брішими, милосерднішими, терплячішими один до одного.

Бажаю вам, дорогі односельці, радості, злагоди і достатку, 
здоров’я, благополуччя. Нехай Великодня радість наповнить кожен 
наступний день і буде джерелом сили, віри і всеперемагаючої любові.

Христос Воскрес!
Сільський голова Роман ЧЕРВАК

Шановна громадо села Радча!
Прийміть найщиріші вітання та сердечні побажання з нагоди 

світлого свята Воскресіння Христового!
Хай запанує у ваших родинах радість та спокій, адже з мелоді-

ями гаївок, запашною паскою, барвами писанок на землю сходить 
Боже благословення. Божої ласки в усіх ваших починаннях, міцного 
здоров’я, радісних Великодніх свят.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою — сільський голова Василь ВАЦЕБА

Дорога громадо сіл Майдан та Нова Гута, 
мешканці військового містечка Ценжів!

Сердечно вітаю вас із Великоднем!
Найвеличніше християнське свято — день Христового Воскре-

сіння завжди приходить до нас разом з весною. Як відігрілася й 
заквітла природа, так і наші серця наповнилися неповторним вес-
няним трепетом — душа живе високим очікуванням Воскресіння 
Христового, найурочистішого свята. Свята, яке, безперечно, робить 
нас людянішими, світлішими. Гарного вам Великодня, хай щедра 
Божа благодать ніколи не оминає ваші домівки, а у ваших душах 
воскресне Христос!

Сільський голова Марія ЗЕЛІНСЬКА

Шановні мешканці Вільшаниці!
Від щирого серця вітаю вас з одним із найвеличніших і найра-

дісніших християнських свят — Воскресінням Христовим! 
Всі ми з нетерпінням очікуємо Великодня. Бо він манить своїм 

духовним піднесенням, радістю та легкістю душі. Воскресіння Ісу-

са — це торжество справедливості й перемоги добра, утвердження 
віри і надії в серці кожного християнина, це великий дарунок Гос-
подньої любові.

Нехай Воскреслий Спаситель наповняє життя кожного світлом 
і радістю, додає наснаги й енергії, благословляє всю Україну, зішле 
благодать і на наше село, і в кожну родину.

Веселої вам Пасхи й усяких гараздів!
Сільський голова Володимир ЮЩИШИН

Дорога братковецька громадо!
Сердечно вітаю вас із найсвітлішим нашим християнським святом! 
Воскресіння Христове дарує кожному з нас непорушну віру у 

невідворотність перемоги добра над злом, у ідеали честі, справед-
ливості, духовності. 

З нагоди великого свята — Світлого Воскресіння щиро бажаю 
вам, щоб переможний дух надії, радості супроводжував вас і ваші 
родини, давав сили, енергію, наснагу для добрих і корисних справ 
на добробут і процвітання нашої України, нашої малої батьківщини 
— села Братківці.

Христос Воскрес!
З повагою — сільський голова Тарас ФЕДОРІВ

Дорогі мешканці селища Лисець!
Прийміть найщиріші вітання з Великим днем Світлого Христо-

вого Воскресіння!
 Великодні дні зазвичай спонукають нас бути милосерднішими, 

добрішими, благороднішими. Тож будьмо добрішими, великодушни-
ми і чуйними, до цього закликав і Ісус Христос, проповідуючи люби-
ти ближчого, як себе самого.

Нехай це велике свято принесе втіху вашим серцям та щастя 
у ваші оселі. Нехай Великодня радість буде джерелом сили і віри, 
серця хай наповняться любов’ю  і благодать іде з небес. Здоров’я, 
добробуту. Із Пасхою! 

Христос Воскрес!
Селищний голова Віктор ДУБНИЦЬКИЙ

Дорога громадо села Чорнолізці!
Щиро вітаю вас з Великодніми святами!
Світлий Великдень наповнює серця Господньою любов’ю, зміц-

нює віру у перемогу добра, утвердження високої духовності та мило-
сердя до ближнього. Нехай чудесне свято Великодня принесе любов 
та світло у ваші родини, щирість та добро у взаємини! Хай зігріє вас 
Великоднє тепло, додасть здоров’я. Радісних вам свят!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сільський голова Антон ЗБІГЛЕЙ

Дорога громадо Старого Лисця!
Прийміть найщиріші вітання і побажання з нагоди великого хрис-

тиянського свята Христового Воскресіння!
З Божої ласки ми в мирі і злагоді зустрічаємо Христове Воскре-

сіння як символ торжества життя над смертю, любові над ворожне-
чею, символ перемоги над силами зла.

Ісус Христос особистим прикладом жертви дав зрозуміти, що, 
тільки витримавши страждання, будемо вдосконалені, зміцнені у вірі.

У святковий день Великодня бажаю добра і благополуччя вам і 
вашим рідним, нехай обдаровує вас Воскреслий Господь своєю бла-
годаттю, бажаю всім чудового весняного настрою, здоров’я, щастя, 
успіхів і достатку.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сільський голова Анатолій ЛУЩАК

Зі святом
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  ВІДВЕРТО ПРО ФУТБОЛ 

Михайло Музичин: 
«Чотири незабитих пенальті – 

таке важко пригадати одразу…»
Запорукою успіхів братковецького «Колоса» за всю його 60-річну іс-
торію передусім бачиться ставка на гравців – власних вихованців. 
Сьогодні вона набуває особливої актуальності. До того ж економіч-
на ситуація останніх років довела правильність такого підходу. В 
Братківцях, схоже, це зрозуміли раніше за інших, бо простують цим 
шляхом давно і впевнено. 

У різні роки в «Колосі» робили 
перші кроки, проходили становлен-
ня, формувалися як гравці і особис-
тості десятки тутешніх футболістів, 
які згодом гучно заявляли про себе 
на найвищому рівні.

Схожа стабільність спостерігаєть-
ся і серед когорти наставників брат-
ковецьких колективів. Біля їх керма 
знаходилися, як правило, або місце-
ві наставники, або ті із них, які хоча і 
не братківчани, але вірою і правдою 
служили цій команді не один десяток 
років, зріднилися з нею фактично і у 
сприйнятті сельчан та уболівальників. 
Помічено, що найбільших своїх успіхів 
колосівці досягали в пору, коли осно-
ву їхнього складу складали корінні 
братківчани, а очолювали ті коман-
ди тренери-земляки. Подібне, схоже, 
розпочалося у середині 1970-х саме 
з Івана Михайловича Краснецького. 
За тим прийшли пам’ятні і звитяжні 
періоди тренерства Василя Михайло-
вича Федоріва та Петра Дмитровича 
Федоріва…

Перше десятиліття двохтисяч-
них дещо змінило цю традицію, яка, 
мабуть, стане  новою закономірніс-
тю. Зі створенням футбольного клубу 
команду очолив Тарас Кузик, який до 
того істотно прислужився команді, і 
як гравець. В якості ж керманича він 
«зростив» «Колос» до небувалої рані-
ше «стиглості». Ті славні миттєвості 
сталися зовсім нещодавно і ще свіжі 
у нашій пам’яті.

Влітку 2016-го в футбольному клу-
бі пішли перевіреною стежкою, котра, 
віриться, має привести до успіхів, і до-
вірили командне стерно Михайлові 
Музичину. У якості гравця «Корони» 
та «Колоса» він також залишив ваго-
мий і помітний слід в літописі братко-
вецького футболу. І нехай керівники 
ФК дещо ризикували, адже на ту пору 
у Михайла Васильовича тренерського 
досвіду було не настільки багато (хіба 
що у футзальному «Алані»), але, схо-
же, ставка саме на цього амбітного 
початківця спрацювала ледь не одра-
зу. «Колос» під його орудою впевнено 
розпочав новий сезон, знаходиться 
на верхніх щаблях турнірної таблиці, 
має усі шанси на здобуття найвищих 
районних титулів.

Про все це, про зміни у грі та ко-
лективі, про плани і перспективи, а 
також про багато що футбольно-ціка-
вого у розмові з молодим тренером 
братковецького «Колоса».

– Михайле Васильовичу, при-
гадайте, як сприйняли власне сам 
факт запрошення Вас тренером у 
Братківці?

– Не кривитиму душею, коли скажу, 
що мені було приємно за увагу до моєї 
скромної персони. Я вдячний людям, 
котрі мене запросили, за довіру. Одра-
зу усвідомлював всю повноту відпові-
дальності, яка лягає на мої плечі. Най-
перше, я мав об’єднати єдиною метою 
різних людей, донести до них власне 
бачення футболу. З перших занять ста-
ло зрозуміло, що хлопців зацікавили мої 
ідеї, а не просто поява нового настав-
ника. Корисним було випробувати свої 
задумки в тренувальному процесі, у ро-
боті з командою.

– Якими виявилися перші зміни 
від Музичина-тренера?

– Кардинальних змін не було. У 
спадок мені дісталася доволі добро-

тна команда. Наші лави поповнили 
Вацеба і Мазурик. Довелося добря-
че поламати голову над організаці-
єю тренувального процесу, адже це в 
аматорському футболі чи не найслаб-
ше місце через зайнятість виконав-
ців на основній роботі. Тренувалися в 
основному двічі на тиждень з акцен-
том передусім на фізичну готовність. 
Вже у процесі занять доводилося від-
шліфовувати певні тактичні нюанси.

– На підкорення яких турнірних 
вершин ведете «Колос» сьогодні?

– Турнірні завдання на сезон за-
лишаються максимальними – здо-
буття чемпіонського титулу і виграш 
Кубка району. Вважаю їх цілком реаль-
ними і нашому колективу до снаги з 
ними впоратися. Ми непогано провели 
перше коло, найголовніше далеко не 
відпустити від себе лідерів.

– Коли згадувати побіжно, яким 
для братківчан загалом виявився тур-
нірний шлях. Що вдалося команді і 
Вам як наставнику, а у чому, навпа-
ки, вбачаєте упущення, прорахунки?

– Прагнулося, що ми будемо де-
монструвати атакувальний, видовищ-
ний футбол, як то кажуть, для глядача, 
але ледь не одразу ми стали заручни-
ками цього прагнення. Вже у старто-
вій домашній грі з ФК «Радча» посту-

пилися з рахунком 0:2. Прикро, адже 
за змістом гри, продемонстрованої 
футболістами «Колоса», це вийшла 
чи не найвидовищніша гра. А ось у 
плані реалізації гольових нагод нас 
очікувало розчарування. Ну повний 
нефарт! На додачу – дві поперечки, 
стійка, незабитий пенальті. І сьо-
годні переконаний, попри те, що ми 
поступалися після першого тайму 
двома м’ячами, саме «Колос» міг 
вигравати цю гру з рахунком що-
найменше 5:2. Це стало уроком для 
мене як для тренера. Сподіваюся і 
для гравців також. Довелося відійти 
від попередніх планів і вдатися до 
дещо іншої тактичної моделі. Най-
перше задля досягнення результату. 
Відтоді основну увагу звернули на 
надійність у оборонних побудовах, 
при цьому наситивши середню лан-
ку. Попереду почали діяти з одним 
яскраво вираженим форвардом для 
швидкого розгортання контратаку-
вальних дій.

Упродовж першої половини сезо-
ну нам катастрофічно бракувало ви-
конавців. Довелося у цій грі самому 
виходити на поле. І, мабуть, помилкою 
було те, що я себе дочасно замінив. 
У цьому важливому поєдинку ми зі-
грали два абсолютно різних тайми.

– Ви обмовилися про малу кіль-
кість виконавців у обоймі. З чим це 
пов’язано?

– Причини тут різні. Найперше, 
люди залишають команду, вирушаючи 
за кордон у пошуках роботи. Так ми 
недорахувалися Волосінчука, Керня-
кевича… З іншого боку фінансові мож-
ливості клубу не завжди дозволяють 
нам запрошувати вправних виконав-
ців. Тому основну ставку змушені ро-
бити на місцевих хлопців. У цьому є 
основна філософія «Колоса». І вона, 
вважаю, правильна.

Перед стартом чемпіонату я і ке-
рівництво команди розраховували 
на залучення до колективу більшої 
кількості братковецьких вихованців. 
Таких бачилося щонайменше четверо-
п’ятеро. І у підготовчий період, у спа-
рингах вони наче проявили себе не-
погано. А коли настала пора серйоз-
ніших ігор якось одразу розгубили-
ся, розчинилися. Загубилися, одним 

словом. Мабуть через власну мало-
амбітність і самодисципліну, вірніше 
їх відсутність. Нехай це і молодь, але 
на яку покладалися надії, фактично 
пропала після 2-го туру.

– В основному через це Вам са-
мому довелося виходити на поле чи 
з тієї причини, що ще недостатньо 
награлися?

– Це швидше перше, аніж дру-
ге. Коли мене запрошували очолити 
«Колос» варіант із залученням ме-
не граючим тренером також обгово-
рювався. Не мені судити на скільки 
якісним та корисним було таке по-
єднання. Розумію, якщо реально хо-
чеш оцінити дії команди і вносити 
правильні корективи, то, безумовно, 
ліпше робити це з технічної зони, від 
бровки. Але там я завжди набагато 
емоційніший…

– Упродовж першого кола «Ко-
лос» у дев’яти поєдинках не реалі-
зував чотири пенальті. Багатенько, 
чи не здається?

– В пору, коли я був гравцем, по-
дібного не пригадую… При цьому на 
тренуваннях усе ніби складається, як 
треба, б’ють впевнено і точно. Чому не 
забиваємо у іграх – загадка. Взимку 
у футзальних турнірах, до речі, ми всі 
свої пенальті забили…

– А забиває Ваша команда у чем-
піонаті навпаки мало…

– Після невдалого стартового 
матчу, про який вже мовилося, вирі-
шено було в першу чергу зосередитися 
на оборонних діях. Десь це спрацю-
вало. Забиваючи один-два м’ячі, нам 
вдавалося перемагати. Інша справа, 
немає забивного форварда не лише 
у наших лавах, а і у наших опонентів. 
Однак тішить, що пропускаємо мало.

– В якій мірі зимова перерва до-
помогла Вам вирішити ці та інші, ве-
ликі і малі проблеми?

– Підготовку до другого кола в 
основному проводили через участь у 
футзальних турнірах. Захищаючи ко-
льори команди «Добробут-Інвест» (по 
суті це той же «Колос»), ми тріумфу-
вали у розіграші Кубка Івано-Франків-
ська і дісталися фіналу футзального 
Кубка Степана Бандери, де поступи-
лися команді Чорнолізців.

– Перехід з паркету на поля, як 
правило, проходить важко…

– Так воно і сталося. Це підтвер-
дили перші ігри на Кубок В.Чорновола. 
Тоді через участь у двох змаганнях ми 
свідомо розділили команду, і я мав 
змогу особисто порівняти, як одні й ті 
ж футболісти грали у залі і на велико-
му трав’яному полі. Час показав, що 
далі ситуація виправиться. Просто 
змушені так готуватися, бо у цю по-
ру іншого виходу просто немає. По-
при все, вважаю підготовчий період 
досить плідним. Разом з тим важли-
вим було кадрове підсилення. Воно 
було незначним – три-чотири позиції. 
Знову ж таки зважаючи на фінансо-
ві можливості залучили нехай може 
не настільки сильних, майстерних чи 
досвідчених футболістів, а брали най-
перше гравців відповідальних.

– Хто сьогодні визначає ігрове 
обличчя «Колоса»?

– Стрижень команди – це капітан 
оборонець Василь Салига, в середній 
ланці – мозок команди Валерій Ва-
цеба і на вістрі атаки – досвідчений 
Василь Мазурик. Навколо цих лідерів 
об’єднані інші гравці, які в міру своїх 
можливостей працюють на загально-
командний результат. І, повірте, як то 
кажуть, каші при цьому не псують. По 
самовіддачі на полі у мене до хлопців 
зрідка бувають претензії.

– Від кого з них очікуєте біль-
шого?

– Від Андрія Андрусяка. Наче і 
забиває, але стабільності йому бра-
кує. Помітнішого прогресу варто чека-
ти від Миколи Духовича. Потенціал у 
хлопця чималий і у перспективі він міг 
би стати гравцем серйозного рівня. 
Втім, як і Василь Салига, один із тих 
талановитих виконавців на які завжди 
була щедра братковецька земля. Спо-
діватимемося і чекатимемо прориву 
від цих людей навіть на професійний 
рівень. А чому б і ні? Усе, правда, за-
лежатиме тільки від самих хлопців.

– Хто, на Вашу думку, разом із 
«Колосом» претендуватиме на чем-
піонський титул?

– Cлабшою за решту сьогодні 
бачиться тільки команда Чукалівки. 
Решта учасників – приблизно рівні за 
силою. Свідченням тому і результати 
протистоянь – в основному з різницею 
в один-два м’ячі. Імпонує як вперто 
б’ються за очки Драгомирчани. Вар-
то очікувати несподіванок від завжди 
амбітних команд Клубівців та Старо-
го Лисця. Але наші основні конкурен-
ти – це Черніїв, Чорнолізці і Загвіздя. 
Ми не слабші за суперників, тому за 
грою маємо всі підстави розрахову-
вати на чемпіонство.

В разі, якщо ж «Колосу» не під-
кориться чемпіонська вершина, вва-
жаю, трагедією це не стане. Так, бу-
де прикро і боляче найперше мені як 
наставнику. Для команди ж виступ 
у сезоні стане корисним, футболісти 
збагатяться досвідом і зусилля усіх 
причетних до колективу людей не бу-
дуть марними.

Розмовляв Ігор КОСТЮК 

Великий футбол 
повернувся 

на місцеві стадіони
Минула неділя видалася для чисельних уболіваль-
ників справжнім святом, оскільки після тривалої 
перерви на сільські стадіони повернувся великий 
футбол. Аматори  шкіряного м’яча, які змагаються 
у обидвох дивізіонах районного чемпіонату, пода-
рували їм видовищні ігри. 

Нагадаємо, що Тисмениччина ще минулоріч пере-
йшла на схему проведення змагань «осінь/весна», від-
так команди розпочали так зване друге коло. І вже у 
стартових змаганнях продемонстрували неабиякий фут-
больний запал. 

Чемпіонат району. 12 тур: «Бистриця» Старий 
Лисець — «Сокіл» Чукалівка (юнаки — 0:4; дорос-
лі — 2:1); «Козацький острів» Чорнолізці — «Друж-
ба» Драгомирчани (3:0; 4:2); ФК «Радча» — «Колос» 
Братківці (4:1; 2:2); ФК «Клубівці» — «Сокіл» Підліс-
ся (3:1; 4:3); «Авангард» Загвіздя — «Стримба» Ли-
півка (гра перенесена).

Першість району. 10 тур: група А: «Фортуна» Бере-
зівка — «Цегельник» Нові Кривотули (юнаки — 7:1; до-
рослі — 0:1); «Прикарпаття» Підлужжя — «Колос» Пше-
ничники (1:4; 5:2); ФК «Угринів» — ФК «Марківці» (4:0; 
2:1);  ФК «Старі Кривотули» — «Козацький острів-2» Чор-
нолізці (3:1; 0:2). Група Б: «Сокіл» Угринів — ФК «Май-
дан» (юнаки — +:-; дорослі — 3:1); «Інтербур» Єзупіль — 
ФК «Тязів» (+:-; +:-); «Дністер-Рітас» Побережжя — ФК 
«Вільшаниця» (4:1; 6:0). 

На обласній арені друге коло першості та чемпіонату 
стартувало другого квітня, де представники Тисменич-
чини відзначилися наступними результатами: І ліга. 14-
й тур: «Вихор» Ямниця – «Тепловик-ДЮСШ №3» – 1:3. У 
15-му ямницький «Вихор» обійшов болехівські «Карпати» 
з рахунком 3:2. ІІ ліга: 14-ий тур: НФК «Бурштин» – «Ху-
тровик» Тисмениця – 4:0; «Сокіл» — вихідний. 15-ий тур: 
«Черемош» Верховина – «Сокіл» Павлівка – 1:1; «Хутро-
вик» — вихідний. 

Тим часом стартувала весняна частина ДЮФЛ: U-14, 
U-16. 11-й тур: ДЮФК «Ніка» — Тисменицька ДЮСШ – 
3:2, 3:0. 

У матчах чемпіонату та першості серед команд 
вікової категорії U-18 ДЮФЛ були зафіксовані наступ-
ні результати: І ліга: 14-ий тур: «Тепловик-ДЮСШ №3» 
- «Вихор» — 5:1; 15-ий: «Вихор» Ямниця – «Карпати» 
Болехів – 8:0. ІІ ліга: 14-ий тур: НФК «Бурштин» — 
«Хутровик» - 2:1; «Сокіл» — вихідний. 15-ий тур: «Че-
ремош» Верховина – «Сокіл» Павлівка – 0:1, «Хутро-
вик» — вихідний.

Наступні тури у чемпіонаті та першості відбудуть-
ся 23 квітня. 

«Срібло» у стрітболі
6-7 квітня в Бурштині на базі Енергетичного коле-
джу відбувся чемпіонат області з баскетболу 3х3 
серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Учениці Єзупільського навчально-виховного комплек-
су — вихованки Тисменицької дитячо-юнацької спортив-
ної школи під керівництвом вчителів фізичної культури 
Володимира Недоступа та П. Костюка захищали честь 
Тисменицького району. 

Дійшовши до півфіналу, дівчата «зіткнулися» з не-
простою командою обласного центру, яку перемогли в 
овертаймі з рахунком 6:5. Далі на них чекала важка фі-
нальна зустріч, де нашим дівчатам протистояла команда 
Долини. В запеклій боротьбі єзупільчанки поступилися 
з рахунком 5:3, у підсумку посівши друге місце. Коман-
да нагороджена «срібними» медалями та грамотами.     

Вправні у стрітболі єзупільчанки зі своїми наставниками

«Колос» Братківці — володар Кубка Івано-Франківська з футзалу
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Овен 
Наступного тижня варто 
утриматися від укладення 
троїстих ділових союзів і від 
початку комерційних проек-
тів, які передбачають вико-

ристання як запозичених, так і своїх осо-
бистих коштів.

Телець 
При великому бажанні і пра-
вильно поставлених цілях 
Тельці зможуть здійснити свої 
давні мрії, поліпшити якість 

життя, досягти успіху в багатьох справах, а 
може бути, і почати все заново, з чистого ар-
куша, якщо в цьому є необхідність.

Близнюки 
Близнюкам стане в нагоді їх 
вміння робити кілька речей 
одночасно. Особливо якщо ви 
хочете когось вразити. При та-

кій кількості справ і відсутності вільного 
часу ви все одно будете виглядати при-
голомшливо і випромінювати енергію.

Рак 
Перша половина тижня скла-
дається несприятливо для 
Раків, які перебувають у 
шлюбі. Друга половина мо-

же поставити під сумнів ваші спільні 
плани і запропонувати теми, до прийнят-
тя яких ви не будете готовими. Також 
ці дні пов’язані з боротьбою за владу 
і право приймати самостійні рішення.

Лев 
Типові Леви відчують сильну 
тягу до знань. Вас буде залуча-
ти все нове, незвичайне, те, що 
допомагає розширити круго-

зір і поглибити свої пізнання про світ. Це 
вдалий час для подорожей з метою зна-
йомства з різними країнами і народами, з 
релігійними та етнічними особливостями.

Діва 
Наступного тижня вас, швид-
ше за все, чекає тісна вза-
ємодія з людиною, яка спри-
яє не тільки вам, але і тим, 

хто вам дорогий. Велика ймовірність, 
що він надасть вам дуже цінну і важ-
ливу послугу.

Ваги 
В цей період краще не експе-
риментувати із зовнішністю 
— результат вас напевно не 
влаштує. Якщо ви страждає-

те яким-небудь хронічним захворюван-
ням, намагайтеся дотримуватися реко-
мендацій лікарів.

Скорпіон 
Наступного тижня Скорпіо-
ни проявлять свій креатив 
в повній мірі. Тому цей пе-
ріод дуже сприятливий для 

будь-якої творчої роботи і для початку 
нових проектів. Вам у голову може при-
йти кілька чудових ідей.

Стрілець 
У Стрільців в першій поло-
вині тижня, можливо, скла-
деться напружена ситуація з 

фінансами, а також у відносинах з коха-
ною людиною. Намагайтеся не розмов-
ляти з коханими на такі теми, як гроші, 
робота, рівень доходів, особливо уни-
кайте теми подарунків.

Козеріг 
У типових Козерогів може 
скластися нестабільна си-
туація в сім’ї. Деякі з членів 

сім’ї можуть «збунтуватися» у відповідь 
на вимоги виконувати зобов’язання в сі-
мейних справах. Вам буде вкрай склад-
но домовитися з близькими родичами 
про спільну діяльність.

Водолій 
Для Водоліїв випаде можли-
вість провернути якусь ко-
мерційну угоду, більше схо-
жу на авантюру, ніж на щось 

офіційно-легальне. І хоча вам, очевидно, 
доведеться трохи похвилюватися, все 
складеться саме так, як ви і планували.

Риби 
Весь вільний час займе по-
шук цікавих і перспектив-
них вакансій. Ви витрате чи-
мало сил на те, щоб знайти 

щось вартісне. На співбесідах робо-
тодавці можуть спровокувати незви-
чайні ситуації, щоб подивитися, як ви 
на це відреагуєте.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 17 по 23 квітня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  Будинок  в м. Тисмениця, вул. Кокорна, 
8. Тел.: 066 385 13 23.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в м. 
Тисмениця, вул. Галицька. Можливий про-
даж з усіма меблями. Ціна 35 тис. у. о. 
Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисмениця, 
101 кв. м, гараж, сарай, альтанка, город 
12 соток. Тел.: 095 066 35 47.
  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опа-
лення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицького 
р-ну, після реставрації, 98 м кв. на земель-
ній ділянці 0,05 га. Три кімнати, веранда, 
комора, газ. Вода на вулиці (помпа). Ціна 
28 000 у. о. Можливий обмін на квартиру в 
м. Івано-Франківську. Тел.: 095 945 69 13.
 Двокорпусний плуг до трактора Т-74 (ціна 
7 000 грн); нову газову колонку (700 грн). 
Тел.: 066 543 61 49.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тисмениці, 
59,6 м кв. з євроремонтом та індивідуаль-
ним опаленням, обмебльована. Ціна до-
говірна. Тел.: 050 433 40 22.
 Новобудову в селі Старі Кривотули, ді-
лянка 16 соток. Ціна 25 тис. у. о. Тел.: 
099 253 33 42, 098 292 18 43.

  У зв’язку з продажем дачної ділянки  про-
даються кролі різної породи і віку. Тел.: 
096 839 42 74 (м. Івано-Франківськ). Кож-
ному покупцю – гарантуємо знижку!
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. 
Тисмениця, вул. Шевська. Ціна договір-
на. Тел.: 067 665 12 32.
 Перед заготовки сорочки, вишитої бісе-
ром; дитячі велосипеди: трьохколісний 
і двохколісний; ходулі дитячі; візочки (2 
шт.); шолом; каски (робочі); кошики-гой-
далки (2 шт.); клітку для папуг; клітку для 
хом’ячка; манеж дитячий; дитячі речі та 
взуття. Тел.: 066 832 07 67.
 Два комплекти кахелю  б/у. Ціна дого-
вірна. Тел.: 097 356 96 08; 096 244 35 66.
  Земельну ділянку під будівництво (30 со-
ток); дерево кругляк; кований дашок 1х1,5 
м. Тел.: 096 395 35 93.
 Плуги тракторні, трикорпусні. Ціна по до-
мовленості. Тел.: 066 915 33 50.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисмениця, 
площа 10 сот. Тихе місце. Ціна 7500 у. о. 
Тел.: 095 034 59 49.
 Коня з возом і реманентом. Тел.: 
068 623 12 60. 
  Будинок  в м. Тисмениця, вул. В. Стефани-
ка, 25. Ціна договірна. Тел.: 099 721 96 92.
  Терміново! Новий цегляний будинок 120 
кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 

47а. Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 
соток землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 
099 068 47 85 — Назар.
 Новий плуг ПН-1 до мотоблока «Мотор-
Січ» (1400 грн); стальну трубу діам. 100 
мм, дов. 4 м (400 грн); двопольні вхідні 
двері 1,28х2,60 (ціна договірна); кінний 
підгортач для картоплі (500 грн); чор-
но-рябу 4-х місячну теличку від доброї 
корови (3000 грн). Тел.: 096 225 20 70, 
095 216 08 68, Руслан.
 Меблеву стінку  світлого кольору, довжи-
на 3,8 м, висота 2,0 м, в хорошому стані; 
меблеву стінку темного кольору, висота 
2,8 м, в хорошому стані; 4-камфорну плиту 
електричну в хорошому стані. Ціна за до-
мовленістю. Тел.: 093 815 17 27.
  Земельну ділянку  0,0857 га в м. Тисмени-
ця, масив «об’їзна». Ціна договірна. Тел.: 
067 665 12 32.
 Піддони  для складання цегли. Ціна за 
домовленістю. Тел.: 093 815 17 27.
  Земельну ділянку 0,17 га (сад і город) в 
с. Колодіївка, 4 км до обласного центру. 
Ціна договірна. Тел.: 068 234 29 09, Ми-
кола Дмитрович.
 Дрібну картоплю 1 кг — 1.50 грн. Тел.: 
099 523 10 52.
 Січкарню,  швейну машинку. Тел.: 
096 189 75 94.

  Будинок  в центрі м. Тисмениця, 
вул. Запорізька, 7/2. Недорого. Тел.: 
099 322 56 85.
 Однорічне лоша. Тел.: 097 901 78 93.
 Кутовий диван, стіл, тумбочку, жур-
нальний столик, швейну машинку все 
в хорошому стані. Ціна договірна. Тел.: 
093 815 17 27.
 Шифер коричневого кольору 125 лис-
тів (140 грн за лист), с. Радча, Тел.: 
095 568 12 90, 096 969 85 57, Микола. 
  2-кімнатну квартиру в м. Тисмениця, 42 
м кв. з індивідуальним опаленням, уте-
пленим балконом. Тел.: 068 727 09 22.
  Терміново молоду корову 2 місяці по 
теляті. Тел.: 099 198 42 07, Галина.
 Котел  на газ мод. 2210, автоматика 
ОПК для газового котла, шутер, уми-
вальник фаянсовий, умивальник із 
нержавійки, водяні насоси Ворсква 
0,8 кВт, БЦНМ 0,7 кВт, водяний насос 
ручний, труби стальні 32 мм, труби не-
ржавіючі 25 мм, електроди нержавію-
чі, труби каналізаційні чавунні 50,100, 
люки каналізаційні, бак на воду із    не-
ржавійки на 500 л, облицювальну плит-
ку для підлоги, облицювальну плитку 
для кухні і ванни різних кольорів, ліно-
леум на матеріалі з малюнком, штуч-
не хутро рожевого кольору, шевську 

машинку Зінгер (лівоверменка). Тел.: 
066 913 38 09.

Куплю
 Жовті  годинники виробництва 
СРСР, монети та старі речі. Тел.: 
097 062 39 33.
  «Газель», «Валдай», «Соболь» у будь-
якому стані. Тел.: 067 502 79 12. 

Різне
 Чоловік 35-188-110 без шкідливих 
звичок познайомиться для створен-
ня сім’ї з дуже пишногрудою жін-
кою (18-28 років) без шкідливих 
звичок, без дітей. При потребі зго-
ден на переїзд. Тел.: 066 374 30 66, 
067 918 29 91. 
 Пошиття  штор, гардин, покривал, 
подушок – швидко, якісно і недоро-
го. Тел.: 097 706 60 17, 095 311 96 33.

НЕДОРОГО
реалізую понад 100 елітних сортів винограду, 

новинок селекції  
Адреса: смт. Лисець, вул. Молодіжна, 22. 

Тел.: 050 055 44 67, 097 271 46 38, ВАСИЛЬКІВ Василь Іванович.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Кольчуга з широ-
ких пласких кілець. 7. Індуїстський ман-
дрівний чернець; дервіш. 8. Основні по-
гляди. 12. Місто, в якому народився Еду-
ард Мане. 13. Підводна скеля. 14. Богиня-
мати у вірменській міфології. 17. Цінна 

промислова риба родини коропових. 18. 
«Не довіряти … ганебніше, ніж бути ни-
ми обдуреним» (вислів Ларошфуко). 20. 
Найбільше місто та столиця Еквадору. 23. 
Південнокорейський режисер Кім … Дук. 
24. Видатний італійський композитор та 

диригент. 25. Фігове дерево. 26. Супутник 
Юпітера. 30. Подорож. 31. Облямівка. 32. 
Гандикап. 35. Завершальна частина теа-
трального твору. 36. Позасистемна оди-
ниця тиску. 37. Тонкий плетений шнур, 
призначений для оздоблення одягу. 40. 
Музичний лад. 41. Комп’ютерний хуліган. 
43. Килим з оленячого хутра у евенків.

По вертикалі: 2. Найбільша та най-
більш населена частина світу. 3. Нота. 
4. Північний вітер. 5. Техніка розпису по 
тканині. 6. Місто в Туреччині. 9. Згущений 
сік листя алое, який використовують як 
ліки. 10. Людина-таксі. 11. Ріка в Біло-
русі та Литві. 15. Індійський півень. 16. 
«Нещасний …, що наблизив підлесника» 
(Ронсар). 18. Великий свійський птах. 19. 
Країна в Азії. 21. Одиниця спадковості. 
22. Горгондзола. 27. Нітрат срібла. 28. 
Кисле молоко на Кавказі. 29. Літератур-
ний жанр. 33. Титул ісламського прави-
теля. 34. Кондитерський виріб. 38. Жанр 
японської поезії. 39. Березовий гриб. 42. 
Літера арабської абетки.

Відповіді на кросворд в № 14:
По горизонталі: 1. Балада. 4. Анатом. 

7. Херес. 9. «Танго». 10. Теніс. 12. Цент. 13. 
«Сумніву». 14. Ібіс. 17. Сарі. 18. Морг. 20. 
Нарти. 21. Тубус. 22. Баян. 24. Сабо. 28. 
Кліо. 29. Агілера. 33. Брас. 36. Імаго. 37. 
Макао. 38. «Галка». 39. Крокус. 40. Марабу.

По вертикалі: 1. Баніца. 2. Диня. 3. 
Аргон. 5. Нона. 6. Меляса. 7. Хоку. 8. Став. 
9. Тонга. 11. Сабур. 15. «Фізична». 16. Аме-
тист. 17. Скарб. 19. Гаучо. 23. Алібі. 25. 
Бердо. 26. Акінак. 27. «Успіху». 30. Грог. 
31. Ладан. 32. Рама. 34. Бару. 35. Ікра.
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Міністерство освіти і науки України. Вище професійне училище № 13 
м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 10а, тел.: (0342) 58-05-10; E-mail vpu13@i.ua; сайт http://vpu13.if.ua

Оголошує прийом учнів на навчання в 2017 році
І. На базі неповної загальної середньої освіти 

(9-ти класів) 
термін навчання — 3 роки

  контролер ощадного банку; оператор комп’ютерного на-
бору (дівчата і юнаки);

  рихтувальник кузовів; водій автотранспортних засобів 
категорії «В» (юнаки);

  рихтувальник кузовів; електрозварник ручного зварю-
вання (юнаки);

  слюсар з ремонту автомобілів (юнаки);
  регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів; 

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-
кування (юнаки і дівчата).

ІІ. На базі повної загальної середньої освіти 
(11-ти класів)

  офісний службовець (бухгалтерія), (робота з комп’ютерною 
бухгалтерською програмою 1С) (дівчата і юнаки)  (термін на-
вчання — 10 місяців);

  монтажник санітарно-технічних систем та устаткування 
(юнаки) (термін навчання — 10 місяців);

  слюсар з ремонту автомобілів (юнаки) (термін навчан-
ня — 1 р. 4 м.);

  рихтувальник кузовів (юнаки) (термін навчання — 1 р. 4 м.);
  агент з організації туризму; адміністратор (дівчата та юна-

ки) (термін навчання — 1 р. 4 м.);
  електромонтер з ремонту та обслуговування електроус-

таткування (термін навчання — 1 р. 9 м.).
Кращі учні зараховуються на ІІІ ступінь навчання для 

здобуття кваліфікаційного рівня «Слюсар з ремонту авто-
мобілів» 5-го розряду та молодший спеціаліст за спеціаль-
ністю: «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 
(термін навчання 2 роки).

В училищі працюють гуртки художньої самодіяльності, 
технічної творчості і спортивні секції. Бажаючим надається 
місце в гуртожитку.
Прийом документів з 1 червня по 14 серпня 2017 року. 

Ліцензія Міністерства освіти і науки АЕ № 458936, АВ № 552818. 
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  ПОГОДА

У понеділок, 17 квітня 
— дощ. Тем пера тура 
вночі: +3°С, вдень: 
+10°С. Вітер північно-
західний 4 м/с.

У вівторок, 18 квітня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +2°С, денна: +10°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
2 м/с.

У середу, 19 квітня — 
дощ. Температура вно-
чі: +3°С, вдень: +5°С. Ві-
тер пів нічно-східний 5 
м/с.

У четвер , 20 квіт-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +2°С, денна: 
+4°С. Ві тер пів нічно-
західний 6 м/с.

У п’ятницю, 21 квіт-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: -1°С, 
вдень: +6°С. Вітер пів-
нічно-західний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Черемха зацвітає перед останні-
ми заморозками.

  На луках чи в лісі розпустилися 
золотаво-жовті дзвіночки первоцві-
ту — настануть теплі дні.

  Горобці сидять настовбурчившись 
— незабаром збереться дощ.

  Ластівки почали лаштувати гніз-
да — настало стійке тепло.

  У квітні вітер з південного заходу 
— чекай тривалої негоди.

  Коли хмарно й помірний вітер — 
заморозків не буде.

  Рипить колодязний журавель — 
погода незабаром зміниться.

  Якщо кури злітають на найвищі 
місця в курнику чи на подвір’ї — че-
кай опадів.

  Галки сідають на верхів’я дерев 
— до тепла, а всередину шиються 
— на мороз.

  Якщо в жаб шкіра жовтуватого 
кольору — буде ясна погода, сірого 
— невдовзі задощить.

  Якщо навесні летить багато паву-
тиння, то літо буде жарке.

Наостанок

Вітаємо!
Нашого дорогого синочка й онука, 

юного мешканця с. Узин,
Ромчика НЕСТЕРУКА,

вітаємо із 5-річчям, яке він святкує 14 квітня. 
Щиро бажаємо йому зростати здоровим і 

щасливим! Нехай його оточує любов, опіка, ра-
дість та Божа ласка! Нехай Господь дарує нашо-
му імениннику щасливу добру долю, охороняє від 
усякого лиха, хвороби, недобрих людей. Многая 
тобі літ, сонечко!

Сьогодні всміхаються мама і тато, 
Цілують і хочуть тебе привітати:
Нам втіху і радість — кохану дитину, 
Велику надію — маленького сина.
Хай буде дитинство, як казка чудова. 
Веселий рости нам і завжди здоровий.
Хай світ відкриває обійми широкі. Будь гарним, розумним, успішним нівроку!
А ми тебе любим і ніжно лелієм і разом з тобою у свято радієм!

Мама Люба і тато Василь, маленька сестричка Божена, 
бабуся Марія і дідо Мирон

П’ятого квітня молодь села Радча провела в церкві Покрови Божої Матері Хрес-
ну Дорогу. Молоді радчанці самі проявили таку ініціативу, а опікувався ними свяще-
ник Іван Луцишин (на фото в центрі), підготовку цієї особливої молитви проводила 
художній керівник будинку культури Іванна Амброзяк (на фото – крайня зліва).

Цікава зустріч 
у Сілецькій школі

10 квітня у Сілецькій школі пройшла зустріч із актором Івано-Франківсько-
го облмуздрамтеатру ім. І.Франка, заслуженим артистом України Олексієм 
Гнатковським. Як зізнався сам артист, село Сілець для нього є своєрідним 
місцем сили, де він черпає її для свого творчого поступу. І ця зустріч є не 
випадковою, як нічого в житті випадкового не буває. До цього села він від-
чуває дивну прив’язаність, адже звідси родом його батько, тут проживають 
його близькі родичі і бабуся.

Ініціатором такої творчої зустрічі 
став учитель місцевої школи Іван Драб-
чук. А запросила його у школу вчителька 
Романна Богач (з дому Гнатковська) — 
рідна тета відомого актора. Вона і роз-
повіла про дитинство Олексія і те, що 
ріднить його із нашим селом. Педагог 
наголосила, що усього в житті О. Гнат-
ковський добився наполегливою пра-
цею, яка базувалась на добрій освіті, 
здобутій в школі № 11 м. Івано-Франків-
ська. Майбутній артист з дитинства був 
цікавим до всього, гарно вчився, мав 
свою позицію і навчився її відстоювати.

Зустріч пройшла досить демокра-
тично. Актор старався говорити з учня-
ми їхньою мовою, давав їм напутні по-

бажання і закликав багато читати. Щоб 
досягти успіху у житті, потрібно, на його 
думку, кілька речей. По-перше, виробити 
свій смак до багатьох речей. По-друге, 

мати відчуття внутрішньої незалежнос-
ті. По-третє, мати право на помилку, яку 
можна виправити. О. Гнатковський наго-
лосив, що сучасні діти мають набагато 
більше можливостей, щоб розширити 
свій кругозір, але усе це слід викорис-
тати, спрямувавши у потрібне русло.

У драмтеатрі О. Гнатковський пра-
цює уже 13 років, а у свої 29 став наймо-
лодшим заслуженим артистом України. 
Це звання йому присвоїли за активну 
театральну діяльність. Адже він вико-
нує у багатьох виставах головні ролі. 
На його переконання, професія актора 
є нелегкою, бо він відкриває свою душу.

Звісно, на зустрічі не обійшлося без 
запитань, які ставили й учні, й учителі. Май-
же дві години спілкування пролетіли, як 
одна мить. А це означає, що талановитий 
актор вміє тримати увагу публіки, у нього 
є немалий життєвий досвід, яким він хоче 
поділитися. Думається, що кожен виніс із 
цієї зустрічі щось для себе і відкрив якісь 
нові життєві орієнтири. На завершення 
Олексій Гнатковський щедро дарував ав-
тографи сілецьким учням і наголосив, що 
чекає їх у драмтеатрі на одній з вистав за 
його участю.

Іван ДРАБЧУК

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

Заспіваймо гаївочку
Під Великдень для доброго настрою пропонуємо вам кілька гаївок. Співаю-
чи першу, підставляйте ваші імена замість тут записаних. А друга особливо 
добре звучить у дівочому виконанні.

Ой чия то гуска?
Ой чия то гуска на воді ся плюска?
А чий же то гусачок додому не пуска?
(Лаврукова) гуска на воді ся плюска.
А (Сидорів) гусачок додому не пуска.

Котилися вози
Котилися вози та й закотилися
З гори на долину, у гай по калину.
— Чом ти, дівча, ходиш та по гаю 

блудиш?
Може, ти, дівчино, мого сина любиш?
— Якби не любила, то би не ходила,
Я за твоїм сином бистру річку плила.
— На тобі, дівчино, коня вороного.
Відчепись від мене та від сина мого.
— Най на твоїх конях та й 

возяться ляхи.
Я за твоїм сином то в куми, 

то в свахи.

Я на твоїх конях ніде не поїду,
А за твоїм сином, куди схочу — піду.

Поставлю я кладку
Поставлю я кладку через сіножатку 

вербову, вербову,
А ви паняночки, з тої гаївочки — 

додому, додому.
А ти, Марусинко, зостанься, 

зостанься,
Прийде твій миленький — 

звінчайся, звінчайся.
Принесе ти хусточку з росами, 

з росами,
Жовті черевички з носами, з носами,
Зеленого мірта на вінець, на вінець,
Зелений перстень на палець, 

на палець.
Нашій гаївочці вже кінець, 

вже кінець.

Олексій Гнатковський


