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Сьогодні — дощ. Ніч-
на температура: +8°С, 
вдень: +15°С. Вітер пів-

денно-східний 3 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+11°С, вдень: +18°С. Вітер північно-
західний 1 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: +12°С, денна: +15°С. Вітер 
північно-західний 3 м/с.

�� Прогноз погоди на наступний 
тиждень читайте на 12 стор.

У Драгомирчанах буде католицька школа

У Тисменицькому районі має з’явитися перша на цих 
теренах католицька школа. Декілька днів тому на території 
села Драгомирчани, в його урочищі Рудка, що межує з Кри-
хівцями, відбувся чин посвячення наріжного каменю і кап-
сули під новий навчальний заклад. Справу створення школи 
за типом гуманітарної гімназії розпочали сестри Служебниці 
Господа і Діви Марії з Матара чернечої родини Воплоченого 
Слова, які мешкають у монастирі в Крихівцях.

З нагоди такої гарної події сюди з’їхалася велика 
чисельність духовенства і чернецтва. Радість сестер  

прибули розділити отці й ченці згромадження Вопло-
ченого Слова та сестри цієї чернечої родини (усі во-
ни носять імена Марія з різними прикладками: Марія 
Сліз, Марія Гошівська, Марія Зарваницька, Марія від 
Хреста та ін.) з різних куточків України (зі Львівщини, 
Закарпаття, Одеси), а також сестри, які місіонують в 
інших країнах (в Росії, Італії, Литві, Ісландії, Казахста-
ні). А щоб освятити наріжний камінь та благословити 
почин, до місця майбутньої школи приїхав Митропо-
лит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин.

Серед запрошених гостей були і керівники райо-
ну: голова Тисменицької районної ради Роман Крутий, 
заступник голови райради Ігор Федоришин, голова 
Тисменицької РДА Іван Семанюк, заступник голови 
РДА Степан Мандибур, начальник районного відділу 
освіти Світлана Шарабуряк, депутат райради Василь 
Гейко, сільський голова Драгомирчан Степан Дем’янів, 
підприємці, що мають безпосередній стосунок до бу-
дівництва школи. 

�� Закінчення на 2 стор.

Реквієм за загиблими
Травневі вихідні для старокривотульців стали днями пам’яті. Окрім 
вшанування спортивним турніром воїна-афганця Петра Майстра 
в неділю, сьомого травня, відбулося віче з нагоди Дня пам’яті й 
примирення та 72-ої річниці Перемоги над нацизмом у Другій сві-
товій війні. 

Після недільного Богослужіння у 
сквері, де поруч розташовані могила 
Борцям за волю України, пам’ятник, не-
відомому солдату та пам’ятник збудова-
ний товариством «Меморіал» та грома-
дою села як символ трагічної події 1944 
року, коли фашистські окупанти вивез-
ли з села 350 юнаків та чоловіків, одно-
сельці вшановували пам’ять звитяжців, 
завдячуючи яким наше покоління має 
українську державу. 

На велелюдному віче екскурс у 
події ІІ світової війни зробив вчитель 
місцевої школи Василь Гавадзин, дав-
ши історичну оцінку тогочасним бата-
ліям та внеску українців у перемогу 
над фашизмом. З вітальним словом 
до громади звернувся сільський го-
лова Володимир Назарук. 

Парох села отець Михайло Мель-
ник відслужив панахиду за загибли-
ми, а громада схилила голови перед 

ветеранами війни, воїнами УПА та 
новітніми звитяжцями. Пісенні но-
мери у виконанні аматорів місце-
вого будинку культури прозвучали 

як реквієм за загиблими. Честь і 
слава героям!

Оксана САКОВСЬКА 

Проща випускників
Шостого травня відбулася масова проща до села Погоня для спільної молитви за щасливу до-
лю і майбутнє учнів-випускників.
Серед сотень юних пілігримів були й загвіздян-

ські одинадцятикласники разом із отцем Іваном Мис-
люком, котрі з великим задоволенням прийняли до 
своїх сердець щиру молитву, яку провів Архієпископ 
та Митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир 
Війтишин. Дійсно, немає нічого розумнішого, добрішо-
го, ніж молитва, розмова з Богом та прийняття Свято-
го Причастя. І направду, це була найкорисніша, най-
повчальніша подія року – зустріч у паломницькому 
центрі всіх випускників нашої області.

Сотні дітей-випускниів зустрілися у святих місцях, 
відчули і зрозуміли всю важливість молитви, сповіді, 
причастя та Божого благословення. Насиченою та різ-
номанітною була програма прощі, яку допомагали про-
вести семінаристи. Кожному випускникові було вручено 
освячену вервичку, а також зроблено загальну світлину 

на пам’ять. Всі учасники дійства, а ще й бать-
ки, учителі, класні керівники, мали можливість 
Святої сповіді.

Випускники Загвіздянської школи щиро 
дякують отцю Іванові Мислюку, всім організа-
торам за надану можливість побувати у свя-
тих місцях та попросити Господа, щоб допоміг 
нам бути здоровими, успішно скласти ЗНО та 
щоб мир прийшов на нашу українську землю.

Віримо, що спільна молитва, яку нам 
допомогли здійснити священики та побла-
гословив митрополит Володимир, буде за-
вжди оберігати нас.

Василь ДЕРКАЧ,  
учитель української мови і літератури

Мамина пісня
Коли вечірньою огорнута імлою
Заснула тиша на постелі з трав,
Сам ангел материнською рукою
Мале дитя у хаті колисав.

Йому співала мама пісню наніч —
Про зайченя, що зникло за покіс,
Та як прудкі і таємничі лані
Побігли до зорі за синій ліс.

У срібло ночі одягалась хата,
Пливла у небі хмарка, наче птах,
Розбіглись зорі — золоті курчата,
І півнем місяць поглядав на дах.

Він бачив, як дитяча мрія лине
Курча зорі впіймати за вікном,
І як ласкава пісня материна
Ту мрію огорнула мирним сном.

Як добрий ангел став біля дитяти,
Надійний охоронець назавжди,
Бо в пісні тій просила Бога мати
Свій скарб оберігати від біди.

Михайло МЕЛЬНИК, с.Чорнолізці

Берегиня
Прекрасна жінка у військовій формі,
Їй надзвичайно личить камуфляж,
Якщо у неї по Статуту все у нормі —
Це просто бомба, вищий пілотаж.

Чітко паском підтягнута фігура,
Спідничку змушена змінити на штани.
Військова виправка, міцна статура,
На грудях — бойові відзнаки, ордени.

Волосся золотаве із-під каски
Паде на плечі, наче водоспад.
У голубих очах безмежне море ласки,
А ніжні руки обіймають автомат.

Немов на подіум, ступає на стежину,
Всюди розтяжки, вирви від гранат.
Вона готова вмерти за Вкраїну,
Із нею поряд побратими і комбат.

Іде у бій і повертається щаслива,
Хоч на обличчі кров і з пилу макіяж.
Вона завжди чарівна і красива,
Їй надзвичайно личить камуфляж.

Ви наші найдорожчі Героїні!
Вам наш найвищий титул — «Міс».
Ви служите народу, Україні
І рідну землю захищаєте від сліз.

Василь БОДНАР, с. Павлівка

Біля статуї Богородиці  
у Погоні

Серце матері — це глибока прірва, на дні якої завжди є прощення.
Оноре де Бальзак
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У Драгомирчанах буде 
католицька школа

�� Закінчення. Поч. на 1 стор.
Усім почесним гостям провінційна 

настоятелька сестра Марія Гошівська 
висловила вдячність за участь у святі 
та за підтримку у зведенні школи, а на 

згадку про подію діти Містечка Мило-
сердя св. Миколая у Крихівцях — імо-
вірні майбутні учні католицької школи 
— вручили пам’ятні медалі.

Марія Гошівська розповіла також 
усім присутнім, що заклад носитиме ім’я 
ісповідника віри владики Софрона Дми-
терка. І таку ідею запропонував засно-
вник чернечого згромадження отець 
Карлос Мігель Буела (згромадження 

створене у 1984 році в Аргентині, по-
ширене на п’яти континентах світу, на-
лічує понад дві тисячі осіб). Задум такої 
школи виник ще у 2011 році. Але саме 
цього року, коли відзначається 100-річ-

ний ювілей владики Дмитерка, у сестер 
з’явилася можливість розпочати справу 
будівництва. У цьому сестри бачать оче-
видний Господній промисел і перекона-
ні, що їх план співпадає з Божими. А за 
словами владики Війтишина, на небі во-
ни матимуть заступника Софрона Дми-
терка, який дбав про молодь і велике 
значення надавав освіті. Школа повинна 
стати одним із важливих місць у житті 

згромадження. Про це свідчив створений 
черницями стенд, на якому виставлені ка-
мені з різних святих місць. У центрі стенду 
— образ Діви Марії з Лухані (Аргентина). 
Напис під зображенням гласить: «Ти ота 
гора, від якої несказанно відколовся Ка-
мінь». Тобто для згромадження наріжним 
каменем кожної справи є Христос. «…Тож 
хочемо, щоб ці камені були для нашої шко-
ли видимим знаком духовного сопричас-
тя зі святими для нас місцями, — каже се-
стра Марія Гошівська, — і хочемо, щоб тут 
формувалися такі особистості, які здатні 
діяти відповідного до того, що думають. 
Адже людина нерідко думаємо добре, але 
вчиняє інакше…»

Кошти на купівлю земельної ділянки, 
де зводитимуть навчальний заклад, та на 
початок будівництва чернеча спільнота 
отримала зі спадщини від колишнього 
мешканця Крихівців, емігранта Зенона 

Балана. На сьогоднішній день уже виго-
товлена проектна документація для бу-
дівництва школи, і прибулі на урочистос-
ті мали можливість побачити невеликий 
макет майбутньої будівлі. Зі слів сестри 
Марії Гошівської, тут зможуть навчатися 
до шестисот дітей, але на перших порах 
будуватиметься лише початкова школа. 
Програма навчання буде загальноосвіт-

ньою, такою ж, як у інших школах, але з 
гімназійними доповненнями як от грець-
ка і латинська мови. Та що особливо важ-
ливо для сестер, учні тут отримуватимуть 
хороше виховання — як добрі Божі діти і 
гідні громадяни України. Викладатимуть 
у школі вчителі-миряни та самі сестри.

Як показує досвід католицької шко-
ли під опікую сестер василіянок в Іва-
но-Франківську, такі заклади мають до-
бру репутацію і високий рейтинг. Про це 
свідчить і той факт, що подібна школа в 
обласному центрі завжди має великий 
набір учнів і туди не зовсім просто по-
трапити на навчання. Хоч навчальний 
заклад імені Дмитерка ще й не почали 
будувати, а здається, вже є охочі в ньо-
му вчитися. На урочистостях з нагоди 
освячення наріжного каменю пролунала 
перша пісенька про цю школу у виконан-
ні майбутніх учнів. Справу розпочато. І 
здається, «родина» тих, хто готовий її 
продовжувати, зросла вже того ж дня. 
Відразу після освячення наріжного ка-
меню школи духовенство і чернецтво 
вирушило до катедрального собору Свя-
того Воскресіння в Івано-Франківську, 
де шестеро сестер Служебниць Господа і 
Діви Марії з Матара склали довічні обіти.

Вероніка ЗАНИК

День пам’яті  
та примирення 

У день пам’яті та примирення жителі Чорнолізців вшанували ветеранів  та  
жертв  II світової війни. Ми, українці, повинні в скорботі пам’ятати цей день, 
адже це наша історія, без якої не було би майбутнього, не було б і нас з вами.

Цього дня відбувся вранішній моле-
бень у церкві Перенесення мощей святи-
теля Миколая на вшанування полеглих. 
А згодом біля пам’ятника  відбулася па-
нахида, після якої усіх запросили до бу-
динку культури  на святковий концерт, 
який розпочався із хвилини мовчання. 
Приємно було бачити у глядацькій залі 
серед жителів села гостей: уродженку 

Чорнолізців Мирославу Антонів, що за-
раз мешкає у сонячній Одесі, священика 
Калуської ПЦ декана Григорія Мороза. 
Завітав на свято депутат обласної ради 
Василь Гладун. 

Ведуча свята, працівник сільської 
ради Катерина Дем’яник розповідала 
історичні  факти із життя наших одно-
сельців. В когось на війні загинув лю-
блячий чоловік, в когось – батько, а 
більшість матерів не дочекалися  си-
нів. Із трепетом у серці, з тремтінням 
на губах лунали зворушливі слова, які 
змушували глядачів зронити сльозу. 
Сьогодні нам важко збагнути той страх, 
біль і страждання, які переживали на-
ші предки в 1939-1945 рр.,  якби не те-

перішня війна з Росією, що триває уже 
третій рік. І за ці  роки у нас появили-
ся нові герої-воїни АТО, які захищали 
і захищають наш кордон на сході. Їм 
присвячували українські повстанські 
та стрілецькі пісні учасники аматор-
ського фольклорного колективу «Ост-
рівчанка» під орудою Михайла Фицика. 
Нашим матерям звучали привітання 

молодіжного хору (керівник Михайло 
Фицик). Танцювальний колектив «На-
мисто» (керівник Яна Палюга) своїми 
хореографічними композиціями  переніс 
глядачів у події 1939-1945 рр. Зі сцени 
дарували пісні незмінні солісти-вока-
лісти Василь Слободян, Тетяна Петрів 
та Галина Данилюк. 

Оскільки в селі не залишилося 
жодного ветерана ІІ світової війни, 
на завершення сільський голова Ан-
тон Збіглей привітав новітніх звитяж-
ців — учасників АТО та вручив їм ві-
тальні конверти. 

Наталія МЕЛЬНИК,  
директор будинку культури

Христові невісти

Освячення каменя

Макет школи

Тисменицька районна рада фракція «Батьківщина»
10 травня 2017 р.

Шановні краяни!
За часи української незалежності сус-

пільство розділилося на два протилежні  
полюси: на одному жирує невелика купка 
олігархів та державних злодіїв, а на дру-
гому — бідує український народ. Це стало 
можливим тому, що протягом цього пе-
ріоду першими за безцінок викуплено та 
приватизовано практично всі стратегіч-
ні об’єкти державної власності, завдяки 
яким сьогодні вони отримують мільйон-
ні та мільярдні прибутки. Нині, згідно зі 
статтею 14 Конституції України, основним 
національним багатством залишилася 
лише земля. Саме це й не дає спокою 
тим, хто хоче придбати її у власність та 
позбавити український народ останньо-
го  ресурсу – земель сільськогосподар-
ського призначення.  Нещодавно Верхо-
вна Рада України продовжила мораторій 
на їх продаж до 01 січня 2018 року та до 
прийняття відповідного Закону про обіг 
земель. Однак великим латифундистам 

та тим, хто хоче на її продажу збагатитися, 
не терпиться отримати у власність укра-
їнську земельку вже зараз. Тому партія 
ВО «Батьківщина» спільно з асоціацією  
фермерів та приватних землевласників 19 
квітня 2017 року організували в м. Києві 
згідно із Законом України «Про всеукраїн-
ський референдум» збори, більше 2 тисяч 
громадян України, щодо ініціативи прове-
дення всеукраїнського референдуму про 
заборону продажу сільськогосподарської 
землі, обрано ініціативну групу та переда-
но в установлені терміни  підготовлені до-
кументи до Центральної виборчої комісії. 

Партія ВО «Батьківщина» виходила 
з того, що лише український народ має 
право сказати своє слово щодо бачен-
ня, як поступати з українською землею: 
продовжити існуючу заборону на продаж 
земель сільськогосподарського призна-
чення чи дозволити її купівлю-продаж 
всім бажаючим.

Але в розпорядженні нинішньої 
влади є прихвостні та ручні суди, які, 
щоб не почути думку народу, викона-
ють будь-яку їхню волю. Тому за по-
данням нікому невідомої громадської 
організації «Міжрегіональний народний 
контроль» окружний адміністративний 
суд м. Києва у складі судді Арсірія Р.О. 
заборонив ЦВК приймати рішення  про 
реєстрацію ініціативної групи з прове-
дення всеукраїнського референдуму, 
утворену зборами громадян України. 
Незважаючи на це, партія ВО «Бать-
ківщина», Івано-Франківська обласна  
організація розпочинають проведення 
всенародного референдуму щодо забо-
рони продажу земель сільськогосподар-
ського призначення шляхом збирання 
підписів громадян.

Просимо кожного, кому не байдужа 
доля національного багатства – україн-
ської землі, приєднатися до даної ініці-
ативи на місцях в містах, селах, сели-
щах області.

Це буде наша спільна боротьба про-
ти зазіхань олігархату та манкуртів на 
безцінний український ресурс.  

Останнім часом на території України почастішали випадки спроб 
вчинення провокацій, диверсій, терористичних актів та інших проти-
правних дій проти військових об’єктів, у тому числі військових об’єктів, 
які знаходяться далеко від зони проведення АТО. 

Ворог активізував свою підривну діяльність, у тому числі й 
глибоко в тилу, про що свідчать факти застосування ним безпі-
лотних літальних апаратів (квадрокоптерів), використання в про-
типравних цілях саморобних вибухових пристроїв, організація 
різного роду провокацій.

На території міста Івано-Франківськ та прилеглих територій роз-
ташовано ряд військових частин і об’єктів. Звертаємо увагу грома-
дян на те, що у разі будь-яких спроб провокацій, неадекватних дій з 
боку деструктивних елементів стосовно військових об’єктів або вій-
ськовослужбовців, чергових служб, варти і нарядів, вживатимуться 
відповідні заходи протидії, передбачені чинними нормативно-пра-
вовими актами України, у тому числі – у випадку необхідності – із 
застосуванням зброї.

Просимо громадян бути пильними, не піддаватися на провокації 
російських спецслужб, зберігати спокій, а при виявленні підозрілих 
осіб в місцях дислокації військових об’єктів негайно повідомляти 
військове командування і правоохоронні органи.

Вітальне слово отця Мороза

До уваги власників 
квадрокоптерів та інших 

безпілотних літальних апаратів
Прохання не піднімати їх у повітря поблизу 

розташування військових об’єктів. Відповідно 
до розпорядження Начальника генерального 
штабу – Головнокомандувача Збройних Сил 
України військовослужбовці мають право їх 
знищувати (збивати) з використанням вогне-
пальної зброї.

Не забувайте, що проти нашої країни вже 
четвертий рік ведеться гібридна війна, що ми 
живемо і діємо в умовах особливого періоду, 
в умовах проведення антитерористичної опе-
рації у Донецькій і Луганській областях. Ваше 
життя і здоров’я, наш загальний суспільний 
спокій – одні з головних цінностей. Не нара-
жайте себе на небезпеку!

Командування військової частини А4604

Звернення командування військової частини А4604  
до жителів Тисменицького району  

та міста Івано-Франківськ
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Подяка
Громада села Стебник, депутатський корпус, члени виконавчого комітету ви-

словлюють подяку народному депутату України від виборчого округу №84 Михай-
лові Володимировичу Довбенку за сприяння у благоустрої дитячого майданчика, 
території адмінбудинку, та благодійну допомогу на лікування хворих дітей села. 

Хай завжди у Ваших  задумах буде мудрість, у службових справах – підтримка 
однодумців, у серці – тепло і сонячно від людської вдячності. Велике Вам спасибі 
за розуміння проблем та підтримку громади нашого села.

Сільський голова Ірина ПОРТЕЦЬКА

Ольга Галабала:  
У Русі нових сил люди, які щодня 
намагаються змінювати систему

Політична партія «ВОЛЯ» об’єдналась з РУХОМ НОВИХ СИЛ, оскільки в обох 
командах є люди зі схожими цінностями, і вони разом можуть зробити зна-
чно більше, ніж кожен окремо. Про це заявила недавно Ольга Галабала в 
одному з інтерв’ю. 

«Партія «ВОЛЯ» – це колектив лю-
дей, який має певні цінності. Зараз цей 

колектив людей об’єднався в єдину ко-
манду Руху нових сил», –  розповіла во-
на. Політик підкреслила, що РНС –  це 
більше, ніж просто партія. «Це рух, який 
включає в себе різні політичні партії, гро-

мадські організації, об’єднання. Ми на-
вмисне місяць реформували політичну 

партію РНС, щоб вона могла стати та-
кою об’єднавчою платформою», – ка-
же Галабала.

За її словами, до Руху нових сил 
входить багато людей, кожен з яких є 

успішним у своїй сфері. «Там є Іван Сло-
бодяник і Семен Кривонос, який був за-
ступником Марушевської на Одеській 
митниці. Є Леонід Марцинковській – 
один з лідерів організації у Вінниці, Се-
веріон Дангадзе – керівник Київської 
обласної організації РНС та багато ін-
ших», – розповіла Ольга Галабала, під-
креслюючи, що кожна людина в РНС – 
це особистість. «Це особистість не ме-
дійна, вона не розкручена, але вона на 
своєму рівні щось робить. Вона кожен 
день намагається змінювати цю сис-
тему, в якій ми разом з вами сьогодні 
живемо, – переконана політик. – Саме 
з таких людей сформувалась команда 
ВОЛІ, і саме з таких людей зараз фор-
мується Рух нових сил».

Вона повідомила, що в РНС немає 
голови партії, а є рада партії, до якої 
можуть входити представники інших 
політичних сил. Галабала наголошує, 
що люди ВОЛІ – РУХУ НОВИХ СИЛ що-
денно проводять боротьбу на місцях та 
вже мають суттєві перемоги з корупцій-
ними схемами.

Нагадаємо, 19 квітня політична пар-
тія «ВОЛЯ» об’єдналась з Рухом нових 
сил Михайла Саакашвілі.

Тетяна ДОРОШЕНКО

«Юніор Бізнесу – 4»
Оголошується щорічний четвертий регіональний Конкурс 

«Юніор Бізнесу — 4» для молоді (віком 14-17 років) загально-
освітніх шкіл І-ІІІ ст., професійно-технічних навчальних закла-
дів та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської, Терно-
пільської, Чернівецької та Закарпатської областей на кращу 
бізнес-ідею підприємницької діяльності або ідею соціально-
го проекту. Конкурс реалізується в рамках проекту «Активна 
молодь на ринку праці – підвищення якості професійного та 
підприємницького навчання в українських навчальних за-
кладах з використанням методів моделювання».

Організатори Конкурсу: Івано-Франківська обласна гро-
мадська організація Громадський центр “Ділові ініціативи” 
та Фундація Розвитку Місцевої Демократії, Малопольський 
Інститут місцевого самоврядування і адміністрації (м. Кра-
ків, Польща), за підтримки Департаменту освіти, науки і мо-
лодіжної політики Івано-Франківської ОДА та фінансування 
Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рам-
ках Програми «Польська допомога задля розвитку 2017».

Конкурс «Юніор Бізнесу — 4» має за мету формування під-
приємницьких якостей серед молоді та полягає у розробці 
та презентації бізнес-ідей для підприємницької діяльності чи 
соціального проекту, їх стратегій реалізації та промоції. За-
явлені молоддю проекти повинні бути інноваційного харак-
теру, а сфера діяльності максимально відповідати потребам 
молоді або місцевої спільноти.

У конкурсі бере участь команда в складі трьох осіб під 
супроводом вчителя/викладача – наставника, погодженого 
директором навчального закладу.

Для участі у Конкурсі необхідно подати Заявку, заповни-
ти Формуляр бізнес-ідеї, розміщені на сайті Організатора: 
http://di.if.ua/html/news.html, та надіслати на електронну по-
шту: di.if.ua@gmail.com . Кінцевий термін подачі – 25 червня 
2017 року включно.

Перебіг Конкурсу:
Конкурс триває з моменту оголошення до 4 липня 2017 

року.
Подання Заявок та Формулярів бізнес-ідей – до 25 черв-

ня 2017 року включно.
Оцінка Формулярів бізнес-ідей – з моменту їх надходжен-

ня до 27 червня 2017 року включно.
Оголошення 10 найкращих бізнес-ідей та запрошення їх 

до Фіналу Конкурсу – 28 червня 2017 року.
Фінал Конкурсу – 4 липня 2017 року. Це урочиста фіналь-

на церемонія, на якій відбудеться презентація бізнес-ідей, 
стратегії їх реалізацій та промоції.

Нагорода для переможців конкурсу – тижневий навчаль-
ний візит до Польщі, м. Краків (кінець серпня – початок ве-
ресня 2017 року).

Координатор проекту: Кулик Тетяна, тел.: 050-690-0620. 
Додаткові телефони: 098-480-9175, 066-873-5521.

Бажаємо перемоги!

Довідкову інформацію можна отримати в Тисменицькому 
районному фонді «Центр підтримки ініціатив і розвитку підпри-
ємництва» за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 17, каб. 204.

Весняно-польові роботи в розпалі
Незважаючи на несприятливі погодні умови, сільськогосподарські товаро-
виробники району продовжують сіяти ярі культури та здійснюють догляд за 
посівами озимих зернових і технічних культур.

Так, на сьогоднішній день у всіх 
категоріях господарств посів уже 
проведено на площі 17,9 тис. га або 
91 відсоток до прогнозу (19,7 тис. 
га), в тому числі у сільськогосподар-
ських підприємствах — 5,1 тис. га 
(75,5 відсотка). Ярі зернові та зер-
нобобові культури всього, включа-
ючи кукурудзу і гречку, 3,1 тис. га 
(167 відсотків), кормові — 1,9 тис. 

га (107 відсотків), картопля — 6,8 
тис. га (стовідсотково), овочі — 1 
тис. га (90,7 відсотка), в тому числі 
у сільськогосподарських підприєм-
ствах ярі зернові та зернобобові — 
1,5 тис. га (33 відсотка), технічні — 
3,1 тис. га (167 відсотків), кормові 
— 0,4 тис. га (152,3 відсотка), карто-
пля — 0,01 тис. га (стовідсотково), 
овочі — 0,005 тис. га (71,4 відсотка).

Крім того, агроформування райо-
ну, фермерські господарства активно 
проводять догляд за посівами озимих 
та ярих культур — обробіток засобами 
захисту рослин від бур’янів та хвороб.

Петро СОБКО, начальник управління 
агропромислового розвитку  

Тисменицької райдержадміністрації

Медики радилися
Предметом детального обговорення медичної ради Лисецької ЦРЛ, чергове 
засідання якої відбулося 28 квітня під керівництвом головного лікаря Тараса 
Скоропада за участю головних лікарів медичних закладів району, керівників 
структурних підрозділів, була ситуація з протидією туберкульозу. У засіданні 
взяв участь заступник голови Тисменицької районної державної адміністра-
ції Степан Мандибур.

Майже чверть століття тому Всесвіт-
ня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 
оголосила туберкульоз «глобальною за-
грозою для здоров’я», за параметрами 
цієї організації в Україні зафіксована 
епідемія туберкульозу. Загальновідомо, 
що це «соціальна» хвороба, й боротьба 
з нею далеко не у всьому залежить від 
медицини. В своїй доповіді головний лі-

кар Тисменицького протитуберкульоз-
ного диспансеру Валерій Остапов про-
інформував присутніх про показники за-
хворюваності туберкульозом населення 
району, акцентував увагу на конкретних 
пропозиціях щодо покращення роботи 
з проведення профілактичних флюоро-
графічних обстежень, особливо із груп 
ризику та осіб, які два роки і більше не 
оглядались, вдосконаленні організації 
контрольованого лікування на амбула-
торно-поліклінічному етапі.

Наступним розглянули питання про 
роботу Старолисецької та Загвіздянської 
лікарських амбулаторій загальної прак-
тики – сімейної медицини. В своїх висту-
пах завідувачі лікарських амбулаторій 

наголошували на конкретних заходах 
щодо покращення матеріально-технічної 
бази підпорядкованих медичних закла-
дів. Зокрема йшлося про забезпечення 
Загвіздянської ЛА санітарним транспор-
том та проведення реконструкції систе-
ми опалення.

Про стан надання ендоскопічної до-
помоги населенню району та проведен-

ня заходів щодо виявлення хворих на 
алкоголізм доповіли позаштатні районні 
спеціалісти. Також мова йшла про хід 
виконання в районі урядової програми 
«Доступні ліки» та надання медичної 
допомоги учасникам АТО.

Степан Мандибур, який в своєму 
виступі зауважив, що одним з найголо-
вніших завдань реформування системи 
охорони здоров’я є вдосконалення пер-
винної ланки надання медичної допомо-
ги, а головним завданням влади – ство-
рення належних умов для проживання 
та життєдіяльності населення, в тому 
числі підвищення стандартів та якості 
медичного обслуговування.

Підсумовуючи нараду, головний 
лікар Лисецької ЦРЛ Тарас Скоропад 
зупинився на співпраці з органами міс-
цевої влади для кращого управління 
медичною інфраструктурою, а також 
зазначив, що відповідні наради спри-
яють прийняттю рішень, спрямованих 
на підвищення обізнаності з питань 
профілактики, діагностики соціаль-
но-небезпечних хвороб, формуван-
ню здорового способу життя і впро-
вадження міжсекторальних дій щодо 
збереженню і зміцнення здоров’я на-
селення району.

Микола СЕМЕНІВ, завідувач  
інформаційно-аналітичного відділу 

Лисецької ЦРЛ

Тисменицький районний фонд «Центр підтримки ініціатив і розвитку підприємництва»
17 травня 2017 року

Оголошує проведення семінару-тренінгу на тему: «Підприємництво та бізнес-планування»
Місце проведення семінару-тренінгу — приміщення малого залу (кім. 315) Тисменицької районної ради. Початок про-

ведення семінару о 10.00. 
Мета семінару: створення власної бізнес-ідеї та набуття практичних навичок зі складання бізнес-плану.
Всі учасники семінару будуть забезпечені роздатковим матеріалом. Планується брейк-кава.
Запрошуємо молодь та всіх бажаючих розпочати власний бізнес.

За довідками звертайтесь до директора Фонду Гільтайчук Галини Михайлівни, 
м. Тисмениця, вул. Галицька, 17, каб. 204, тел.: (03436) 2-41-06.

На фото:  на землях Прикарпатської 
дослідної станції (с. Підпечери) 

проводиться обробіток озимого ячменю 
засобами захисту від бур’янів 
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Вперше серед дорослих 
Чисельне представництво спонсорів та меценатів, серед яких безпосередні орга-
нізатори – Тисменицька районна федерація боксу, Тисменицька районна державна 
адміністрація та районна рада, спортивні функціонери Прикарпаття та Львівщини 
протягом усього періоду  існування Міжнародного турніру з боксу пам’яті майстра 
спорту Петра Мицика роблять свій внесок, аби меморіал їх товариша, вольового 
боксера, життя якого обірвалося в автокатастрофі, займав належне місце в бок-
серському середовищі, щоб якомога більше боксерів демонстрували свою май-
стерність у справі, якій присвятив себе майстер спорту. 

Незважаючи на жодні суспільно-по-
літичні, економічні негаразди, зініційова-
ний заслуженим тренером України Ігорем 
Іванишиним турнір завдяки цим людям 
став знаковим у боксерському середови-
щі. Відтак четвертого травня на церемонії 
відкриття ХІІІ-го за ліком турніру приві-
тання почесних гостей  та запрошених: 
голови Тисменицької районної ради Ро-
мана Крутого, заступника голови РДА Сте-
пана Мандибура, начальника управління 
молоді та спорту ОДА Ореста Оклієвича, 
керівника обласного відділення НОКУ Ми-
рослава Карабіна, заслуженого тренера 
України Сергія Корчинського змінилося 

врученням спеціальних відзнак та подяк 
усім небайдужим людям, завдяки яким 
турнір існує. Тисменицька районна дер-
жавна адміністрація та районна рада за 
сприяння яких Тисменицька районна фе-
дерація боксу щорічно збирає чисельне 
представництво спортсменів на боксер-
ський турнір, спеціальними подяками та 
оригінальною сувенірною продукцією 
відзначила Степана Волковецького, Ро-
мана Калина, Володимира Магаля, Олек-
сандра Павелця, Богдана Бурду, Леоніда 
Перегінця, Михайла Дем’яніва. 

13-ий меморіал Петра Мицика 
запам’ятається тим, що вперше його 
учасниками стали дорослі спорстме-

ни. Зі слів головного судді змагань Пе-
тра Яцика зі Стрия, для видовищності 
та підвищення майстерності, хотілося би 

більшої кількості ти-
тулованих боксерів 
саме національної 
збірної. Насичений 
календарний графік 
змагань боксерів, 
які тиждень перед 
турніром змагали-
ся на міжнародно-
му турнірі в Херсо-
ні, не завадив, аби 
перспективні бійці 
все ж таки вируши-
ли до Прикарпаття. 
Присутність май-
стрів спорту, навіть 

міжнародного класу, збірників України 
дала можливість чотирьом десяткам 
боксерів з десяти  регіонів України, Ні-
меччини та Киргизії протягом двох днів, 
четвертого та п’ятого травня, виборю-
вати першість на ХІІІ-му Міжнародному 
турнірі з боксу пам’яті майстра спорту 
Петра Мицика. 

Після завершення ранкових та ве-
чірніх боїв, які подарували глядачам на-
правду спортивну насолоду, наступного 
дня на усіх чекали змістовні фінальні бої. 

Варто відзначити, що найкраще підготов-
леними до змагань виявилися боксери 
із сусідньої Львівщини: фіналістами ста-
ли дев’ятеро мешканців даного регіону, 
семеро з них вибороли титули чемпіонів 
боксерського меморіалу. 

Приємно, що до фіналу дісталися 
представники районної федерації бок-
су. У ваговій категорії 69 кг наш Віталій 
Гаргат  боровся проти львів’янина Заха-
ра Домарацького, поступившись якому 
виборов третє місце. 

Нелегкий шлях до фіналу подолав 
Степан Стефанишин (60 кг), що у пер-
ший день змагань здолав представни-
ка Львівської ФБ Івана Волощука. Ці-

кавим видався його фінальний двобій, 
де його суперником був Едуард Бояк із 
Німеччини. Перспективний вихованець 
коледжу фізичного виховання обійшов 
німця в усіх трьох раундах, а відтак за 
рішенням суддівської колегії Степан Сте-
фанишин став чемпіоном турніру у ва-
говій категорії 60 кг.  

Заслужені нагороди та гарний на-
стрій від спілкування із боксерами та 
спортивними функціонерами повезли 
учасники ХІІІ Міжнародного турніру. В 
той час організатори вже виношують 
плани, аби нарік турнір став ще потуж-
нішим, щоб пам’ять про вольового бій-
ця Петра Мицика жила. 

Четверта сторінка

Уродженцю Старих Кривотул  
Петрові Майстру, 

який виконуючи інтернаціональний обов’язок, закінчив життя у 1983 році в 
далекій Республіці Афганістан, односельці та побратими-афганці присвяти-
ли спортивний турнір вже у наступну річницю його смерті. Протягом 30 ро-
ків проведення формат спортивних змагань змінювався: із сільського доріс 
до міжрайонного турніру, позаяк односельці мають своїм обов’язком вша-
новувати пам’ять воїна-афганця, який для них залишився навічно 19-річним. 
Водночас останніми роками футбольні баталії меморіалу доповнилися ще й 
волейбольним турніром та шаховою першістю. 

Аби аматори та глядачі змогли напо-
вну насолодитися спортивними баталі-
ями, організаційний комітет волейболь-
ний турнір вирішив перенести до спор-
тивної зали місцевої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, де жодні природні 
катаклізми не завадили демонструвати 
учасникам змагань міць та загальний фі-
зичний гарт. Цьогорічний волейбольний 
турнір пам’яті Петра Майстра, що стар-
тував по обіді сьомого травня, вперше 
об’єднав на паркеті учасників поважного 
віку. Ветеранські команди Старих Криво-
тул, сусідньої Отинії Коломийського ра-

йону та гості з обласного центру дово-
дили, що вік не стоїть на заваді під час 
занять спортом. Як настирливо, емоційно 
та водночас зважено проводили волей-
больні двобої п’ятдесятирічні та старші 
за  віком спортсмени й аматори. Та попри 
все гра від гри різнилася демонстрацією 
спортивних навичок. У першій сутичці 
івано-франківський «Будівельник», роз-
громивши отинійську «Славію» з рахун-
ком 3:0, довів, що є ще порох у порохів-
ницях. Наступна гра за участю гостей з 
Отинії та місцевого «Колоса» закінчилася 
перемогою господарів – 3:1. Щоправда, 

кривотульцям добряче довелося попо-
тіти у грі проти досвідченого «Будівель-
ника», який з кожною партією доводив 
свою переконливу перевагу, завершив-
ши зустріч з рахунком 3:0. 

З абсолюним результатом пере-
можцями волейбольного турніру стали 
іванофранківці, другими були господа-
рі, за отинійцями закріпилося почесне 
третє місце. 

Для кожної команди не головними 
того дня стали кубки, грамоти та призо-
вий фонд, які організатори передбачили 
для учасників турніру, а спілкування та 
завзяття, з яким ветерани змагалися на 
волейбольному майданчику. 

День перепочивши, старокриво-
тульці змішаним складом футбольної 
команди «Старі Кривотули» та ветера-
нами розпочали запеклу боротьбу за пер-
шість вже у футбольному турнірі, присвя-
ченому пам’яті Петра Майстра, де їхніми 
суперниками стали футболісти новокри-
вотульського «Цегельника». 

Після офіційної церемонії відкриття 
команди кинулися у футбольний вир, і не 
зупинив їх дошкульний вітер та досить таки 
нетипова травнева холоднеча. Слідкуючи 
за поєдинками, стало очевидно, що фут-
больна фортуна ніяк не могла визначити 
лідера. Оскільки три зустрічі закінчили-
ся із нічийними рахунками, переможця 
футбольного турніру визначали за різни-
цею забитих/пропущених м’ячів. Найкращі 
показники були у гравців ФК «Старі Кри-
вотули», які в підсумку за зайняте І міс-
це отримали від організаційного коміте-
ту переможний кубок та грамоти, медалі 
за перемогу у футбольному турнірі — від 
Тисменицької районної організації Укра-

їнської спілки ветеранів Афганістану під 
орудою Дмитра Сатура. Окрім того, аби 
місцеві аматори шкіряного м’яча покра-
щували свою виконавську майстерність, 
новий спортивний інвентар передав ко-
манді депутат райради Володимир Цапай. 

Грамотами та медалями за ІІ і ІІІ міс-
ця нагороджені ФК «Цегельник» Нові Кри-
вотули та збірна ветеранів Старих Кри-
вотул. Кращими гравцями визнано Ми-
колу Назарука — ФК «Старі Кривотули», 
Зіновія Ціновського із «Цегельника» та 
Ігоря Стефанківа із ветеранської збірної.

Паралельно із футбольними батлами 
того дня, аби визначити найерудованішо-
го гравця у шахи, зібралися інтелектуали. 
Перемогу тут святкував Юрій Купчак, дру-
ге місце у Василя Назарука, Зіновій Лісаді 
став третім. Окрім грамот виконавчого 
комітету сільської ради, між призерами 
шахового та футбольного турнірів роз-
ділили ще й призовий фонд. 

Нагороджуючи учасників спортив-
них змагань, організатори подякували 
за активну життєву позицію та бажання 
людей різного віку популяризувати здо-
ровий спосіб життя. 

Сторінку підготувала  
Оксана САКОВСЬКА

Р. Крутий вручає подяку меценату В. Магалю

Шлях до фіналу: Степан Стефанишин здолав львів’янина, а у фіналі обійшов німця

Щаслива та усміхнена змішана збірна ФК «Старі Кривотули»

Депутат райради Володимир Цапай 
з організаторами турніру: Василем 

Назаруком та Володимиром Назаруком

Учасники волейбольних баталій з талісманом старокривотульської команди Василем Бендасом (крайній справа у першому ряду)
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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:

МОХНЯКА Романа Мирославовича, 
13.05.1984  р. н., головного спеціаліс-
та районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, депутата ра-
йонної ради;

ПЕТРИШИНА Мирона Петровича, 
14.05.1959 р. н., голову Асоціації фер-
мерів та землевласників Тисмениць-
кого району;

БОДНАР Олександру Ярославівну, 
15.05.1977 р. н., директора Павлівсько-
го навчально-виховного комплексу;

МЕЛЬНИКА Василя Івановича, 
15.05.1964 р. н., депутата районної ради;

МОНЮКА Миколу Захаровича, 
16.05.1958 р. н., директор Узинської 
ЗОШ І-ІІ ступенів;

ШАРАБУРЯКА Володимира Пав-
ловича, 16.05.1970 р. н.,  директора 
Слобідської ЗОШ І-ІІ ступенів;

БОГАК Ганну Лук’янівну, 17.05.1957 
р. н., директора Старокривотульської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів;

МАСЛЯКА Степана Григоровича, 
17.05.1986 р. н., юриста матеріально-
постачальної групи відділу освіти ра-
йонної державної адміністрації, депу-
тата районної ради;

ВАСИЛИШИНА Василя Івановича, 
18.05.1960 р. н., голову фермерсько-
го господарства «Василишин В.І.» (с. 
Братківці), депутата районної ради.

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

Виконавчий комітет, депутатський кор-
пус та апарат Майданської сільської ради 
глибоко сумують з приводу смерті члена 
виконавчого комітету 

Василя Олексійовича Струмінського 
та висловлюють щирі співчуття дружині На-
дії Миколаївні. Нехай пам’ять про добру лю-
дину живе серед нас.

Центр професійно-технічної освіти № 1  
м. Івано-Франківська  

запрошує на навчання у 2017-2018 навчальному році
І. На базі 9 класів (термін навчання 3 роки): 

�кравець; �перукар-модельєр; �перукар-візажист.
ІІ. На базі 11 класів:

�манікюрниця — термін навчання 1 рік;
�кравець-закрійник — термін навчання 2 роки;
�перукар — термін навчання 1 рік.

ІІІ. Курси на базі 11 класів:
�перукар — термін навчання 3 місяці.
Зарахування на навчання в Центр ПТО № 1 проводиться на основі співбесі-

ди. Учні забезпечуються гуртожитком та харчуванням.
Наша адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Тисменицька, 246, 

тел.: (0342) 55-44-87, 55-46-37. 

Майданська сільська рада оголошує конкурс  
на заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради 

Вимоги до кандидата: вища освіта (професійного спря-
мування), вміння працювати на персональному комп’ютері, 
знання 1С-бухгалтерії, стаж роботи у бюджетній сфері не 
менше 3-х років, відсутність обмежень прийому на службу 
в органах місцевого самоврядування. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у 
конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявни-
ка із встановленими законодавством обмеженнями що-
до прийняття на службу в органах місцевого самовряду-
вання; заповнену особову картку (форма П1-2ДС) з від-

повідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; 
копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в 
іншому встановленому законодавством порядку; відо-
мості про доходи та зобов’язання фінансового характе-
ру щодо себе та членів своєї сім’ї; копію першої та дру-
гої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену 
кадровою службою.

Документи приймаються протягом місяця від дня опу-
блікування оголошення  в газеті, в приміщенні сільської ради 
за адресою: вул. Лесі Українки, 1, с. Майдан Тисменицького 
району. Телефон для довідок: 42-6-21.

Ганнусівська сільська рада проводить 
громадські слухання щодо розгляду 

Детального плану території:
реконструкції існуючого житлового масиву з розширенням в урочищі «Обо-
лонь» с. Ганнусівка Тисменицького району Івано-Франківської області.

Громадські слухання будуть проводитись 26 травня 2017 року о 
14.00 в приміщенні Ганнусівської сільської ради.

Любі наші матері!
Щиро вітаємо вас із чудовим весняним святом, сповненим любові, ніжності 

та турботи – Днем матері. 
Друга неділя травня в українському календарі – особлива. Цього дня ми вша-

новуємо найріднішу людину, яка подарувала життя, виростила і виховала. Травень 
обраний для цього свята не випадково: це місяць нашої заступниці – Пречистої 
Діви Марії, до якої часто звертаємося за допомогою та опікою.

Рід людський, наше життя і все найшанованіше на землі починається від Ма-
тері, освячується її мудрістю, любов’ю, добротою, милосердям та всепрощенням. 

Від матері дитина одержує перші уроки любові та мудрості, навчається розу-
міти багатобарвний і складний світ, пізнає народні звичаї і традиції. Материнська 
молитва оберігає нас на життєвих дорогах. У найскрутніші хвилини кожен з нас 
прагне знайти душевний спокій та розраду у щедрому всесвіті маминого серця. 

Тож спасибі вам, наші найрідніші матусі, за безмежну відданість, всеперема-
гаючу любов, постійну турботу, ніжність, ласку і добре слово. 

Нехай будуть здоровими, щасливими і вдячними ваші діти, а буденні клопоти 
завжди радісними і приємними. Добра вам, затишку, любові і Господнього благо-
словення на довгі літа.

Голова районної державної адміністрації            Голова районної ради
   Іван СЕМАНЮК         Роман КРУТИЙ

Дорогі і милі серцю матері!
Щиросердечно вітаємо вас зі святом – Днем матері! Ви – найдорожче і най-

світліше, що є на світі. Ви завжди радієте успіхам своїх дітей, підтримуєте їх у важ-
ку хвилину, завжди щиро переживаєте за кожен пройдений крок. Немає людини 
ближчої і ріднішої за вас! 

Нехай ваші серця зігрівають любов і турбота рідних та близьких! Хай кожен 
день буде наповнений радісними і приємними подіями! Зичимо вам щастя, здоров’я, 
благополуччя, душевного спокою і любові! Миру і затишку у вашому домі!

Низько вклоняємось вам, матері, за ваші терпіння, витримку, дивовижну му-
дрість і мужність, з якими ви, долаючи нинішні негаразди, зберігаєте віру у завтраш-
ній день. Нехай під променями травневого сонця розтануть усі ваші негаразди!

Зі щирими словами подяки та вітаннями Михайло КОРОЛИК  
та Василь ПОПОВИЧ, депутати обласної ради від ВО «Свобода»  

депутатська фракція ВО «Свобода» у Тисменицькій районній раді

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 18.04.2017 № 62-р,  
03.05.2017 № 69-р “Про використання коштів з фонду на виконання депутат-
ських повноважень” профінансовано видатки Фонду на виконання депутат-
ських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:
Федорняк Марії Станіславівни 

– в сумі 10 000 (десять тисяч) гри-
вень 00 копійок та Фармуса Руслана 
Романовича –  в сумі 9 777 (дев’ять 
тисяч сімсот сімдесят сім) гривень 
00 копійок на придбання будівельних 

матеріалів (фарби) для УГКЦ св. Арх. 
Михаїла  с. Козина.

Лутчина Мирослава Івановича – в 
сумі 1 500 (одна тисяча п’ятсот) гривень 
00 копійок для надання матеріальної до-
помоги жителю с. Радча. 

Тимчука Івана Михайловича – в су-
мі 1 250 (одна тисяча двісті п’ятдесят) 
гривень 00 копійок для надання матері-
альної допомоги на лікування житель-
ці с. Одаї.

Цапая Володимира Васильовича – 
в сумі  2 000 (дві тисячі) гривень 00 ко-
пійок на придбання футбольних м’ячів 
для Старокривотульської сільської фут-
больної команди.

Тисменицька районна рада

Підприємство ТзОВ «Дена Метал Україна», (код ЄДРПОУ  32882217 ) має намір 
отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

77422,  Україна, Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Га-
лицька, 58.  Телефон: (0342) 595135, 595131.

Площадка ТзОВ «Дена Метал Україна» розташована 
в північній частині с. Ямниця на території ПАТ «Завод ТОВ 
«БАРВА» по вул. Галицька, 58.

Технологія виробництва – виготовлення виробів з дро-
ту і листового прокату для виробників холодильного та мо-
розильного обладнання, меблевої галузі, будівельної про-
мисловості, вузькоспеціалізованих галузей виробництва в 
кількості 5,5 млн шт./рік.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів, в 
залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення ат-
мосферного повітря.

Валовий викид забруднюючих речовин становить 
34,1529 т/рік, в тому числі: азоту діоксид — 0,5 т/рік, вуг-
лецю оксид – 0,25 т/рік, суспендовані тверді частинки 
недиференційовані за складом – 0,412 т/рік, формаль-
дегід – 0,003 т/рік, заліза оксид – 0,7 т/рік, марганець та 

його з’єднання – 0,08 т/рік, кремнію діоксид аморфний 
–0,0008 т/рік, фтористий водень – 0,0006 т/рік, фтори-
ди погано розчинні – 0,00135 т/рік, фториди добре роз-
чинні – 0,0025 т/рік, міді оксид – 0,00041 т/рік, хрому 
трьохвалентні з’єднання – 0,00002 т/рік, вуглеводні алі-
фатичні граничні (алкани) – 0,005 т/рік,  сірки діоксид 
– 0,0008 т/рік, ацетальдегід –0,0007 т/рік, кислота оцто-
ва – 0,025 т/рік.

 Заходи щодо впровадження найкращих існуючих тех-
нологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих 
речовин не розробляються.

За більш детальною інформацією звертатись на підпри-
ємство або до органів місцевої влади за адресою: 77400, 
м. Тисмениця, вул. Галицька, 17, тел.: (03436)24-337, е-mail 
- admin@tsm.if.gov.ua

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

З травня — пенсії у нових розмірах
Перші травневі дні окрім декількох вихідних принесли радісні звістки для 
пенсіонерів Тисмениччини. Позаяк згідно із Законом України «Про держав-
ний бюджет України на 2017 рік» з 1 травня 2017 року відбулося підвищен-
ня мінімальних соціальних стандартів: зокрема зріс на 65 грн прожитковий 
мінімум для осіб, які втратили працездатність, і  зараз становить 1312 грн. 
Про те, як змінилися пенсійні виплати розповіла начальник Тисменицького 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Наталія Лагойда. 

Хочу сповістити краянам про те, що 
пенсію у нових розмірах одержать 17 079 
пенсіонерів району, — з такої приємної 
інформації розпочалася наша розмова. 
Зі слів керівника управління, внаслідок 
проведеного перерахунку середній розмір 
пенсії у нашому районі з 1 травня 2017 
року становить 1527,08 грн. Додаткова 
потреба в коштах внаслідок перерахун-
ку по Тисменицькому районі зросла на 
1,08 млн. грн, відповідно склала 35,33 
млн. грн у місяць та на 936 тис. грн по 
Богородчанському районі — відповідно  
30,09 млн. грн. При цьому жодних зане-
покоєнь для пенсіонерів не може бути, 
запевняє Н. Лагойда, бо коштів для цих 
потреб вистачає. 

Якщо деталізувати пенсійні виплати, 
то для осіб, які мають повний страховий 
стаж, інвалідів та одержувачів пенсій у 
зв’язку із втратою годувальника мінімаль-
на пенсія визначається на рівні прожит-
кового мінімуму для осіб, що втратили 
працездатність. Тож, з першого травня 
мінімальна пенсія для зазначених осіб 
— 1312 гривень. 

Виходячи із розміру прожиткового 
мінімуму, збільшилися мінімальні розміри 
пенсійних виплат шахтарям, інвалідам ві-
йни, учасникам бойових дій, інвалідам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Також будуть перераховані 
надбавки і підвищення, які встановлю-
ються у відсотках від прожиткового мі-
німуму для осіб, що втратили працездат-
ність. Підвищення до пенсії «дітям війни» 
буде виплачуватись в розмірі 66,43 грн, 
що передбачено постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.03.2014 № 112. 
Перераховані надбавки особам, які ма-
ють статус «Почесний донор СРСР», «По-
чесний донор України». Розмір надбавки 
збільшиться з 154,40 грн до 162,40 грн.

Слід зазначити, що особам, які не 
мають повного страхового стажу, який 
дає право на отримання пенсії на рівні 
прожиткового мінімуму для непрацез-
датних осіб, встановлюється щомісячна 
державна адресна допомога, виходячи 
із розміру 949 грн. При цьому також про-
ведено перерахунок щомісячної держав-
ної адресної допомоги інвалідам 1, 2 та 3 

групи, дітям-інвалідам, особам, що отри-
мують пенсії в разі втрати годувальника.

Якщо непрацюючий пенсіонер мав у 
складі своєї пенсійної виплати індексацію та 
розмір підвищення перерахованого розміру 
пенсії менше можливої поточної індексації, 
в такому випадку у місяці перерахунку вста-
новлюється фіксована індексація, яка визна-
чається як різниця між можливою поточною 
індексацією та сумою підвищення пенсії.

«Разом з тим хочу повідомити, що не 
буде проводитись перерахунок пенсії пра-
цюючим пенсіонерам, — акцентує керівник 
Тисменицького об’єднаного управління ПФУ 
Н. Лагойда. — До того варто пригадати, що 
виплата пенсій працюючим пенсіонерам про-
водиться у розмірі 85 відсотків призначеного 
розміру, але не менше ніж 150 відсотків про-
житкового мінімуму, встановленого для осіб, 
які втратили працездатність. З  01.05.2017  
року – 1968 грн (1312х150%).

Звертаємо увагу, що усі перерахунки 
в зв’язку з підвищенням прожиткового 
мінімуму проводяться для непрацюючих 
осіб автоматично та не потребують осо-
бистих звернень пенсіонерів до управ-
ління Пенсійного фонду України в райо-
ні, за винятком осіб, що звільнились з 
роботи та не повідомили про це органи 
Фонду. Таким пенсіонерам необхідно по-
дати відповідну заяву та трудову книжку 
із записом про звільнення».

Оксана САКОВСЬКА 
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Гостинна Нова Гута святкувала 250!
Минулої неділі, 7 травня, село Нова Гута відзначало 250-річницю з часу пер-
шої писемної згадки. Багатою і змістовною була програма святкування. Ви-
ступали учасники художньої самодіяльності села, також сіл-сусідів: Майдан, 
Павлівка, Ямниця. На завершенні святкового концерту виступили народний 
артист України Михайло Кривень та заслужена артистка естрадного мисте-
цтва України Зоряна Рощук. Звісно, під час святкування було сказано і чи-
мало щирих слів привітань з ювілеєм, вручено подарунків. 

«Село Нова Гута, — розповідає сіль-
ський голова Марія Зелінська, — неве-
лике, і, можливо, не різниться від інших 
населених пунктів, але цей куточок ми-
лий серцю кожного його мешканця, бо 
тут його коріння і пам’ять. Село прива-
блює своєю мальовничою місцевістю, 
розмаїттям лісів. Дещо пізніше, після 
заснування Майдану виникають нові 
поселення під назвою Стара Гута і Но-
ва Гута. Колись тут були склодувні май-
стерні, де виробляли гутне скло і вироби 
із нього. Нова Гута, яка зараз входить 
до складу Майданської сільської ради, 
згадується в Йосифинській метриці ще 
в 1767 році, і от цього року, за рішенням 
сільської ради, були затверджені заходи 
по святкуванню 250-ї річниці заснування 
села Нова Гута. До свого ювілею село 
підійшло з певними здобутками, зробле-
но поточний ремонт доріг вулиць Миру, 
Лісна, Суха Ліщина, проведено вуличне 
освітлення. Майданська сільська рада 
надала допомогу у встановленні вікон 
у капличці св. Димитрія, і в цьому році 
також заплановані кошти на ремонт ка-
плички. Надаємо допомоги одиноким, 

перестарілим, людям похилого віку, учас-
никам АТО. В перспективі заплановано 
будівництво водогону, і вже маємо до-
брий старт — початок виготовлення про-
ектно-технічної документації. Звичайно, 
ми щиро вдячні всім, хто долучився до 
організації святкування. Хочу, зокрема, 
подякувати за спонсорську допомогу 
Олегові Качурові. Село Нова Гута наці-
лене, можна сказати, у будучність, і чи-
мало його мешканців, вихідців з села 
долучались до його розбудови і сумлінно 
працюють заради дня сьогоднішнього 
і майбутнього». 

У переліку прізвищ сільський голова 
називає і колишнього голову сільської 
ради Степана Дасевича, мешканців села 
Ярослава Шуляра, Нестора Кучера, Ген-
надія Магдія, Івана Качкана, Володимира 
Білика, завідуючу ФАПом Ганну Василів, 
депутатів Тисменицької районної ради 

Михайла Зелінського, Миколу Іваненка, 
депутатів Майданської сільської ради 
від села Нова Гута Романа Дзіковського, 
Василя Дорошенка. Звісно, цей перелік 
можна продовжувати.

«Село моє — краплиночка на карті, 
у світі невідоме, та дарма, ну а чого без 
нього були б варті ми з вами, і кожен зо-
крема», — розпочинали святкову програ-
му ведучі свята Наталія Шуляр та Марія 

Вацеба. З вітаннями та подарунками на 
свято завітали представники районної 
влади, сільський голова Павлівки Іван 
Вацеба, голова Ямницької сільської ради 
Микола Зелінський. Голова Тисмениць-
кої районної ради Роман Крутий, голо-
ва Тисменицької райдержадміністрації 
Іван Семанюк побажали жителям села 
доброго здоров’я, душевного тепла, бла-
гополуччя і злагоди, принагідно громаду 

було проінформовано, що на потреби се-
ла в районному бюджеті закладена до-
сить значна сума — 460 тисяч гривень.

Зі словом Божого благословення 
виступив отець Іван Дячук. 

Концертну програму розпочала Ната-
лія Сірецька, цього святкового  дня звуча-
ло багато пісень присвячених матері, зво-
рушливо виступали наймолодші учасники. 
Звучали вітання і для ювілярів, і для най-
старших мешканців села: Марії Струмін-
ської та Софії Струмінської. Учасник УПА 
Софія Струмінська, 1926 року народження, 
тож, зрозуміло, роки беруть своє, і хоч на 
свято не змогла прийти (була її дочка Лю-
ба), має ще добру пам’ять, розповіла авто-
рові цих рядків про свій вклад у боротьбу 
УПА з поневолювачами, про поневіряння 
у сталінських таборах. Була зв’язковою, у 
1946 році заарештована і засуджена. Деся-
тирічний термін ув’язнення відбула, як то 
кажуть, від дзвінка до дзвінка. Після повер-
нення в рідне село працювала в колгоспі, 
пізніше санітаркою в івано-франківській 
міській лікарні. Пережила Софія Семенів-
на чимало, нині просить Бога, аби спокій 
був на землі, говорить, що привілей у всіх 
один — жити людиною і померти нею. Ті-
шиться трьома внуками, є вже й правнуки.

… Святкуємо ювілей в родинному 
колі, — ці слова, сказані під час Дня 
села депутатом Тисменицької район-
ної ради Миколою Іваненком, цілком 
слушні. А вся наша велика родина — це 
Україна, і невіддільне від цієї великої 
родини і невелике прикарпатське се-
ло Нова Гута.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Жартівлива сценка «На базарі чоловіка продавала», в головній ролі — Роман Терешкун

Сільський голова Марія Зелінська Наймолодші учасники свята, акомпанує Михайло Зелінський 

Громаду села вітають голова Тисменицької районної ради Роман Крутий, голова 
Тисменицької РДА Іван Семанюк, депутат Тисменицької районної ради Микола Іваненко, 

сільський голова Павлівки Іван Вацеба 

Фольклорний ансамбль клубу с. Майдан (художній керівник Іван Луцький) 

Софія Струмінська 

Співає  
Наталія Сірецька 

Пісню «Галицька земля» виконує Христина 
Попадинець, с. Павлівка 

Народний артист України Михайло Кривень

Благословляє о. Іван Дячук
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«Нашого цвіту…»
Нещодавно в Тисменицькій дитячій школі мистецтв ім. Йова Княгиницько-
го відбувся вечір знайомства з музикою Сергія Борткевича, приурочений до 
140-річчя від дня народження митця, на який були запрошені викладачі му-
зичних шкіл району.

Композитор-емігрант С. Борткевич 
(1877-1952) більше знаний за кордоном, 
ніж в Україні. Адже волею обставин – 
через дві світові війни, а також непри-
йняття більшовицького режиму – компо-
зиторові довелось значну частину свого 
життя перебувати і творити за кордоном.

С. Борткевич здобув значне визнан-
ня серед європейської музичної спільно-
ти – як композитор, викладач, диригент 
і піаніст. На честь митця його прихиль-
ники навіть заснували в 1947 році у Від-
ні Товариство імені Сергія Борткевича. 
Аналог такого товариства – Товариство 
німецького композитора Ріхарда Ваґне-
ра, яке охопило музикантів усієї Євро-
пи (в Івано-Франківську також є члени 
цього товариства).

Поки в закордонних архівах зна-
ходять нові рукописи творів маестро 
Борткевича та записують прем’єрні аль-
боми, його творчість досліджують в Іта-
лії, Нідерландах, Канаді, США, Німеччині 
та навіть Японії, в Україні доступ до цих 
творів обмежений, мало хто з українців 
знає про нього, до популяризації його 
спадщини спричинилися тільки окре-
мі виконавці.

Першовідкривачами музики Сергія 
Борткевича в Україні стали піаніст Ми-
кола Сук (Україна – США) та головний 
диригент симфонічного оркестру «Фі-
лармонія» з Чернігова Микола Сукач. 
Завдяки зусиллям і наполегливості цих 
двох людей, на Батьківщину поверну-
лася музика видатного сина України, 
харків’янина, якому все життя довелось 
бути біженцем...

Під час вечора в Тисмениці про 
життя та творчість митця колегам та 
учням школи розповіла викладач Бог-
данна Сальвицька. Він, отже, народився 
в Харкові в сім’ї меценатів (завдяки його 
батькам у Харкові з’явилися перша му-

зична школа та симфонічний оркестр). 
Здобув грунтовну освіту в Петербурзі, а 
потім в Ляйпціґу (Німеччина). Творити 
у рідному місті Борткевичу випало не-
довго – він покинув батьківщину після 
більшовицького перевороту, перебував у 
Туреччині, Австрії, Німеччині, Нідерлан-

дах, похований у Відні. Глибоку тугу за 
рідною землею митець виклав у своїй 
музиці. Симфонія №1 «З моєї Батьків-
щини» свідчить про те, як українська 
душа по вінця наповнює характер му-
зики. Його три фортепіанні концерти – 
це просто фантастична музика! Зрос-
таючи щасливою дитиною у чарівно-
му світі музики, С. Борткевич залишив 
великий творчий спадок для дітей. Це 
чотири музичні альбоми: «Маріонет-
ки», «Музичні картинки за казками Г. 
К. Андерсена», «З мого дитинства» і 
«Маленький мандрівник».

Вдало втілили творчий задум ор-
ганізаторів концерту вихованці школи 
мистецтв. З великим натхненням вико-
нали дитячі твори Вікторія Петрів, Юліа-
на Дуридівка, Володя Николайчук, Софія 
Шкрумида, Юля Янюк, Роксолана Лит-
вин, Вероніка Пасічна, Олена Монюк, 
Вероніка Федик, Юліана Бабій, Богдана 
Боєчко, Настя Павлюк, Соломія Ферш-
тей, Інна Данчук та викладач Володи-
мир Дзеньків.

Завдяки новітнім технологіям ми 
мали змогу послухати твори у виконанні  
світових знаменитостей, які з великою 
повагою ставляться до музичної спад-
щини українського композитора. Маємо 
пишатися й нашою талановитою молод-
дю, яка несе у світ українські цінності, 
українську культуру, адже «нашого цві-
ту – по всьому світу»...

Марія БОРИС, заслужений працівник 
культури України

Днями Богданна Сальвицька відзначила свій прекрасний ювілей. Колектив школи та 
її рідна «Перлина» щиро вітають цю чудову жінку, матусю, бабусю, колегу, подругу.
Нехай Божа ласка завжди панує у Вашому житті. Здоров’я і щастя на многії літа!

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

Вихованці єзупільської 
музшколи великі молодці!

Чимало обдарованих, старанних і працьовитих діток навчаються у Єзупільській 
музичній школі. А їхні наставники вкладають увесь свій професіоналізм у му-
зикантів-початківців. Тому школа може пишатися результатами цієї спільної 
праці, якими є і цьогорічні перемоги дітей на творчих змаганнях різного рів-
ня. Радістю за цих учнів та за їх викладачів хочеться поділитися з читачами 
газети. Ось які здобутки на нашому цьогорічному «рахунку».

У Всеукраїнському дитячо-юнацько-
му конкурсі бандуристів імені Юрія Сінга-
левича, який проходив у м. Львові 28-30 
квітня, учениця Вікторія Ганущак зайняла 
I місце в номінації бандурист-інструмен-
таліст (викладач Наталія Федорняк). На ІІ 
Всеукраїнському конкурсі юних музикан-
тів «Франкове підгір’я» у Дрогобичі (кінець 
квітня — початок травня) вихованка викла-
дача Оксани Бацяк Діана Дзеба зайняла 
ІІІ призове місце в номінації бандурист-
вокаліст. А в березневому Івано-Франків-
ському обласному конкурсі виконавської 
майстерності взяли участь семеро учнів 
Єзупільської ДМШ і троє з них стали при-
зерами: Діана Дзеба (ІІ місце в номінації 
бандура, старша група), Софія Ковтун (III 
місце в номінації бандура, середня група) 
— вихованки викладача Оксани Бацяк, та 
Дарія Владика (III місце в номінації бан-
дура, молодша група) — учениця Наталії 
Федорняк.

Варто відзначити, що єзупільські 
юні бандуристи традиційно показують 
гарні результати на конкурсах. Велика 
заслуга у цьому викладача з багато-
річним стажем, прекрасного педагога 
Оксани Михайлівни Бацяк. Дехто з її ви-

хованців, покинувши стіни музшколи, 
продовжують навчання у музучилищі. 
Музика стає їхнім фахом. Серед таких 

і нинішній педагог Єзупільської ДМШ, 
колишня учениця О. Бацяк — Наталія 
Федорняк. Ось уже і її учні на музич-
них змаганнях здобувають перемоги.

Серед тих, хто робить добре ім’я Єзу-
пільській музшколі, не лише бандурис-
ти. Так, цього року в обласному конкурсі 
вокальних ансамблів, який відбувся у м. 
Івано-Франківську 15 лютого, учасником 
став вокальний ансамбль «Веселі нотки» 
у складі Наталії Іваніцької, Юлії Ставич-
ної, Вікторії Ганущак, Ірини Зуб’як, Аліни 
Пушко, Діани Дзеби, Вероніки Ломей, Алі-
ни Доцяк, Софії Ковтун, Діани Воронич, 
Олександри Настишин. Колектив викла-
дача Марії Костюк здобув ІІІ місце (се-
редня група). До речі, Марія Андріївна 
Костюк працює в Єзупільській музшко-
лі від початку існування закладу. А нині 
йому сорок два роки. Викладач з таким 
колосальним досвідом звичайно ж уміє 
знайти підхід до дитини, правильно ви-
користати її таланти. Педагог постійно 
веде хоровий клас. І її учні нерідко по-
казують гарні результати на обласних 
конкурсах вокальних ансамблів.

У Тисмениці на ХІ районному кон-
курсі учнівської виконавської майстер-

ності імені Йова Княгиницького взяли 
участь одинадцять учнів Єзупільської 
ДМШ. Двоє посіли найвищі місця — це 
піаністка Аліна Пушко (викладач Віолета 
Костенко) та акордеоніст Олег Ставич-
ний (викладач Михайло Дзеба).

У VIII Всеукраїнському конкурсі 
юних виконавців імені Миколи Лисен-
ка в Івано-Франківську учениця Софія 
Ковтун (викладач Н. Федорняк) отри-
мала диплом з відзнакою у номінації 
вокал, дівчинка також була учасницею 
XVІ обласного відкритого конкурсу-
фестивалю «Водограй», який відбувся 
у лютому на базі Брошнів-Осадівської 
дитячої школи мистецтв імені Воло-
димира Івасюка.

Нині школа готується до свого звіт-
ного концерту, а такий захід — завжди 
подія для учнів і викладачів. Юні музи-
канти покажуть усе найкраще, чого на-
вчилися в цьому закладі. І це справді 
буде свято напередодні закінчення на-
вчального року. Бажаємо успіху нашим 
педагогам та молодим талантам!

Віолета КОСТЕНКО,  
директор Єзупільської ДМШ

Ми матір 
називаємо святою 

Щороку у травні приходить до нас сонцесяйне, заквітчане яблу-
невим цвітом свято, коли ми складаємо шану найдорожчіх 
людині у світі – Мамі. Не забули вшанувати найчарівніший і 
найулюбленіших матерів-берегинь і в містечку Єзупіль. Свят-
ковий концерт «Ми матір називаємо святою» з вагомих причин 
відбувся в Народному домі селища не у другу неділю травня, 
як завжди, а на тиждень швидше – 7 травня.

Святкову атмосферу та чудовий настрій створили гляда-
чам одразу у фойє. Тут бібліотекарі Марія Іваніцька та Ольга 
Шкребенько презентували виставку «Мамо, до вас, як леле-
ка, в горі і в щасті лечу».

Концерт, організований Наталією Вовчук, Елеонорою Сков-
ронською та Ольгою Парєшних, мав триєдину суть: присвя-
чений Жінці-Матері, Матері Божій – Діві Марії та неньці-Укра-
їні. Учасники концерту: читці Юлія Напора, Юліана Білецька, 
Анастасія Нагнибіда, Оксана Яцук, Юлія Яцук, Ілона Танчук, 
Катерина Дебера, солісти Діана Біловус, Оксана Недоступ, ан-
самбль дівчат, дитячий хор та зразковий хореографічний ко-

лектив «Перлинка» не лише звертались до матерів зі словами 
вдячності, а вітали їх захоплюючими проникливими віршами, 
величальними дзвінкими піснями та запальними танцями. 

Тож хай будуть щасливими і завжди молодими наші ма-
тері! Хай їхня сила й любов не тільки ніколи не згасають, а 
будуть вічними і не дадуть загинути нашому роду, нашій на-
ції, нашій Україні.

Елеонора СКОВРОНСЬКА,  
заступник директора з виховної роботи Єзупільського НВК
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Вчимо дітей берегти  
своє життя

Статистика свідчить, що кількість дітей, які загинули через необережність 
чи необачність, зростає з кожним роком. Причиною є незнання правил осо-
бистої безпеки, невміння передбачити небезпеку і по можливості її уникнути, 
або діяти відповідно до обставин. Для поліпшення якості навчально-виховної 
роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганди 
здорового та безпечного способу життя, вироблення в дітей умінь та нави-
чок захисту свого життя і здоров’я у Милуванському НВК з 24 по 28 квітня 
проходив Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.
Протягом тижня проведені різні захо-

ди та застосовані різні форми роботи з ді-
тьми садкової групи. Тут відбулися, зокре-
ма, тематичні заняття: «Щоб вогонь не за-
вдав біди, будь обережним з ним завжди!», 
«Ми — пішоходи», «Мої та наші речі: догляд 
за ними», «Предмети гігієни», «Незнайомі 
предмети та речовини», навчальне занят-
тя з пожежної безпеки й ознайомлення з 
дією вогнегасника (вихователі С. Зінько, 
Л. Постоловська). Класні керівники ор-
ганізували години спілкування з учнями: 
«Щоб не трапилось біди, правил безпеки 
дотримуйся завжди» (5 клас, класний ке-
рівник М. Долібський), «Будь обережним у 

лісі» (8 клас, класний керівник 
М. Гордієнко), «Твоя поведінка 
під час грози» (9 клас, класний 
керівник Л. Завацька). На цих 
заняттях учні 6 класу вправля-
лися у «збиранні до шкільного кошика» лі-
карських рослин, їстівних грибів (класний 
керівник Н. Дуткевич). Діти переглянули 
відеосюжети, складали пам’ятки, читали та 
обговорювали казки, відгадували загадки, 
виконували практичні завдання, гралися 
в різноманітні ігри, проводили вікторини, 
тренінгові вправи. Так, учні 3 класу підго-
тували інсценізацію казки «Колобок» на 
новий лад, де герої навчали гостей, що 

завітали на перегляд казки, безпечної по-
ведінки у лісі, на дорозі, під час пожежі, 
зустрічі з незнайомцями. Також відбула-
ся презентація малюнків «Безпеку я бачу 
так...». Відбувся батьківський всеобуч і бу-
ли розроблені пам’ятки для батьків «Ди-
тина та її безпека».

Олександра ЛОБУР,  
заступник директора з навчально- 

виховної роботи Милуванського НВК

Прощавай, Букварику
Буквар – книжка особлива для кожного з нас, адже саме з неї починається наша до-
рога у світ великої літератури, світ знань. Протягом року першокласники навчались 
читати, і ось настав хвилюючий момент – прощання з дорогою книгою – Букварем.  

Чудове свято «Прощання з Буквари-
ком» відбулося у Марковецькому НВК, яке 
підготували учні 1класу зі своєю вчитель-
кою Оксаною Сенеджук. Першокласники 
закінчили вивчати першу і найважливішу 
у своєму житті книгу – Буквар. Не таєм-
ниця, що найбільше найрізноманітнішої, 
найновішої, найцікавішої і найпотрібнішої 
інформації дитина отримує саме в пер-
ший рік свого навчання у школі, тому на 
святі школярі були дуже горді та поваж-
ні. Першачки із задоволенням продемон-
стрували  глядачам – учням, учителям, 
батькам та родичам все, чого  вони на-
вчились за перший рік навчання у школі. 

Як дзвіночки, лунали вірші та пісні 
дітей. Особливого настрою святу додав 
запальний танець. Маленькі артисти були 
настільки задоволені своїми виступами: 

в оченятах світились радість, захоплен-
ня та гордість. А в очах батьків — сльо-
зи, адже, здається, зовсім нещодавно їх 
дітлахи вперше ступили на поріг рідної 
школи, вперше відкрили Букварик, про-
читали своє перше слово…

Свято Букварика закінчилося, але 
шлях до знань тільки розпочався! З гор-
дістю спостерігали батьки за своїми 
дітками, які опанували вже ази грамо-
ти та читання. Пройде місяць, і першо-
класники  завершать навчальний рік, 
перейдуть у другий клас.  Попереду на 
них чекає ще довга і цікава дорога в 
Країну  Знань.

Наталія НАСТЮК, заступник директо-
ра з виховної роботи

Зустріч з дельфінами
Вихідні та свята — це та нагода дозволити собі відпочити від звичного ритму 
життя, здійснити давно омріяну подорож. Учні Марковецького НВК разом з 
вчителями не оминули такої можливості і помандрували під час травневих 
свят до дельфінарію в м. Трускавці.

Шоу-програма розпочалася із появи в басейні дельфінів. Вони вистрибували з 
води, грали з м’ячами та кільцями, катали на собі тренерів та виштовхували їх з води. 
Красиві, щирі та відкриті для спілкування з людьми, а головне доглянуті улюбленці 
тренерів, з якими вони працюють, тварини чудово виступали та, що було відчутно, са-
мі насолоджувались цим шоу.

Любов випромінювало усе шоу: коли дельфіни разом зі своїм тренером танцю-
вали у воді, коли тренер цілувала та обіймала кожного дельфіна. Щирість взаємовід-
носин тренерів з дельфінами 
та морським котиком, впев-
неність одне в одному дають 
прекрасний результат роботи 
— чудові виступи, які всім при-
носять виключно радість та 
задоволення. Особливо при-
ємно, що тварини живуть в хо-
роших умовах, вони добре ви-
глядають. Відвідування дель-
фінарію принесло дітям вели-
ку кількість позитивних емо-
цій та масу вражень і хороший 
настрій на цілий день.

Наталія ГАЙДЕЙЧУК,  
вчитель  

Марковецького НВК

Патрульні поліцейські  
у Ямницькому НВК

У рамках проведення Тижня безпеки життєдіяльності на запрошення адміні-
страції Ямницького навчально-виховного комплексу офіцери патрульної по-
ліції м. Івано-Франківська уже вдруге відвідали  наш заклад.

Зустріч була надзвичайно цікавою і 
пізнавальною: працівники поліції ознайо-
мили учнів зі своєю професією, провели 
практичні заняття з учнями 1-2 класів, на 
яких пригадали їм правила дорожнього 

руху.  Діти мали змогу давати різноманіт-
ні запитання, які стосувалися безпечної 
поведінки на дорозі, а поліцейські з ра-
дістю відповідали на них.  Незабутнім 
був квест, у якому разом із працівника-

ми поліції взяли участь учні 6-8 класів, 
які  окрім того мали змогу перевірити 
свої знання з правил дорожнього руху, 
позмагатися у велоестафеті, перевірити 
рівень своєї фізичної підготовки. Учас-
ники квесту чудово впорались із усіма 
завданнями, за що усі були нагородже-
ні подарунками.  Учні здобули незабутні 
знання та вміння, які стануть їм у при-
годі в житті.

Під час зустрічі патрульні розповіли  
дітям про безпечну дорогу до школи та 
правила поведінки на дорозі. Школярі 
відповідали на запитання поліцейських 
про те, як треба переходити дорогу, у яко-
му місці, що треба робити,  щоб дорога до 
школи була дійсно безпечною. 

У захваті від зустрічі були не лише 
школярі, а й патрульні. Слід відзначити 
високий рівень професіоналізму поліцей-
ських, їх компетентність та особливий 
підхід до дітей. Патрульні пообіцяли, що 
це не останній візит і вони обов’язково 
ще навідаються до нашого навчально-
го закладу.

Мар’яна ПІДГАЄЦЬКА, заступник  
директора Ямницького НВК  

Запобігти. Врятувати. Допомогти 
Третього травня на базі Пшеничниківського НВК відбулася громадська акція 
«Запобігти. Врятувати. Допомогти», основним завданням якої було ознайом-
лення та навчання населення основам пожежної безпеки, роз’яснення питань 
безпеки життєдіяльності, популяризації професії рятувальника.

Співробітники рятувальної служби 
організували виставку пожежної техніки 
та обладнання. Діти мали можливість 
ознайомитись з тактико-технічними ха-
рактеристиками пожежного автомобіля 
та бойового спорядження. Рятувальники 
розповіли, у яких випадках використо-
вується  те чи інше обладнання. Бажаю-

чі могли приміряти бойовий одяг та по-
сидіти за кермом автомобіля, словом, 
уявити себе справжнім рятувальником. 

Гості провели бесіди щодо питань 
дотримання правил пожежної безпеки у 
поводженні з відкритим вогнем, під час 
користування електрообігрівальними 
приладами, пічним опаленням, при ви-

явленні вибухонебезпечних предметів, 
під час відпочинку у лісі, біля водойм.

 Учні з радістю та захопленням фо-
тографувались на фоні пожежного авто-
мобіля. Такі зустрічі з рятувальниками 
є надзвичайно важливими. Змістовний 
захід приніс дітям чимало корисного та 
надовго залишиться у їхній пам’яті. А зна-
ння з питань безпеки життєдіяльності ста-
нуть їм у нагоді в повсякденному житті.

В кінці заходу діти подякували ря-
тувальникам та запросили приїжджати 
наступного разу.

Ігор ДМИТРІВ, начальник  
районного відділу УДСНС

Юні краєзнавці тішать знаннями
Ефективно проводиться позакласна гурткова робота при Старокривотульській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Тут відбуваються заняття з танців, ша-
хів, боротьби дзюдо. Серед різних гурткових напрямків особливе місце від-
водиться туристсько-краєзнавчій роботі.

На базі Старокривотульської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів жваво працює гурток «Гео-
логічне краєзнавство», що належить до 
Івано-Франківського обласного держав-
ного центру туризму. На заняттях учні в 
неформальній обстановці вивчають будову 
нашої планети та її підземні багатства, в 
ігрових формах здобувають, узагальнюють 
і вдосконалюють свої знання з географії, 
а частково і з інших шкільних предметів. 

Невід’ємною частиною роботи гурт-
ка є заняття під відкритим небом, краєз-
навчі екскурсії та походи. Для кращого 
розуміння унікальності та різноманітності 
краси і багатства природи нашого краю 

учні здійснили екскурсії до геологічного 
музею при Івано-Франківському націо-
нальному технічному університеті нафти 
і газу, відвідали краєзнавчий музей Кар-
патського національного природного пар-
ку, вольєрне господарство в м. Яремче.

Туристичні походи розвивають в 
учнів вміння долати перешкоди, напо-
легливість на шляху до мети, колекти-
візм, взаємодопомогу та взаємовиручку. 
За минулі роки школярі підкорили такі 
вершини як г. Маковиця, г. Пірс-Дора, г. 
Кукул, г. Хом’як, неодноразово сходили 
на найвищу вершину України Говерлу.

Восени цього року учасники краєз-
навчого гуртка вивчали поклади болотних 
руд в с. Старі Кривотули. Робота відбува-
лася в формі польових досліджень, де 
на маршруті відбиралися зразки, з яких 
пізніше була складена колекція. Підсу-
мувавши і систематизувавши вивчене 
в наукову працю, гуртківці подали її на 
обласний конкурс «Моя Батьківщина — 
Україна», де робота посіла друге місце.

Традиційною вже стає участь ста-
рокривотульського гуртка «Геологічне 

краєзнавство» в щорічному зльоті-зма-
ганнях юних геологів. Цього року він був 
ювілейним — 40-м. У змаганнях взяли 
участь команди з дев’яти районів. Ви-
хованці гуртків краєзнавчо-геологічного 
напрямку показали свою роботу за рік. 
Учасники обласного зльоту перевірили 
та закріпили свої знання з основ геоло-
гії, продемонстрували та вдосконалили 
навички, здобуті в походах та екскурсіях, 
поділилися власним досвідом та здобули 
новий. Відбулися різноманітні змагання. 
Більшість з них доволі складні — рівня 
студентів спеціалізованих вищих закла-
дів. До прикладу, це вміння проходити 

геологічний маршрут, проводити гідро-
геологічні дослідження, здійснювати 
побудову геологічного розрізу та інші. 
Честь Тисменицького району захищала 
команда краєзнавчого гуртка — «Гірський 
кришталь». Старокривотульські геологи 
виявили високий рівень підготовки, про 
що свідчить результат: команда з Тисме-
ниччини поступилась тільки команді Сня-
тинського району і посіла почесне друге 
місце. Вихованці старокривотульського 
гуртка зуміли потрапити до числа при-
зерів у багатьох видах змагань, зокрема 
команда посіла перші місця у конкурсах 
«Геологічний маршрут» та «Геологічний 
розріз».

Нові знайомства, спів під гітару, про-
гулянки мальовничими карпатськими 
ландшафтами, смачна польова кухня не 
могли залишити байдужими юні серця. 
Декілька весняних днів, проведених в 
карпатському гірському селі, подарува-
ли всім учасникам море позитивних вра-
жень і чудовий настрій!

Вихованці гуртка 
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ПОНЕДІЛОК  (2017-05-15)

ВІВТОРОК  (2017-05-16)

СЕРЕДА  (2017-05-17)

ЧЕТВЕР (2017-05-18)

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 
Новини
6.10, 7.10, 8.10 Спорт
6.15, 8.15 АгроЕра
6.25, 0.25 Від першої особи
7.20, 23.25 На слуху
8.35 Паспортний сервіс
8.45 Світ он лайн
9.00 Ранок про Україну
9.35 Х/ф "Хоча зі мною ніхто 
не йде"
11.30 Мотоциклетний спорт. 
Чемпіонат світу. ЧС. ІІ етап
13.00 Новини (із сурдопере-
кладом)
13.25 Борхес
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.20 Фольк-music
16.50 Вікно в Америку
17.10, 2.25 Хокей. Чемпіонат 
світу 2017 г. (Канада — Нор-
вегія)
19.35 Обличчя війни
19.50 Перша шпальта
20.20 Про головне
21.30, 2.10 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.50 Із перших вуст
22.55, 5.50 Вічне
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки
1.20 Новинний блок
1.55 Новини. Культура
4.20 Т/с "Травма"

КАНАЛ «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніда-
нок із «1+1»
9.30, 10.50, 12.20 "Чотири 
весілля"
13.45 Комедія "Матусі"
14.45, 15.45 "Сімейні мело-
драми-6"
17.10 Т/с "Величне століття. 
Роксолана"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Х/ф "Кохана вчитель-
ка"
22.00 "Гроші"
23.25 Комедія "Службовий 
Роман"
3.20 Х/ф "Абонент тимчасо-
во недосяжний"

ІНТЕР
6.00 М/ф
6.20, 13.10 "Слідство вели...» 
із Леонідом Каневським
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини
7.10, 8.10 «Ранок із «Інтер-
ом»
9.20, 12.25 Х/ф "Я буду чека-
ти тебе завжди"
15.30 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу 
"Стосується кожного"
20.00, 0.40, 5.10 "Подробиці"

21.00 Т/с "Дурна кров" (16+)
22.50 Т/с "Доярка з Хацапе-
тівки"
1.30 Х/ф "Грозовий перевал"
3.15 "Удачний проект"
3.50 "Готуємо разом"

ICTV
5.00, 4.45 Дивитися всім!
5.45, 19.20 Надзвичайні но-
вини
6.40 Факти тижня. 100 хви-
лин
8.45 Факти. Ранок
9.10 Спорт
9.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
12.30, 13.20 Х/ф "Вікінги про-
ти прибульців" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.20, 16.10 Х/ф "Гладіатор" 
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше, ніж правда
21.25 Т/с "Пес-2" (16+)
22.40 Свобода слова
0.35 Х/ф "Вбити посланця" 
(16+)
2.35 Т/с "Лас-Вегас" (16+)
3.35 Стоп
4.25 Факти

СТБ
6.50, 16.00 "Все буде добре!"

8.50 "Все буде смачно!"
9.50, 18.30 "За живе!"
11.05 Х/ф "Мама мимоволі"
13.45 "Битва екстрасен-
сів-13"
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00, 22.35, 1.30 "Слідство 
ведуть екстрасенси"
23.35 "Давай поговоримо про 
секс-4"

5 КАНАЛ
6.00, 21.40, 3.00 Час-Time
6.30, 8.25, 1.55 Огляд преси
6.45, 18.45 Місцевий час
6.55 Ранок із Біблією
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час 
новин
7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 
бізнесу
7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20 Погода на курор-
тах
7.35 Фінансовий тиждень
7.50 Афіша
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Україні
8.50 Клуб LIFE
9.20, 17.50 Час громади
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 Інформаційний 
день

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 По-
года в світі
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 "За Чай.com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 
Важливо
0.25 Хроніка дня
2.15, 5.15 Машина часу
3.15 Феєрія мандрів
3.35 Не перший погляд
4.15 Кіно із Я. Соколовою

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.50, 18.00 Абзац
5.43, 7.39 Kids Time
5.45 М/с "Сімейка Крудс"
6.45 М/с "Пригоди Кота в чо-
ботах"
7.40 Х/ф "3000 миль до Грей-
сленда" (16+)
10.10 Х/ф "Король вечірок-2" 
(16+)
12.00 Х/ф "Однокласники-2" 
(16+)
14.00 Х/ф "Похмілля у Вега-
сі" (16+)
16.00, 19.00 Ревізор Крам-
ниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-
шоу
23.55 Х/ф "Похмілля у Вега-
сі-2: З Вегаса в Банкок" (16+)
2.00 Суперінтуїція

ТРК «Україна»
6.50, 7.15, 8.15 Ранок із 
«Україною»
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 1.20 Сьогодні
9.15, 3.15 Зоряний шлях
11.00, 4.30 Реальна містика
12.00 Х/ф "Доля Марії"
13.50, 15.30 Т/с "Зведена 
сестра"
18.00 Т/с "Райське місце" 
(16+)
19.45, 2.15 Ток-шоу "Гово-
рить Україна"
21.00 Т/с "Капітанша"
23.30 Х/ф "Команда знищи-
ти" (16+)
5.20 Агенти справедливості 
(16+)

МЕГА
6.00 Бандитська Одеса
7.30 Гордість України
8.20, 13.00, 4.50 Правила 
життя
9.10 Правда життя
10.10, 21.40 Мистецтво ви-
живання
11.00 Мадагаскар: зелений 
рай
12.00 У пошуках краси
13.50 Містична Україна
14.40 Полювання на НЛО
15.30, 23.40 Повітряні воїни
16.20, 20.50 Скарби за ко-

пійки
17.10 Мисливець та жертва
18.10, 22.40 Загадки планети
19.10 Легенди карного роз-
шуку
20.00 Навколо світу. Місця 
сили
0.30 Ризиковане життя
5.30 Бандитський Київ

ОТБ «Галичина»
6:00 Гімн України. Молитва.
6:05 Вісті. Підсумки тижня.
6:35 Час-Time.
7:05 Ранок-панок.
8:30 Вулиця. 
8:45 Поговоримо про му-
зику.
9:20 Мандруємо разом.  
10:30 Документальний про-
ект  Deutsche Welle: “Global 
3000”. 
11:00 Час-Time.
11:15 Веселий нотний стан.
11:30 М/с “Летючий буди-
нок”.
12:30 Пісні для мами. 
13:00 У фокусі  Deutsche 
Welle: “Завтра вже сьогод-
ні”.
13:30 Спробуй наживо. 
14:00 Кордон держави. 
14:15 Вісті
14:30 Господар.
14:50 На варті.
15:20 Будемо жити.

15:45 Вісті
16:00 М/с “Тачки з Крашинг-
тон-парку”. 
16:20 Ігри інтелекту.
16:45 Веселий нотний стан.
17:00 Deutsche Welle: 
“Shift”.
17:15 Вулиця. 
17:30 Про головне в дета-
лях.
17:45 Вісті.
18:20 Актуальне інтерв'ю.
18:45 Вісті
19:10 Про головне в дета-
лях.
19:45 Кордон держави.
20:00 Від щирого серця.
20:10 Будемо жити.
20:30 На добру ніч маля-
там.
20:45 Вісті.
21:10 Вулиця.
21:30 Х/ф “Одержимість”. 
(2).
23:00 Вісті
23:20 На варті.
24.00 Гімн України. Молит-
ва.
00:05 Вісті.
00:20 Час-Time.
00:40 Мандруємо разом.
02:10 На варті.
02:40 Кордон держави.
03:00 Х/ф “Одержимість”. (2).
04:35 Час-Time.
04:50 Музика на Галичині.

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
21.00 Новини
6.10, 7.10, 8.10 Ера біз-
несу
6.15, 7.15, 8.15 Спорт
6.20, 8.20 АгроЕра
6.30, 0.25 Від першої 
особи
6.45, 7.45, 8.30 Смакота
7.25, 23.25 На слуху
8.35 Паспорт.Ua
8.45 Світ он лайн
9.00 Ранок про Україну
9.35 Україна на смак
10.00 Т/с "Красуні Едіт 
Уортон"
11.05 Говоріть один із од-
ним. Ада Роговцева
12.15 Суспільний універ-
ситет
12.40, 21.30, 2.10 Нови-
ни. Спорт
13.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
13.25 Уряд на зв'язку з 
громадянами
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.20 Х/ф "Хоча зі мною 
ніхто не йде"
17.10, 2.25 Хокей. Чемпі-
онат світу 2017 г. (Чехія 
— Швейцарія)
19.35 Обличчя війни
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.50 Д/ф "Легіон. Хроні-
ка УГА. 1918-1919"

22.50 Із перших вуст
22.55, 5.50 Вічне
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки
1.20 Новинний блок
1.55 Новини. Культура
4.20 Т/с "Травма"
КАНАЛ «1+1»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.05 
ТСН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок із «1+1»
9.30, 10.50, 12.20 "Чоти-
ри весілля"
13.45 Комедія "Матусі"
14.45, 15.45 "Сімейні ме-
лодрами-6"
17.10 Т/с "Величне сто-
ліття. Роксолана"
20.30 "Секретні матері-
али"
21.00 Х/ф "Кохана вчи-
телька"
22.00 "Чотири весілля-6"
23.15, 4.00 Комедія "Чо-
ловіки у великому місті"
1.20 Х/ф "Абонент тим-
часово недосяжний"

ІНТЕР
6.00 М/ф
6.20, 13.20 "Слідство 
вели...» із Леонідом Ка-
невським
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 Новини
7.10, 8.10 «Ранок із «Ін-
тером»
9.20 "Давай одружимо-

ся"
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
"Дурна кров" (16+)
15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.20 Ток-
шоу "Стосується кожно-
го"
20.00, 0.50, 5.05 "Подро-
биці"
22.50 Т/с "Доярка з Хаца-
петівки"
1.40 Х/ф "Вірність"
3.05 "Удачний проект"
3.45 "Готуємо разом"

ICTV
5.30, 20.20 Цивільна 
оборона
6.30 Ранок у великому 
місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
9.45 Більше, ніж правда
10.40 Х/ф "Вбити по-
сланця" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.10 Т/с "Ніконов 
і Ко" (16+)
17.40, 21.25 Т/с "Пес-2" 
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф "Одинак" (16+)
0.50 Т/с "Лас-Вегас" 
(16+)
2.20 Стоп
4.15 Служба розшуку ді-
тей
4.20 Студія Вашингтон
4.25 Факти

4.45 Дивитися всім!
СТБ

6.50, 16.00 "Все буде до-
бре!"
8.50, 18.30 "За живе!"
10.05 Х/ф "Неймовірні 
пригоди італійців в Росії"
12.10 "Майстер-шеф. 
Діти"
18.00, 22.00 "Вiкна-
Новини"
20.00, 22.45 "Майстер-
шеф. Діти-2"
23.10 Т/с "Коли ми вдома"
0.45 "Слідство ведуть 
екстрасенси"

5 КАНАЛ
6.00, 21.40, 3.00 Час-
Time
6.30, 7.35, 8.25, 1.55 
Огляд преси
6.45, 18.45 Місцевий час
6.55 Ранок із Біблією
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Час новин
7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Час бізнесу
7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20 Погода на 
курортах
7.50 Будівельний стан-
дарт
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Україні

8.50 Клуб LIFE
9.20, 17.50 Час громади
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 Інформацій-
ний день
10.55, 11.55, 17.55 Пого-
да в світі
19.30, 1.00 Час. Підсумки 
дня
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 "За Чай.com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 
Важливо
0.25 Хроніка дня
2.15, 5.15 Машина часу
3.15 Феєрія мандрів
3.35 Не перший погляд
4.15 Кіно із Я. Соколовою
НОВИЙ КАНАЛ

3.20 Служба розшуку дітей
3.25, 2.50 Зона ночі
5.40, 18.00 Абзац
6.33, 7.50 Kids Time
6.35 М/с "Сімейка Крудс"
6.55 М/с "Пригоди Кота в 
чоботах"
8.00 Т/с "Друзі"
10.40 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.55, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф "Годзілла"
0.50 Х/ф "Похмілля у Ве-
гасі-3" (16+)
ТРК «Україна»

6.10, 13.30, 15.30, 5.20 
Агенти справедливості 

(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 3.20 Сьо-
годні
7.15, 8.15 Ранок із «Укра-
їною»
9.15, 4.10 Зоряний шлях
11.30, 4.30 Реальна міс-
тика
16.10 Х/ф "Ванька"
18.00 Т/с "Райське місце" 
(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить 
Україна"
21.00 Т/с "Капітанша"
23.30 Т/с "Закон і поря-
док: Злочинний намір" 
(16+)
1.50 Х/ф "Команда зни-
щити" (16+)

МЕГА
6.00 Бандитський Київ
7.30, 0.30 Гордість Укра-
їни
8.20, 13.00 Правила 
життя
9.10 Правда життя
10.10, 21.40 Мистецтво 
виживання
11.00 Мадагаскар: зеле-
ний рай
12.00 У пошуках краси
13.50 Містична Україна
14.40 Зворотній бік Мі-
сяця
15.30, 23.40 Повітряні 
воїни
16.20, 20.50 Скарби за 
копійки

17.10 Акули Фіджі
18.10, 22.40 Загадки пла-
нети
19.10 Легенди карного 
розшуку
20.00 Навколо світу. Міс-
ця сили
ОТБ «Галичина»

6:00 Гімн України. Мо-
литва.
6:05 Народна служба 
порятунку.
6:30 Час-Time.
6:45 Вісті.
7:05 Ранок-панок.
8:30 Вулиця. 
8:45 Вісті.
9:15 На варті. 
9:45 Актуальне 
інтерв'ю. 
10:20 У фокусі  
Deutsche Welle: “За-
втра вже сьогодні”.
11:00 Час-Time.
10:20 Кордон держави.
11:00 Час-Time.
11:15 Веселий нотний 
стан.
11:30 М/с “Летючий бу-
динок”. 
12:00 Невичерпне дже-
рело. 
12:30 Мандруємо ра-
зом. 
14:15 Вісті
14:30 Моє слово.
14:50 Знаки часу.
15:20 Палітра мого міста. 
15:45 Вісті

16:00 М/с “Тачки з Кри-
шингтон-парку”. 
16:45 Веселий нотний 
стан. 
17:00 Медова квітка.
17:15 Вулиця. 
17:30 Про головне в де-
талях.
17:45 Вісті.
18:20 Актуальне 
інтерв'ю.
18:45 Вісті
19:10 Про головне в де-
талях.
19:45 Найдорожчий 
скарб.
20:00 Від щирого сер-
ця.
20:30 На добру ніч ма-
лятам.
20:45 Вісті.
21:10 Тайм-Аут.
21:30 Вулиця.
21:50 Х/ф “Чортова  
гора”. (2).
22:50 Хроніки війни.
23:00 Вісті
23:20 Моє слово.
24.00 Гімн України. Мо-
литва.
00:05 Вісті.
00:20 Час-Time.
00:40 Д/ф “Христова 
фіалка”.   
02:30 Знаки часу.
03:00 Х/ф “Чортова  
гора”. (2).
04:35 Час-Time.
04:50 Музика на Гали-
чині. 

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
21.00 Новини
6.10, 7.10, 8.10 Спорт
6.15, 8.15 АгроЕра
6.25, 0.25 Від першої 
особи
7.20, 23.25 На слуху
8.35 Паспорт.Ua
8.45 Світ он лайн
9.00 Ранок про Україну
9.35 Україна на смак
10.00 Т/с "Красуні Едіт 
Уортон"
11.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України
13.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
13.25 Наші гроші
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.20, 3.30 Світло
16.35 Хто у домі госпо-
дар?
16.55 Школа Мері Поп-
пінс
17.20 М/с "Книга джун-
глів"
18.15, 1.20 Новинний 
блок
18.55 Із перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Куль-
тура
19.20 Перший на селі
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.30, 2.10 Новини. 
Спорт
21.50 Д/ф "Золотий ве-

ресень. Хроніка Галичи-
ни.1939-1941"
22.40 Мегалот
23.00, 0.00, 1.00 Підсум-
ки
2.20 Телевистава "Назар 
Стодоля"
4.20 Т/с "Травма"
5.50 Вічне
КАНАЛ «1+1»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.35, 1.50 ТСН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок із «1+1»
9.30 "Чотири весілля-6"
10.35, 12.20 "Міняю жін-
ку"
13.45 Комедія "Матусі"
14.45, 15.45 "Сімейні ме-
лодрами-6"
17.10 Т/с "Величне сто-
ліття. Роксолана"
20.30 "Секретні матері-
али"
21.00 Х/ф "Кохана вчи-
телька"
22.00 "Одруження на-
осліп-3"
23.45, 2.00 Х/ф "Принце-
са Монако"

ІНТЕР
6.00 М/ф
6.20, 13.20 "Слідство 
вели...» із Леонідом Ка-
невським
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

17.40 Новини
7.10, 8.10 «Ранок із «Ін-
тером»
9.20 "Давай одружимося"
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
"Дурна кров" (16+)
15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.30 Ток-
шоу "Стосується кожно-
го"
20.00, 0.40, 5.10 "Подро-
биці"
22.50 Т/с "Доярка з Хаца-
петівки-2"
1.30 Х/ф "Танго смерті"
2.50 "Подорожі в часі"
3.20 "Удачний проект"
3.50 "Готуємо разом"

ICTV
5.30, 9.55, 4.40 Цивільна 
оборона
6.30 Ранок у великому 
місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.55, 13.20 Х/ф "Оди-
нак" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Т/с "Ніконов і Ко" 
(16+)
15.10, 16.10 Т/с "Кримі-
нолог" (16+)
17.45, 21.25 Т/с "Пес-2" 
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф "Грошовий по-

їзд" (16+)
0.40 Х/ф "Данило — 
князь Галицький"
2.20 Стоп
4.15 Студія Вашингтон
4.20 Факти

СТБ
7.05, 16.00 "Все буде до-
бре!"
9.05 "Все буде смачно!"
10.00, 18.30 "За живе!"
11.20 "Майстер-шеф. 
Діти"
18.00, 22.00 "Вiкна-
Новини"
20.00, 22.45 "Майстер-
шеф. Діти-2"
23.15 "Слідство ведуть 
екстрасенси"

5 КАНАЛ
6.00, 21.40, 3.00 Час-
Time
6.30, 7.35, 8.25, 1.55 
Огляд преси
6.45, 18.45 Місцевий час
6.55 Ранок із Біблією
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00 Час 
новин
7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Час бізнесу
7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20 Погода на 
курортах

7.50 Драйв
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Україні
8.50 Клуб LIFE
9.20, 17.50 Час громади
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 Інформацій-
ний день
10.55, 11.55, 17.55 Пого-
да в світі
19.30, 1.00 Час. Підсумки 
дня
22.15 Особливий погляд
23.10 "За Чай.com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 
Важливо
0.25 Хроніка дня
2.15, 5.15 Машина часу
3.15 Феєрія мандрів
3.35 Не перший погляд
4.15 Кіно із Я. Соколовою
НОВИЙ КАНАЛ

3.00, 2.45 Зона ночі
4.25, 10.40 Т/с "Татусеві 
доньки" (16+)
5.40, 18.00 Абзац
6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с "Сімейка Крудс"
7.00 М/с "Пригоди Кота в 
чоботах"
8.00 Т/с "Друзі"
16.00, 19.00 Від пацанки 
до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф "Ядро Землі"
0.55 Х/ф "Незвані" (18+)
2.40 Служба розшуку ді-

тей
ТРК «Україна»

6.10, 13.30, 15.30, 5.20 
Агенти справедливості 
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 23.20, 2.40 Сьо-
годні
7.15, 8.15 Ранок із «Укра-
їною»
9.15, 3.20 Зоряний шлях
11.30, 4.30 Реальна міс-
тика
16.10 Т/с "Капітанша"
18.00 Т/с "Райське місце" 
(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить 
Україна"
20.55 Футбол. Фінал Куб-
ка України. "Шахтар" — 
"Динамо"
23.40 Т/с "Закон і поря-
док: Злочинний намір" 
(16+)

МЕГА
6.00 Бандитська Одеса
7.30 Війна всередині нас
8.20, 13.00 Правила 
життя
9.10 Правда життя
10.10, 21.40 Мистецтво 
виживання
11.00 Мисливець та 
жертва
12.00 У пошуках краси
13.50 Містична Україна
14.40 Академік Корольов

15.30, 23.40 Повітряні 
воїни
16.20, 20.50 Скарби за 
копійки
17.10 Мадагаскар: зеле-
ний рай
18.10, 22.40 Загадки пла-
нети
19.10 Легенди карного 
розшуку
20.00 Навколо світу. Міс-
ця сили
0.30 Підроблена історія
ОТБ «Галичина»

6:00 Гімн України. Мо-
литва.
6:05 Кордон держави.
6:30 Час-Time.
6:45 Вісті.
7:05 Ранок-панок.
8:30 Вулиця. 
8:45 Вісті.
9:15 Звитяга.
9:45 Актуальне інтерв'ю.
10:10 Д/ф “Небесний 
хрест”.
11:00 Час-Time.
11:15 Веселий нотний 
стан.
11:30 М/с “Летючий бу-
динок”.
12:30 Мандруємо разом. 
14:15 Вісті
14:30 Навзаєм. 
15:00 Моє слово.
15:20 Музика на Гали-
чині.
15:45 Вісті

16:00 М/с “Тачки з Кри-
шингтон-парку”. 
16:45 Веселий нотний 
стан.
17:00 Кордон держави.
17:15 Вулиця. 
17:30 Про головне в де-
талях.
17:45 Вісті.
18:20 Актуальне 
інтерв'ю.
18:45 Вісті
19:10 Про головне в де-
талях.
19:45 Палітра мого міста.
20:00 Вечір з Галичиною.
20:30 Ангел нашої вулиці. 
20:45 Вісті.
21:10 Вулиця.
21:20 Х/ф “Останній по-
дарунок”. (1).
22:50 Хроніки війни.
23:00 Вісті
23:20 Невичерпне дже-
рело. 
24.00 Гімн України. Мо-
литва.
00:05 Вісті.
00:20 Час-Time.
00:40 Д/ф “Небесний 
хрест”.
01:20 Д/ф “Академік Дми-
тро Наливайко”. Ч.1, 2.
02:40 Актуальне 
інтерв'ю.
03:00 Х/ф “ Останній по-
дарунок ”. (1).
04:35 Час-Time.
04:50 Музика на Галичині.

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
21.00, 4.10 Новини
6.10, 7.10, 8.10 Ера біз-
несу
6.15, 7.15, 8.15 Спорт
6.20, 8.20 АгроЕра
6.30 25 Від першої осо-
би
7.25, 23.25 На слуху
8.50 Паспорт.Ua
9.00 Ранок про Україну
9.35 Д/ф "Кримські тата-

ри: "Крим — наш!"
10.40 Д/ф "Чесно жити і 
чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер"
11.40 Д/ф "Ті десять ро-
ків. Євген Сверстюк"
12.30 Д/ф "Крим. Спро-
тив"
13.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
13.25 Слідство. Інфо
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.20 Надвечір'я. Долі
16.35 "Есе про Крим"

17.10, 21.10, 2.20 Хокей. 
Чемпіонат світу 2017 г. 
Чвертьфінал
19.35 Обличчя війни
19.55 "Схеми" із Ната-
лією Седлецькою (ори-
гінал)
20.20 Про головне
23.00, 0.00, 1.00 Під-
сумки
0.25 Від першої особи
1.20 Новинний блок
1.55 Новини. Культура
2.10 Із перших вуст

4.20 Т/с "Травма"
5.50 Вічне
КАНАЛ «1+1»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.30, 1.45 ТСН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок із «1+1»
9.30, 11.00, 12.20 "Мі-
няю жінку"
13.45, 14.45, 15.45 "Сі-
мейні мелодрами-6"
17.10 Т/с "Величне сто-

ліття. Роксолана"
20.30 "Секретні матері-
али"
21.00 Х/ф "Кохана вчи-
телька"
22.00 "Право на владу 
2017"
23.40, 1.55 Х/ф "Небез-
печна ілюзія"

ІНТЕР
6.00 М/ф
6.20, 13.20 "Слідство 
вели...» із Леонідом Ка-

невським
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 Новини
7.10, 8.10 «Ранок із «Ін-
тером»
9.20 "Давай одружимо-
ся"
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
"Дурна кров" (16+)
15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.30 Ток-
шоу "Стосується кож-
ного"
20.00, 1.35, 5.05 "Подро-

биці"
22.50 Т/с "Доярка з Ха-
цапетівки-2"
2.20 "Україна: забута іс-
торія"
3.10 "Удачний проект"
3.45 "Готуємо разом"

ICTV
6.30 Ранок у великому 
місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

9.50 Секретний фронт
10.50, 13.20 Х/ф "Грошо-
вий поїзд" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с "Кримі-
нолог" (16+)
17.45, 21.25 Т/с "Пес-2" 
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Ве-
чір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф "Мистецтво 
війни" (16+)
0.40 Т/с "Лас-Вегас" 
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П`ЯТНИЦЯ  (2017-05-19)

СУБОТА  (2017-05-20)

НЕДІЛЯ  (2017-05-21)

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
21.00 Новини
6.10, 7.10, 8.10 Спорт
6.15, 8.15 АгроЕра
6.25 Життєлюб
6.45, 7.45, 8.25 Смакота
7.20, 23.25 На слуху
8.35 Територія закону
8.40 Паспорт.Ua
8.45 Світ он лайн
9.00 Ранок про Україну
9.35 Д/с "Розповіді про 
Хансік"
10.00 Т/с "Красуні Едіт 
Уортон"
12.05 Д/с "Південна Корея 
сьогодні"
12.25 Суспільний універ-
ситет
13.00 Новини (із сурдопе-
рекладом)
13.25 "Схеми" з Наталією 
Седлецькою
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.20 Віра. Надія. Любов
16.35 Хочу бути
16.55 Хто у домі госпо-
дар?
17.20 М/с "Книга джунглів"
18.15, 1.20 Новинний 
блок
18.55 Із перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Куль-
тура
19.30 Богатирські ігри

20.20 Про головне
21.30, 2.10 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Одеська тра-
гедія: кривавий слід "Рус-
ской весны"
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки
0.25 Від першої особи
2.20 Музичне турне
3.30 Надвечір'я. Долі
4.20 Т/с "Травма"
КАНАЛ «1+1»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 «Сні-
данок із «1+1»
9.30 "Чотири весілля-3"
10.55, 12.20 "Міняю жінку"
13.45 Комедія "Матусі"
14.45, 15.45 "Сімейні ме-
лодрами-6"
17.10 Т/с "Величне століт-
тя. Роксолана"
20.15 "Розсміши коміка. 
Діти-2"
22.00, 2.00 "Вечірній квар-
тал"
0.00 "Вечірній Київ"
5.20 "Ескімоска-2: приго-
ди в Арктиці"

ІНТЕР
6.00 М/ф
6.20, 13.20 "Слідство 
вели...» із Леонідом Ка-
невським
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

17.40 Новини
7.10, 8.10 «Ранок із «Ін-
тером»
9.20 "Давай одружимося"
11.00, 12.25 Т/с "Дурна 
кров" (16+)
15.50, 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосуєть-
ся кожного"
20.00, 2.45 "Подробиці 
тижня"
22.00 Х/ф "Будинок для 
двох"
23.50 Х/ф "Таємниця 
"Чорних дроздів"
1.50 "Україна: забута іс-
торія"
4.25 «Чекай на мене»

ICTV
5.30 Цивільна оборона
6.30 Ранок у великому 
місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
9.50 Інсайдер
10.45, 13.20 Х/ф "Мисте-
цтво війни" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.10 Т/с "Криміно-
лог" (16+)
17.45 Т/с "Пес-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф "Подвійний КО-

Пець" (16+)
1.45 Т/с "Лас-Вегас" (16+)
3.05 Стоп

СТБ
7.50 Х/ф "Дамське танго"
9.40 Х/ф "Рівняння лю-
бові"
18.00, 22.00 "Вiкна-
Новини"
18.30 Т/с "Коли ми вдома"
20.00, 22.45 "Холостяк-7"
1.20 "Слідство ведуть екс-
трасенси"

5 КАНАЛ
6.00, 21.40, 3.00 Час-Time
6.30, 7.35, 8.25, 1.55 
Огляд преси
6.45, 18.45 Місцевий час
6.55 Ранок із Біблією
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00 
Час новин
7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 
бізнесу
7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20 Погода на ку-
рортах
7.50 Драйв
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Україні
8.50 Клуб LIFE
9.20, 17.50 Час громади
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15 Інформаційний 
день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50 
Погода в світі
18.15 Інтерв'ю із Андрієм 
Сусленком
19.30, 1.00 Час. Підсумки 
дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 "За Чай.com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 
Важливо
0.25 Хроніка дня
2.15 Машина часу
3.15 Кіно із Я. Соколовою
3.35 У кабінетах
4.25, 5.25 Будемо жити
4.45 Невигадані історії
5.55 Рандеву
НОВИЙ КАНАЛ

3.10, 2.35 Служба розшу-
ку дітей
3.15, 2.40 Зона ночі
5.05, 18.00 Абзац
6.00, 7.50 Kids Time
6.02 М/с "Сімейка Крудс"
6.55 М/с "Пригоди Кота в 
чоботах"
8.00 Т/с "Друзі"
9.20, 20.45 Київ вдень та 
вночі
14.15 Серця трьох
16.10, 19.00 Суперінтуїція
22.00 Х/ф "Вертикальний 
рубіж"

0.15 Х/ф "Хвиля" (16+)
ТРК «Україна»

6.10, 13.30, 15.30 Агенти 
справедливості (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 3.00 Сьо-
годні
7.15, 8.15 Ранок із «Укра-
їною»
9.15, 5.20 Зоряний шлях
11.30, 3.45 Реальна міс-
тика
16.10, 21.00 Т/с "Капітан-
ша"
18.00 Т/с "Райське місце" 
(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить 
Україна"
23.20 "слідами популіста". 
Частина перша
0.00 Т/с "Закон і порядок: 
Злочинний намір" (16+)

МЕГА
6.00 Бандитська Одеса
7.30 Війна всередині нас
8.20, 13.00 Правила життя
9.10 Правда життя
10.10, 21.40 Мистецтво 
виживання
11.00, 17.10 Мадагаскар: 
зелений рай
12.00 У пошуках краси
13.50 Містична Україна
14.40 Потойбіччя. Сни
15.30, 23.40 Повітряні 

воїни
16.20, 20.50 Скарби за 
копійки
18.10 Метеоритна загроза
19.10, 0.30 Легенди кар-
ного розшуку
20.00 Навколо світу. Місця 
сили
22.40 Таємниці Сонця
ОТБ «Галичина»

6:00 Гімн України. Мо-
литва.
6:05 Всі місця унікальні.
6:30 Час-Time.
6:45 Вісті.
7:05 Ранок-панок.
8:30 Вулиця. 
8:45 Вісті.
9:20 Актуальне інтерв'ю. 
10:20 Пісні для мами. 
11:00 Час-Time.
11:15 Веселий нотний 
стан.
11:30 М/с “Летючий бу-
динок”.
12:30 Мандруємо ра-
зом. 
13:40 Зелена планета.
14:00 Спеціальний ре-
портаж. 
14:15 Вісті
14:30 За філіжанкою 
кави. 
15:10 Корисно знати. 
15:45 Вісті
16:00 М/с “Галявина 

Лева Кінґслі”.
16:45 Веселий нотний 
стан.
17:00 Звуковий вимір.
17:15 Вулиця.
17:30 Про головне в де-
талях.
17:45 Вісті.
18:20 Актуальне 
інтерв'ю.
18:45 Вісті
19:10 Про головне в де-
талях.
19:45 Західний кордон. 
20:00 Від щирого серця.
20:10 Народний контр-
оль.
20:30 На добру ніч ма-
лятам.
20:45 Вісті.
21:10 Вулиця.
21:30 Живи яскраво!
21:50 Х/ф “Поспішай ко-
хати”. (2).
23:00 Вісті
24.00 Гімн України. Мо-
литва.
00:05 Вісті.
00:20 Час-Time.
00:40 За філіжанкою 
кави.
01:20 Мандруємо ра-
зом.
03:00 Х/ф “Поспішай ко-
хати”. (2).
04:35 Час-Time.
04:50 Музика на Галичині.

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

6.00 У просторі буття
6.35 Підсумки
7.05 АгроЕра. Підсумки
7.20 Шеф-кухар країни
8.05 Смакота
8.30 Золотий гусак
8.45 Телемагазин
9.00 М/с "Книга джунглів"
9.55 Хто у домі госпо-
дар?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Х/ф "Любий друг"
14.00 Книга.ua
14.30 Чоловічий клуб. 
Спорт
15.35 Чоловічий клуб
16.10, 20.10 Хокей. Чем-
піонат світу 2017 г. Пів-
фінал
18.45 Богатирські ігри
19.50 Новини
22.40 Мегалот
22.55, 5.50 Вічне
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
0.05 На слуху. Підсумки
1.20 Музичне турне
2.20 Телевистава "Три 
ідеальні подружжя"
5.00 Віра. Надія. Любов
КАНАЛ «1+1»

6.00, 19.30 ТСН
6.45 "Гроші"

8.00 "Сніданок. Вихід-
ний"
10.00, 23.10 "Світське 
життя"
11.00 "Одруження на-
осліп-3"
12.25 Х/ф "Кохана вчи-
телька"
16.50 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши комі-
ка-2017"
20.15 "Українські сенса-
ції"
21.15 Прем`єра "Вечірній 
квартал Турція 2017"
0.00, 4.35 Х/ф "Вітер, що 
гойдає верес"
4.10 "Ескімоска-2: приго-
ди в Арктиці"

ІНТЕР
6.10 М/ф
6.30 Х/ф "Той самий 
Мюнхгаузен"
9.30 "Україна вражає"
10.00, 3.20 "Олег Янков-
ський. Я, на свою біду, 
безсмертний"
11.00, 4.05 Х/ф "Мій лас-
кавий і ніжний звір"
13.10 Т/с "Доярка з Хаца-
петівки-2"
19.00, 20.30 Т/с "Доярка 
з Хацапетівки-3"
20.00, 2.50 "Подробиці"
22.20 "Великий бокс з 
Володимиром Кличко"
1.30 Х/ф "Лок" (16+)

ICTV
5.20 Т/с "Відділ 44" (16+)
6.50 Дивитися всім!
7.50 Без гальм
8.50 Я зняв!
9.45 Дизель-шоу. Дай-
джест
10.50, 11.50 Відпустка за 
обміном
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "На трьох" 
(16+)
14.50 Х/ф "Подвійний 
КОПець" (16+)
16.45 Х/ф "Серце дра-
кона"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні нови-
ни. Підсумки
20.05 Х/ф "Код да Вінчі" 
(16+)
22.55 Х/ф "Ангели і де-
мони" (16+)
1.30 Х/ф "Далека країна"
3.40 Х/ф "Данило-князь 
Галицький"

СТБ
8.00 "Караоке на Май-
дані"
9.00 "Все буде смачно!"
10.40 "Холостяк-7"
13.55 "Майстер-шеф. 
Діти-2"
19.00 "Україна має та-
лант! Діти-2"
21.35, 23.00 Т/с "Коли ми 

вдома"
22.30 "Україна має та-
лант! Діти-2". Підсумки 
голосування
23.55 "Слідство ведуть 
екстрасенси"

5 КАНАЛ
6.00 Час-тайм
6.15, 20.10, 0.20, 5.15 
Рандеву
6.55, 17.55 Погода в світі
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 0.00 Час 
новин
7.10, 8.10, 9.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 16.55 Пого-
да на курортах
7.30, 14.10 Відкрита 
церква
7.50, 8.55, 22.15, 0.15 
Час бізнесу
7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 
23.50 Погода в Україні
8.20 Не перший погляд
9.15 Мотор
9.20 Автопілот-новини
9.30 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров'я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П'ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція 

щодо ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 3.20 Кіно із Я. Со-
коловою
13.30, 4.15 Феєрія ман-
дрів
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиж-
день
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10 "За Чай.com"
18.15, 2.35 Фактор без-
пеки
19.25, 23.25 Машина 
часу
21.00, 1.30 Велика по-
літика
21.30, 3.00 Вікно в Аме-
рику
22.30 Д/ф "Відділ кадрів"
1.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 
Важливо
2.15 У кабінетах
4.35 Час інтерв'ю
НОВИЙ КАНАЛ

3.00, 2.30 Зона ночі
5.43, 7.00 Kids Time
5.45 М/с "Сімейка 
Крудс"
7.02 Ревізор Крамниці
9.00 Таємний агент
10.15 Таємний агент. 
Пост-шоу
12.00 Від пацанки до 
панянки
14.00 Хто зверху?

16.00 М/ф "Супершіст-
ка"
18.00 Х/ф "Армагедон" 
(16+)
21.00 Х/ф "Назустріч 
шторму" (16+)
22.50 Х/ф "Епідемія" 
(16+)
0.45 Х/ф "Незвані" (18+)
ТРК «Україна»

7.00, 15.00, 19.00, 1.50 
Сьогодні
7.15, 4.30 Зоряний 
шлях
9.10 Т/с "Ворожка"
13.00, 15.20 Т/с "Андрій-
ко" (12+)
17.10, 19.40 Т/с "Про-
сти" (16+)
22.10 Х/ф "Ванька"
0.00 Реальна містика
2.30 Т/с "Закон і поря-
док: Злочинний намір" 
(16+)

МЕГА
6.00 Бандитський Київ
7.30 Містична Україна
8.20 Повітряні воїни
10.10, 21.00 Паранор-
мальний світ
12.00 Скарби за копійки
13.40 Загадки планети
14.40 У пошуках краси
17.40 Навколо світу. 
Місця сили
19.20 Брама часу

23.40 Україна: забута 
історія
5.40 Бандитська Одеса
ОТБ «Галичина»

6:00 Гімн України. Мо-
литва.
6:05 Deutsche Welle: 
“Завтра вже сьогодні”. 
6:30 Час-Time.
6:45 Вісті.
7:10 Актуальне 
інтерв'ю.
7:30 Deutsche Welle: 
“Shift”. 
7:45 Мандруємо ра-
зом. 
8:25 Вулиця.
8:45 Вісті.
9:15 Весняний подару-
нок. Ч.1.
10:15 Ангел нашої ву-
лиці. 
10:30 Світлиця Надії. 
11:20 Корисно знати.
11:50 Країна на запах.
12:20 Шлях до Європи.
12:45 Вулиця.
13:00 Поговоримо про 
музику.
13:30 Тайм-Аут.
14:00 Весняний пода-
рунок. Ч.2.
15:00 Невичерпне 
джерело.
15:30 Живи яскраво!
15:50 Deutsche Welle: 
“Завтра вже сьогодні”.

16:10 Веселий нотний 
стан.
16:40 Корисно знати.
17:00 Від щирого сер-
ця.
17:20 Кримінальний 
огляд.
17:40 Вікно в Америку. 
18:00 Знаки часу.
18:30 Невичерпне 
джерело.
19:00 Світлиця Надії. 
20:00 Поговоримо про 
музику.
20:30 Шлях до Європи.
20:50 Поліція Прикар-
паття.
21:05 Вулиця.
21:20 Ігри інтелекту.
21:45 Західний кордон.
22:00 Х/ф “Переполох 
у готелі”. (1). 
24.00 Гімн України. 
Молитва.
00:05 Знаки часу.
00:35 Живи яскраво!
01:00 Невичерпне 
джерело. 
01:40 Корисно знати.
02:00 Шлях до Європи.
02:20 Світлиця Надії.
03:00 Х/ф “Переполох 
у готелі”. (1).  
04:40 Ігри інтелекту.
05:10 Поговоримо про 
музику.
05:30 Музика на Гали-
чині.

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

6.00 Світ православ’я
6.35 На слуху
7.05 Від першої особи
7.25 Життєлюб
8.10 Смакота
8.35 Паспортний сервіс
8.45 Телемагазин
9.00 Вшанування пам'яті 
жертв політичних репре-
сій
9.35 Д/ф "Кенгір. Сорок 
днів свободи"
11.05 Д/ф
11.45 Мистецькі історії
12.00 Театральні сезони
12.45 Д/ф "Поверніть мені 
Шевченка"
13.20 Х/ф "Жива"
15.20 Д/с "Садові скарби"
16.20 Д/ф "Остання поїзд-
ка додому"
17.10 Хокей. Чемпіонат 
світу 2017 г. Матч за 3-тє 
місце
19.35 Д/ф "Чесно жити і 
чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.45 Хокей. Чемпіонат 
світу 2017 г. Фінал
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. 

Підсумки
1.20 Д/ф "Місце пам"яті — 
Биківня"
2.00 Профілактика кана-
лу.
КАНАЛ «1+1»

7.00 ТСН
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-за-
бава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00 "На ножах"
11.40, 12.45 "Світ навиво-
ріт-2: Індія"
13.45, 15.00, 16.05, 17.25 
"Світ навиворіт-5: Індо-
незія"
18.30 "Українські сенсації"
19.30, 5.15 "ТСН-тиждень"
21.00 Х/ф "Не можу забу-
ти тебе"
0.50 "Аргумент кiно"
1.45 "Вечірній київ"

ІНТЕР
6.00 М/ф
6.30 Х/ф "Час для роз-
думів"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай 
і пекло"
11.00 "Орел і решка. Пе-
резавантаження"
12.00 Т/с "Доярка з Хаца-
петівки-3"

20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Братські 
зв'язки" (16+)
0.30 Х/ф "Хрещений бать-
ко-2" (16+)

ICTV
5.30 Факти
6.00, 3.55 Т/с "Слідчі" 
(16+)
7.15 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.00 Х/ф "Серце драко-
на"
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф "Код да Вінчі" 
(16+)
16.00 Х/ф "Ангели і демо-
ни" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин
20.30 Х/ф "Робін Гуд" 
(16+)
23.25 Х/ф "Праведник" 
(16+)
1.40 Х/ф "Далека країна"

СТБ
5.50 "Все буде добре!"
7.45 "Холостяк-7"
8.55 "Все буде смачно!"
9.50 "Караоке на Майда-
ні"
10.45 "Україна має та-
лант! Діти-2"
13.45 Х/ф "Знахар"
16.10, 23.00 "Я сором-
люсь свого тіла-4"

18.05, 22.00, 0.10 "Слід-
ство ведуть екстрасенси"
20.50 "Один за всіх"

5 КАНАЛ
6.00, 9.30 Вікно в Америку
6.20, 10.55 Погода в світі
6.25, 18.15 Велика полі-
тика
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 0.00 
Час новин
7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 0.55 
Погода на курортах
7.30 Відкрита церква
7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 
бізнесу
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Україні
8.10 Автопілот-тест
8.20 Технопарк
8.30, 3.15 Феєрія мандрів
9.15 Гра інтересів
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція 
щодо ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up Business
13.10 Модне здоров'я
13.30 Час інтерв'ю
14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги із Патріар-
хом
15.15 П'ятий поверх
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 "За Чай.com"
19.25, 0.20 Невигадані іс-
торії
20.05, 2.15, 5.15 Машина 
часу
21.00, 1.15 Час: підсумки 
тижня із В. Гайдукевичем
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф "Відділ кадрів"
23.30 Фінансовий тиж-
день
1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 
Важливо
1.55 Огляд преси
3.35 Не перший погляд
4.15 Кіно із Я. Соколовою
НОВИЙ КАНАЛ

3.00 Зона ночі
5.29 Kids Time
5.30 Х/ф "Зупиняючий 
час"
7.10 М/ф "Супершістка"
9.20 Х/ф "Мій домашній 
динозавр"
11.20 Х/ф "Вертикальний 
рубіж"
14.00 Х/ф "Армагедон" 
(16+)
16.50 Х/ф "Назустріч 
шторму" (16+)
18.45 Х/ф "Глобальне 

вторгнення: Битва за Лос-
Анджелес" (16+)
21.00 Х/ф "Знамення" 
(16+)
23.15 Х/ф "Афтершок" 
(18+)
1.05 Х/ф "Епідемія" (16+)
ТРК «Україна»

6.50 Сьогодні
7.40 Зоряний шлях
9.10 Т/с "Андрійко" (12+)
13.00 Т/с "Прости" (16+)
17.10, 20.00 Т/с "Анютине 
щастя"
19.00 Події тижня із Оле-
гом Панютою
22.00 Т/с "Ворожка"
1.45 Т/с "Райське місце" (16+)

МЕГА
6.00 Бандитська Одеса
7.30 Містична Україна
8.20 Повітряні воїни
10.10, 21.00 Паранор-
мальний світ
12.00 Скарби за копійки
13.40 Загадки планети
14.40 Дика Бразилія
17.40 Навколо світу. Міс-
ця сили
19.20 Брама часу
23.40 Прихована реаль-
ність  
ОТБ «Галичина»

6:00 Гімн України. Мо-

литва. 
6:05 Документаль-
ний проект  Deutsche 
Welle: “Global 3000”. 
6:35 Шлях до Європи.
7:00 Західний кордон.
7:20 Вікно в Америку.
7:40 У фокусі  
Deutsche Welle: “За-
втра вже сьогодні”. 
8:10 Тайм-Аут.
8:30 Вулиця.
8:50 Корисно знати.
9:15 Недільна Літур-
гія.
10:30 Д/ф “Незламний 
воїн Хрестовий”.
11:30 Д/ф “Місія — 
свобода”. 
12:20 Ангел нашої ву-
лиці. 
12:30 Зелена планета. 
12:45 Вулиця.
13:00 За філіжанкою 
кави.
13:30 Палітра мого 
міста.
13:45 Вісті. Підсумки 
тижня.
14:15 Звитяга.
14:45 Концерт Сергія 
Слижука “Матерям 
України”.
16:15 Народний 
контроль. 
16:30 Вісті. Підсумки 
тижня.

17:00 Д/ф “Легіон”.
18:00 Народна служба 
порятунку.
18:20 За філіжанкою 
кави.  
19:00 Д/ф “Незламний 
воїн Хрестовий”.
20:00 Актуальне 
інтерв'ю. 
20:30 Вісті. Підсумки 
тижня.
21:00 Вулиця.
21:10 Документаль-
ний проект  Deutsche 
Welle: “Global 3000”. 
21:30 У фокусі  
Deutsche Welle: “За-
втра вже сьогодні”. 
22:00 Х/ф “Суперник”. 
(2).
00:00 Гімн України. 
Молитва.
00:05 Палітра мого 
міста.
00:25 Час-Time.
00:40 За філіжанкою 
кави.
01:20 Концерт Сергія 
Слижука “Матерям 
України”.
03:00 Х/ф “Суперник”. 
(2).
04:30 У фокусі  
Deutsche Welle: “За-
втра вже сьогодні”. 
05:00 Музика на Гали-
чині.

(16+)
2.05 Стоп
4.15 Служба розшуку 
дітей
4.20 Студія Вашингтон
4.25 Факти
4.45 Дивитися всім!

СТБ
6.50, 16.00 "Все буде 
добре!"
8.50 "Все буде смачно!"
9.50, 18.30 "За живе!"
11.05 "Майстер-шеф. Діти"
18.00, 22.00 "Вiкна-
Новини"
20.00, 22.45 "Я сором-
люсь свого тіла-4"
0.00 "Один за всіх"
1.15 "Слідство ведуть 
екстрасенси"

5 КАНАЛ
6.00, 21.40, 3.00 Час-

Time
6.30, 7.35, 8.25, 1.55 
Огляд преси
6.45, 18.45 Місцевий час
6.55 Ранок із Біблією
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00 Час 
новин
7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Час бізнесу
7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20 Погода на 
курортах
7.50 Мотор
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Україні
8.50 Клуб LIFE
9.20, 17.50 Час громади
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 Ін-

формаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Пого-
да в світі
19.30, 1.00 Час. Підсум-
ки дня
22.15 Акцент
23.10 "За Чай.com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 
Час: Важливо
0.25 Хроніка дня
2.15, 5.15 Машина часу
3.15 Феєрія мандрів
3.35 Не перший погляд
4.15 Кіно із Я. Соколо-
вою
НОВИЙ КАНАЛ

3.00 Зона ночі
4.15, 18.00 Абзац
5.10 Х/ф "Мачуха"
7.05 Х/ф "База Клейтон" 
(16+)
9.00 Половинки
12.45 Х/ф "Ядро Землі"

15.15 Х/ф "Годзілла"
19.00 Х/ф "Останній во-
лодар стихій" (16+)
21.00 Київ вдень та вно-
чі
22.10 Х/ф "Хвиля" (16+)
0.15 Х/ф "Вовче лігви-
ще" (18+)
2.00 Х/ф "Неймовірний 
блокбастер" (16+)
ТРК «Україна»

6.10, 13.30, 15.30, 5.20 
Агенти справедливості 
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 2.40 Сьо-
годні
7.15, 8.15 Ранок із 
«Україною»
9.15, 3.30 Зоряний шлях
11.30, 4.30 Реальна міс-
тика
16.10, 21.00 Т/с "Капі-

танша"
18.00 Т/с "Райське міс-
це" (16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить 
Україна"
23.30 Т/с "Закон і поря-
док: Злочинний намір" 
(16+)

МЕГА
6.00 Бандитський Київ
7.30 Війна всередині 
нас
8.20, 13.00 Правила 
життя
9.10, 0.30 Правда життя
10.10, 21.40 Мистецтво 
виживання
11.00 Акули Фіджі
12.00 У пошуках краси
13.50 Містична Україна
14.40 Запрограмовані 
долі
15.30, 23.40 Повітряні 

воїни
16.20, 20.50 Скарби за 
копійки
17.10 Мадагаскар: зеле-
ний рай
18.10 Таємниці Сонця
19.10 Легенди карного 
розшуку
20.00 Навколо світу. Міс-
ця сили
22.40 Загадки планети
ОТБ «Галичина»

6:00 Гімн України. Мо-
литва.
6:05 Кордон держави.
6:30 Час-Time.
6:45 Вісті.
7:05 Ранок-панок.
8:20 Хроніки війни.
8:30 Вулиця. 
8:45 Вісті.
9:15 Звитяга.
9:45 Д/ф “Академік Дми-

тро Наливайко”. Ч.1.
10:20 Тайм-Аут.
11:00 Час-Time.
11:15 Д/ф “Мужність ві-
рити”.
12:15 Д/ф “Академік 
Дмитро Наливайко”. 
Ч.2.
13:40 Актуальне 
інтерв'ю. 
14:15 Вісті
14:30 Навзаєм. 
15:00 Тайм-Аут.
15:20 Кордон держави.
15:45 Вісті
16:00 Д/ф “Мужність ві-
рити”.
17:15 Вулиця. 
17:30 Про головне в де-
талях.
17:45 Вісті.
18:20 Актуальне 
інтерв'ю.
18:45 Вісті

19:10 Про головне в де-
талях.
19:45 Кордон держави.
20:00 Д/ф “Небесний 
хрест”.
20:45 Вісті.
21:10 Вулиця.
21:20 Х/ф “Піше”.  (2).
22:50 Хроніки війни.
23:00 Вісті
23:20 Невичерпне дже-
рело. 
24.00 Гімн України. Мо-
литва.
00:05 Вісті.
00:20 Час-Time.
00:40 Д/ф “Академік 
Дмитро Наливайко”. 
Ч.1, 2.
02:00 Мандруймо з 
нами
03:00 Х/ф “Піше”.  (2).
04:35 Час-Time.
04:50 Музика на Галичині.
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Овен
Ви добре вмієте приймати рі-
шення, і не відступаєте перед 
труднощами – ці якості вам 
знадобляться, і тиждень про-
йде зі знаком плюс. У справах 

службових все буде складатися непогано, 
але бажано частіше знаходити компроміс. 
Дипломатія стане в нагоді і при з’ясуванні 
відносин з родичами. 

Телець
Наступного тижня вас ніхто 
не зможе збити з пантелику 
– ви будете наполегливо ру-
хатися до мети. З грошима 

у цей період ситуація непогана, і до кінця 
тижня ви навіть зможете накопичити со-
лідну суму для великого придбання. На 
вихідні побігайте по магазинах у пошуках 
нових приємних дрібничок для квартири.

Близнюки
Наступний тиждень буде не-
поганий, але клопітким. На ро-
боті вас завалять важливими 
завданнями. Не переймайтеся 

– ви все встигнете. Зірки пророкують мо-
ре зустрічей, угод і ділових переговорів. 
Але за службовими клопотами важливо 
приділяти увагу близьким людям. 

Рак
Ви легко сходитеся з людьми, і 
здатні зачарувати всіх. Скорис-
тайтеся своєю чарівністю і обза-
ведіться корисними зв’язками. 

Домочадці потребують вашої уваги. Нама-
гайтеся частіше влаштовувати спільні прогу-
лянки на свіжому повітрі, виявляйте чуйність 
до родичів старшого покоління. 

Лев
Леви зможуть добитися непога-
них результатів, якщо не будете 
скаржитися на долю, і візьметеся 
за справу з притаманним вам ен-

тузіазмом. Ініціатива стане вам у нагоді і при 
вирішенні службових питань, і при укладанні 
угод з діловими партнерами. Намагайтеся не 
демонструвати свої переваги – рухайтеся до 
мети спокійно і впевнено. На вихідні можна 
запланувати посиденьки з друзями.

Діва
Фортуна буде на вашій сторо-
ні – не губіться і користуйтеся 
шансами. Намагайтеся вести 
себе природно, і не намагай-

теся здаватися кращими – щирість, до-
помагає і в ділових відносинах, і в осо-
бистому житті. У цей період весни бажа-
но знаходити час для домашніх справ і 
для спілкування з далекими родичами. 

Ваги
Тиждень очікується стабільний 
і відносно спокійний. Правда, 
на роботі вас завантажать по 
повній програмі. Понаднормо-

ві, як відомо, оплачуються — нагадайте про 
це, і можливо, частина роботи шеф візьме на 
себе. Вкладати гроші слід з обережністю. На 
любовному фронті особливих змін зірки не 
обіцяють, але якщо вам раптом стане нудно, 
поновіть гардероб.

Скорпіон
Наступний тиждень підходить 
для творчих справ і для вирішен-
ня нагальних завдань. Але для 
початку непогано скласти чіткий 

план дій і розпрощатися з лінню – побай-
дикувати можна і у вихідні. Намагайтеся не 
критикувати родичів і не шукайте проблем 
там, де їх немає – сімейна атмосфера швид-
ко налагодиться. 

Стрілець
У вас виникатимуть вдалі мо-
менти – намагайтеся скорис-
татися підтримкою Фортуни. 

Бажано уникати стресів, але якщо вас втяг-
нуть в який-небудь скандал, тримайтеся 
осторонь і грайте роль спостерігача. На лю-
бовному фронті ситуація непогана, головне 
— більше спілкуватися і не соромитися.

Козеріг
Наступний тиждень не обіцяє 
особливих змін і потрясінь. 
Справи службові порадують  

стабільністю, якщо і будуть якісь труд-
нощі, то ви миттю з ними розберетеся. 
З’явиться можливість для додатково-
го заробітку. На вихідні можна буде як 
слід погуляти і розслабитися в приємній 
компанії рідних або друзів.

Водолій
Ви відчуєте надзвичайний під-
йом і будете здатні на подвиги. 
Поліпшення очікуються у фінан-
совій сфері – справи, нарешті, 

зрушаться з мертвої точки, і ви почнете дума-
ти про власний бізнес. Коли настануть вихід-
ні, всі справи будуть зроблені – ось тепер ви 
можете розслабитися і зустрітися з друзями.

Риби
Справи складаються непогано, 
особливо у професійній сфері. 
Справ очікується багато, але 
ви навіть не помітите втоми – 

заняття будуть приносити радість і задо-
волення. У сфері особистих відносин си-
туація наступна – друзі нервують, родичі 
вередують.  Так що кличте всю компанію 
з собою на відпочинок за місто.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 15 по 21 травня)

Відріжте талон 
та надішліть його 

разом з текстом вашого 
приватного оголошення 

на адресу редакції

Талон безкоштовного 
приватного 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.
 �Д3-кімнатну квартиру  в центрі Тисмени-
ці, 59,6 м кв. з євроремонтом та індивіду-
альним опаленням, обмебльована. Ціна 
договірна. 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.

 � 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.
 � 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; стіл, тумбочку, все в хоро-
шому стані. Ціна за домовленістю. 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 (загальна пло-
ща 37 соток) в с. Стриганці. Ціна за домов-
леністю. Тел.: 095 323 99 08, 095 572 45 02.
 �Меблеву стінку світлого кольору висо-
та 2,0 м в доброму стані (500 грн). Тел.: 
093 815 17 27.
 �Нові дерев’яні вікна розм. 1,30х1,40 м, 
6 шт.; смола 7, 8 мішків; шифер шести-
хвильовий, широкий, 55 листів; великий 
дерев’яний годинник для офісу, накручу-
ється один раз на два тижні; настільний 

телефонний апарат для офісу; саморобна 
циркулярка з мотором; труба алюмініє-
ва — довжина 12 м, діаметр 17 см. Тел.: 
066 387 13 36.
 �Двокімнатну квартиру на 1-му поверсі з 
меблями, на дві сторони, балкон, перед 
балконом — грядки. Тел.: 068 104 35 89, 
095 429 09 14.

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. 

ЗАПРОШУЄМО  
НА РОБОТУ  

ВИСОКОКВАЛІФІКОВА-
НИХ ШВАЧОК

Зарплата від 4700 грн. 
Тел.: 067 772 43 92, 

050 819 80 72.

 � КРОСВОРД

По горизонталі: 1. «Найогидніший вид 
малодухості – це … до самого себе» (Марк 
Аврелій). 7. Ласо. 8. Бельгійська порода 
коней-ваговозів. 12. Спортивний атрибут 
для гри в хокей. 13. Великий проміжок ча-

су. 14. Винний сорт винограду. 17. Держак 
шпаги. 18. Традиційний французький хлібо-
булочний виріб. 20. Бурхливий вияв зло-
сті. 23. Найбільше місто Саудівської Аравії 
…-Ріяд. 24. Вид театрального мистецтва. 

25. Кава з морозивом. 26. Міра земельної 
площі. 30. Паморозь. 31. Скандинавська 
країна. 32. Знак додавання. 35. Місто в 
Японії. 36. Настінний свічник. 37. Тихо в 
музиці. 40. Східний десерт. 41. «Зазвичай, 
чим більше в людини розуму, тим менше 
значення вона йому …» (Мерсьє). 43. Бар-
бадоська вишня.

По вертикалі: 2. Настоятель чоло-
вічого монастиря. 3. Супутник Юпітера. 
4. Шахова фігура. 5. Мідний духовий му-
зичний інструмент. 6. Ріка в Україні та 
Румунії. 9. Прогулянкове судно. 10. Лід. 
11. Німецький фізик-теоретик. 15. Запаш-
на лікарська рослина. 16. Джомолунгма. 
18. Розрекламована торгова марка. 19. 
Муза комедії. 21. «Майбутнє турбує …, а 
минуле … тримає. Ось чому сьогодення 
вислизає від …» (Флобер). 22. Науковий 
критичний нарис. 27. Італійська сосна. 
28. Вихід клоуна. 29. Жіноче ім’я. 33. 
Збірник географічних карт. 34. Сорт ка-
ви. 38. Хлібний напій. 39. Одомашнений 
бик гаур. 42. Глибока довга западина.

Відповіді на кросворд в № 16:
По горизонталі: 5. «Розуму». 6. Гам-

біт. 10. Екшн. 11. Історія. 12. Зіра. 13. 
Амвон. 15. Закон. 16. Дутар. 20. Діана. 
21. Камін. 22. Бабка. 23. Сонет. 28. Ай-
мак. 29. Свято. 30. Бекет. 33. Кілт. 35. 
Іграшка. 36. Фірн. 37. Окуляр. 38. Бархат.

По вертикалі: 1. Азан. 2. Ампір. 3. 
Мадяр. 4. Обоз. 5. Ракома. 7. Тартак. 
8. Страз. 9. Тріод. 14. Окінава. 17. «Уді-
незе». 18. «ОНУКА». 19. Батон. 24. Ай-
кідо. 25. Аверс. 26. Аташе. 27. Секрет. 
31. Біляш. 32. Чакан. 34. Тіун. 36. «Фаху».

1 2  3  4     

5 6

7     8      

9 10 11

 12     13   14     

15 16

17    18    19 20    

21 22

23 24     25     26

27 28 29

30    31     32    

33 34

 35     36   37      

38 39

 40     41      

42

43        

 

Повідомлення про наміри отримати дозвіл  
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами  
Приватне виробничо-господарське підприємство 

«Автотранс»
Приватне виробничо-господарське підприємство «Автотранс» порушує кло-

потання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами.

Повна назва підприємства: Приватне виробничо-господарське підприєм-
ство «Автотранс», ЄДРПОУ 30668210.

Юридична адреса: 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Кагамлика, 35.
Фактичне місце розташування виробництва: Івано-Франківська обл., Тис-

меницький р-н, с. Братківці, вул. Т. Шевченка, 1 б.
Директор приватного виробничо-господарського підприємства «Автотранс» 

— С. В. Михайлик.
На підприємстві буде проводитись приймання, тимчасове зберігання та по-

дальше розподілення скрапленого вуглеводневого газу. Перелік інгредієнтів, 
які викидаються від джерел — складає два найменування: 

— бутан — 9,9171 т/рік;
— пропан — 9,9171 т/рік.
Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних днів з да-

ти публікації в Тисменицьку райдержадміністрацію: 77400, Івано-Франківська 
обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 17.

Втрачений технічний паспорт на 
трактор Т-40М, реєстраційний номер 
АК 364487 від 1.11.1999 р., вважати 
недійсним.

Здається приміщення  
в оренду

за адресою: м. Тисмениця, вул. Га-
лицька, 20 Д в торговому центрі «Від 
і До», площею до 20 м2.

Тел.: (066) 30-66-797 
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Вітаємо!
8 травня святкувала  ювілей учитель 

історії та правознавства, голова профспіл-
кового комітету  Рошнівського НВК Уляна 
Василівна Протас. З цієї нагоди педагогіч-
ний та учнівський колективи щиро вітають 
чудового педагога, професіонала своєї спра-
ви, надійного та чуйного товариша, талано-
виту та прекрасну жінку Уляну Василівну.

Шановна Уляно Василівно!
Нехай  Ваше життя буде світлим та ра-

дісним, як цей святковий день, а дружні при-
вітання додають життєвої наснаги у скарб-
ничку Вашої душі. Хай поруч з Вами завжди 
будуть надійні колеги, дзвінкоголосі учні, 
міцна родина, а кожен день життя дарує 
Вам сонячне тепло та радість.
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай добром наповнюється хата, 
Достатком, щирістю і сонячним теплом. 
Хай буде вірних друзів в ній багато, 

Прихильна доля огорта крилом. 

А весни будуть світлі, легкокрилі, 
Не буде втоми лагідним рукам. 
Нехай здійсниться те, що не збулося
І добре серце не підкориться рокам.
Любові Вам і злагоди в родині, 
Не знати горя,смутку і біди.
Хай щедро прибуває Вам щоднини 
Із сонця й вітру, із роси й води. 

Педагогічний та учнівський  
 колективи  Рошнівського НВК 

З ювілеєм!
Щиро вітаєм з  нагоди ювілею

Ольгу Василівну ТОКАРИК,
методиста відділу освіти 

Тисменицької райдержадміністрації.
Прийміть найщиріші побажання: міц-

ного здоров’я, радості, миру і безмежного 
людського щастя, терпіння, злагоди й доб-
робуту, творчої наснаги, душевної краси, 
святкового настрою. 

Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла! 
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот. 
А ще бажаєм добре жити,

Щоб мали Ви кого любити,

І щоб любили міцно Вас! 
Щоб було все гаразд в роботі.
Вона, звичайно не проста.
Щоб було все — і «за», і «проти»,
Як компроміс — життя-буття! 
Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа...

З повагою — колеги по роботі

З ювілеєм!
Педагогічний колектив Милуванського НВК щиро вітає з ювілеєм колегу, 

методиста Тисменицького відділу освіти 
Ольгу Василівну ТОКАРИК.

В Божий день цей пречистий, у весняне це свято
Журавлі принесли Вам весну шістдесяту.
Як летіли спішили, натомили крилята,
Та хорошу людину не гріх привітати.
Колосяться літа, і ростуть вже онуки…
Тож хай Матінка Божа Вам всяк час помагає,
А незгоди й невдачі Вашу хату минають.
Хай здоров’я і щастя будуть з Вами у змові.
Сонця, неба, достатку і, звичайно, любові!

З повагою – педагогічний колектив  
Милуванського НВК

 � ПОГОДА

У понеділок, 15 трав-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +10°С, 
вдень: +16°С. Вітер пів-
нічно-західний 2 м/с.

У вівторок, 16 травня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +10°С, денна: 
+14°С. Вітер пів нічно-
за хід ний 4 м/с.

У середу, 17 травня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +7°С, вдень: 
+14°С. Вітер пів нічно-
західний 4 м/с.

У четвер, 18 травня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +7°С, денна: 
+16°С. Ві тер південно-
східний 2 м/с.

У п’ятницю, 10 трав-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +5°С, 
вдень: +18°С. Вітер 
південно-східний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за  
Інтернет-сайтом  

gen.gismeteo

 � НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

 z Багато хрущів — на сухе літо.
1З травня — Якова 

 z Теплий вечір і зоряна ніч — на су-
хе літо.

 z Ясний схід сонця — на погоже літо.
14 травня — Яреми

 z Коли на Ярему погоже, то й жниво 
буде пригоже.

 z «Єремій, Єремій, про посіви розу-
мій», — казали колись. 

 z Якщо на Яреми великий вечір і 
зоряна ніч, літо буде сухе і погоже.

15 травня — Борисів день, 
солов’їне свято

 z Заспівав соловейко — чекай по-
холодання на два тижні.

 z Не співав соловейко — не сій греч-
ки, не стрижи овечки.

 z Співає соловей усю ніч без пе-
рерви — на гарний сонячний день.

16 травня — Тимофія
 z Якщо сонячно й тепло, то така по-

года буде і в кінці місяця.
 z 19 травня — огірковий день: вран-

ці роса, а вдень ясна погода — то на 
добрий урожай.

Наостанок

Віват!
Колектив Ганнусівської сільської ради, виконавчий 

комітет, депутатський корпус, сільський голова Ігор Лу-
кашевич, друзі та колеги вітають із 40-річним ювілеєм 
депутата сільської ради

Василя Івановича ВОВКА.
З нагоди цієї дати щиро бажаємо великого люд-

ського щастя, міцного здоров’я і енергії. Хай домашній 
затишок дає наснаги у щоденних справах, оптимізм до-
зволяє планувати, а Господь допомагає у здійсненні цих 
планів. Добра, достатку, радості щодня і многая літ!

Віват!
Виконавчий комітет, депутатський корпус та апарат Чорнолізької сільської 
ради здоровлять з Днем народження депутата Тисменицької районної ради 

Василя Івановича МЕЛЬНИКА. 
Зичимо, щоб дружні привітання цього дня додали Вам життєвої наснаги за-

для нашої спільної праці на ниві місцевого самоврядування. Бажаємо, щоб Ваша 
праця на благо чорнолізької громади була завжди цікавою й результативною! 

Нехай у Вашому серці не згасає вогник любові до рідної землі, а любов, що 
Ви віддаєте людям, повернеться до Вас сторицею. Нехай постійними супутни-
ками у житті будуть мир і злагода у душі, у серці – доброта, а у справах – му-

дрість і виваженість.

З ювілеєм!
Адміністрація та колектив приватного підприємства «Добробуд ВВ» 

щиро вітають з 60-літнім ювілеєм виконавчого директора підприємства, 
депутата Тисменицької районної ради 

Миколу Івановича ІВАНЕНКА.
Бажаємо Вам, шановний ювіляре, все такої ж невсипущої енергії та натхнен-

ня для добрих справ, здоров’я та родинного щас-
тя. Крокуйте з піснею по життю, творіть та радій-
те. Многая літа!

Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм,
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина

Для Вас і родини на довгі літа!

З ювілеєм!
Свої 50-річні ювілеї святкують у травні 
депутати Угринівської сільської ради

Олег Романович ЧЕЧІЛЬ
та

Олег Романович СЕМЧУК.
Сільський голова Угринова, депутат-

ський корпус, члени виконкому, працівни-
ки сільської ради сердечно вітають колег 
із їхніми святами! Нехай Ваші справи на 
благо громади вінчаються успіхами, всю-
ди Вас оточує людська повага, а надійним 
підґрунтям для успішної праці слугує домашній затишок, любов рідних, підтрим-
ка друзів. Нехай гарний настрій у день ювілею, щирі побажання і приємні по-
дарунки зарядять Вас позитивом на увесь рік! Щасливої Вам долі, Божої опіки, 

міцного здоров’я і довголіття!

З ювілеєм!
У члена виконкому Павлівської сільської ради, директора Павлівського НВК, 
художнього керівника драматичного колективу села, яскравої особистості, 

творчої натури і прекрасної жінки
Олександри Ярославівни БОДНАР

у квітучі травневі дні — прекрасний ювілей! Сіль-
ський голова Павлівки, виконавчий комітет, учас-
ники художньої самодіяльності Будинку культури 
села сердечно вітають її з цим святом. Нехай 
доля плете для Вас вінок із щасливих днів, у чи-
стому небі над Вами світить ласкаве сонце, ні 
клопоти, ні смутки не захмарять Вашого чола, 
а в очах завжди виблискує іскринка щастя. На-
тхнення й сили Вам для творчості, легких буд-
нів і радісних свят, вдячності від юних павлів-
чан, шани від односельців, любові від рідних та 
близьких, усього найкращого на довгий добрий 
життєвий шлях!

Хай усе ще світ дивує світлом і красою,
На світанках будять птахи піснею дзвінкою,
І у серці тихим щастям пісня та озветься,
Хай Вам радісно і легко на землі живеться!
А домівка Ваша буде бережена Богом
І повік не стане лихо Вам перед порогом.
Хай добром рясніє доля, як весняним цвітом.

Від душі бажаєм нині многая Вам літа!

Поздоровляємо!
Колектив Територіального центру соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг) Тисме-
ницького району щиро вітає з Днем народження 

соціальних робітників відділення соціальної допо-
моги вдома 

Марію Ярославівну ФЕРШТЕЙ
та

Надію Михайлівну РОЩУК.
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, cповнюються завжди заповітні мрії.
Як вода джерельна, будьте здорові, хай сіяють очі, не хмуряться брови,
Хай палають в серці почуття високі, хай життя дарує сто щасливих років!

��
Завідувача Черніївського відділення стаціонарного догляду  

для постійного проживання
Івана Карольовича СУДАКА.

Нехай стежки всі стеляться крилато, та будуть чисті, рівні, мов струна,
А також хай добро не оминає хату, як не обминає цвіт весна.
Хай мир, добробут і достаток сипляться на Вас, неначе вишні цвіт,
Хай Вам малює доля з сірих буднів свято, ну а Господь дарує щедрих многа літ!

��
Завідувача відділення організації надання адресної натуральної 

та грошової допомоги
Зоряну Петрівну ДОБРЯНСЬКУ.

З Днем народження щиро вітаєм, і бажаєм на довгі  літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм, ніжна, мила і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила мчать Твій човен до тої землі,

Де панує лиш радості сила, де збуваються мрії Твої. 


