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Сьогодні — дощ. Нічна 
температура: +10°С, 
вдень: +23°С. Вітер пів-

денний 5 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+13°С, вдень: +12°С. Вітер північно-
західний 4 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+7°С, денна: +9°С. Вітер північно-за-
хідний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

  Тисмениця має шанс 
стати Уманю 

 стор. 5

 23:0 

Підліські футболісти 
з рекордним рахунком 
обійшли Черніїв

 стор. 6

  Здоров’я — не все, 
але все без здоров’я 
— ніщо
Тематична сторінка

 стор. 8

  ТИСМЕНИЦЬКА РАЙОННА РАДА ІНФОРМУЄ

Великодня допомога 
німецьких друзів

20 квітня на площі біля пам’ятника Борцям за волю України та арки героїв 
Небесної сотні жителі Тисмениччини зустрічали учасників третьої пасхальної 
«Поїздки за свободу і єдність України та за мир у всій Європі».

Після офіційного знайомства та 
дружнього обміну привітаннями заступ-
ник голови Івано-Франківської ОДА Ігор 
Пасічняк, представник Бундестагу Франк 
Тіслер, голова Тисменицької райради Ро-
ман Крутий, голова Тисменицької РДА 
Іван Семанюк, міський голова Тисме-
ниці Степан Сворак, голова спілки гро-
мадської організації «Україна — це Єв-

ропа» Курт Зіммхен, організатор поїздки 
на Схід Вікторія Комнік та усі учасники 
автопробігу з Німеччини поклали квіти 
до пам’ятника Борцям за волю України.

Теплі слова на адресу дружнього ні-
мецького народу лунали з уст українців. 
У свою чергу К. Зіммхен передав вітан-
ня від сотень громадян Німеччини, які 
допомагають нашій державі ще з часів 

Революції Гідності і сьогодні змогли на-
лагодити благодійну співпрацю з громад-
ськими організаціями Тисмениччини.

Цьогоріч налагоджені зв’язки з 
тисменицьким благодійним фондом 
«Народам воля — воля людині», в яко-
му головує Юлія Романчук. У Німеччи-
ні, на запрошення громадської органі-
зації «Україна — це Європа», побувала 
журналіст КП «Телерадіоорганізація 
«Тисмениця» Марія Молощак, яка пе-
ресвідчилася у щирому бажанні на-
ших європейських сусідів допомага-
ти країні, що потерпає від військової 
агресії. К. Зіммхен подякував голові 
Тисменицької райради Р. Крутому, го-
лові Тисменицької РДА І. Семанюку за 
підтримку в реалізації поїздки на Схід.

 Закінчення на 2 стор.

Зустріч депутата Довбенка 
з японським дипломатом
Робота народного депутата України Михайла Довбенка не припиняється і за 
відсутності пленарних засідань парламенту.

Після відвідування Японії у листопа-
ді 2016 року на запрошення японського 
уряду, М. Довбенко не припиняє спів-
працю з її представниками. Зокрема, 
18 квітня народний депутат зустрівся 
із Надзвичайним та Повноважним По-
слом Японії в Україні п. Шигекі Сумі, ця 
зустріч стала актуальною і тому, що 2017 
рік є роком Японії в Україні.

Під час зустрічі сторони обміня-
лись думками щодо поточної ситуації 
на українському фінансовому ринку, в 
реалізації реформ якого Японія надає 
технічну допомогу українському уряду. 
Пан Сумі висловив цілковиту підтрим-
ку ініціативи підвищення ефективнос-
ті роботи державних банків, яка наразі 
опрацьовується спільно Міністерством 
фінансів та Національним банком із за-
лученням членів профільного Комітету 
парламенту, в тому числі М. Довбенка.

Ще одним питанням, яке обгово-
рювалось на зустрічі, стали перспек-
тиви залучення японських інвести-
цій та грантових коштів у розвиток 
Прикарпаття. Михайло Довбенко по-
інформував дипломата про потенцій-
ні проекти, які реалізуються у межах 
Івано-Франківської області та можуть 
бути цікавими для іноземних інвесто-
рів, а також про спільні зусилля, які 
керівництво області, місцевий бізнес 
та громадські організації за підтрим-

ки народних депутатів від регіону до-
кладають до підвищення інвестицій-
ної привабливості області.

Під час подальшої дискусії посол 
запевнив, що японський бізнес та уряд 
готові підтримувати Україну в цілому та 
Івано-Франківський регіон зокрема. При 
цьому він зазначив, що перш за все япон-
ська сторона зацікавлена в підтримці 
проектів, реалізація котрих потребує ви-
користання технологій, в яких японські 
підприємства є лідерами — тобто з висо-
кою доданою технологічною вартістю. 
Як приклад, пан Сумі навів ситуацію із 
будівництвом доріг — оскільки ремонт 
трас не є складним з технологічної точки 
зору процесом, зацікавленість японської 
сторони в ньому є незначною, на відміну 
від більш складних інженерних проек-
тів — таких як комплексні транспортні 
розв’язки, мости або тунелі.

Також під час зустрічі підіймалось 
питання обміну японським досвідом 
практичної децентралізації та розви-
тку унікальних регіонів.

Наостанок М. Довбенко та Ш. Су-
мі підтримали необхідність подальшо-
го укріплення зв’язків між Україною та 
Японією в економічній та культурній сфе-
рах і домовились про майбутнє співро-
бітництво.

Наталія РОМАНЕНКО

Щоб серця наші жили пам’яттю

Вже минув 31 рік з часу чорної дати в історії Украї-
ни — чорнобильської катастрофи, а час не гоїть — люд-
ська пам’ять і біль не зарубцювалися. Пам’ять — це 
не просто властивість людської свідомості, його зді-
бність зберігати сліди минулого. Пам’ять вчить і за-

кликає, переконує і попереджає. 26 квітня 1986 року 
для всіх нас, а для чорнобильців особлива дата, це і 
день спогадів і пам’яті, день зі смутком у душі. Цього 
дня чорнобильці Тисмениччини зібрались разом, для 
кожного з них важливе і людське співпереживання, 

і наше добре слово. Відслужив панахиду за загибли-
ми у церкві св. Миколая у Тисмениці отець Володимир 
Ковалишин, побажав ліквідаторам наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС здоров’я, Божого благословення.

 Закінчення на 2 стор.

26 квітня, чорнобильці Тисмениччини. День спогадів і пам’яті, день застереження

Дорогі тисменичани 
та гості міста!

Цієї неділі, 30 квітня, запрошу-
ємо вас на творчий звіт учнів та ви-
кладачів Тисменицької дитячої школи 
мистецтв імені Йова Княгиницького. 

Початок концерту о 16.00 в На-
родному домі міста Тисмениця. 

Успіх — це ще не крапка, невдача — це ще не кінець: єдине, що має значення, — це мужність продовжувати боротьбу. 
Вінстон Черчилль
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Агрохолдинг «МРІЯ» 
закупив нову техніку 

на 7,2 мільйона доларів
З початку 2017 року Агрохолдинг «МРІЯ» поповнив свій технічний парк на 38 
одиниць загальною вартістю 7,2 млн дол. Зокрема, на полях Агрохолдингу 
під посівну кампанію будуть активно задіяні закуплені в цьому році чотири 
трактори CASE IH Quadtrac 500 і один трактор John Deere 9510R, дванадцять 
самохідних обприскувачів CASE 4430, три сівалки суцільного висіву Amity, 
два розкидачі добрив Amazone, п’ять дискових борон Agrisem, сім наванта-
жувачів Manitou, чотири тягачі DAF.

«Не зважаючи на щорічні закупівлі, 
потреба в техніці залишається досить ви-
сокою. Попередні власники і менеджмент 
Компанії незадовго до дефолту вивели з 
«МРІЇ» понад 1 000 одиниць техніки, зали-
шивши Компанію із практично порожнім 
технічним парком. З 2015 року ми вже ін-
вестували в його відновлення 21 млн дол. 
На цей рік під закупівлю техніки заплано-
вано 10 млн дол., а повністю покрити де-
фіцит в техніці плануємо до 2019 року», 
– говорить операційний директор «МРІЯ 
Агрохолдинг» Андрій Григоров.

Вибір техніки частково обумовлений 
змінами у технологіях. «Ми поступово 
відходимо від no-till, до якого вдалися в 
умовах відсутності техніки у перші роки 
після зміни власників «МРІЇ», — пояснює 

операційний директор Агрохолдингу. — 
Зараз головний акцент робимо на якісну 
підготовку ґрунту під посів».

Нагадаємо, що в «МРІЯ Агрохол-
динг» у розпалі посівна. Компанія пла-
нує обробити 85,4 тис. га ярих, а також 
55 тис. га озимих культур. У пріорите-
ті серед ярих — соняшник, кукурудза 
і соя, якими повинні засіяти 32 тис. 
га, 20,3 тис. га і 17 тис. га відповідно. 
Також в цьому році вперше після змі-
ни власників Агрохолдинг вводить у 
сівозміну цукровий буряк, яким засі-
ють площу в 3,5 тис. га в Тернопіль-
ській області під потреби ТОВ «Раде-
хівський цукор».

Надія ШТОКАЛО

Чорнобильці Тисмениччини 
висловлюють вдячність 

за підтримку
Ми пам’ятаємо, що 26 квітня 1986 

року на четвертому енергоблоці Чор-
нобильської АЕС стався вибух, який 
сповістив світ про страшну трагедію. 
Цей день записано чорними літерами 
в історію людства як найбільша техно-
генна катастрофа ХХ сторіччя. Радіо-
активного ураження зазнали близько 
600 тисяч осіб, насамперед ліквідатори 
катастрофи. Завдяки цим людям — лік-
відаторам, катастрофа не набула світо-
вого масштабу.

На даний час у Тисменицькому ра-
йоні проживає 220 осіб, що мають ста-
тус постраждалих внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи. Із них 27 — інвалідів 1 
категорії; 84 — 2 категорії; 55 — 3 катего-
рії; п’ятеро — потерпілі; одинадцять вдів; 
38 дітей. Усі вони в полі зору громадської 
організації інвалідів «Союз Чорнобиль 
України». Мета цієї ГО — не дозволити 
забути імена справжніх Героїв людства.

У річницю трагедії керівники нашого 
району, міської влади, громадської ор-
ганізації від імені українського народу 
нагороджують Героїв. Районна, міська 
влада, попри всі суспільні і фінансові 
труднощі, з розумінням відносяться до 
проблем чорнобильців. Слова подяки 
висловлюємо голові районної держав-
ної адміністрації Івану Семанюку, який 
підтримує потерпілих, евакуйованих із 
зони відчуження, ліквідаторів, вдів, ді-
тей, як матеріально, так і морально. По-
дяка його заступнику Степану Манди-
буру, керівнику апарату РДА Ярославу 
Татарину, головному спеціалісту відділу 
організаційної роботи, інформаційної ді-

яльності та комунікацій з громадськіс-
тю апарату РДА Наталії Палагіцькій за 
організаційну допомогу. Слова подяки 
висловлюємо голові районної ради Ро-
ману Крутому та його заступнику Ігорю 
Федоришину. Адже вони не залишаються 
осторонь проблем чорнобильців і під-
тримують потерпілих. Щирі слова по-
дяки від чорнобильців усіх категорій і 
дітей потерпілих голові міста Тисмениці 
Степану Свораку.

Всі наші заходи, зустрічі висвітлю-
ються по телебаченню м. Тисмениця. 
Від щирого серця хочемо скласти по-
дяку директору і працівникам ТРО «Тис-
мениця». Щира подяка за допомогу, за 
здійснення заповітної мрії діток Чорно-
биля, голові правління ПАТ «Хутрофір-
ма «Тисмениця» Іванові Артемовичу за 
чуйність і розуміння.

Спасибі редактору та працівникам 
газети «Вперед» за висвітлення наших 
заходів. Завдяки вам жителі нашого ра-
йону знають, що в районі є такі люди, 
як ліквідатори, які захищали нашу Бать-
ківщину від підступного атома, є наша 
ГО інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Ми вдячні також міським та район-
ним депутатам. Хочемо побажати усім, 
хто про нас дбає, щоб серед нас жила 
християнська любов, прагнення робити 
і надалі добро. Нехай завжди зігріває 
вас вдячна увага Чорнобильців нашо-
го району.

Ольга НЕДОГИБЧЕНКО, голова 
Тисменицької РГО інвалідів 
«Союз Чорнобиль України»

Щоб серця наші жили пам’яттю
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Напевно, що нині є безглуздям зви-
нувачувати тих людей, які, власне, піш-
ли тоді, самі не відаючи, на смертель-
ний експеримент. Відомі й прізвища тих 
людей, тодішня влада звинуватила їх у 
всіх смертних гріхах, а сама система і 
її очільники, які по великому рахунку й 
були ініціаторами експерименту, зали-
шились в тіні. 

Прорахувались… За цим одним сло-
вом десятки тисяч людей, котрі втратили 
здоров’я, а скільки вже відійшло у за-
світи?! Щоб серця наші жили пам’яттю, 
— такий, загалом, лейтмотив сказаного 
під час зустрічі з чорнобильцями пред-
ставників районної і місцевої влади. І 

приймає цей ритуал Пам’яті той, в кому 
живі подяка і совість. Чорнобильцям 
бажали доброго здоров’я, всіляких га-
раздів заступник голови Тисменицької 
райдержадміністрації Степан Мандибур, 
заступник голови районної ради Ігор Фе-
доришин, міський голова Тисмениці Сте-
пан Сворак. Ліквідаторам наслідків ава-
рії на ЧАЕС також були вручені грамоти 
голови Тисменицької районної держав-
ної адміністрації та голови районної ради 
і грошові допомоги. Голова РО «Спілка 
Чорнобиль України» Ольга Недогибченко 
подякувала керівництву району та міста 
за розуміння та підтримку.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Великодня допомога 
німецьких друзів

 Закінчення. Поч. на 1 стор.

В адмінбудинку райцентру відбу-
лася зустріч зі ЗМІ, присвячена цій ак-
ції. Учасники прес-конференції розпо-
віли про історичні зв’язки Тисмениччи-
ни з німецьким народом, а також про 
сприяння представників Бундестагу в 
недавніх розкопках на території міста 
Тисмениця, де поховані німецькі сол-
дати, та у подальшому їх перепохо-
ванні. Журналістам повідомили увесь 

перелік привезеної на Тисмениччину 
гуманітарної допомоги: устаткування 
для двох стоматологічних кабінетів 
та інше медичне обладнання, засоби 
реабілітації для людей з особливими 
потребами, допоміжні засоби для до-
гляду за хворими, кровоспинні мате-
ріали, дороговартісні медикаменти 
для Першого добровільного мобіль-
ного шпиталю імені Миколи Пирого-
ва, одяг, харчі, посуд, дитячі іграшки. 
Члени малозабезпечених сімей та сі-

мей учасників АТО, інваліди зможуть 
отримати привезену гуманітарну допо-
могу особисто у центрі допомоги, що 
на вулиці Галицькій міста Тисмениці. 
Частину медичного обладнання і ме-
дикаментів передали Тисменицькій 
міській лікарні та поліклініці.

Представник Бундестагу Ф. Тіслер 
наголосив: «Ми надаємо нашим друзям, 
родичам, всім людям в Україні підтрим-
ку. Ми не можемо залишити на самоті 
український народ, який виявив свою 
громадянську позицію. Наша солідар-
ність полягає, з одного боку, у вияві по-
літичної прихильності, а з іншого — в ак-
тивній матеріальній допомозі».

Голова спілки громадської органі-
зації «Україна — це Європа» К. Зіммхен 
розповів: «Ми попросили всіх учасни-
ків поїздки в межах своїх можливос-
тей зібрати та організувати перевезен-
ня гуманітарної допомоги. Попередньо 
у Німеччині ми розіслали листи і не 
отримали на них жодних відмов. Ми 
зібрали багато для того, щоб люди, які 
були поранені у зоні АТО, мали можли-
вість одержати якісну медичну допо-
могу». Своєю чергою Р. Крутий висло-
вив переконаність, що започаткована 
співпраця з громадськими організа-
ціями Німеччини матиме продовжен-
ня, буде плідною, сприятиме обміну 
досвідом між двома народами у всіх 
сферах життя та популяризації Укра-
їни в Європі.

Тетяна ГРАДЮК
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  ІЗ ЖИТТЯ ТСОУ

Жити не тільки 
сьогоднішнім днем

Товариство сприяння обороні України (ТСОУ) є всеукраїнським громадським 
добровільним патріотичним спортивно-технічним об’єднанням громадян, 
основна мета товариства — підготовка його членів до праці та захисту Бать-
ківщини. Про сьогодення Тисменицької районної організації ТСОУ розмов-
ляємо з її головою, директором районного спортивно-технічного клубу ТСОУ 
Михайлом Марущаком.

— Важливим статутним напрямком 
діяльності оборонного товариства є під-
готовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації робітничих кадрів — це еко-
номічна основа ТСО України. З року в рік 
ми стараємось, щоб забезпечувався по-
зитивний результат у підготовці кадрів 
масових технічних професій, насамперед 
водіїв. Підготовлено та перепідготовле-
но у 2016 році 520 водіїв практично всіх 
категорій, однак треба сказати, що цей 
показник набагато нижчий в порівнянні 
з минулими роками. Пов’язано це з тим, 

що на нинішній день без сертифікації 
навчання водіїв проводити не можна, 
а сертифікат, після закінчення терміну 
його дії в травні минулого року, ми по-
новили не так давно — 20 січня цього 
року. В свою чергу це було пов’язано з 
реорганізацією колишніх ВРЕР (відділ 
реєстраційно-екзаменаційної роботи) у 
регіональні сервісні центри МВС. Тим-
часово була, можна сказати, перерва 
у наборі на курси з підготовки водіїв, 
зрозуміло, це не могло не позначитись і 
на показниках господарсько-фінансової 
діяльності. На даний час набір на кур-
си з підготовки і перепідготовки водіїв 
поновлено, маємо для цього належний 
автомобільний парк, зокрема, шість лег-
кових автомобілів, три  вантажних, ску-
тер, мотоцикл. Маємо оснащений муль-
тимедійним обладнанням комп’ютерний 
клас. Фаховий рівень наших майстрів 
виробничого навчання незмінно висо-
кий, працюємо на рівні сучасних вимог.

—  Михайле Івановичу, що для вас 
означає вислів «жити не тільки сьогод-
нішнім днем»?

— Зрозуміло, що не всі питання од-
разу вирішуються, про це ми вже гово-
рили. Але жити не тільки сьогоднішнім 
днем — це значить не тільки не втрача-
ти ті досягнення, які вже у нас є, але й 
планувати роботу так, щоб бути конку-
рентоспроможним і в майбутньому. Ми 
постійно дбаємо про стан автотехнічного 
забезпечення підготовки водіїв. Але не 
тільки це. Гідно виконувати свої статутні 
завдання — це належно проводити і ор-
ганізаційно-масову роботу, серед наших 
пріоритетів і військово-патріотичне ви-
ховання молоді. Без патріотів держави 

не побудуєш, тож докладаємо зусиль для 
виховання підростаючого покоління 
на справжніх цінностях, готуючи їх до 
захисту Батьківщини. Наприклад, що-
року здійснюються місячники оборон-
но-масової роботи, це, зокрема, до Дня 
Збройних сил України, в період з 9 квіт-
ня по 9 травня в оборонних організаці-
ях проводиться місячник патріотичної 
роботи, присвячений річниці перемоги 
над фашизмом в Європі, Дню пам’яті 
та примирення. Спільно з Тисмениць-
ким військовим комісаріатом були про-

ведені навчальні стрільби з автомата 
Калашникова, учні старших класів за-
гальноосвітніх шкіл мали можливість 
проявити свої здібності, щорічно про-
водимо змагання з радіотехнічних ви-
дів спорту. 

—  Військово-патріотичне виховання 
молоді завжди відігравало значну роль 
у суспільстві. Як справедливо зазначив 
відомий педагог Василь Сухомлинський, 
«не можна забувати, що особливо силь-
но і яскраво патріотичні почуття й пе-
реконання виражаються у силі духу, у 
волі людській тоді, коли Батьківщина 
в небезпеці, в годину найтяжчих випро-
бувань». Напевно, ці слова є на сьогодні 
особливо актуальними?

— Безперечно, а реалії сьогодення 
визначають пріоритетні напрями роботи 
з військово-патріотичного виховання мо-
лоді. У нас є, про що вже говорив, тісна 
співпраця з районним військкоматом, 
залучаємо до національно-патріотич-
ного виховання молоді представників 
старшого покоління. Щиру вдячність 
хочу висловити активістам районної 
організації ТСОУ, ветеранам міліції Ми-
хайлові Юревичу, Ігорю Сімківу, Миколі 
Павлюку. Загалом, ми постійно співп-
рацюємо як з районною, так і місцевою 
владою. Варто сказати, що за рахунок 
бюджетних коштів пройшли навчання 
на курсах підготовки водіїв двоє учас-
ників АТО. Вже проводиться відповідна 
підготовча робота в школах з тим, щоб 
старшокласники змогли по двохрічній 
навчальній програмі отримати робітни-
чу професію водія.

Розмову вів І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Про справи

Майстер виробничого навчання Володимир Сворак

Тисменицький спортивно-технічний клуб 
Товариства сприяння обороні України 

проводить набір на курси з підготовки водіїв 
категорії А, В, С1, С та з перепідготовки водіїв Д, СЕ.

Бажаючих навчатися чекаємо за адресою: 
м. Тисмениця, вул. Вільшанецька, 66. Тел.: 2-12-34.

Франківськ 
два тижні відзначатиме 

свій майже ювілей
У травні обласний центр Прикарпаття традиційно святкує свій «день» наро-
дження, і в один день така велика оказія, звичайно ж, не вкладається. А да-
тою уродин офіційно визнане 7 травня. Цього року містові виповнюється 355 
(від часу надання Магдебурзького права). У програму відзначення включили 
чотири фестивалі різних масштабів та ще багато заходів.

Розпочинається весняне дійство в 
місті 29 квітня з християнського фести-
валю «Вгору серця» (читайте інформа-
цію в минулому номері), організованого 
церквою та віруючими, одначе включе-
ного в афішу під «шапкою» «Івано-Фран-
ківська міська рада. Програма святку-
вання 355 річниці міста Івано-Франків-
ська». Який стосунок має міськвиконком 
до цього фесту — не знати. Але Бог їм, 
тим чиновникам, суддя…

П’ятого травня відкривається дру-
гий Міжнародний мистецький фестиваль 
країн Карпатського регіону «Карпатський 
простір». Учасниками його будуть колек-
тиви та окремі митці з Австрії, Молдо-
ви, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, 
Угорщини і України. В якості «некарпат-
ських» гостей запрошені Азербайджан, 
Естонія, Грузія і Литва. Розпочнеться 
фест у модній нині формі флешмобу: по 
всьому «Франковому» місту, починаю-
чи з 12-ї години, одночасно на радіо, у 
школах, вишах, державних установах 
та організаціях, на вокзалі, у музеях та 
виставкових залах декламуватимуть 

поетичні рядки Івана Франка. Того ж ве-
чора на Вічевому майдані відбудеться 
концерт за участю гурту «ВВ» з Олегом 
Скрипкою та НАОНІ-оркестру, а 6 травня 
тут виступатимуть «Мандри». Фестиваль 
включає також концерт зарубіжних та 
вітчизняних фольклорних колективів, 
виступи артистів столичної оперети, кі-
нопокази, фотовиставки, майстеркласи 
з декоративно-ужиткового мистецтва та 
інше. Завершиться він 7 травня, і кон-
церт під відкритим небом Тіни Кароль 
стане нічною крапкою фестивалю «Кар-
патський простір-2017».

Того ж таки 7 травня в Івано-Фран-
ківську на вул. Незалежності (пішохід-
на частина навпроти стоматкорпусу) 
відбудеться V міський фестиваль «Ве-
сільні візерунки» для подружніх пар, які 
одружуються на День міста. Учасників 
«колективного весілля» вітатиме з їх 
святом мер Івано-Франківська Руслан 
Марцінків.

Фестивальну естафету підхопить 
програма «Івано-Франківськ — місто для 
життя». Виставки, музика в тролейбусах, 

різножанрові концерти, конкурс «Квітучі 
квартали» — усе це триватиме з 5-го по 
9-е травня. Скажімо, якщо ви 7-го буде-
те в обласному центрі, то ввечері реко-
мендуємо мігрувати між Площею ринок 
(о 18.00 розпочнеться виступ франків-
ського фолк-джазового гурту «Брацарі», 
продовжить концерт відомий київський 
дует B&B Project), Вічевим майданом та 
сценою на міському озері (плануєть-
ся великий рок-концерт з дискотекою 
та лазерним шоу). А ще того ж дня в 
Парку культури та відпочинку о 16.00 
народиться новий франківський фес-
тиваль — «Мелодії парку». Усі мелодії, 
очевидно, має заглушити о 22-й годині 
в центрі міста «Нічне кування» — шоу 
ковалів, якому додасть яскравості ла-
зерний перформанс.

До програми святкування уродин 
Івано-Франківська включено і багато 
спортивних змагань. Та насправді ви-
довищним заповідається відкриття мо-
тосезону. Стартує він об 11 годині 13 
травня на вулиці Василіянок — звідси 
ревуча, ефектна колона байкерів руха-
тиметься через місто і виїде з нього ву-
лицею Галицькою.

Загалом щодо свята слід сказати: 
до нього долучилася маса людей, орга-
нізацій. І тому кожен гість чи мешканець 
центру Прикарпаття добере собі акцію 
(може, й не одну) до смаку. Варто уже за-
раз шукати на стовпах і парканах Івано-
Франківська афіші з переліком заходів 
і планувати собі культурний відпочинок 
на ближчі дні.

Вероніка ЗАНИК

Партія «Воля» 
об’єдналася 

з «Рухом нових сил»
Дві нові демократичні, реформаторські політичні сили — «Воля» та «Рух но-
вих сил» Михайла Саакашвілі — мають спільні ідеологічні цінності та бажання 
змінювати країну на краще. Окремо молоді політичні сили не в змозі проти-
стояти старій корумпованій олігархічній системі, яка впродовж 25 років гра-
бувала Україну. Досягти зламу цієї системи та реальних змін в країні можна 
лише спільними зусиллями, тому нещодавно обидві партії під Верховною Ра-
дою оголосили про об’єднання та закликали приєднуватись усі прогресивні 
реформаторські сили.

«Ми виконуємо волю українців: згур-
туватися навколо перемоги і розвитку 
України. Впевнені, що реальні зміни в 
цій країні зможуть зробити тільки нові 
люди. «Воля» має спільні ідеологічні цін-
ності, спільне бачення із «Рухом нових 
сил», а що найважливіше — спосіб, як 
це все втілити, — зазначив народний 
депутат Юрій Дерев’янко. — Ми не ма-
ємо часу, щоби чекати і зволікати, що-

би торгуватися з олігархами та повіль-
но боротися з системою. Ми повинні це 
робити швидко і рішуче. І тоді Україна 
стане лідером темпів розвитку в Євро-
пі, або ж ми маємо величезний ризик 
втратити Україну».

Як повідомив Дерев’янко, «Рух но-
вих сил» та «Воля» проаналізували прин-
ципи один одного, обговорили їх зі сво-
їми активістами, депутатами, головами 
міст та сіл з різних регіонів і вирішили 
створити платформу для об’єднання.

«Ця платформа, політична сила на-
зиватиметься «Рух нових сил». Вона має 
об’єднати й інші політсили та громадські 
організації зі схожими принципами: бо-
ротьба за антикорупційне законодав-
ство, новий закон про вибори, який не 
продукує корупцію і олігархізм, переза-
вантаження ЦВК, реальні реформи тощо, 
та спільно втілювати ідеї Майдану», — 
каже Ю. Дерев’янко.

«”Рух нових сил” — це не просто черго-
ва політична партія, це — об’єднання різних 
політичних сил, громадсько-політичних ру-
хів, громадських активістів, які повністю 
готові зараз взяти на себе відповідаль-
ність за те, що буде відбуватися в нашій 
країні. Ми відповідальності не боїмося ще 
з Майдану. Нас цікавить зміна політичної 
влади в цій країні. Нас цікавить прихід но-
вого покоління українців до влади і роз-
будова країни», — зазначила очільниця 
фракції «Воля» в облраді Ольга Галабала.

За словами Ю. Дерев’янка, зараз 
при владі клептократи — люди, які діс-
тались до влади і під хорошими гас-
лами роблять те, що і їх попередники. 
Альтернативою цьому може стати «Рух 
нових сил».

«”Рух нових сил” об’єднує активних 
людей, не зіпсутих політичними «дого-
ворняками», та третього президента 
Грузії, який продемонстрував наявність 
політичної волі і власним досвідом по-
казав, як завдяки якісним реформам 
можна розвинути країну», — пояснив 
Ю. Дерев’янко.

М. Саакашвілі наголосив, що коли в 
парламент прийде більшість, яка пред-
ставлятиме справжні інтереси України, 
можна буде за перший тиждень зняти 
депутатську недоторканість та ухвалити 
закони про антикорупційні суди.

«А пересадити і засудити всіх, ко-
го потрібно, можна максимум за шість 
місяців. При цьому масштабне еконо-
мічне зростання можна забезпечити 
максимум за рік. Це все можна зро-
бити за наявності волі», — перекона-
ний Саакашвілі.

В партії «Рух нових сил» не буде вож-
дизму, керівним органом є Рада партії, 
до якої сьогодні входять М. Саакашві-
лі, Давид Саквалерідзе, Ю. Дерев’янко 
та О. Галабала, але вона може розши-
рюватись.

Усі члени об’єднання підпису-
ватимуть Декларацію відповідності 
членства в «Русі нових сил». Доку-
мент передбачає, що в «Русі нових 
сил» не буде:

— людей, які були в Партії регіо-
нів, Комуністичній партії, Опозиційному 
блоці, які зараз є у «Відродженні», «Волі 
народу» та інших силах, що об’єднують 
представників старої системи;

— жодної людини, яка була поміч-
ником цих людей чи була дотична до 
розбудови старого режиму;

— жодної людини, що не відповідає 
критеріям люстрації, які зазначені в за-
коні про очищення влади;

— «стовпів» режиму Януковича;
— жодного чиновника, який не може 

довести свої статки і їхнє походження;
— людей, які приходять в політику, 

щоб красти;
— людей, які вчиняли кримінальні 

злочини та були учасниками корупцій-
них скандалів.

Соломія ХРЕПТИК
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Таємниці старої братковецької церкви
Тридцятого жовтня минулого року брат-
ковецька сільська громада разом з вели-
кою кількістю запрошених гостей урочис-
то відзначила храмове свято Преподобної 
Параскеви. Відбулось урочисте освячення 
відновленої старої церкви Преподобної 
Параскеви, якій цього року виповнилось 
170. Згідно з архівними документами, 
церква була побудована за кошти сіль-
ської громади та освячена 1846 р. Освя-
чення відновленої старої церкви та Архіє-
рейську літургію в новозбудованому храмі 
очолив преосвященний владика Володи-
мир Війтишин, Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський у співслужінні восьми 
священиків та великої кількості мирян, 
які дуже пишаються своїми святинями, 
особливо старою церквою, яка пережила 
Першу та Другу світові війни. Тисячі брат-
ківчан були хрещені в цій святині, вінча-
лись і звідси ж вирушали в останню путь.

Горді ми з того, що в нашій церкві 
неодноразово бував митрополит Андрей 
Шептицький. Саме тут, у вівторок, 21 
листопада 1900 р., оприлюднили п’ятий 
пастирський лист митрополита Андрея 
«До моїх любих гуцулів» («Пастирський 
лист до вірних Косівського деканату, 
написаний у Братківцях, під Станисла-
вовом, даний у день св. Архістратига 
Михаїла р. Б. 1900»).

Священиком у Братковецькій па-
рафії на той час був високоосвічений 
о. Михайло Вальницький, майбутній 
ректор Станиславівської духовної се-
мінарії, якого з Андреєм Шептицьким 
пов’язували дружні стосунки.

Святкування розпочалося зранку, 
після приїзду Андрея Шептицького з 
його духівником о. Михаїлом. На мі-
сію прибула велика кількість мирян з 
довколишніх сіл. Святкування розпо-
чалося з Архієрейської літургії, яку від-
правив Андрей Шептицький у співслу-
жінні зі священиками. Після зачитуван-
ня послання та невеликої перерви на 
відпочинок почалися місійні проповіді 

з одночасною сповіддю. Реколекційні 
розважання над Таїнствами Божими 
тривали й після вечірні, яку дуже лю-
бив владика Андрей. Продовжувалася 
сповідь, бо каянників було багато. То-
му перебування Андрея Шептицького 
затяглося до пізнього вечора.

У всі часи братківчани тягнулися 

до своєї святині, в нелег-
кі часи вона ставала при-
хистком для парафіян. Тому 
й не дивно, що під час на-
цистської окупації в церкві 
була облаштована криївка. 
Знаходилась вона в святи-
лищі. Щоб потрапити в кри-
ївку, потрібно було зайти в 
паламарку, а потім через 
двері перейти в святили-
ще. В задній стінці престо-
лу був потаємний вхід: все-
редині престолу, в підлозі, 
відкривалась дека — вхід 
у криївку.

Виявлена  вона  бу -
ла вкінці 1970-х років — 
якраз  тоді  виникла  по-
треба встановити новий 
престол та настелити но-
ву підлогу в святилищі. 
Роботу виконували сіль-

ські майстри: Василь Ількович Геть-
ман (1904-1985), Михайло Іванович 
Гап’як (1912-1986), Юрій Васильович 
Мельникович (1913-1998). Під час 
проведення робіт вони наткнулися 
на криївку, а в ній знайшли синьо-
жовтий прапор. Та зважаючи, які мо-
гли бути наслідки, прапор надійно 

заховали (на жаль, до наших днів він 
не зберігся). Роботу було завершено, 
а про криївку майстри до певного 
часу нікому нічого не розповідали.

Вдруге криївку виявили у вересні 
минулого року коли виникла потреба 
повної заміни підлоги в святилищі. 
Ремонтні роботи проводились в рам-
ках підготовки храму до 170-річного 
ювілею з часу відкриття і освячення. 
Місце, де знаходилась криївка, обсте-
жили та провели фотофіксацію. При-
нагідно згадаємо, що в кінці 1980-х 
років під час реконструкції входу до 
церкви з західної сторони в подвій-
ній стіні храму знайшли старовинний 
церковний архів. Частину архівних да-
них використав Іван Гетьман при на-
писанні «Історії села Братківці». Ре-
шта матеріалів чекають подальшого 
дослідження.

Ярослав ГАП’ЯК

  До 75-РІЧЧЯ УПА

Воєнні дороги 
всюдисущого «Комара»
В історії визвольних змагань було чимало рядових вояків, про яких нині відо-
мо більше, аніж лише псевдо чи скупі біографічні дані на кілька речень. Ак-
тивна життєва позиція цих людей спонукала їх до написання спогадів, звітів, 
з яких нам тепер відомо про їх бойове життя. До таких повстанців належить 
уродженець с. Тязева Тисменицького району Микола Литвинець, відомий у 
повстанських колах під псевдом «Комар».

Він народився 22 травня 1923 р. в сім’ї 
рільника Костянтина Литвинця. В ранньо-
му дитинстві залишився круглим сиротою: 
коли йому було два роки, померла його 
мама, а чотири — батько. Вісім років ви-
ховували хлопця рідні сестри і брат Мико-
ла, який загинув у 1939 році на польсько-
німецькій війні. Вчився у сільській школі, 
де закінчив п’ять класів. До приходу біль-
шовиків працював у рільництві. Пізніше 
влаштувався на роботу кондуктором на 
залізниці, щоб не працювати у колгоспі.

За німців вступив до поліції м. Ста-
ниславова, працював конюхом началь-
ника комендатури. Коли після проголо-
шення самостійної України у місті поча-
лися арешти, М. Литвинець повернувся 
додому. Згодом він вступив до оргкомен-
датури в Станиславові, у відділ, який за-
ймався охороною мостів, магазинів і т. 
ін. Тут працював до 20 червня 1943 року. 
За час своєї праці передав до ОУН через 
Василя Боднарчука (псевдо «Шуліка») з 
Тязева шість крісів, пістоль і амуніцію.

До 27 липня 1943 року М. Литвинець 
був удома, а тоді (знову через «Шуліку») 
пішов «у повному виряді» (спорядженні) 
до УПА на вишкіл у Космач. Там була ор-
ганізована підстаршинська школа «Чорні 
чорти». На вишколі він був три місяці. По 
вишколі дві чоти — 1-ша чота «Славка» і 
2-га чота «Юрка» — та сотенний «Благий» 
відійшли в Чорний ліс (26. XI. 1943 р.). «Ко-
мар» був приділений до чоти «Славка» від-
ділу «Різуна». Від того часу служив в УПА, 
спочатку у курені «Різуна», а відтак — «Чор-
ноти», в сотні «Сапера», де був ройовим. 
Деякий час перебував у почоті «Чорноти».

П’ятого січня 1944 року курінь про-
ходив лікарську комісію й «Комара» та 
ще вісімнадцять стрільців відправили 
до польового шпиталю в Тязеві на ліку-
вання, яке тривало два місяці. Звідси він 
міг навідуватись додому. Згодом відділ 
розділили на дві частини, і М. Литвинець 
опинився у курені «Хмари», а коли той 
отримав поранення, то курінь очолив 
«Чорнота». Він мав кілька боїв з німцями 
і більшовиками. Зокрема, в с. Грабівка 
дві чоти «Різуна» вели п’ятигодинний 
бій з двохсотма червоними партизана-
ми. У цьому бою загинули два чотові 
— «Мороз» із с. Вовчинця та «Лісовий» 
із с. Селища. У 1944 році брав участь у 
бою на горі Лопата, звідки повстанці 
дійшли через Коломию аж до Космача. 
У курені «Чорноти» «Комар» перебував 
у ВПЖ (воєнно-польова жандармерія).

У серпні 1947 року М. Литвинець 
став учасником похідної групи, яка пря-
мувала до Чехії. Нею керували «Дзвін-
чук» і «Чорнота». Група пройшла через 

Карпати і 18 серпня 1947 року вийшла 
на кордон із Словаччиною.

До складу групи входили: командир 
«Дзвінчук» — Іван Бедейович з Микуличина, 
його заступник курінний «Чорнота» — Воло-
димир Чав’як з Тустані, стрільці: старший 
вістун «Явір» — Микола Ліско з Журавна, 
старший вістун «Юра» — Теодосій Бойко 
з-під Тернополя, старший вістун «Трясило» 
— Дмитро Шпільчак з Ямниці, старший ві-
стун «Комар» — М. Литвинець, вістун «Ви-
хор» — Євген Остапович з Єзуполя, стрі-
лець «Федь» — Федір з Нивочина, вістун 
«Комар» — Василь Кострубій з Саджави, 
старший вістун «Гайворон» — Микола Бо-
сович з Тязева (два останні із сотні «Соко-
ла»). Там, біля міста Тшебіча, чехи розбили 
відділ і М. Литвинець з другом «Вихором», 
не дочекавшись нікого в умовленому місці 
(біля м. Братислави вони чекали три дні) 
самотужки в грудні 1947 р. дісталися до 
Баварії. Перше село при кордоні в амери-
канській зоні було Нойрайхенау.

П’ятого грудня вони зголосилися 
до американців у м. Насау, а звідти 13 
грудня виїхали до Мюнхена. У цьому 
місті «Комар» зустрівся із провідни-
ком ОУН Степаном Бандерою. В Бава-
рії він закінчив шоферські курси. Піз-
ніше М. Литвинець отримав завдання 
повертатися назад у Карпати. У 1950 
році керівник Болехівського райпроводу 
ОУН «Барвінок» за завданням «Севера» 
мав забезпечувати супровід парашутис-
тів «Богдана» і кур’єрів мюнхенського 
центру «Пімсти» і «Комара». У 1951 році 
«Комар» перебував, як охоронець, коло 
«Хмеля», колишнього начальника шта-
бу військового округу «Говерла». Заги-
нув М. Литвинець 3 лютого 1951 року 
біля с. Ангелівка Долинського району.

Як бачимо, життєва доля Миколи Лит-
винця водила його близькими і далекими 
дорогами. Бував він і на Прикарпатті, і за 
кордоном. Звернемо увагу ще раз на той 
факт, що рідко кому із повстанців випа-
дала можливість зустрітися із самим Сте-
паном Бандерою. Як сирота, він завжди 
перебував під Божою опікою, а тому вихо-
див тривалий час живим і неушкодженим 
із різних ситуацій. Разом з тим, усе пере-
жите він зумів зафіксувати на папері. У 
Літописі УПА (т. 19) поміщена розповідь 
вістуна «Комара» про роки боротьби. За 
нею, а також за іншими джерелами (зо-
крема й відомостями з електронного ар-
хіву визвольних змагань), ми і спробува-
ли відтворити його біографічний портрет. 
На жаль, світлини М. Литвинця у Тязеві 
ми не знайшли.

Іван ДРАБЧУК, історик-краєзнавецьПлан-схема церкви

Місце загибелі 
полковника УПА 
зустріло снігом

На провідну неділю відбулось вшанування пам’яті командира УПА-Захід, кра-
йового провідника ОУН Карпатського краю, члена Проводу ОУН, Генерально-
го судді ОУН, заступника командира УПА, лицаря Срібного Хреста Бойової 
Заслуги 1-класу полковника «Шелеста» — Василя Дмитровича Сидора, його 
дружини Надії Романів — «Наталки», «Тирси», крайового архіваріуса та чо-
тирьох повстанців, які загинули 14 (17) квітня 1949 року в урочищі «Яла» на 
горі Яйко, біля с. Осмолода Рожнятівського району.

Захід розпочався богослужінням у 
церкві Покрови Пресвятої Богородиці на 
дачі митрополита Андрея Шептицького 
у Підлютому. Службу Божу відправив о. 
Василь Філіпович. Після невеликого пе-
рекусу група вирушила до гори Яйко. Не 

зважаючи на холодну погоду, снігопад та 
на переважно літній вік учасників акції, 
вони півгодини піднімалася засніженою 
стежкою до місця загибелі повстанців.

Панахиду за упокій душ загиблих 
відправив о. Василь Філіпович. На віче 

священик зазначив, що повстанці захи-
щали свій край, свою землю і вмирали 

з Богом на вустах. А голова Рожнятів-
ської районної станиці ОУН-УПА Роман 
Корінь зауважив у своєму виступі, що 
в таких заходах мало мешканців краю 
бере участь, особливо мало молоді. Го-
лова Всеукраїнського братства ОУН-УПА 
Богдан Борович розповів присутнім про 
вклад полковника «Шелеста» у націо-
нально-визвольний рух 1940-50-х років 
нашого народу. Заступник голови Рож-
нятівської районної ради Олег Понайда 
у своєму виступі підкреслив про велике 
національно-патріотичне значення УПА 
за встановлення Української самостійної 
соборної держави, а також на сучасному 
етапі її становлення. Голова ОУН-УПА 
Карпатського краю Роман Гривінський 
сказав, що ми маємо вшановувати своїх 
героїв і такими заходами проводити на-
ціонально-патріотичне виховання укра-
їнців. Як ми бачимо тут серед нас дуже 
мало молоді, хочеться закинути докір 

освітянам (обласним та районним), які 
недопрацьовують... Голова громадської 
організації «Івано-Франківська обласна 
організація «Чорний Ліс» Іван Жирик у 
своєму виступі підкреслив, що полков-
ник «Шелест» — Василь Сидор з дружи-
ною та побратимами загинули недарем-
но, адже на їх подвигах вчаться і вирос-
ли сучасні герої.

Голова Стрийської міськрайонної 
станиці ОУН-УПА Степан Мартинів роз-
повів учасникам заходу, як вшановують 
свого славного земляка командира УПА-
Захід полковника «Шелеста».

У заході взяли участь представни-
ки, ветерани ОУН-УПА Стрийщини, ве-
терани ОУН-УПА нашої області, члени 
ГО «ІФ ОО «Чорний Ліс», громадськість 
області, Тисменицька районна станиця 
УПА на чолі з головою Петром Галигою.

Іван ЧОРНОЛІСЬКИЙ
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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:

ФАРМУСА Руслана Романовича, 
2.05.1981 р. н., провідного спеціаліс-
та районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, депутата ра-
йонної ради;

ПІДЛУЦЬКОГО Василя Євгеновича, 
4.05.1959 р. н., голову правління ВАТ 
«Сільгоспхімія»;

БУРАЧКА Володимира Васильови-
ча, 4.05.1976 р. н., сільського голову 
села Підлужжя;

СКОРОПАДА Тараса Ярославо-
вича, 5.05.1959 р. н., головного ліка-
ря Лисецької центральної районної 
лікарні;

ІВАНЕНКА Миколу Івановича, 
5.05.1957 р. н., депутата районної ради;

КАЧУРА Сергія Васильовича, 
5.05.1979 р. н., голову фермерського 
господарства «Качур В.І.» (с. Братківці).

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

Правління та ввесь колектив Тисменицького районного споживчого то-
вариства поділяє біль непоправної втрати та висловлюють глибоке співчут-
тя бухгалтеру райспоживтовариства Марії Василівні Гавадзин з приводу тра-
гічної загибелі 

сина Івана.
На жаль словами важко загоїти на серці страшну рану від втрати рідної людини. 

Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.

Загублене свідоцтво про право власності на домоволодіння серія АВ № 
194843 за адресою: с. Підлісся, вул. І. Франка, 10, видане Підліською сільською 
радою 22.02.2007 р. на ім’я Боднар Степанія Василівна, вважати недійсним.

Втрачено державний акт Р1 №197068 від 29.07.2002 р. «Про виділення зе-
мельних часток паїв в натурі» на ім’я Сосновської Марії Михайлівни, в ур. «Луж-
ківці», площею 0.7219 га.

Колектив територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тисменицького району висловлює глибоке  співчуття со-
ціальному робітнику села  Угринів Галині Михайлівні Гуляй з приводу перед-
часної смерті 

чоловіка.
Нехай наші співчуття полегшать біль вашої втрати.

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 10.04.2017 № 60-р 
“Про використання коштів з фонду на виконання депутатських повноважень” 
профінансовано видатки Фонду на виконання депутатських повноважень 
згідно із заявами  депутатів районної ради:
Іваненка Миколи Івановича – в 

сумі 4 969 (чотири тисячі дев’ятсот 
шістдесят дев’ять) гривень 00 копі-
йок для надання матеріальної допо-
моги на лікування жителю  с. Майдан 
Пицку  Михайлу  Олексійовичу  та 
в  сумі  2  485 (дві тисячі чотириста 
вісімдесят п’ять) гривень 00 копійок 
для надання матеріальної допомоги 

на лікування жительці  с. Майдан Бо-
бик Галині Миколаївні.

Мельник Оксани Михайлівни – в су-
мі 2 000 (дві тисячі) гривень 00 копійок 
для надання матеріальної допомоги на 
лікування жительці с. Братківці Андру-
сяк Наталії  Петрівні.

Тисменицька районна рада

Подяка 
Велике спасибі депутатові Івано-Франківської обласної ради, заступникові 

керівника апарату Тисменицької районної ради Михайлові Королику, його друзям, 
виконкому Тязівської сільської ради за надану вагому грошову допомогу на ліку-
вання важкохворого Богдана Ткачівського. 

Окрема подяка пароху села Тязів о. Дмитру, членам церковного комітету за збір 
коштів на лікування Богдана. Дякуємо жителям сіл Тязів та Павлівка, які не були 
байдужими до наших проблем, і зібрали значну суму грошей для хворого. Всім тим, 
хто відгукнувся на чуже горе. Бажаємо вам міцного здоров’я та всіляких гараздів. 

Сім’я ТКАЧІВСЬКИХ та КОГУЧІВ 

Реалізація Закону України «Про санкції» 
Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, ре-
гулюються Конституцією України, Законом України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 
(далі — Закон про реєстрацію) та нормативно-правовими актами, прийнятими 
відповідно до цього Закону.

З метою реалізації Закону України 
«Про санкції» (далі — Закон про санкції) 
Порядком державної реєстрації юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, що не ма-
ють статусу юридичної особи, затвер-
дженим наказом Міністерства юстиції 
України від 09.02.2016 № 359/5, та за-
реєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 09.02.2016 за № 200/28330 (зі 
змінами) (далі — Порядок) передбаче-

но, що у разі проведення державної ре-
єстрації, пов’язаної зі збільшенням роз-
міру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, 
юридична особа, учасником якої є нере-
зидент або іноземна держава, володіє 10 і 
більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною осо-
бою чи її діяльність, державний реєстра-
тор обов’язково встановлює наявність/

відсутність персональних санкцій відпо-
відно до Закону «Про санкції», рішення 
про застосування яких прийняте Радою 
національної безпеки і оборони України та 
введено в дію указом Президента Украї-
ни (положення абзацу другого пункту 12 
розділу II Порядку).

Враховуючи зазначене, у разі вста-
новлення факту застосування до фізич-
них або юридичних осіб, що звернулися 
для відповідної реєстраційної дії, санк-
цій, передбачених пунктом 16 статті 4 
Закону «Про санкції», суб’єкт державної 
реєстрації відмовляє у вчиненні дер-
жавної реєстрації відповідно до пункту 
5 частини першої статті 28 Закону «Про 
реєстрацію».

Подяка
Колектив Клузівської сільської ради і церковний комітет с. Клузів висловлю-

ють сердечну вдячність голові правління ПАТ «Івано-Франківськцемент» Миколі 
Федоровичу Круцю та директорові ДП «Ямниця» Ігореві Володимировичу Підгай-
ному за подарунки до Великодніх свят для мешканців села. Нехай Господь віддя-
чить вам сторицею за благочинність і дарує вам та вашим родинам злагоду, до-
бро, достаток, успіх і здоров’я.

Боксерський турнір Петра Мицика
Четвертого-п’ятого травня в Івано-Франківському коледжі фізичного вихо-
вання відбудеться XIІІ Міжнародний турнір з боксу пам’яті Петра Мицика.

Незважаючи на суспільно-політичну 
ситуацію в країні, його організатори, серед 
котрих Тисменицька районна федерація 
боксу, Тисменицька районна державна ад-
міністрація та районна рада за підтримки 
когорти спонсорів та меценатів, вважа-

ють своїм обов’язком вшанувати пам’ять 
прекрасної людини, товариша, майстра 
спорту, життя котрого обірвалося під час 
автокатастрофи.  

Запрошуємо усіх шанувальників 
цього виду спорту переглянути змістов-

ні поєдинки за участю збірних команд 
різних регіонів України та зарубіжжя. 

Офіційне відкриття змагань у чет-
вер, четвертого травня, о 17.30, якому 
передуватимуть попередні бої. Наступно-
го дня, п’ятого травня, на боксерському 
рингу манежу коледжу фізвиховання усіх 
чекають захоплюючі фінальні сутички 
наймайстерніших. Початок боїв о 10.00.

Травневі вакації
Перший травневий день зустрічає нас святом – Днем міжнародної солідар-

ності трудящих, у зв’язку з чим на українців чекають два вихідних – 1 і 2 травня. 
Оскільки ці дні припадають на понеділок і вівторок, вихідні триватимуть аж чоти-
ри дні: з 29 квітня по 2 травня включно.

Наступні вихідні у травні очікують нас напередодні 9 травня. Також Кабінетом 
Міністрів України рекомендовано організаціям і підприємствам з п’ятиденним ро-
бочим тижнем (з вихідними в суботу та неділю) зробити вихідним днем 8 травня, 
відпрацювавши його у суботу, 13 травня. З цього слідує, що другий цикл святкових 
днів травня триватиме також чотири дні: з 6 по 9 травня включно.

Чудових та плідних травневих вакацій!

Втрачений державний акт на 
право власності на земельну ді-
лянку серія ЯМ № 561581 зареє-
стрований за № 262580001005588 
від 25.12.2012 р. на території Ста-
ролисецької сільської ради на ім’я 
Данилюк Віктор Михайлович, вва-
жати недійсним.

Час великого єврейського паломництва 
до Тисмениці ще не відомий

Небувало велика група представни-
ків єврейських общин ортодоксального 
юдейського віросповідання Прикарпат-
тя, Нью-Йорка, Єрусалима й Тель-Авіву 
прибула днями до Тисмениці. Вони стали 
гостями сесії міської ради. Серед євреїв 
були і нащадки равина Якоба Капела Ха-
сида, чию могилу виявили в Тисмениці. 
Делегати принесли в сесійну залу лист-
подяку мешканцям міста за збереження 
їхнього давнього кладовища.

За словами євреїв, вони планують 
велике паломництво до Тисмениці як 
тільки на місці поховання равина буде 
встановлено каплицю. Якоб Хасид є ді-
дом відомого серед юдеїв-ортодоксів 
равина Нахмана з Брацлава, чия моги-
ла в Умані стала місцем масових єврей-

ських паломництв. У Тисмениці ж мемо-
ріал планують встановити поблизу рин-
ку, недалеко від колишнього цвинтаря, 
зруйнованого в 1945 році під час війни, 
як до речі і могила уманського раббі На-
хмана. Дата зведення меморіалу Якобу 
Хасиду поки що не призначена.

А історія навколо могили його внука  
схожа на детектив. Після зруйнування у 
Другу світову, поховання відновили ли-
ше за часів незалежної України. У 1991 
р. указом Президента України місце за-
хоронення рабі Нахмана отримало ста-
тус історико-культурного центру. Брац-
лавські хасиди (їх в селищі Брацлав на 
Уманщині власне й заснував цей равин) 
викупили землю, де розташовувалася 
могила вчителя. У січні 1993 р. під час 

своєї поїздки в Єрусалим Леонід Крав-
чук дав згоду на перенесення залишків 
Нахмана в Єрусалим. Але проти цього 
виступили лідери брацлавських хасидів, 
бо це суперечило волі покійного. У 1993 
р. двоє ізраїльських хасидів вчинили 
спробу викрадення останків Нахмана 
для перезахоронення, але їм перешко-
дила українська міліція. Нині на Рош 
Гашана, юдейський Новий рік, тисячі 
брацлавських хасидів приїжджають на 
могилу «цадика» (праведного). У 2015 р. 
їх було до 30 тисяч, 2016 року — більше 
31 тисячі. Тож відновлення могили його 
діда може спричинитися до унікального 
напливу юдеїв.

Наш кор.

Творча зустріч зі Степаном Процюком
20 квітня у бібліотеці Ямницького НВК відбулася творча зустріч з відомим 
сучасним прозаїком, поетом, есеїстом, кандидатом філологічних наук – Сте-
паном Процюком. 

Письменник викладає сучасну укра-
їнську літературу в Прикарпатському 
національному університеті ім. В. Сте-
фаника. Директор НВК Наталія Винник 
з гордістю представила учнівському та 
педагогічному колективу письменни-
ка-інтелектуала. А ініціатор та безпо-
середній організатор події, вчитель-фі-
лолог Ямницького НВК Тетяна Лінійчук 
коротко розповіла найвідоміші факти з 
біографії свого викладача та запропо-
нувала провести творчу зустріч у формі 
бесіди. Вона також запросила до участі 
в спілкуванні старшокласників із сусід-
нього Тязева. Степан Процюк найбільше 
зосередив увагу юних читачів на двох 
повістях — «Варвари» і «Полянами та 
хмарочосами», про які розповів більш 
детально. Старшокласники Ямниці й Тя-
зева запитували «золотого письменни-
ка України» про перші книги та недо-
писані романи, цікавилися джерелами 

натхнення та улюбленими авторами, 
зосереджено слухали відверті розпо-
віді неординарного гостя. Час зустрічі в 

затишній ямницькій бібліотеці промай-
нув швидко, а школярі залишились під 
великим враженням від знайомства з 
франківським письменником, уже до-
бре знаним по всій Україні.

Наталія КОРОЛЕВИЧ

Дитяча інформаційна ліга «Сузір’я» співчуває наставнику й товаришеві 
об’єднання Володимирові Дмитровичу Струку з приводу смерті батька

Дмитра Онуфрійовича Струка.
Нехай Бог упокоїть його душу з миром в місці світлому, де праведники 

спочивають.

Журналісти Тисмениччини висловлюють сердечні співчуття колезі, Воло-
димиру Дмитровичу Струку з приводу важкої втрати — смерті батька

Дмитра Онуфрійовича Струка.
Розділяємо Ваш смуток. Нехай наша підтримка полегшить Ваш біль.
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  З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 

Переможці ІІ етапу Дитячої Ліги
Юні пінг-поністи Прикарпаття 
минулої суботи у спортивному 
комплексі Івано-Франківського 
національного технічного уні-
верситету нафти і газу демон-
стрували за тенісними столами 
спортивні навички на Клубному 
чемпіонаті області з настільно-
го тенісу Дитяча Ліга. 

Маючи гідних суперників із Ро-
гатинських СДЮСШОР та ДЮСШ об-
ласної ради, спортивних шкіл Калу-
щини, Богородчанщини, Косівщини 
та Коломийщини, покращили свої 
результати на другому етапі Дитячої Ліги вихованці Тисменицької дитячо-юнаць-
кої спортивної школи. 

Якщо у першому раунді, який проходив у лютому, вихованці тренера Віталія 
Савчука Назарій Данилюк та Любомир Шешурак, показали третій результат. То за-
вдяки наполегливим тренуванням минулої суботи обіграли своїх однолітків у віко-
вій категорії 2002 року народження та заслужено стали чемпіонами. 

Попереду в юних пінг-поністів  ще два раунди Клубного чемпіонату, по завер-
шенні яких і визначаться лідери загальнокомандного заліку. Переконані, що наш 
дует і надалі прославить спортивну школу, а  заразом район на обласному рівні. 

Тисменицькі «атланти» 
підкорюють «олімп»

22 квітня Івано-
Франківськ вко-
тре прийняв Від-
критий Чемпіонат 
ВПА Західної Укра-
їни із жиму штанги 
лежачи та багато-
повторного жиму.

Серед чисельного 
зібрання найсильніших 
спортсменів вже п’ятого 
за ліком чемпіонату по-
мітними були представ-
ники спортивного клубу 
«Атлант» міста Тисмени-
ця, які і зараз підкорили 
найвищі спортивні вер-
шини. 

Тендітна Діана Лабенська зайняла перше місце у віковій групі Open, власна 
вага 61,3 кг, дивізіон RAW AMATEUR, підкоривши штангу вагою 60 кг.

Чемпіоном у ваговій категорії до 125 кг, вікова група Open, дивізіон RAW AMATEUR 
із результатом у жимі 185 кг став ще один тисменицький «атлант» Михайло Шпук. 

Хоча Володимир Галига молодший дебютував на представницьких змаганнях, 
однак одразу ж гідно представив тисменицьку школу паверліфтингу. Із результа-
том 30 кг у жимі юнак посів перше місце у своїй віковій групі Children 11-12, ваго-
ва категорія до 44 кг.

Успіх сина окрилив батька Володимира Галигу, відтак титулований спортсмен 
вкотре довів своє беззаперечне лідерство. Підкоривши штангу вагою 200 кг,  Во-
лодимир Галига у дивізіоні RAW PRO, вагова категорія до 90 кг, вікова група Open 
показав перший результат. Такі переконливі перемоги тисменицьких «атлантівців» 
вивели їх у командному заліку на третє місце.

СК «Атлант» висловлює подяку заводу мінеральних вод «Девайтіс» за спон-
сорську допомогу на змаганнях. 

Спорткалейдоскоп

Футбольна арена
Минулої неділі  аматори шкіряного м’яча скликали на футбольні арени со-
тні уболівальників, аби вони насолодилися наймасовішою грою під назвою 
«футбол». В той час як футболісти на раунд стали ближчими до омріяного 
чемпіонства. 

До уваги уболівальників пропонує-
мо результати виступів на районній та 
обласній аренах за результатами офі-
ційного сайту ФФУ. 

Чемпіонат району. 13 тур: «Колос» Брат-
ківці – «Стримба» Липівка (юнаки — 1:4; до-
рослі — 1:1); «Дружба» Драгомирчани — ФК 
«Радча» (1:3; 2:1);  «Сокіл» Чукалівка – «Ко-
зацький острів» Чорнолізці (4:3; 0:4); «Сокіл» 
Підлісся — «Ураган» Черніїв (23:0; 1:3); ФК 
«Клубівці» — «Авангард» Загвіздя (3:0; 1:1); 
ФК «Бистриця» Старий Лисець – вих.

Першість району. 11 тур: група А: 
ФК «Старі Кривотули» — «Фортуна» Бе-
резівка (0:4; 1:0); «Козацький Острів-2» 
Чорнолізці — ФК «Угринів» (0:3; 1:1); ФК 
«Марківці» — «Прикарпаття» Підлужжя 
(7:2; 1:1);  «Колос» Пшеничники – «Це-
гельник» Нові Кривотули (-:+; -:+).

Група Б: ФК «Вільшаниця» — «Інтер-
бур» Єзупіль (5:1; 2:1); ФК «Майдан» — 
«Оболонь» Милування (-:+; 1:3); ФК Тязів 
– «Сокіл» Угринів (-:+; -:+).

На обласній арені: І ліга. 15-й тур: «Кар-
пати» Б – «Вихор» – 2:3; 16: «Вихор» – «Бес-
кид» – 0:1; 17: «Гал-Вапно» – «Вихор» – 3:0. 
ІІ ліга: 15-ий тур: «Черемош» – «Сокіл» – 1:1; 
«Хутровик» — вихід. 16-ий тур: «Хутровик» 
– «Черемош» – 2:3; «Сокіл» – «Гуцульщина-
ДЮСШ» – 3:1. 17-ий тур: «Нептун-Покут-
тя» – «Сокіл» – 2:1; «Гуцульщина-ДЮСШ» 
– «Хутровик» – перен.

ДЮФЛІФО: U-14, U-16: 13-ий тур: Галиць-
ка ДЮСШ – Тисменицька ДЮСШ – 0:1, 1:2. 

Чемпіонат ДЮФЛІФО. U-18. 16-ий 
тур: «Бескид» — «Вихор» 0:5; 17: «Вихор» 
— «Гал-Вапно»  — 7:1; 18: «Карпати» К — 
«Вихор» —  1:2. 

Першість ДЮФЛІФО. Друга ліга. 16-
ий тур: «Хутровик» — «Черемош» — 5:0; 
«Сокіл» — «Гуцульщина-ДЮСШ» – 2:4. 
17-й тур: «Нептун-Покуття» Заболотів 
– «Сокіл» Павлівка – 2:2; «Гуцульщина-
ДЮСШ» Косів – «Хутровик» Тисмениця 
– перенесено.

Михайло Шпук, подружжя Лабенських: дружина Діана та співзасновник СК 
«Атлант» Володимир, спортивний дует родини Галиг  

Наставник Віталій Савчук із чемпіонами Назарієм 
Данилюком та Любомиром Шешураком

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА

Юні пожежники: 
кмітливі та вправні
Дев’ять загальноосвітніх навчальних закладів Тисмениччини делегували на 
районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, що від-
бувався 25 квітня у стінах та на території Тисменицької спеціалізованої за-
гальносвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих пред-
метів, найерудованіших та найвправніших школярів, аби ті на практиці проде-
монстрували засвоєні вміння з основ безпеки життєдіяльності, пропагували 
здоровий та активний спосіб життя серед однолітків. 

Зі свого боку безпосередні організа-
тори: відділ освіти районної державної 
адміністрації та районний відділ УДСНС 
в Івано-Франківській області започат-
кували захід ще й задля зацікавлення 

учнівської молоді почесною та водно-
час небезпечною професією пожежни-
ка. Тому у привітальній промові голо-
вний спеціаліст відділу освіти райдер-

жадміністрації Світлана Богак бажала 
учасникам успіхів та перемог, оскільки 
відзнаки: медалі та статуетки Ніки — 
богині перемоги – дістануться тільки 
трійці найвправніших, найоригінальні-
ших, найспритніших юних пожежників. 

Хоча захід проводився у формі 
фестивалю, де конкурсанти у «Візит-
ці» розповідали, оспівували та навіть 
хореографічними композиціями пред-
ставляли свої команди, а у «Домаш-

ньому завданні» ділилися із правила-
ми безпеки та надавали рекомендації 
щодо дій у різних надзвичайних ситу-
аціях у побуті, на воді, під час подо-

рожей тощо, однак вистачало і зма-
гань. Зокрема у конкурсі «Безпечна 
прогулянка» юнаків та дівчат з Ли-
сецького, Єзупільського, Марковець-
кого, Поберезького та Павлівського 
НВК, Тисменицької, Підпечерівської, 

Старолисецької, Черніївської ЗОШ І-ІІІ 
ст. виручала загартованість та фізична 
підготовка. Повправлялися команди 
і у навичках пожежників. 

За усім, що відбувалося в ході кон-

кусної програми, пильно стежила суд-
дівська колегія, до складу якої уві-
йшли фахівці районного відділу УДСНС 
в Івано-Франківській області, спеціа-

лісти й методисти відділу освіти ра-
йонної державної адміністрації.

Компетентне журі відзначило ви-
сокий рівень підготовки, позитивно 
відгукнулися судді про театральну та 
хореографічну майстерність, яскра-
вість образів, музичні здібності, кміт-
ливість та винахідливість у конкур-
сах «Візитка», «Домашнє завдання», 
«Плакат соціальної реклами». Згодом 
діти показали свої навички і знання 
в рятувальній та пожежній справах в 
конкурсі «Безпечна прогулянка», де 
в’язали вузли рятувальної мотузки, 
переправлялися по канаті. Справи-
лися юнаки із конкурсом «Влучний 
ствольщик», «стріляючи» з пожежного 
крана водою по мішеням.

За загальною сумою балів перше 
місце виборола команда Тисменицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Вогнеборці Підпечерівської 
школи стали другими, із третім резуль-
татом завершили свої виступи юні по-
жежники Чернієва. 

В’язання вузлів

Такою була реакція членів журі на дотепні виступи команди Тисменицької ЗОШ

Вікторина від команди «Червоний півень» Старолисецької ЗОШ Переправа по канаті вимагала фізичних зусиль

Майже пожежники
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Сілецькі гаївки — 
з покоління в покоління
На Великдень, 16 квітня, творчий колектив Будинку культури села Сілець 
влаштував для жителів театралізовані гаївки. Уже традиційно їх організовує 
художній керівник БК Галина Бибик. Учасниками свята стали самодіяльні ар-
тисти Будинку культури, жителі села, діти.

Минули роки — і перші учасники та-
ких виступів уже привели на гаївки сво-
їх дітей. Адже дуже важливо пам’ятати 
свої звичаї, зокрема гаївки, в яких згаду-
ється наше історичне минуле, скажімо 
«робота на пана» в «Кривому танці». І 
бабусі, що приходять на гаївки, згаду-
ють свою молодість, охоче розказують 
про давні часи внукам та правнукам. 
Переглядаючи фото і відео на сторінці 
Фейсбуку «Церкви Різдва Христового 
села Сілець», багато хто з тих, що нині 
живуть за кордоном чи в східних об-
ластях, повертаються до своїх джерел 
— святкового прославлення Бога, вес-

ни, свободи від панщини і разом з нами 
радіють Воскресінню.

Цього Великодня хоча вранці і було 
холодно, крапав дощ, який окропив на-
ші пасочки і парафіян церкви, а уже до 
фольклорного свята небо прояснилося. 
Тож гарно одягнені у сілецький стрій ді-
ти з радістю водили гаївки. А фото ще 
довго будуть радувати нас згадкою про 

день, коли пісня і щире слово розганяє 
хмари і зігріває серця. Забави є тією 
віддушиною, що дозволяють сільським 
ґаздам і ґаздиням, добродіям і добро-
дійкам, чесному дівоцтву і славному па-
рубоцтву зібратися біля церкви, забути 
про всі буденні клопоти та насолодитися 
радістю весни і Воскресіння Христово-
го. І мелодії гаївок «Зеленії огірочки», 
«Ми кривого танцю йдемо», «Ми голубку 
ізловили», «Чому, Ганю, не танцюєш?», 
«Ой ти, старий діду, чому ся не жениш?», 
«Зельман», «По широкім Дунаю» та ще 
багато інших дитячих хороводів довго-
довго бринітимуть в сільчан.

Надія ШИДИВАР 

Хресна дорога очима дітей
Недавно усі християни відсвяткували світлий празник Воскресіння Господ-
нього. Йому передував Великий піст. Це час, коли кожен вірянин має мож-
ливість серйозно задуматися і щось змінити у своєму житті. Ми відвідуємо 
Хресні дороги і співпереживаємо Ісусові Христові, роздумуємо і молимося. У 
середу, 12 квітня, у церкві Івана Хрестителя в селі Загвіздя відбулася Хресна 
дорога нового формату. Її провели діти, учні 10-го, 4-х та 3-А класів.

Автором ідеї є отець Іван Мислюк, а 
допомогли її втілити учителі Загвіздян-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів: Марія Калаку-
ра, Світлана Гордюк та Ірина Середюк.

«Дорого Хресна, пресвята! Яка ж 
важка ти, непроста! По цій дорозі всі 
ми йдем і хрест життєвий свій несем…» 
Слова 14 стацій по-особливому луна-
ли з вуст старшокласників, а молодші 
школярі трепетно доповнювали їх сво-
їми віршами. Якось мимоволі спало на 

думку, що «з вуст дитини можна почу-
ти істину». Діти озвучували зрозумілі 
усім ідеї, які легко усвідомити. Тому ця 
Хресна дорога видалася надзвичайно 
повчальною і залишила слід в душах 
усіх присутніх. «Прийми поклін, Ісусе 
милий, за доброту Твою до нас, за те, 
що додаєш нам сили в такий трудний, 
нелегкий час…»

Тетяна ГУЛЯК

Узинська гаївка звучала 
і в Коломиї

17 квітня до узинської церкви Успіння Пресвятої Богородиці на святкове Бо-
гослужіння зійшлися парафіяни усього села. Але й після закінчення літургії 
узинчани не розходилися по домівках. Їх зібрали на храмовому подвір’ї за-
бави під назвою «Котилася писаночка».

Залунали над селом традиційні ве-
ликодні гаївки у виконанні школярів та 
дорослих аматорів сцени. Молодших 
учнів місцевої школи організувала на 
свято керівник літературно-драматич-
ного гуртка Марія Бойко, а старшоклас-
ників зібрала на гаївки активіст села 
Анна-Марія Швець. Участь взяв і народ-
ний аматорський фольклорний колек-
тив «Горицвіт» (художній керівник Марія 
Борковська). Як звикле, до організації 
художньої самодіяльності доклалася 
й директор Будинку культури Зорина 
Швець. Співали «Накопала кореня», 
«Ми гаївку провели», «Коло річки, коло 
броду», «Огірочки». Діти інсценізували 
сценки «Великодній кошик» і «Велико-
дні клопоти». Село Узин, де традиції й 

звичаї плекають з особливою любов’ю, 
завжди тішило своїм фольклором, який 
артисти дарують публіці не лише в райо-
ні, а й далеко за його межами.

А через декілька днів ці гаївки зву-
чали на центральній площі Коломиї, біля 
найбільшої в Україні писанки. Народний 
аматорський фольклорно-етнографічний 
колектив «Горицвіт» Будинку культури 
с. Узин 22 квітня взяв участь у Х Всеук-
раїнському відкритому фольклорному 
фестивалі «Писанка» та у встановленні 
рекорду України масового і одночасного 
виконання гаївок тисячею вокалістів. З 
фестивалю узинський колектив повер-
нувся з дипломом.

Зорина ШВЕЦЬ

Чорнолізькі 
Великодні забави 
У квітні природа оживає по-справжньому: настає весна. 
Світ радіє пробудженню життя. Люди готують пасхаль-
ні кошики, писанки та паски, збираються до церкви на 
Великодню літургію. Опісля якої з церковних дзвіниць 
лунають голосні та мелодійні передзвони. У ці світлі дні 
молодь залишається після Служби Божої біля церкви і 
проводять забави, ігри, танці, співають гаївки, навко-
ло церкви водять хороводи. У гаївках оспівують прихід 
весни та Воскресіння Христове. Усі гаївки зводяться 
до танцювально-ігрових елементів, а також співу, який 
є обов’язковою їх частиною.

І цьогоріч ми вирішили об’єднати спів із танцем. Викону-
вали гаївки учасники художньої самодіяльності Чорнолізь-
кого будинку культури: молодіжний хор під керівництвом 
Михайла Фицика та танцювальний колектив «Намисто» під 
керівництвом Яни Палюги. Також до наших гаївок приєдна-
лося церковне братство. Молодь віталася весняними вірша-
ми, виконувала гаївки «Христос Воскрес!», «В нашім селі на 
горбочку», «Ой на горі жито, жито», «А в спідниці дрібні фав-
ди», «Ой на горі корито», «Вербовая дощечка», «Над церков-
цею сонце сяє». 

По закінченню настоятель церкви перенесення мощей 
Святителя Миколая отець Василь Качур ще раз привітав гро-
маду, учасників гаївок та організаторів зі Світлим Великим 
днем Христового Воскресіння і подякував за те, що ми не 
забуваємо своїх звичаїв та весняних обрядів.

Наталія МЕЛЬНИК, директор БК с. Чорнолізці 
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Українці — передовики 
по смертності 
й алкоголізму

Проблема погіршення здоров’я на-
ції, скорочення тривалості життя укра-
їнців, проблема виродження стає де-
далі гострішою. Постановою Кабміну 
України від 10 січня 2002 року затвер-
джена Міжгалузева комплексна програ-
ма «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки, 
в основу якої закладені принципи ВО-
ОЗ: «Політика досягнення здоров’я для 
всіх у двадцять першому столітті». Про-
те, за 2015 рік загальний національний 
коефіцієнт смертності становив 14,46. 
Обігнати Україну в цьому антирейтин-
гу вдалося лише африканській країні 
Лесото з коефіцієнтом 14,89. За рівнем 
коефіцієнту народжуваності Україна пе-
ребуває на 182 місці. Аналіз демогра-
фічних показників Тисменицького ра-
йону показує, що смертність за п’ять 
попередніх років, зокрема за 2016 рік 
перевищує показник народжуваності; 
відповідно маємо від’ємний природний 
приріст, який протягом останніх років 
зріс у сім разів.

Найбільша кількість людей в Укра-
їні помирає від серцевих захворювань 
та інсультів. Саме артеріальна гіпертен-
зія в сумнозвісній компанії з цукровим 
діабетом, атеросклерозом та надмірною 
масою тіла є одними з основних причин 
старіння та смертності дорослого насе-
лення. Аналіз причин смерті громадян 
Тисменицького району за минулий рік 
показав, що з 1075 усіх померлих — від 
патологій системи кровообігу померло 
788 людей, зокрема 95 працездатного 
віку. Від інсульту померли 54 людини.

У структурі захворюваності дорос-
лого населення Тисменицького району 
переважають хвороби кровообігу, орга-
нів дихання, травлення, сечостатевої, 
ендокринної системи, хвороби шкіри, 
кістково-м’язевої системи. На першому 
місці — хвороби кровообігу, показники 
гіпертонічної хвороби, ішемічної хворо-
би серця. Відбулося зростання інсультів 
(від 130 у 2012 р. до 220 у 2016 році).

Спостерігається зростання хворих з 
каменями нирок і сечоводів. Порушення 
функції нирок може бути наслідком не-
достатнього споживання води. Адже з 
водою організм виводить токсини. Че-
рез нестачу води в нирках накопичують-
ся солі, які з часом перетворюються на 
ниркові камені.

Особливої уваги потребують хворо-
би ендокринної системи, розладу хар-
чування та порушення обміну речовин. 
Ці показники теж мають тенденцію до 
збільшення. Турбує зростання хворих 
на цукровий діабет. У 2012 році таких 
хворих було 2112, а через п’ять років 
— 2615. Діабет скорочує середню три-
валість життя і призводить до тяжких 
побічних наслідків, зокрема таких, як 
діабетичні кризи, ампутації, ниркова не-
достатність, сліпота. Тому важливо після 
40 років регулярно міряти артеріальний 
тиск та рівень глюкози в крові. Слід та-
кож додати, що зростання ендокринних 
захворювань також вказує на серйозні 
прогріхи в якості харчування. Аналіз по-
казав зростання хворих із ожирінням.

Захворюваність новоутвореннями де-
що знизилась (показник у 2016 році — 39,7 
на 1000;  у 2012 році він становив 41,6). Од-
нак ці хвороби займають ІІ місце за при-
чинами смерті. Померли від новоутворень 
у 2016 році — 165 людей, з них пенсійного 
віку — 117; працездатних — 48 осіб.

Викликає занепокоєння також стан 
здоров’я жінок, а саме: зростання по-
казників запальних захворювань ший-
ки матки у жінок, розладів менструацій.

Погіршення стану здоров’я насе-
лення зумовлене комплексом не лише 
медичних, а й соціально-економічних та 
екологічних чинників, нездоровим спо-
собом життя населення. Немає ефек-
тивнішого засобу знищити націю, ніж 
прищепити їй звичку до самознищення. 
Українцям цю звичку вже прищепили.

За даними ВООЗ Україна посідає 
ганебне перше місце за рівнем вжи-

вання алкоголю серед дітей та молоді. 
40% українців від 14 до 18 років систе-
матично випивають. Рівень вживання 
алкоголю в Україні — 13 літрів спирту 
на одного українця щорічно. І щорічно 
40 тисяч українців гине через алкоголь 
або хвороби з ним пов’язані. У 2016 ро-
ці зросла кількість осіб, померлих від 
цирозу печінки, переважно чоловіків.

Проблема українців полягає у 
байдужому ставленні людей до свого 
здоров’я. Всі знають про шкоду алко-
голю, тютюнопаління, наркотиків, але 
ми ігноруємо ці знання. У суспільстві по-
ширився, можливо, навіть укоренився 
«алкогольний терор» — товариський при-
мус випити. Чимало людей шляхетних, 
розумних не наважуються відмовитись 
від «бодай однієї чарки» під тиском това-
риства. І всі говорять «так», бо «мушу».

Тим часом алкоголь знищує подруж-
ні стосунки, сім’ї, дружбу, сімейний бю-
джет, печінкові клітини, мозкові кліти-
ни... Не знищує тільки жодних проблем.

Україна — серед перших за кількіс-
тю випалених цигарок на людину. Ця 
проблема сягнула розмірів епідемії. В 
Україні курять 40% громадян, старших 
за 15 років, і близько 17% школярів. Це 
майже 19 млн. осіб. Підраховано, що до 
2020 року кожні три секунди помирати-
ме один завзятий курець.

Людина, яка нехтує елементарни-
ми правилами збереження власного 
здоров’я, рано чи пізно змушена витрача-
ти значні кошти на відновлення здоров’я. 
Маємо бути свідомі того, що активність, 
творчість, висока працездатність, успіхи 
в навчанні, роботі, житті недосяжні для 
того, хто хворіє. Ми повинні в першу чергу 
самі подбати про своє здоров’я.

Основні рекомендації для населен-
ня, щоб бути здоровими: зберігати помір-
ність у харчуванні; стежити, щоб раціон 
був різноманітним та збалансованим; 
пити якісну воду; не палити; обмежити 
алкоголь; більше рухатися; спати в про-
холоді; бути оптимістом; не нехтувати 
обстеженням у лікаря. Згадаємо вислів 
Сократа: «Здоров’я — не все, але все без 
здоров’я — ніщо».

Валентина ЛЕВИЦЬКА, завідувач 
міжрайонного відділу 

Івано-Франківського ОЛЦ

Чиста криниця — 
міцне здоров’я

Вживання якісної та безпечної води для пиття є однією з найважливіших за-
порук збереження здоров’я людини і її довголіття. Але потрібно пам’ятати, 
що вода може бути одним із факторів передачі небезпечних інфекційних за-
хворювань, в першу чергу кишкових, вірусного гепатиту А, черевного тифу, 
ротавірусної інфекції, а також хвороб, спільних для людей і тварин, які пе-
редаються мишоподібними гризунами — туляремії, лептоспірозу та інших.

За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я 25% населення пла-
нети постійно перебуває під загрозою 
хвороб, пов’язаних зі споживанням не-
доброякісної питної води.

Більшість населення нашого району 
забезпечується питною водою із нецен-
тралізованих джерел водопостачання: 
шахтних колодязів, трубчастих колодя-
зів та каптажів, значна частина з яких 
є індивідуальними.

Основна причина погіршення якості 
води джерел нецентралізованого водо-
постачання — порушення вимог санітар-
ного законодавства щодо розміщення 
та облаштування колодязів, а також ви-
грібних ям, господарських споруд, гно-
ярок тощо.

У зв’язку з цим окремої уваги заслу-
говує питання правильного місця розмі-
щення та облаштування криниць. Перш 
за все криниця має бути розміщена на 
підвищеній місцевості, на відстані не 
менше 50 м (для індивідуальних коло-
дязів — 20 м) від вигрібних ям, гноярок, 
ферм, інших джерел забруднення ґрунту. 
Стінки колодязів повинні бути щільними, 
без щілин, такими, що добре ізолюють 
колодязь від проникнення поверхневих 
стоків (дощових і талих вод). Зазвичай 
для цього використовують монолітний 

залізобетон, бетонні або залізобетонні 
кільця, а за їх відсутності — кераміку, 
цеглу, камінь або дерево. Підводну час-
тину стінок колодязя потрібно заглиблю-
вати у водоносний горизонт не більше 
ніж на один метр. Дно колодязя слід 
вкривати фільтруючим шаром гравію 
(щебню) товщиною 20-30 см. Наземна 
частина колодязя (оголовок) повинна 
бути не менше 0,8 м вище поверхні зем-
лі. Навколо споруди слід звести огорожу 
(радіус не менше 2 м) з воротами (хвірт-
кою) та стежкою із твердим покриттям 
(від воріт до колодязя). Для підйому 
води з колодязя застосовують насоси, 
в інших випадках обладнують колово-
рот з міцно прикріпленим «журавлем» 
і відром загального користування. На-
вколо колодязя повинен бути «замок» 
із добре утрамбованої глини глибиною 
2 м і шириною 2 м з ухилом від коло-
дязя (висота ухилу 0,1 м). Колодязь по-
винен бути огороджений, мати кришку, 
навіс, коловорот з відром загального ко-
ристування, лавку для відер. Не дозво-
ляється набирати воду з громадського 
колодязя відрами, які населення при-
носить з дому.

З часом стан колодязя і води в ньо-
му погіршується, від чого відбуваються 
процеси розмноження мікроорганізмів, 

на стінках з’являється слиз, а на дні — 
мул і пісок. В незахищені колодязним 
будиночком колодязі можуть потрапляти 
сторонні предмети, які загнивають. То-
му для підтримки санітарно-гігієнічних 
норм питної води потрібна регулярна 
чистка колодязів. Необхідно проводи-
ти чистку колодязів не рідше ніж раз 
на рік. Ремонт колодязів вимагається, 
якщо стався зсув кілець або зносилася 
цементна стяжка — шви між кільцями.

Дезінфекцію колодязів проводять 
передбаченими для цих цілей дезін-
фекційними засобами, дозволеними 
до застосування Міністерством охоро-
ни здоров’я України, при встановленні 
бактеріального забруднення води, при 
виникненні надзвичайних ситуацій (по-
веней, затопленні територій, в результаті 
танення снігів, сильних злив), а також 
обов’язково з профілактичною метою 
після очищення (ремонту) колодязя.

Пам’ятайте, що правильне обла-
штування та експлуатація криниць, їх 
регулярне очищення та дезінфекція — 
запорука якості питної води, яку ви спо-
живаєте.

Управління Держпродспоживслужби 
в Тисменицькому районі

Гриб кандида росте не в лісі
Бактерії заселяють організм людини з моменту її народження. Потрапляю-
чи на шкіру і в ротову порожнину ще під час пологів, вони розселяються по 
всьому організму. Здоров’я людини залежить від балансу між патогенними 
і не патогенними мікроорганізмами. Коли ріст грибків (які, до речі, постій-
но живуть всередині нас), виходить з-під контролю, виникає захворювання 
кандидоз або «молочниця».

Отже, що таке гриб кандида? Це збуд-
ник грибкового захворювання, патоген, 
який живе на слизових оболонках, пере-
важно в товстому кишечнику. На теперіш-
ній час відомо більше 150 видів кандиди. В 
95% випадків захворювання викликається 
різновидом Candida albicans. Розрізняють 
кандидоз дихальних органів, травлення, 
сечостатевої системи.

Кандидозом хворіють переважно осо-
би зі зниженим імунітетом, авітамінозом та 
ті, які тривалий час вживали антибіотики. 
Антибіотики знищують корисні біфідобак-
терії і лактобактерії в кишечнику людини, 
внаслідок чого припиняється утворення 
протигрибкових речовин.

Існує два основних методи лабора-
торної діагностики грибків — мікроскопія 
і бактеріологічний (мікологічний) посів на 
грибки. Мікроскопія — це швидкий метод, 
який дає змогу визначити наявність гриб-
ка без його ідентифікації. Під не зовсім 
нау ковим визначенням «посів на грибки» 
слід розуміти культуральне мікологічне до-
слідження, тобто виділення культур пато-
генних грибів на поживних середовищах 
(бактеріологічний посів).

Тож для чого потрібно проводити бак-
посів і чекати на результат декілька днів, 

якщо можна зробити мікроскопію і отри-
мати результат уже через годину? Відпо-
відь проста: на відміну від мікроскопії, яка 
може показати є грибок чи ні, бактеріо-
логічний посів дає можливість виділити 
культуру гриба та визначити чутливість 
до протигрибкових препаратів. Крім то-
го, бактеріологічне дослідження включає 
і мікроскопію.

Досить довгий час проведення ана-
лізу компенсується точністю результатів. 
Імовірність виявлення гриба набагато ви-
ща при бактеріальному посіві, ніж при мі-
кроскопії.

Такі лабораторні аналізи можна про-
вести в мікробіологічній лабораторії Бого-
родчанського міжрайонного відділу ДУ 
«Івано-Франківський обласний лаборатор-
ний центр», або будь-якій іншій бактеріо-
логічній лабораторії, яка акредитована на 
проведення досліджень.

Не забувайте, що без своєчасного лі-
кування кандидоз набуває хронічного ре-
цидивуючого перебігу.

Т. ГАВРИЛІВ, бактеріолог 
Богородчанського міжрайонного 
відділу ДУ «Івано-Франківський 
обласний лабораторний центр»

Якщо умови праці шкідливі
В Україні 28 квітня як День охорони праці відзначається з 2007 року. Його відзначення 
є однією з форм профілактичної роботи на підприємствах щодо безпечних умов праці.

На багатьох виробництвах робітни-
ки зазнають впливу шкідливих факто-
рів (шум, вібрація, метеофактори тощо), 
тому важливо забезпечити умови праці 
в межах гігієнічних нормативів, органі-
зувати проходження періодичних медо-
глядів таких категорій працівників, про-
водити атестацію робочих місць.

За запитами відповідальних керів-
ників і згідно з укладеними договорами  
фахівці Богородчанського міжрайонного 
відділу проводять контроль умов праці 
на об’єктах промисловості та сільського 
господарства, а саме: лабораторно-ін-

струментальні дослідження рівнів шуму, 
вібрації, освітленості, показників мікро-
клімату на робочих місцях.

У 2016 році на об’єктах Тисменицького 
та Богородчанського районів проведено 
контроль умов праці: 91 дослідження щодо 
рівнів вібрації; 124 — шуму; 195 — освітлен-
ня; 205 — мікроклімату; 422 — парів і газу 
та ін. Керівники надали пропозиції щодо 
облаштування робочих місць працівників.

О. ГЛУШКО, лікар із загальної 
гігієни Богородчанського 

міжрайонного відділу

Вакцинація — захист 
від інфекційних хвороб

У період з 24 до 30 квітня традиційно у світі проходить Тиждень імунізації. 
У 2012 році 194 держави, які є членами ВООЗ, схвалили Глобальний план дій 
щодо вакцин, розроблений для того, щоб зробити імунізацію доступною для 
всіх. Україна також підписала цей План дій, проте до недавнього часу його 
виконання в нашій державі було на дуже низькому рівні. Ситуація із заве-
зенням необхідних вакцин зараз значно покращилася, але існує головна про-
блема — недовіра батьків до імунізації.

Однак відмова від вакцинації під-
дає дитину ризику небезпечних інфек-
цій, які можуть призвести до інваліднос-
ті або навіть смерті. Через недостаню 
охопленість вакцинацією населення ми 
постійно стоїмо на порозі епідемій по-
ліомієліту, кору, правцю та ін.

У нашій країні існує Національний 
календар профілактичних щеплень, від-
повідно до якого кожна дитина має пра-
во на безкоштовну вакцинацію проти 
десяти інфекційних захворювань: ту-
беркульозу, гепатиту В, дифтерії, каш-
люка, правцю, поліомієліту, гемофіль-
ної інфекції, кору, краснухи, епідеміч-
ного паротиту.

Вакцинація — це найефективніший 
і економічно вигідний засіб захисту від 
інфекційних хвороб. Основним принци-
пом вакцинації є те, що пацієнтові да-
ється ослаблений або вбитий хворобот-
ворний агент для того, щоб стимулюва-
ти продукцію антитіл для боротьби зі 
збудником захворювання.

Щеплення проводяться всім дітям 
та дорослим, які не мають протипока-
зань до їх проведення. В день щеплен-

ня дитину оглядає лікар. Батьки дітей 
повинні дати згоду на щеплення. Не до-
пускається проведення щеплень при на-
явності гострих проявів захворювання 
або загостренні хронічних захворювань.

Після проведення вакцинації за 
щепленим проводиться медичне спо-
стереження. Тільки в деяких випад-
ках можуть виникати так звані місце-
ві реакції у місці введення препарату 
(набряк, почервоніння) та підвищен-
ня температури тіла. При виникненні 
будь-яких реакцій на профілактичне 
щеплення необхідно термінового по-
відомити дільничного лікаря. Вико-
ристання сучасних вакцин в Україні 
зменшує кількість можливих несприят-
ливих подій після імунізації. При про-
веденні щеплень виникає мінімальний 
ризик розвитку післявакцинальної ре-
акції або ускладнення в порівнянні з 
тяжким перебігом інфекційної хвороби 
та ризиком виникнення ускладнень.

Надія ГЛУШКО, завідувач відділення 
організації епіддосліджень 

Богородчанського МВ
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Овен
Варто грунтовно психологіч-
но підготуватися до майбутніх 
змін в особистому житті, щоб 
яскраві враження не поруши-
ли емоційного стану і потім не 

призвели до хандри і депресії.  Якщо у вас 
є якісь таланти, ви можете привернути до 
себе увагу не стільки прихильників і по-
кровителів, скільки заздрісників. 

Телець
Тельцям корисною буде са-
мотність і відчуженість від 
навколишнього світу. Поста-
райтеся переглянути всі свої 

погляди і переконання і по-іншому поди-
витися на існуючі проблеми у відносинах 
зі своєю другою половинкою. Перша по-
ловина тижня сприятлива для фізичних 
практик, підвищення витривалості. 

Близнюки
Ваша товариськість і бажан-
ня бути у всіх на виду подарує 
вам шанс цікавої та доленос-
ної зустрічі. При нестачі важ-

ливих для організму речовин енергія швид-
ко виснажується, підвищується схильність 
до захворювань. Увесь тиждень сприятли-
вий для занять спортом. У перші дні тиж-
ня можливі збитки через непрактичність. 

Рак
Кращий час реалізувати свої 
амбіції, показати всім, на що 
ви здатні, головне, першим 
проявити ініціативу. Корисні 

профілактичні заходи: дієта, масаж, до-
тримання техніки безпеки. Тиждень спри-
ятливий для відновлення старих проектів.

Лев
Спокійні і рівні стосунки в ро-
дині будуть зберігатися протя-
гом усього тижня. Тим не менш 
весь період може бути позитив-

ним для вас, він дуже хороший для загар-
тування тіла й духу. У цей період можна 
з користю вирішити питання, пов’язані із 
спадком, боргами. Проблеми можуть бу-
ти, якщо ваша професія пов’язана з дале-
кими поїздками.

Діва
Щоб уникнути розчарувань 
і не впасти в депресію, ре-
комендуємо зайнятися духо-
вними практиками, які врів-

новажують психіку. В останні дні тижня 
шкоди здоров’ю принесуть стреси, зміни 
погоди і поспіх. Проблеми і перешкоди 
можуть виникати у справах, що стосу-
ються страховок, спадщини, кредитів. 

Ваги
Відносини зараз дуже легко 
зіпсувати. Будьте терплячі по 
відношенню до родичів, щоб 
уникнути непотрібних супер-

ечок. У цей час потрібно дотримувати 
баланс між розумовими і фізичними на-
вантаженнями і спокійним відпочинком.  
Невдалий вибір або неправильна оцінка 
людей може привести до великого про-
грашу в справах і матеріальній сфері.

Скорпіон
Робота в цей період обіцяє бу-
ти вигідною; правда, стрес і 
неспокій можуть зіпсувати 
вам нерви і призвести до по-

ганого самопочуття. Зміцнюйте імунітет, 
зараз великий ризик захворіти. Тривала 
перевтома може призвести до появи хро-
нічних захворювань. Можливі проблеми 
через нездорове харчування.

Стрілець
Стрільці мають можливість 
заявити про себе. Останні дні 
тижня є найбільш травмоне-

безпечними. Корисні помірні фізичні на-
вантаження. Всі питання, що стосуються 
бізнесу або сімейного бюджету, намагай-
теся вирішувати звичними, традиційними 
способами.Більше старанності в роботі, і 
все буде нормально.

Козеріг
Цей період може бути затьма-
рений домашніми проблема-
ми і конфліктами з родича-

ми. Намагайтеся проявляти терпіння. 
Не варто купувати меблі та інші речі для 
дому, а також робити косметичний ре-
монт. Ваші смаки можуть помінятися.

Водолій
Не варто надавати великого 
значення новим знайомствам, 
вони не обіцяють бути серйоз-
ними і тривалими. Цей період 

може принести гарний прибуток тим Водо-
ліям, чия діяльність пов’язана з фінанса-
ми. У цей час важливо зберігати розсуд-
ливість і ретельно перевіряти інформацію.

Риби
У суспільному і інтелектуаль-
ній сфері зараз дуже важли-
во проявляти розсудливість, 
оскільки є ймовірність втра-

ти душевної рівноваги, розриву старих 
дружніх зв’язків. Ймовірно, в минуло-
му у вас залишилися нереалізовані ідеї 
або відповідні партнери, з якими щось 
не склалося тоді. Ви можете виправи-
ти ситуацію.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 1 по 7 травня)

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.

  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 мотоблок МБ-6 «Мотор-

Січ» (21000 грн); стальну трубу діам. 100 
мм, дов. 4 м (350 грн); двопольні вхідні 
двері 1,28х2,60 (1000 грн); кінний підгортач 
для картоплі (500 грн); металічний ящик 
2х1,26 м, висота 26 см, товщина бляхи 
3 мм. Тел.: 096 225 20 70, 095 216 08 68, 
Руслан.
 Меблеву стінку  світлого кольору, довжи-
на 2,8 м, висота 2,0 м; 4-камфорну плиту 
електричну; кутовий диван, стіл, тумбоч-
ку, все в хорошому стані. Ціна за домов-
леністю. 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. Запо-
різька, 7/2. Недорого. Тел.: 099 322 56 85.
 Однорічне лоша. Тел.: 097 901 78 93.
 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 те-
ляті. Тел.: 099 198 42 07, Галина.
 Котел на газ мод. 2210, автоматика ОПК 
для газового котла, шутер, умивальник 
фаянсовий, умивальник із нержавійки, 
водяні насоси Ворсква 0,8 кВт, БЦНМ 0,7 
кВт, водяний насос ручний, труби стальні 
32 мм, труби нержавіючі 25 мм, електроди 
нержавіючі, труби каналізаційні чавунні 
50,100, люки каналізаційні, бак на воду із  
нержавійки на 500 л, облицювальну плит-
ку для підлоги, облицювальну плитку для 
кухні і ванни різних кольорів, лінолеум 
на матеріалі з малюнком, штучне хутро 
рожевого кольору, шевську машинку Зін-
гер (лівоверменка). Тел.: 066 913 38 09.
  Земельну ділянку 10 соток під забудову 
«біля колгоспу», вул. Пшениківська, м. Тис-
мениця. Ціна 4900 у.о. Тел.: 099 229 85 23.
  3-кімнатну квартиру  в м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Берегова, 5 поверх, 51 кв. м. 
Ціна 20 000 у. о. Тел.: 095 214 20 23.
  Терміново земельну ділянку під будівни-
цтво в м.Тисмениця, вул. Америка (ра-
йон новобудов), 10 соток, всі комуніка-
ції, асфальтний під’їзд, документи у на-

явності власника. Ціна договірна. Тел.: 
066 904 66 27.
 Особняк у с-щі Лисець. Вода, газ, елек-
трика. Ціна договірна. Тел.: 093 815 17 27.
  Будинок та земельна ділянка (загаль-
на площа 37 соток) в с. Стриганці. Ціна 
за домовленістю. Тел.: 095 323 99 08, 
095 572 45 02.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, мо-
нети 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 створення сім’ї з дуже 
пишногрудою жінкою (18-28 років) без шкід-
ливих звичок, без дітей. При потребі згоден 
на переїзд. Тел.: 066 374 30 66, 067 918 29 91. 

  КРОСВОРД

По горизонталі: 5. «Хитрість – склад 
думок досить обмежених людей і дуже 
відрізняється від …, на який зовні схожа» 
(вислів німецького філософа Іммануїла 
Канта). 6. Початок шахової партії, в якій 
білі жертвують легку фігуру, щоб створити 
вигідну позицію для нападу. 10. Жанр філь-
му. 11. Наука Геродота. 12. Римський кмин. 
13. Підвищення в церкві з якого виголошу-

ються проповіді. 15. Загальнообов’язкове 
правило, що має найвищу юридичну си-
лу. 16. Двострунний щипковий музичний 
інструмент поширений у народів Азії. 20. 
Богиня полювання та дикої природи у рим-
ській міфології. 21. Відкрита кімнатна піч. 
22. Австрійський ванільний пиріг із дріж-
джового тіста. 23. Ліричний вірш, який 
складається з чотирнадцяти рядків. 28. 

Територіально-адміністративна одиниця 
Монголії. 29. Знаменна дата. 30. Невели-
кий сторожовий загін. 33. Шотландська 
чоловіча спідниця. 35. Дитяча забавка. 
36. Ущільнений грубозернистий сніг. 37. 
Частина оптичного приладу. 38. Оксамит.

По вертикалі: 1. Заклик на молитву в 
ісламі. 2. Архітектурний стиль. 3. Угорець. 
4. Низка возів. 5. Селище Ярослава Му-
дрого. 7. Лісопильний завод. 8. Штучний 
камінь, що нагадує дорогоцінний. 9. Три-
електродна електронна лампа. 14. Острів 
у Тихому океані, що входить до групи ост-
ровів японського архіпелагу Рюкю. 17. Іта-
лійський футбольний клуб. 18. Український 
музичний гурт, що поєднує українські на-
родні інструменти з електронною музикою. 
19. Білий довгастий хліб. 24. Японське бо-
йове мистецтво. 25. Сторона медалі. 26. 
Дипломатичний ранг у посольстві. 27. Та-
ємниця. 31. Смажений пиріжок з фаршем. 
32. Рогіз. 34. Господарський управитель 
князя в Київській Русі. 36. «Не навчити 
сина якомусь … – все одно, що готувати 
його до грабежу» (Талмуд).

Відповіді на кросворд в № 15:
По горизонталі: 1. Байдана. 7. Факір. 

8. Кредо. 12. Париж. 13. Риф. 14. Анаіт. 17. 
Амур. 18. «Іншим». 20. Кіто. 23. Кі. 24. Вер-
ді. 25. Інжир. 26. Іо. 30. Вояж. 31. Кайма. 
32. Фора. 35. Фінал. 36. Бар. 37. Сутаж. 40. 
Мінор. 41. Хакер. 43. Кумалан.

По вертикалі: 2. Азія. 3. До. 4. Норд. 
5. Батик. 6. Адана. 9. Сабур. 10. Рикша. 11. 
Вілія. 15. Банківа. 16. «Володар». 18. Індик. 
19. М’янма. 21. Ген. 22. Сир. 27. Ляпіс. 28. 
Айран. 29. Роман. 33. Халіф. 34. Рулет. 38. 
Хоку. 39. Чага. 42. За.
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ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ШВАЧОК
Зарплата від 4700 грн. Тел.: 067 772 43 92, 050 819 80 72.

До уваги восьмикласників!
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради 

оголошує набір учнів на 2017/18 н. р. для навчання в 9-му класі
Івано-Франківський ліцей-інтернат — Ліцей при Івано-Фран-

ківському національному технічному університеті нафти і газу 
— середній навчально-виховний заклад обласного підпоряд-
кування. Ліцей здійснює навчання та виховання здібних до 
точних наук дітей з районів і міст усієї Івано-Франківської об-
ласті та з-поза її меж.

Ліцеїстів з-поза меж Івано-Франківська забезпечують без-
оплатним проживанням та 4-разовим гарячим харчуванням.

Ліцей дає загальну середню освіту, забезпечує погли-
блені знання з фізики, математики, інформатики, проводить 
профорієнтаційну підготовку до навчання в Івано-Франків-
ському національному технічному університеті нафти і га-
зу та інших ВНЗ.

Зарахування в ліцей проводять на конкурсній основі за 
результатами вступних екзаменів з фізики (письмово), мате-
матики (письмово) та української мови (диктант). 

Призерів та учасників обласних олімпіад, переможців (пер-
ші місця) районних олімпіад з усіх дисциплін (крім трудового 
навчання), а також переможців (перші місця) перед вступної 
олімпіади ліцею зараховують без екзаменів.

Вступники подають до приймальної комісії ліцею такі до-
кументи: заяву встановленого зразка, копію свідоцтва про на-
родження, 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см, грамоти 
та дипломи, які підтверджують особливі досягнення в навчанні 
або громадській роботі.

Прийом документів проводитимуть з 6 по 20 червня 2017 
р. щодня з 10 до 17 години, крім неділі.

Детально з Правилами прийому учнів у ліцей на 2017 рік 
можна ознайомитися на офіційному сайті ліцею: ftl.if.ua або 
безпосередньо в навчальному закладі.

За довідками звертатись: м. Івано-Франківськ, вул. Тополи-
на, 6 каб. 25, 3-й пов., тел.: (0342) 55-46-91 або (0342) 55-47-36.
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нання духовної спадщини батьків, дідів, 
прадідів, вивчення свого родоводу. Му-
зей, як на мою думку, вже виконує своє 
важливе завдання — не залишити в за-
бутті, а оберігати символи родинної свя-
тині, зробити їх дорогоцінним набутком 
для нащадків, і, однозначно, «Галицька 
світлиця» служитиме людям. На моє за-
питання, яка роль музею у проведенні 
виховної роботи, Федір Васильович від-
повідає: «Що із відкриттям музею, на зі-
браних матеріалах зможемо більш до-
сконало вивчати з учнями побут наших 
предків, пам’ятати і підтримувати наші 
звичаї, традиції, обряди, народну пісню, 
танець, прищеплювати любов до виши-
ванки, вишитого рушника та ошатного 
народного одягу, надалі примножувати-
мемо його базу. В музеї почесне місце 
займають реліквії часів національно-
визвольної боротьби галичан за волю 
і незалежність України, серед реліквій 
«Галицької світлиці» — молитвослов на 
старопольській мові (час видання ХVІІІ 
ст.), три покутські рушники (рік виши-
вання — 1897, 1906, 1936), рушник-вти-
рач (рік вишивання — 1893). В основу 
створення «Галицької світлиці» закладе-
на концепція національного виховання. 
Кожен педагог добре розуміє наскільки 
важливо, щоб його вихованці бачили 
світ навколо себе і самих себе очима 
громадянина, патріота».

Про своє дітище — музей «Галиць-
ка світлиця» Федір Васильович може 
розповідати не одну годину. Відвіда-
вши музей, мимоволі відкрив для себе 
те, що від перебування в ньому чомусь 
стає на душі тепліше й затишніше. Чи 
не тому, що аура тут якась особлива, 
добра і світла…

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

З ювілеєм!
Сільський голова с. Угринів, 

депутатський корпус, члени виконкому, 
працівники сільської ради сердечно вітають 
з ювілеєм секретаря Угринівської сільради

Марію Михайлівну ТОКАР.
Бажаємо Вам з нагоди чудового свята великого 

оптимізму, радісного настрою, натхнення до праці, 
задоволення від життя, достатку й любові у домі, в 
родині, міцного здоров’я та сто щасливих літ!

 Свято Ваше в день весняний сповнюють птахи піснями,
 Хай той спів у Вашім серці молодістю озоветься!
 Хай в родиннім Вашім колі добрих слів звучить доволі,
 І щоб сказане збулося, щоб щасливо Вам жилося,
 Щоб Господь беріг надалі від усякої печалі.
 Щоби Вам на білім світі завжди було чим радіти!

 Миру в домі Вам і в серці на здорові многі літа!

  ПОГОДА

У понеділок, 1 травня — 
дощ. Тем пера тура вно-
чі: +7°С, вдень: +12°С. 
Вітер північно-західний 
1 м/с.

У вівторок, 2 травня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +6°С, денна: 
+19°С. Вітер пів нічно-
схід ний 2 м/с.

У середу, 3 травня — 
дощ. Температура вно-
чі: +12°С, вдень: +19°С. 
Вітер південно-західний 
1 м/с.

У  четвер ,  4 трав-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +12°С, ден-
на: +21°С. Ві тер пів-
нічно-східний 2 м/с.

У п’ятницю, 5 травня — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +13°С, вдень: +13°С. 
Вітер північно-західний 
3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Якщо початок травня теплий, то 
кінець буде холодний і навпаки.

  Черемха цвіте перед останніми 
весняними приморозками.

  Дуб раніше розпустить листя від 
ясена — на сухе літо.

  Коли хмарно й помірний вітер — 
заморозки малоймовірні.

  Мурахи, павуки чи бджоли вияв-
ляють велику активність — погода 
буде доброю.

  Якщо пір’їсті хмари вигинаються 
вузькою смугою, то невдовзі буде 
забивний дощ з бурею.

  Туман над водою не розходиться 
— буде гарна і суха погода.

  Збільшення вінців навколо сонця 
й місяця віщують суху та ясну трав-
неву погоду.

  Зеленуватий місяць — на дощ, яс-
ний — на погоду.

  Коли з’являються кілька веселок 
на небі, то на тривалий теплий дощ.

  Удень пройшла гроза, але не схо-
лодніло — вночі вона знову нагадає 
про себе.

Наостанок

Вітаємо!
Листоношу із с. Терновиця

Ганну Іванівну ШЕГДУ
із 40-річним ювілеєм вітають колеги по роботі та 
бажають їй усіляких гараздів, щасливої жіночої до-
лі, щоденної радості, любові, добра від людей, ми-
лосердя від Бога, міцного здоров’я та прекрасно-
го довголіття!

Хай у Вашій поштовій торбі 
Завжди звісточки будуть добрі,
І до Вашого дому щоднини 
Хай приходять хороші новини.

А щоб ноша здавалась легкою, почувайтесь завжди молодою.
Хай Вас люди сердечні стрічають. Ваше свято хай радість квітчає!
Мостить доленька рівні дороги, щоб у Вас не втомилися ноги.

Щоб стелились барвінок і квіти. З ювілеєм і многая літа!

З ювілеєм!
Клубовецька сільська рада щиро вітає  депутата сільської ради  

Ярослава Дмитровича БОЙКА 
із 50-річчям!

 У цей святковий день від усього серця бажаємо здоров’я, щастя і добро-
буту Вам і вашій родині, великих успіхів і здобутків у всіх справах, наснаги та 
натхнення, довгих років життя у міцному родинному колі та серед вірних друзів 
і надійних колег.

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям, многії літа!

З повагою — працівники та  депутатський склад Клубовецької сільської ради

Віват!
26 квітня прекрасна ювілейна дата  завітала до 

Софії Михайлівни СЕНЮК 
із Побережжя. 

Дорогу, красиву, мудру та турботливу дружину, 
надзвичайно дбайливу матусю, ніжну та ласкаву ба-
бусю вітає любляча її родина: чоловік Михайло, до-
чка Надія, сини Роман та Руслан, зять Василь, неві-
стки Іванна та Наталія, онуки Володимир, Софійка, 
Христина, Андрій, Світлана, Марко-Григорій, Артем.

Наша найдорожча хранителько домашнього вог-
нища, Твоє життя – яскравий приклад того, як тре-
ба шанувати людей і працю. Хай доля й надалі буде 
щедрою та збереже міцне здоров’я, дарує безмеж-
не людське щастя. Хай джерело людської вдячності за Твою турботу ніколи не 
вичерпується, серце наповняється світлом. 

У цей святковий день хочемо побажати такого стану душі, від якого буде 
заряджатися навіть Сонце. Нехай ще довго котиться колесо життя по рівній до-
ріжці без перешкод і пригод. 

Тобі, наша люба, найкраща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра Тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба – сімейного затишку й мирного неба.

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

  КУЛЬТУРИ НАШОЇ НАДБАННЯ

Відкрий для себе 
«Галицьку світлицю»

«Галицька світлиця» — це музей, який не так давно було відкрито у вищому 
професійному училищі № 13 м. Івано-Франківська. Ідея створення музею в 
навчальному закладі належить уродженцю і мешканцю Підлісся, заступни-
ку директора з виховної роботи Федорові Чорноусу. А схвалив і підтримав її 
директор училища Мирослав Данилюк. Звісно, створенню музею передувала 
копітка робота учнів, педагогічних працівників, батьків.

«Думка щодо музею в училищі, — 
розповідає Федір Чорноус, — зародилась 
давно. Як у кожного народу є щось не-
змірно найвартісніше, родинно-кровне, 
невіддільне від його єства, так і в кож-
ного з нас є свій оберег, своє найзапові-
тніше, що вкарбовується у свідомість на 
завжди і залишається в нашій пам’яті». 
Це — наша батьківська оселя, родинна 
святиня, до якої упродовж усього життя 
тягнеться людина, прагне її тепла. Рідне 
село Підлісся для Федора Васильовича 
— це його першовитоки, чимало, влас-
не, з його родинної святині знаходиться 
нині в музеї. Щойно переступивши його 
поріг, вас зустрінуть манекени в костю-
мах етнічних груп Івано-Франківщини: 
гуцули, покутяни, ополяни і бойки. Від-
творений фрагмент галицької хати з ти-
повими меблями 30-40-х років минуло-
го століття. Стіл, лавки, скриня, ліжко, 
над яким розвішені образи (ікони), при-
крашені вишитими рушниками, дитяча 

колиска — все це скарбниця історичної 
минувшини. А чого варта вимурувана за 
старовинними кресленнями і технологі-
ями цегляна піч! Можна тільки подиву-
ватись розмаїттю керамічного посуду: 
чавуни, горшки, горщики, глечики, тарелі, 
миски, макітри, горнятка. Доповнюють 
експозицію речі господарського призна-
чення: відра, діжі, маслобійки, веретена, 
прялки, куделя, ночви, гребені, маглівни-
ці, рублі. Звісно, відвідувачів музею не 
можуть не зацікавити і прикарпатські 
рушники, які представляють всі етнічні 
регіони області — гуцульщини, покуття, 
бойківщини, опілля та граничних між-
етнічних груп. 

Напевно, що не треба когось пере-
конувати в тому, що кожен народ ор-
ганічно продовжує себе через систему 
виховання в своїх дітях, генерує націо-
нальний дух, ментальність, характер, 
родинно-побутову культуру, основу якої 
складає і збереження рідної мови, і піз-

Федір Чорноус проводить екскурсію в музеї «Галицька світлиця»

Куточок експозиції


