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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+9°С, вдень: +21°С. Ві-

тер південно-східний 5 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +10°С, вдень: +20°С. Вітер пів-
нічно-східний 2 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна тем-
пература: +9°С, денна: +19°С. Вітер 
півеічно-західний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Вікно 
в Європу

 стор. 2

 Профі 
в роботі, 
проворні 
в спорті

 стор. 2

 Мовний 
колорит 
Тисьмениці
Дослідження 

 стор. 4

 Берегиням 
та захисникам

 стор. 6, 7

Біогазова станція 
в Рибному: 

чисте довкілля і 
додаткові прибутки

Шостого травня у селі Рибне Тисменицького району, поблизу іва-
но-франківського міського сміттєзвалища, відбулося урочисте 
відкриття біогазової станції з переробки сміття. Її зведенням 
займався переможець оголошеного Івано-Франківською місь-
крадою тендеру — чернігівська фірма «Кліар Енерджі».
Для виробництва газу, отри-

маного зі сміттєзвалища, бу-
ло пробурено 28 свердловин та 
встановлено дві когенераційні 
установки потужністю 330 кВт/
год кожна. Електроенергію, яку 
виробляє станція, будуть реалі-
зовувати за «зеленим тарифом» 
та частково використовувати для 
енергопотреб КП «Полігон ТПВ».

Цю непересічну подію (рибнен-
ська біогазова станція є першою в 
західному регіоні України) відвіда-
ли перший заступник голови Іва-
но-Франківської обласної держав-
ної адміністрації Марія Савка, за-
ступник голови Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації 
Ярослав Паранюк, міський голова 
Івано-Франківськ Руслан Марцінків, 
голова Тисменицької районної ради 
Роман Крутий, голова Тисменицької 
районної державної адміністрації 
Іван Семанюк.

Створення такої станції свідчить, 
що наша область та Тисменицький 
район йдуть в ногу з часом, дбають 

про довкілля, про наступні покоління. 
Адже в Рибному накопичилися вели-
чезні «запаси» біопаливної сировини, 
яку можна використовувати з корис-
тю, впроваджуючи відновлювальну 
енергетику, зберігаючи екологію краю.

Крім того, керівництво ТОВ 
«Кліар Енерджі» планує зареєстру-

вати підприємство у Тисмениць-
кому районі, а це — наповнення 
районного бюджету, додаткові 
робочі місця для мешканців Тис-
мениччини та гарний приклад для 
тих, хто не боїться нового та від-
чуває перспективи сучасних на-
прямків інвестиційної політики.

Перший заступник голо-
ви Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації М. Сав-
ка подякувала усім, хто впрова-
джував вкрай необхідний для об-
ласті інвестиційний проект, зокре-
ма, народним депутатам України 
Анатолію Матвієнку та Михайло-
ві Довбенку за сприяння у його 
реалізації.

Тетяна ГРАДЮК

Районна влада у вишиванках

У четвер, 18 травня, Всесвітній день вишиванки 
урочисто відзначили представники всіх державних 
установ Тисменицького району. Голова районної ради 
Роман Крутий, голова районної державної адміністра-
ції Іван Семанюк, заступник голови районної ради Ігор 
Федоришин, заступник керівника виконавчого апара-
ту Михайло Королик, керуючий справами виконавчо-
го апарату районної ради Юрій Проценко, заступники 
голови районної державної адміністрації Володимир 
Заник та Степан Мандибур, керівник апарату районної 
державної адміністрації Ярослав Татарин, колективи 
районної ради та райдержадміністрації, управління со-
ціального захисту населення, відділу культури, відділу 
освіти, Тисменицької міської лікарні, районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, управління 
Державної казначейської служби, районного центру 
зайнятості, Тисменицького об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України, Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг) — всі зібралися на площі біля пам’ятника Борцям 
за волю України та Героям Небесної сотні, щоб взя-
ти участь у святковому флешмобі задля збереження 
споконвічного українського традиційного етнічного 
одягу, відтворення національної самобутності та пе-
редання найкращих атрибутів українського етносу на-
ступним поколінням.

Усі, хто взяв участь у святковому флешмобі, одя-
гли найколоритніше вишите вбрання: сорочки, плаття, 
спідниці, щоб продемонструвати всю красу, неповтор-
ність і майстерність української вишивки.

Доброю пам’яткою про цю подію стане спільне 
фото на тлі пам’ятника та адмінбудинку.

Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, 
що покликане зберегти народні традиції української 
культури та етносу. Свято відбувається щороку в третій 
четвер травня, є самобутнім і самодостатнім.

У цей день всі бажаючі долучаються до цього не-
повторного святкування, одягнувши вишиванку на ро-
боту, навчання або й просто для прогулянки.

Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» ще 
у 2006 році придумала студентка факультету іс-
торії, політології та міжнародних відносин Черні-
вецького національного університету імені Юрія 
Федьковича Леся Воронюк, а поштовхом до її ре-
алізації стала вишита сорочка Ігоря Житарюка, 
яку він часто носив на заняття до університету. 
Леся запропонувала одногрупникам та студентам 
обрати один день і всім разом вдягти вишиванки, 
що вони й зробили. Згодом свято розрослося до 
всеукраїнського масштабу, до нього почала до-
лучатися українська діаспора по всьому світу, а 
також симпатики України.

Марія КУЦІЙ

Довбенко подякував 
прем’єру

Контрольна функція парламентарів – реальний працюю-
чий інструмент вирішення проблем, що турбують суспільство. 
Підтвердженням цього є спільна робота народного депутата 
Михайла Довбенка з Асоціацією готельних об’єднань і готелів 
міст України та керівництвом Кабінету міністрів України щодо 
виправлення ситуації, яка склалась з незбалансованістю сум 
витрат на відрядження працівників державних установ та ор-
ганізацій, що фінансуються за рахунок бюджету. 

У чому проблема? Відповідно до Постанови КМУ №98 від 
другого лютого 2011 року сума добових витрат для таких осіб 
досі складала лише 30 гривень, а гранична сума витрат на найм 
житлового приміщення за добу – 250 гривень. З урахуванням 
темпів інфляції за останні шість років та інших факторів, що спри-
чиняють зростання витрат у відрядженнях, такі розміри компен-
сацій є неспівставними з реальною вартістю відповідних послуг.

Як народний депутат України, протягом 2016-2017 рр. 
М. Довбенко неодноразово звертався до Кабміну з пропозиці-
ями щодо розв’язання проблемної ситуації. У квітні 2017 року, 
після опрацювання урядом зазначених звернень народного де-
путата, було розглянуто і прийнято Постанову №241, якою вдві-
чі збільшено суму добових витрат (до 60 гривень, хоч і це на 
сьогодні мізер), а граничну суму витрат на найм житла – до 600 
гривень на добу. Таким чином, службовці зможуть більш ефек-
тивно виконувати свої функції, знаходячись у відрядженнях, а 
готелі отримуватимуть гідну оплату своїх послуг та будуть на-
повнювати відповідні бюджети.

У своїй подяці Прем’єр-міністру В. Гройсману, за чиїм дору-
ченням було опрацьовано депутатські звернення, М. Довбенко 
зазначив, що така «спільна робота Уряду, народних депутатів, 
представників профільних громадських організацій забезпе-
чить розбудову української економіки та сприятиме підвищен-
ню добробуту…».

М. Довбенко запевнив, що як уповноважений громадянами 
виразник їх інтересів, він і надалі використовуватиме всі нада-
ні йому законом права народного депутата для відстоювання 
інтересів українців.

Наталія РОМАНЕНКО

Без традиції нема культури, без культури нема нації.
В’ячеслав Липинський
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  СПАРТАКІАДА

Депутати-спортсмени 
нашого району принесли 
в бюджет півмільйона!
Команда представників місцевого самоврядування Тисменицького району 
взяла участь у VІ обласній спартакіаді серед депутатів місцевих рад області. 
Другий етап VІ обласної спартакіади між командою депутатів обласної ради 
та збірними командами, сформованими з депутатів місцевих рад районів і 
міст обласного значення, відбувся 6 травня в Івано-Франківському коледжі 
фізичного виховання.

Команди урочисто вийшли на 
футбольне поле, виконали держав-
ний гімн, підняли синьо-жовтий стяг. 
Таке право надали голові Тисмениць-
кої районної ради Роману Крутому 
спільно з представниками ще двох 
районів.

За спортивну першість змагалися 
16 команд у п’яти видах спорту. Депу-
тати обласної, районних та міських рад 
боролися за звання кращих у міні-футбо-

лі, волейболі, шашках, ша-
хах та настільному тенісі.

Нагородження пере-
можців відбувалося піс-
ля завершення змагань 
із кожного виду спорту. 
Тисменицький район у 
змаганні з міні-футбо-
лу представляли: Сергій 
Адамчук (Марковецька 
сільська рада), Василь 

Збіглей (Липівська сільська рада), Ігор 
Галагуз (Підліська сільська рада), Роман 
Крутий (Тисменицька районна рада), Ва-
силь Кучера (Підліська сільська рада), 
Юрій Проценко (Тисменицька районна 
рада), Іван Тимчук (Тисменицька район-
на рада), Дмитро Сливінський (Підпече-
рівська сільська рада). У волейбольному 
турнірі взяли участь: Роман Буртик (Мар-
ковецька сільська рада), Роман Галюк 
(Липівська сільська рада), Ігор Гураль 
(Липівська сільська рада), Григорій Гу-
раль (Липівська сільська рада), Олег Дра-
ганчук (Тисменицька районна рада), Ан-
дрій Мельник (Слобідська сільська рада), 
Іван Пасакас (Липівська сільська рада), 
Василь Дутчак (Липівська сільська рада).

Честь району в змаганні з настіль-
ного тенісу захищали Богдан Грейда 
(Черніївська сільська рада) та Марія 
Гоцуляк (Новокривотульська сільська 
рада). Майстерність у шахах демонстру-
вали Михайло Ферштей і Надія Стахнюк 
(Тисменицька районна рада), а в шаш-
ках — Богдан Богач (Сілецька сільська 

рада) й Оксана Шалаута (Узинська сіль-
ська рада).

Турніри з міні-футболу пройшли 
на спортивних майданчиках зі штуч-
ним покриттям коледжу фізвихован-
ня. Команда депутатів Тисменицького 
району пройшла груповий етап та в ¼ 
фіналу змагалася з командою пред-
ставників місцевого самоврядуван-
ня Івано-Франківської міської ради. 
Тисменичани здобули впевнену пере-
могу з рахунком 2:0. У півфіналі на-
ші футболісти зустрілися з командою 
Косівського району та перемогли 2:1. 
У фіналі, в запеклій та напруженій бо-
ротьбі, депутати Тисменицького райо-
ну побороли команду Рогатинського 
(2:1). Отже, перше місце посіла ко-
манда депутатів Тисмениччини! Від-
мітимо, що переможні голи забив ке-
рівник району, голова районної ради 
Роман Крутий. А наш воротар Василь 
Кучера, депутат Підліської сільської 
ради, уже вкотре визнаний найкра-
щим воротарем турніру. Щиро вітає-
мо громаду села Підлісся!

За підсумками спартакіади загаль-
нокомандне І місце зайняла команда 
представників місцевого самоврядуван-
ня Снятинського району. А ІІ місце вибо-
роли самоврядники Тисмениччини. На 
третій сходинці опинилися шанувальни-
ки спорту від Богородчанського району.

Команди-переможці урочисто на-
городжені на сесії Івано-Франківської 
обласної ради у п’ятницю, 12 травня. 
За зайняте ІІ загальнокомандне місце 
у змаганнях представники місцевого 
самоврядування Тисменицького району 
принесли нашому бюджету півмільйона 
гривень, які можна буде використати 
для об’єктів спортивного призначення. 
Гордимося фізично сильними, спортив-
ними, спритними й кмітливими депута-
тами нашого району.

За результатами змагань буде сфор-
мовано збірну депутатську команду об-
ласті з найкращих спортсменів, які пред-
ставлять Прикарпаття на Всеукраїнській 
спартакіаді.

Прес-служба райради

У Липівці відкрили 
сучасний магазин

14 травня у Липівці по центральній вулиці Шевченка неподалік сільського 
стадіону відбулося урочисте відкриття оновленого продуктового магази-
ну районного споживчого товариства, яким віднедавна опікується один зі 
структурних підрозділів райСТ, споживче товариство «Злагода і мрія» на чо-
лі з Михайлом Брезіцьким.
На церемонію прибули голова 

правління Тисменицького райспо-
живтовариства Ганна Палагіцька та 
головний бухгалтер Іванна Кучірка, 
секретар Липівської сільської ради 
Оксана Попович, представник Тисме-

ницької РДА Мар’яна Лукань. Освятив 
приміщення липівський парох, насто-
ятель церкви святого Йосафата УГКЦ 

Василь Фіголь. Звертаючись до при-
сутніх, отець Василь зауважив, що лю-
дина потребує поживи для душі і для 
тіла та побажав усім, і господарям і 
відвідувачам закладу, здоров’я, успі-
хів, доброзичливості та взаємоповаги. 
Того дня на флагштоках біля фасаду 
будівлі Державний прапор України та 
прапор споживчої кооперації. Голова 
райСТ Г. Палагіцька не приховувала 
задоволення від того, що попри чис-
ленні труднощі кооперація в районі 
розвивається завдяки таким моло-
дим енергійним підприємцям, як М. 
Брезіцький. За її словами, ще торік 
ця крамниця, зведена в кінці 1980-х 
років, була малопривабливою, як ка-
жуть, бажала бути кращою. Нові гос-
подарі відновили будівлю, встановили 
сучасне обладнання, невдовзі плану-
ють відкрити в сусідній з крамницею 
кімнатою аптеку.

Як розповів нам голова споживто-
вариства «Злагода і мрія» М. Брезіцький, 
приміщення взяли в оренду у листопаді 
минулого року, але, фактично, ремонтні 
роботи проводили протягом березня-
початку травня. Це третій за рахунком 
заклад торгівлі цього СТ – воно має ще 
магазини в Одаях і Терновиці. Віднос-
но недавно було відремонтовано фа-
сад крамниці в Одаях, тепер, після за-
вершення робіт у Липівці, каже Михай-
ло, на черзі ремонт у Терновиці. Що ж 

до аптеки, то все готово до відкриття, 
необхідно лиш завершити певні орга-
нізаційні процедури. Біля магазину пе-
редбачено і літній майданчик, і навіть 
місце для любителів футболу.

Незвична для липівчан подія, яка 
супроводжувалася ще й заздалегідь 
проанонсованою розважальною про-
грамою від продюсерського центру 
«Фостер», зібрала чимало відвідувачів, 
подарувала приємні хвилини і дітям, і 
дорослим. У Липівці, Студинці та Новій 
Липівці уже працює 10 продовольчих 
магазинів, але люди не пам’ятають, 
аби раніше якийсь заклад відкрива-
ли з таким розмахом. З нагоди Дня 

матері усім жінкам господарі презен-
тували плитки шоколаду. Для дітей 
ведучі проводили конкурси, зокрема 
пропонували прочитати віршик для 
матусі. А найбільше усіх розвеселив 
пародист на псевдо Вуйцьо. Цибатий, з 
натуральною бородою стрункий юнак 
дуже вдало пародіював опецькувато-
го кругролицого Дзідзя. І дехто, між 
іншим, висловив припущення, що цей 
Вуйцьо виступив би на Євробаченні 
краще, ніж той Оторвалд.

…Отож, в добрий час, 11-а липівська 
крамниця!

Володимир ЗАНИК

Збірна Тисменицького району

О. Гончарук та О. Сич вручають відзнаки  голові  
райради Р. Крутому 

Секретар сільської ради О. Попович та голова 
райСТ Г. Палагіцька До липівчан звертається М. Брезіцький

Освячує приміщення отець Василь
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ТзОВ «Маяк» орієнтирів 
не змінює

У ТзОВ «Маяк», що  в селі Клубівці, вже який рік поспіль досягають непога-
них результатів у тваринництві. Як ведеться товариству нині, що найбільше 
важить у такій справі, як тваринництво, — про це розмовляємо з директором 
ТзОВ «Маяк» Богданом Місюраком.

—  Вже всі якнайкраще пересвідчи-
лись, що таке сільська господарка без 
тваринництва. Та ж урожайність, вона в 
прямій і повній залежності від органіки, 
якщо не вистачає коштів на дорогі мі-
неральні добрива. А добре дійне стадо 
— це і живі гроші за молоко. На тварин-
ництві і тримається наша господарка, 
своїх орієнтирів ми не змінюємо. Важить 
у тваринництві, як і в будь-якій справі, 
якнайбільше ставлення до справи. Ми 
стараємось, щоб не знижувались по-
казники, збільшуємо поголів’я, покра-
щуємо племінне стадо, наразі маємо 80 
голів ВРХ. Середній показник надоїв на 
корову — 20 літрів, але вже коли пере-
йдемо на зелені корма, на літній випас 

худоби, плануємо цей показник збіль-
шити до 25 літрів. Молоко реалізуємо 
в закриті установи району, також Івано-
Франківському молокозаводу. Звичай-
но, дбаємо, щоб були здобутки в рос-
линництві, але це у нас — допоміжна 
галузь. Загальна площа земель — 100 
гектарів разом з пасовиськами, з них 
на 70 гектарах вирощуємо пшеницю, 
овес, кормові культури. Ми добилися 
того, що працівникам ТзОВ «Маяк» (їх 
разом з сезонними 20 чоловік), стабіль-
но виплачуємо заробітну плату, оренд-
ну плату за паї виплачуємо зерном, на 
гектар землі — 500 кг пшениці. 

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Про справи

Директор ТзОВ «Маяк» Богдан Місюрак, начальник управління агропромислового розвитку 
Тисменицької РДА Петро Собко, завідуюча виробництвом Марія Глушак оглядають посіви 

озимої пшениці 

З початку травня худоба на літньому випасі

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Борщівник Сосновського – 
загроза здоров’ю і довкіллю
З початком весни, настанням тепла починає відновлювати вегетацію небез-
печна шкідлива здичавіла рослина – борщівник Сосновського, яку було заве-
зено на Прикарпаття в середині 1970-х років як нову цінну кормову (силосну) 
культуру. Проте з часом він проявив себе як небезпечна дикоростуча росли-
на – при дотику до борщівника можна отримати опіки, які важко гояться. 
Основними місцями його зростання є береги потічків, річок, узбіччя доріг, не 
оброблені земельні ділянки. Зелена маса борщівника містить фурокумарин, 
що спричиняє опіки, викликає дерматити, особливо на сонці.

Захисні заходи:
— молоді листки рослини охоче по-

їдають коні, вівці, корови;
— систематичне косіння;
— підрізання та зрізування товстих 

коренів шляхом обробітку грунту і вико-
пуванням з глибини 8-12 сантиметрів, 
що забезпечує практично повне зни-
щення рослини.

Ефективним засобом захисту є хі-
мічний захист, який потрібно застосо-
вувати протягом вегетаційного періоду 
у фазі розетки. Проти борщівника ре-
комендується застосовувати гербіци-
ди: Раундап, Ураган, Клінік, Старане, 
Антибур’ян та інші препарати як окре-
мо, так і в сумішах з гліфосатами, які 

можна придбати у спеціалізованих ма-
газинах і агроаптеках.

При цьому слід дотримуватись ре-
гламентів і санітарних правил, що випи-
сані на етикетках упаковок гербіцидів.

За детальнішою консультацією 
звертайтеся в управління фітосані-
тарної безпеки Головного управлін-
ня Держпродспоживслужби в Івано 
-Франківської області (с. Підлужжя, 
вул. Шевченка, 1; тел.: (0342) 78-76-67 
та управління агропромислового роз-
витку Тисменицької РДА тел.: (03436) 
2-12-49, 2-15-79.

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Безвізовий режим з ЄС: 
декілька порад у підготовці до подорожі

Уже влітку цього року українці зможуть вільно подорожувати країнами ЄC. 
До офіційного рішення залишилось лише декілька формальностей. Але без 
віз — не означає без правил. Центр громадського моніторингу і контролю 
публікує поради, які допоможуть підготуватись до безвізової мандрівки.

Коли очікувати старту 
безвізового режиму?

Безвізовий режим для України по-
долав три ключові кроки до остаточного 
ухвалення: голосування в Європарламенті, 
підтвердження від послів ЄС та позитивне 
рішення Ради міністрів ЄС. Тож залиши-
лись лише формальне підписання Пре-
зидентом Європарламенту, яке відбулося 
17 травня, далі — публікація в офіційному 
журналі ЄС. Через 20 днів після опубліку-
вання безвізовий режим набуде чиннос-
ті. «Вже з 11 червня європейські кордони 
відкриються для України», — переконаний 
голова делегації Європарламенту в комі-
теті асоціації Україна-ЄС Даріуш Росаті.

Куди та на скільки можна їхати?
Після запровадження безвізового ре-

жиму українці зможуть вільно перетина-
ти кордони 26 держав-членів ЄС, а також 
в’їжджати в чотири держави — асоційо-
вані члени союзу: Ісландію, Ліхтенштейн, 
Норвегію та Швейцарію. Згідно з умова-
ми Кодексу про кордони, перебувати на 
території Шенгенської зони дозволяється 
до 90 днів протягом півроку. Винятками 
залишаться Велика Британія та Ірландія, 
куди, як і раніше, потрібно буде оформлю-
вати національні візи.

Які документи потрібні?
Найважливіший документ для безві-

зових поїздок до ЄС — це біометричний 
паспорт, який можна оформити у Мігра-
ційній службі. Однак прикордонник має 
право запитати мету вашої подорожі. То-
му мандрівник повинен бути готовим по-
яснити куди і навіщо їде, а за необхідності 
надати документи, які це підтверджують, 

наприклад, бронювання готелю. Варто за-
значити, що залежно від мети поїздки мо-
жуть знадобитися різні документи. Згідно 
з умовами Шенгенського кодексу про кор-
дони, для ділових поїздок або участі у за-
ходах це може бути запрошення від фірми 
або вхідні квитки, для короткострокового 
навчання — сертифікат про зарахування до 
навчального закладу. Якщо ви подорожу-
єте як турист, то варто потурбуватись про 
бронювання місця проживання та навіть 
продумати маршрут.

До речі, українці, які мають чинний 
закордонний паспорт старого зразка, змо-
жуть в’їжджати на територію ЄС лише за 
наявності шенгенської візи.

Для подорожі в Європу українцям 
більше не будуть потрібні довідки з міс-
ця роботи або виписки з банку. Згідно з 
законодавством ЄС, аби підтвердити свою 
фінансову спроможність, достатньо їхати з 
готівкою, кредитними картками, тревел-че-
ками або просто сплаченим проживанням. 
Що стосується суми, то вона залежить від 
країни та терміну перебування, наприклад, 
у Литві це 40 євро за кожен день. Головне, 
щоб на рахунку було достатньо коштів на 
період запланованої подорожі.

Для тих, хто збирається їхати в ЄС ав-
томобілем, потрібно буде оформити поліс 
страхування цивільної відповідальності 
водія. Медичне страхування для тих, хто 
подорожує, не є обов’язковим, але задля 
власної безпеки український МЗС рекомен-
дує його оформити. За словами аналітика 
«Європа без бар’єрів» Катерини Кульчиць-
кої, похід до лікаря в європейській країні 
може коштувати місячну українську зарп-
лату, тому краще мати страховий поліс.

Яких прав не надає 
безвізовий режим?

Безвізовий режим не буде надава-
ти права на довгострокове проживання, 
працевлаштування та навчання в країнах 
ЄС. Для цього необхідно отримувати на-
ціональні візи та дозволи на комерційну 
діяльність. Існує два основних правила, 
які не можна порушувати в рамках безві-
зового режиму: перебувати в Шенгенській 
зоні більше ніж 90 днів на кожні півроку 
та працювати без робочої візи.

«Якщо ми будемо дотримуватися пра-
вил — режим стане абсолютно ефектив-
ним. І якщо все буде добре, то про мету 
поїздки будуть питати, припустимо, одну 
людину з сотні, або одного з двохсот. Це 
менеджмент процесу, який необхідний для 
того, щоб шенгенський простір був без-
печним», — запевняє міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін.

Чи варто боятися відмови 
на кордоні?

Критики висловлюють побоювання 
щодо «завертання» українців на європей-
ському кордоні. Але, як показує досвід ін-
ших країн, статистика відмов у в’їзді вкрай 
мала. За даними Європейського агентства 
з охорони зовнішніх кордонів країн-членів 
ЄС (FRONTEX), за 2015-2016 роки тільки 
2,4% громадян Молдови отримували від-
мови. Як правило, приводом для цього бу-
ли негаразди з документами, наприклад, 
громадянин не міг пояснити мету поїзд-
ки або не мав біометричного паспорта.

Ось кому точно закрита дорога до 
Європи — це порушникам закону. Згідно 
з Шенгенським кодексом, заборона на 
в’їзд стосується злочинців, засуджених і 
висланих з Євросоюзу. Але такі випадки 
є скоріш винятком.

Центр моніторингу та контролю

Тисмениця крокує в Європу
У середу, 17 травня, в центральному скверику Тисмениці було особливо люд-
но. Працівники районної бібліотеки провели для жителів міста вуличну акцію 
«Крокуємо разом в Європу!».

День Європи в Україні відзнача-
ється у третю суботу травня, а у нашій 
районній книгозбірні вже другий рік як 
відкрито пункт європейської інформації 
«Все про Європу: читай, слухай, дізнавай-
ся». Адже в 2016-му році Тисменицька 
районна бібліотека стала одним з пере-
можців конкурсу Європейського Союзу 
«Еразмус+» (Жан Моне), проголошеного 
Українською бібліотечною асоціацією. 
Інженер-програміст ЦРБ Марта Савчук 
побувала в Києві на семінарі для коорди-
наторів пунктів європейської інтеграції 
і отримала відповідний сертифікат. Тож 
бібліотека радо допоможе кожному, ко-
го цікавить тема Європи та Євросоюзу.

Що ж стосується акції «Крокуємо ра-
зом в Європу!», то вона включила бліц-
опитування «Тисмениця — європейське 
містечко»: для усіх зацікавлених було 
встановлено скриньку побажань та 
пропозицій і всі охочі мали змогу ви-
словитись на цю тему. Скриньку поба-

жань і пропозицій організатори заходу 
зобов’язалися передати місцевій владі.

Та хіба можуть бібліотекарі вла-
штувати подію без книги? До уваги 
мешканців містечка вони представи-
ли викладку літератури «У книжок не-
має кордонів» відомих європейських 

і українських авторів. Всім учасникам 
вуличної акції бібліотекарі роздава-
ли власноруч виготовлені флаєри, на 
яких містилась інформація про по-
слуги, що надають в книгозбірні та 
«Рецепт щастя» від бібліотекарів. На 
День Європи ми шануємо наші спільні 
цінності, спільну історію та, що най-
головніше, наше спільне майбутнє.

Оксана САВЧУК

Родинне свято у Підпечерівській школі
14 травня в Підпечерівській загальноосвітній школі відбулося родинне свято 
«Батько і мати – два сонця гарячих», свято вшанування найріднішої людини 
на світі… Його підготували і провели класний керівник 4 класу Оксана Іваню-
лик, вихователь групи продовженого дня Олександра Боженко та завідувач 
шкільною бібліотекою Оксана Яковин.
Діти вітали своїх матерів, даруючи їм 

квіти, усмішки, звеселяли співом їхні сер-
ця. Щирі вітання линули з дитячих уст і до 
найкращих бабусь. Бабуся Марка Федоріва 
– пані Наталя –розповіла дітям про укра-
їнські обереги з бабусиної скрині. Бабуся 
Софійки Багрій – пані Ольга – подарувала 
всім присутнім пісню «Посіяла людям…» 
(на слова Б. Олійника). 

Атмосферу святковості та особли-
вого піднесення створювала родинна 
виставка робіт: вишиті рушники, ікони, 

обруси, вишиванки, дитячі малюнки, ро-
боти з бісеру, організована батьками Со-
фією Склеповою, Галиною Сворак, Окса-
ною Федорів.

Родинне  свято  пройшло  по-
домашньому тепло та щиро. Присутні 
із захопленням та гордістю прислуха-
лись до кожного дитячого слова і були 
приємно вражені їхніми талантами (со-
лістки Вікторія Григорович, Марія Дзи-
бик, Софія Багрій та сопілкар Марко 
Федорів). З шаною і повагою згадали 

на святі і татів, і дідусів. Їм теж линули 
найщиріші вітання.

Цікавим доповненням до свята були 
мультимедійні презентації дитячих та ро-
динних світлин і свят (вчитель інформа-
тики Надія Горейко); тематична книжкова 
виставка «Уклін тобі, матусю» (завідувач 
сільською бібліотекою Ольга Мохняк).

Теплу зустріч поколінь завершили сло-
вами «Поважаймо, шануймо, творімо до-
бро!» Пам’ятаймо, що коли міцна сім’я — 
міцна держава. На завершення свята зву-
чали слова молитви про мир та спокій на 
рідній Україні, щоб ніколи з материнських 
очей не лилися сльози за синів і дочок.

Галина СВОРАК, 
член батьківського комітету
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  18 ТРАВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗЕЇВ

Уже багато років серед наших постій-
них дописувачів — директор музею істо-
рії міста Тисмениця ім. С. Гаврилюка Лі-
лія Лишега. Публікації її авторства часто 
розповідають про події, які відбуваються 
в музеї. Але справжнім ексклюзивом від 
Лілії Лишеги можна з певністю назвати ма-
теріали про минувшину Тисмениці. Звичаї 
й побут тисменичан, економіка, культура 
містечка у дорадянський період, духовне 
життя, відомі люди… — теми у дослідженні 
старовини пані Лишега добирає різнома-
нітні. А тексти ілюструє просто унікальни-
ми давніми світлинами. Ось і цього разу 
ми пропонуємо увазі читачів матеріал цієї 
корінної мешканки Тисмениці і правди-
вої патріотки міста. У публікації, до слова 
сказати, є вже своя не абияка історія. До-
слідження найперше було надруковане на 
сторінці інтернет-газети «Збруч» («ZBRUČ»), 
і, очевидно, викликало такий читацький 
резонанс, що статтю — без посилання на 

авторство, як це нерідко водиться у наших 
інтернет-видань — передруковували вже 
не раз. Цей ґрунтовний текст про мовний 
колорит містечка до приходу совітів хоче-
мо запропонувати і нашим читачам — адже 
їм, сподіваємося, розвідка буде цікавою 
найбільше. І робимо це з усією повагою 
до автора. А при нагоді запитаємо у Лілії 
Лишеги, як і чому вона пише про минуле 
своєї малої батьківщини.

— Уже й не пригадую, коли вирішила 
писати про минуле життя тисменичан… 
Якось усе воно змалечку закарбовува-
лося в моїй пам’яті. Мій тато походить 
з місцевої кушнірської родини. А ма-
ма — зі Сходу. Але їй дуже подобалися 
тутешні звичаї, культура. Вона збирали 
давні вишивки, книжки. Мама помітила, 
що я добре запам’ятовую особливості 
тисменицького колориту і казала мені: 
«Може б ти це все записувала?» Згодом 
я й сама почала помічати, що цей коло-

рит відходить, забувається. Приходять 
інші люди, не місцеві, творять свою іс-
торію. Це природно. Але мені шкода, що 
минуле наче щезає безслідно.

Я бачила, як тисменицькі люди цілими 
стосами викидають на смітник старі фото, 
як забувається наше минуле. І мені захоті-
лося це якось зберегти. На щастя, живі ще 
мешканці Тисмениці, які готові розповідати 
про давні часи. У мене є трохи таких стар-
ших знайомих із місцевих. Вони приходять 
до мене поговорити — бо не дуже мають 
з ким, бо чуються самотніми. Звичайно, 
говорять про свої болячки, проблеми, про 
те, як в молодості витанцьовували, а нині 
ноги не ходять… І за тими скаргами літніх 
людей я довідуюся про їхню молодість, 
про те, як їм жилося в Тисмениці раніше. А 
бувало, задумаю собі розпитати про щось 
(от недавно планувала записати рецепти 
наших місцевих страв) — хочу йти до зна-
йомої жінки за переписом — аж дивлюся: 
похоронна процесія… Кажуть, що то влас-
не ту жінку ховають. Не встигла я… Було й 
таке, що сподівалася почути якусь розпо-
відь від місцевої мешканки, а їй уже вік 
відібрав пам’ять, і вона не може пригадати 
того, що мене цікавить.

Стосовно ж цієї публікації — про 
давню мову, — то спочатку я запису-
вала окремі слова. Бувало, не спить-
ся ночами, — і я згадую слова, якими 
говорили тут раніше, а нині вже не 
використовують. Вийшов цілий слов-
ничок. Але це надто суха інформація. 
А хочеться, щоб її було цікаво чита-
ти. Тому склала з цими словами ота-
кий текст. Він розповідає фактично 
про мою родину. І, мабуть, матеріал 
вдався непогано, бо багато людей ді-
лилися враженнями, з яким захоплен-
ням читали, навіть ті, хто живе не в 
нашому регіоні. Текст передрукову-
ють, правда, не питаючи мене, і на-
віть було, що підписувалися своїм, а 
не моїм іменем… Але є задум зробити 
книжку про минувшину Тисмениці, і є 
пропозиції від видавництв, і є люди, 
готові підтримати цю ідею. А мені те-
ма й далі цікава, продовжую над нею 
працювати, опрацьовувати вже зібрані 
матеріали, шукати нові.

«А вже весна, а вже красна...»
Уже тиждень, як радує око барвиста весняна виставка робіт учнів образот-
ворчого відділу Тисменицької школи мистецтв ім. Йова Княгиницького, що 
відкрилася 10 травня у народному музеї історії міста Тисмениця імені Сте-
пана Гаврилюка.

Старання дітей відзначила їхня вчи-
тель Надія Теличкан та директор школи 
Кароліна Секрета, яка вручила їм подя-
ки й грамоти. Можливо, що не кожен з 

учнів стане професійним художником, 
але відчуття прекрасного будуть мати 
всі. До слова, в експозиції представ-
лені роботи не лише юних художників 

з Тисмениці, а й учнів школи мистецтв, 
які мешкають у Вільшаниці, Клубівцях, 
Липівці, Хом’яківці, Чорнолізцях.

Представляють свої роботи юні ху-
дожники не тільки у музеї, а й на різних 
конкурсах, де займають призові місця. 
Таня Марцінко посіла третє місце на між-
народній виставці-конкурсі «Для Бога я 
створю найкраще», організатором якої є 

відомий художник, викладач Підпечерів-
ської школи мистецтв Ярема Стецик. На-
таля Заячук брала участь в обласній ви-
ставці робіт учнів художніх шкіл та шкіл 
мистецтва «Різдвяні мотиви» й зайняла 
там третє місце. Софія Василик, якій дуже 
добре вдається скульптура і яка мріє здо-
бути художню освіту в Краківській академії, 
взяла участь у обласній виставці дитячої 
творчості «Франкові мотиви».

Пораділи за своїх дітей, за їхні твор-
чі успіхи і батьки, які теж прийшли на від-
криття виставки. Завершилася презен-
тація традиційним «солодким столом», 
який профінансували постійні благодій-
ники музею.

Лілія ЛИШЕГА, директор 
музею історії 

міста Тисмениця

Так в Тисьмениці оповідали
«Якщо тобі, мандрівнику, якось випа-

де подорож до Станиславова, затримай-
ся, скрасивши свою подорож відвіданням 
славного колись нашого міста». Так запро-
шував туристів до Тисьмениці (Тисмени-
ці) в 1930-х роках у своїй книжечці «Dzieje 
miasta Tysmienicy» Домінік Хіровський.

І зустрічало тоді місто подорожнього 
старими церквами, костелами, синагогою, 
«панським домом», великими й малими 
будинками, склепами (крамницями), за-
битими різними товарами, магазинами 
(складами) баранячих шкір і жвавим бага-
тоголоссям ринкової площі. Тут добре себе 
почували українці, поляки, вірмени, євреї. 
Кожен народ, який проживав у цьому місті, 
вносив свою частку у життя Тисьмениці. 
Місцева українська мова нагадувала ка-
лейдоскоп, в якому оберталися українські, 
польські, німецькі, єврейські (ідиш) слова, 
тим самим утворюючи кольоровий узор 
тисьменицької говірки. Напевно, тоді ні-
кому не бра́кло слів у розмові.

Минали роки. Слова, які прийшли до 
нас разом із поляками, вірменами, єврея-
ми, для яких Тисьмениця була рідним міс-
том, з часом стали забуватися. Вересень 
1939 року, що «ощасливив» наші землі, за-
провадив «нові порядки». Депортації та на-
ціоналізації розчистили своєю страшною 
червоною мітлою місто для всеохопної со-
вєтизації. Не оминула ся (ця) гірка година 
й мову. У ній оселилися русизми, матюки 
та слова-паразити. Матірщина стала чер-
гуватися «тіпами» й «капєцами», «блінами» 
й«мусором». Якщо колись іншомовні слова 
були звичайними й робили мову багатою, 
колоритною й цікавою, то від засилля бруд-
них, принизливих і агресивних російських 
матюків вона якось збля́кла (вицвіла) й 
спростилася. Але, як колись казали тись-
меницькі кушнірі, «мой, мой, не вернути 
вже ті часи». Інколи ще й сьогодні можна 
почути від старших людей незрозумілі для 

сучасників слова, яких було досить багато 
в 1970-х роках. Спробуємо повернутися, 
чи як тепер кажуть, «зробити віртуальну 
подорож» у ті, вже далекі часи (кінець XIX 
— середина XX століття) й пригадати такі 
різні й дивні, а інколи й смішні слова й ви-
рази, якими тоді розмовляла Тисьмениця.

Ще маленькі знали, що, зайшовши 
до темних сіней й заледве намацавши 
клямку (дверну ручку), потрібно було спер-
шу запу́кати в двері (постукати в двері), 
а тоді вже ввійти до хати й привітатися. 
Віталися по різному: «Слава Йсу Христу», 
«цілуй ручки», «се́рвус» (привіт), а якщо 
хотіли, щоби хтось із малечі підбіг і цмок-
нув у щоку, то казали: «Дай бу́зі!» (безе — з 
французької «поцілунок») чи «Дай цьом!».

* * *
У ті часи хати будувалися на дві поло-

вини й, здебільшого, мали два входи. Спе-
реду був парадний вхід через ґаночок, який 
тримався на двох білих круглих колонах, 
далі йшли сю́нки (маленькі сіни), а потім 
— сіни, якими хата ділилася на дві полови-
ни. Перед ґаночком в горо́дчику росли кущі 
пахучого я́зьміню (жасмину), бо́зу (бузку), 
цвіли туліпа́ни (тюльпани), півонії, левкої, 
ґірґо́нії (жоржини), різнокольорові мальви, 
квіти Діви Марії — білі лілії (з ними йшли 
діти до першого прича́стя) й обов’язково 
матійолька (матіола), що своїм ароматом 
наповнювала літні вечори й давала знати 
хлопцям, що саме в цій хаті є дівчата. За-
звичай заходили до хати з тильної сторони, 
з подвір’я, де ще вздовж цілої будівлі могла 
бути й дерев’яна ґалє́рія (веранда, тераса).

Хату старалися якнайкраще присто-
сувати для життя, більша частина якого, 
напевно, у всі часи минала в кухні, а вже 
різні святкові й урочисті події відбували-
ся в покої (світлиці). Саме тут, снігової й 
морозної зими, за великим столом, накри-
тим білим ди́мовим (вид тканини) обрусом 
(скатертиною), заставленим дванадцять-

ма стравами, під потріскування кольо-
рових свічечок, на прибраній бальо́нами 
(ялинковими кулями), ангелочками, «зо-
лотими» горішками й червоними яблуками 
ялинці, при солодкій куті збиралася вся 
родина на Святий вечір.

Навесні за цим же столом смакували 
Великодніми дарами: свяченим червоним 
яєчком і паскою, оздобленою великим 
крученим хрестом, запашною ковбасою 
й шинкою, росол́ом (юшкою з курки), при-
смаченим грибовими ма́ґґами (приправою 
«Maggi», відомою у Європі з кінця XIX сто-
ліття), начиненою куркою (що пізніше пе-
ретворилося на тисменицьку страву під 
назвою начинка), гижка́ми (холодцем) з 
цвіќлями, голубцями, вином з позич́ок (по-
річок) чи вишнівкою й солодким печивом.

* * *
Кімната, яку називали покій, справ-

ді виправдовувала свою назву. Тут було 
гарно, просторо, спокійно й ясно, навіть 
відчувалась якась урочистість. На вікнах 
висіли світлі маркізетові з ру́жами (троян-
дами) на сітці фіранки́ ручної роботи, а у 
шиби (шибки) зазирали червоні й рожеві 
мушкательки (герань). Напасто́вана (на-
терта мастикою) й напуцо́вана (відполі-
рована) до блиску підлога була встелена 
тканими во́вняними доріжками. Дерев’яні 
ліжка накривалися парчевими ка́пами 
(покривалами) й викладалися вишивани-
ми бордовими ру́жичками (трояндочка-
ми) я́сіками (маленькими подушечками). 
Над ліжками на стінах розташовувалися 
у великих гарних рамцях (рамках) весіль-
ні портрети господарів, а у головах висів 
потемнілий від часу образ, на якому сто-
яв на сторожі коло дверей Ісус Христос. 
Ще в українських хатах були портрети Бог-
дана Хмельницького, Тараса Шевченка й 
Івана Франка. Щодо останнього, то треба 
зауважити, що не всі на той час у Галичині 
прихильно ставилися до Франка через йо-

го соціалістичні погляди. По обидва боки 
ліжок, як вартові, стояли нака́слики (тум-
бочки), на яких могли бути кро́плі (краплі) 
на спаннє́ (для спання) чи книжки й часо-
писи. Читали «Нову хату», «Історію України 
Руси», «Кобзар», сільськогосподарський 
календар, молитвенник, Wiek nowy, Plomyk, 
Ojczyznu w pismie i pomnikach. На сторінці 
останньої ще в часі першої войни (Першої 
світової) вирішив залишити згадку про 
своє перебування в Тисьмениці якийсь 
кубанський козак і розписався: «На до-
брую и долгую память козакъ станицы 
Семикаракорск. Хутор Слободской».

При стіні, між вікнами, стояла псих́а 
(велике дзеркало, трюмо). Перед нею за-
вивали у льоќи (кучері) волосся, смару-
валися (намащувалися) кремом «Nivea» 
(вироблявся у Європі на початку XX ст.), 
пахтилися водою кольо́нською (одеко-
лоном), призиралися (приглядалися) до 
прищиків на носі, штрамувал́ися (чепури-
лися) й любувалися своєю красою — як 
жінки, так і чоловіки. Оскільки цей мебель 
мав ще цілий ряд шуфлядоќ (шухлядок), 
то там завжди можна було знайти цілу 
купу різних дрібниць: гребінці, грана́длі 
(великі шпильки для волосся), при́пинки 
(приколки), кляме́рки (заколки), папільо-
ти, стрічки, кокарди (банти) і багато ін-
шого дріб’язку. А ще покій заповнювали 
такі меблі: шафа, на верхній поличці якої, 
під відрізом анґє́льського ше́вйоту, був 
сховок для грошей, плюшева оттаманка 
(диван для сидіння), фот̀ель (м’яке кріс-
ло), машина «Зінґєр» (швейна машинка), 
а у декого — навіть фортѐ п’ян (піаніно).

Маленькі діти спали у гарненькій ко-
лисці, яка була шедевром лозоплетіння. 
Пізніше колиску замінювало бамбукове 
ліжечко з перильцями. Середину кімна-
ти прикрашав великий стіл, накритий 
«гачко́ваним обрусом» (в’язаною гач-
ком скатертиною), а на ньому — фля̀кон 
(квіткова ваза) з цві̀тами (квітами). По-
руч з покоєм була невеличка кімнатка, 
що мала назву ванькир́. Там стояло ліж-

ко і можна було покімар́ити (подрімати) 
після доброго обіду.

* * *
Але не треба думати, що всі тоді в 

Тисьмениці розкошували. Були хати під 
бляхою, під ґон́том (дощечками), під со-
ломою. Так само різнився й внутрішній 
вигляд кімнат. Багато хатів мали глиняну 
долівку. Замість шафи там стояла скриня, 
ку́фер (дерев’яна скриня з опуклим віком) 
чи висіла же́рдка (підвішена перекладина, 
на яку вішали одяг), а за ліжко слугували 
бамбе́тель (дерев’яне ліжко-лавка), прі́ча 
(високе саморобне ліжко) і піч.

Величезною розкішшю тоді було елек-
тричне світло. Мало в кого у хаті світила-
ся жарі́вка (електрична лампочка), а тому 
старалися зробити необхідну роботу за 
дня. Увечері запалювали нафтову ля́мпу 
(гасову лампу), перед тим добре випуцу-
вавши (повитиравши) ґазетою від кіптя-
ви шкє́лко (прозорий скляний абажур). По 
стінах кімнати починали пересуватися ве-
личезні тіні, які переломлювалися на межі 
стіни й стелі і ставали ще страшнішими.

На той час у Тисьмениці вже був і 
телєф́он (телефон). Фабрика, де виправ-
лялися (вичинялися) шкіри й шилися ко-
жухи, що містилась на Вербовій, мала теле-
фонний номер 13. Вдова Ізаака Крейніса зі 
свого підприємства, що займалося ушля-
хетненням шкір (імітацією під дорогі види 
хутра), дзвонила з апа́рата телєфоні́чного 
з номером 4 до Варшави й пропонувала 
свої вироби польським модницям. Вже й 
тоді думали, що телефоном можна подзво-
нити навіть до найвищого начальства й 
поскаржитися. Трошки дивакуватий (чи 
від народження, чи від «гарного» життя» 
— цього вже сьогодні ніхто не пам’ятає) 
пан Кіршенбаум підходив до телєфонічно-
го слу́па (телефонного стовпа), стукав по 
ньому і: «Га́льо, гальо, пане Пілсудський!». 
Але Юзеф Пілсудський був далеко, у Вар-
шаві, і Тисьмениці треба було жити сво-
їм життям.

 Далі буде
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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:

ДЕМ’ЯНІВА Віктора Ярославовича, 
16.05.1970 р. н., начальника Галицько-
го міжрайонного підрозділу Управлін-
ня СБУ в Івано-Франківській області;

СТЕФАНИШИН Галину Йосипів-
ну, 20.05.1977 р. н., директора Пше-
ничниківського навчально-виховно-
го комплексу;

ТАТАРИН  Марію  Василівну, 
20.05.1951 р. н., сільського голову с. 
Милування

ПІДЛУСЬКУ Тетяну Василівну, 
20.05.1983 р. н., спеціаліста І катего-
рії відділу кадрової роботи апарату ра-
йонної державної адміністрації;

ЛАГОЙДУ Наталію Михайлівну, 
22.05.1977 р. н., начальника Тисме-

ницького об’єднаного управління Пен-
сійного фонду України Івано-Франків-
ської області; 

ДУБНИЦЬКОГО Віктора Микола-
йовича, 23.05.1960  р. н., селищного 
голову Лисеця;

ГОВЗАНА Василя Миколайовича, 
23.05.1958 р. н., директора ПП «Ета-
лон», депутата районної ради;

ВОРОБЕЛЬ  Лідію  Іванівну, 
24.05.1969 р. н., начальника відділу 
кадрової роботи апарату районної дер-
жавної адміністрації;

ТИМЧУКА Івана Михайловича, 
26.05.1981 р. н., 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

Тисменицька районна державна адміністрація та Тисме-
ницька районна рада висловлюють щире співчуття сільсько-
му голові с. Вільшаниця Володимиру Михайловичу Ющишину у 
зв’язку з непоправною втратою – смертю 

матері.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої Вам 

людини.

Шановні науковці району!
Щороку у третю суботу травня ми вшановуємо людей, досягненнями яких пи-

шаємося та на яких покладаємо великі сподівання – науковців, викладачів та до-
слідників, а також майбутніх вчених – студентів та аспірантів.

У сучасному світі інтелектуальний ресурс є головним рушієм прогресу сус-
пільства. Спираючись на розвинену науку, можна побудувати динамічну конку-
рентоспроможну економіку, здатну забезпечувати сталий розвиток та соціальну 
єдність суспільства.

Тож бажаємо вам нових творчих злетів, досягнень, реалізації цікавих ідей, 
планів, задумів та подальших перемог. Вірте у власні можливості і працюйте на 
благо України!

Шановні банківські працівники району!
Вітаємо вас із професійним святом, що відзначається щороку 20 травня.
Банківська система є невід’ємною складовою економіки краю зокрема та 

держави загалом, забезпечення її фінансової стабільності. 
Ефективна робота банків сьогодні та довіра клієнтів у непростий для фінан-

сової системи країни час – це величезна праця, знання, організованість, цілеспря-
мованість, досвід банківських працівників – економістів, менеджерів, адміністра-
торів, касирів та багатьох інших, неоціненний досвід ветеранів. 

З нагоди свята бажаємо вам міцного здоров’я, впевненості, достатку, результа-
тивної праці. Нехай кожен день вашого життя буде щасливий і радісний, а родинне 
тепло і затишок допомагають у виконанні професійного обов’язку!

Шановні краяни!
У третю неділю травня в Україні в жалобі приспускають Державний Прапор і 

вшановують пам’ять жертв політичних репресій – мільйонів наших співвітчизни-
ків, які стали жертвами тоталітарного режиму ХХ століття. Ми згадуємо кожного, 
хто був необґрунтовано звинувачений у злочинах, був позбавлений рідної домів-
ки і висланий на чужину, відправлений у виправно-трудові табори та тюрми, був 
знищений каральною системою.

Жертвою міг стати будь-хто, хто намагався протистояти владній системі. Під 
утиск попали і державна, інтелектуальна та творча еліти, і духовенство, і робітни-
ки та селяни. То був час розпачу і безнадії. Моральні і фізичні муки торкнулися не 
тільки самих репресованих, але і їх рідних і близьких. Тавро «ворогів народу» ля-
гло на безвинних людей і цілі родини.

Вивчаючи історію своєї нації, ми вже досить знаємо правди, щоб не повто-
рювати помилок.

Найкращою шаною тим, хто загинув, має бути пам’ять та молитва, а тим, хто 
пережив страшні роки – повсякденна турбота про них.

Вічна пам’ять загиблим. Слава Україні!

Шановні жителі району! 
У ці травневі дні ми відзначаємо День Героїв і вшановуємо тих, хто жив, бо-

ровся та вмирав за Українську державу. 
Це свято започатковане ще у 1941 році на Другому Зборі ОУН. Цьому рішен-

ню передували трагічні для борців за волю України події. 23 травня 1938 року у 
Роттердамі від рук убивці загинув один із найвидатніших діячів національно-ви-
звольного руху Євген Коновалець. А за 12 років перед цим, 26 травня, жертвою 
більшовицького агента став Симон Петлюра.

День Героїв – це день пам’яті та поваги до тих, кому безмежна любов до Укра-
їни допомогла зробити вагомий внесок у її долю, вплинути на подальший розви-
ток своєї держави. Серед тих, хто душу й тіло поклав за нашу свободу, є герої УПА, 
Січові Стрільці, герої Крут, новітні герої Небесної Сотні та захисники України, які 
загинули у нинішній національно-визвольній війні.

Тож пам’ятаймо, кому завдячуємо незалежністю і сьогоднішнім спокійним 
життям у нашому регіоні. Нехай подвиги українських героїв стануть безцінним до-
роговказом для нас, сущих, і майбутніх поколінь.

Вічна пам’ять героям! Слава Україні!
Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
   Іван СЕМАНЮК                        Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна державна адміністра-
ція та Тисменицька районна рада висловлюють 
щире співчуття сільському голові с. Клузів Марії 
Мечиславівні Іваницькій у зв’язку з непоправною 
втратою – смертю 

матері.
У цей скорботний час розділяємо Ваш біль. 

Вічна пам’ять.

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій 
громадськості щодо отримання дозволу Ціховським Антоном Ярославовичем 
на розробку детального плану території за межами населеного пункту Ст. Ли-
сець щодо зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для ве-
дення сільського господарства в землі для ведення садівництва на земельній 
ділянці загальною площею 1,4982 га.

Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються з 19.05.2017 
р. по 19.06.2017 р за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, 31а, офіс 6, 
ПП Мартинюк В. В.

Про додаткові інформаційні заходи щодо даного проекту по необхідності 
буде оголошено окремо.

Колектив Загвіздянської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює гли-
бокі співчуття вчительці Тетяні Дмитрівні Лесів з приводу смер-
ті її матері 

Ольги Миколаївни Петрів.
В цей скорботний час розділяємо Ваш біль.

Колектив Клузівської сільської ради вислов-
лює щирі співчуття сільському голові Марії Мечис-
лавівні Іваницькій з приводу непоправної втрати 
— смерті її матері 

Анни Гілярівни Рижевської.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати 

дорогої людини.

Учасники фольклорного колективу «Клузів-
чанка» щиро співчувають сільському голові Клу-
зова, організатору колективу Марії Мечиславівні 
Іваницькій з приводу смерті матері 

Анни Гілярівни Рижевської.
Нехай земля її буде пухом.

Працівники апарату, виконавчий комітет і депутати Вільша-
ницької сільської ради висловлюють щирі співчуття сільському 
голові Володимирові Михайловичу Ющишину з приводу тяжкої 
втрати — смерті матері 

Марії Василівни Ющишин.
Вічна їй пам’ять!

Угринівська сільська рада, сільський голова 
М. Вівчаренко висловлюють співчуття сільському 
голові Клузова Марії Іваницькій з приводу тяжкої 
втрати — смерті матері 

Анни Гілярівни Рижевської.
Нехай земля їй буде пухом. Вічная пам’ять.

Щиро співчуваємо сільському голові Клузова Марії Мечис-
лавівні Іваницькій з приводу смерті її матері 

Анни Гілярівни Рижевської.
Висловлюємо глибокі співчуття сільському голові Вільшаниці 

Володимирові Михайловичу Ющишину з приводу смерті матері 
Марії Василівни Ющишин.

Нехай усемилостивий Господь прийме їхні душі до Цар-
ства Небесного.

Сільські та селищні голови району

Ярмарок вакансій
Серед форм співробітництва, які застосовуються службою зайнятості, є ор-
ганізація й проведення за участю роботодавців та їх представників ярмарків 
вакансій (робочих місць), які відвідують сотні громадян, котрі шукають роботу.

17 травня в Тисменицькому ра-
йонному центрі зайнятості відбувся 
черговий ярмарок вакансій, в якому 
взяли участь дев’ять роботодавців, які 
заявили 16 вакансій. Перевага ярмар-
ку вакансій – можливість для безро-
бітних безпосередньо зустрітися з 
роботодавцем, з’ясувати усі питання, 
що виникають під час індивідуальної 
співбесіди. Саме цим і скористалися 
учасники заходу, 43 безробітних гро-
мадян. Присутні отримали вичерпні 
відповіді на питання та подякували 
роботодавцям. За результатами за-
ходу 43 особи пройшли співбесіду з 
роботодавцями, видано два направ-
ленння на працевлаштування.

Отож, якщо роботодавець особисто 
чи через свого представника бажає без-

посередньо поспілкуватися з великою 
кількістю претендентів, — запрошуємо 
до участі в таких заходах. Інформацію 

про їх проведення можна отримати в 
спеціалістів відділу надання соціальних 
послуг. Якщо підприємство, установа 
чи організація відчуває значну потребу 
в персоналі, центр зайнятості має змо-
гу організувати та провести такий за-
хід безпосередньо в центрі зайнятості.

Тисменицький районний 
центр зайнятості

Тисменицький районний військовий комісаріат 
проводить набір громадян України на військову 
службу за контрактом рядового, сержантського 

і старшинського складу
Приймають громадян призовного 

віку, які мають вищу, професійно-тех-
нічну, повну або базову середню осві-
ту і не проходили строкової військової 
служби, військовозобов’язані, а також 
жінки (обов’язкова згода від командира 
частини), які не мають військових звань 
офіцерського складу з відповідною осві-
тою та спеціальною підготовкою.

Вік для прийняття кандидатів на 
військову службу за контрактом – від 
18 до 40 років. Через те, що в держа-
ві нині триває особливий період, гро-
мадян, які не досягли граничного віку 
перебування в запасі, можуть теж при-
йняти на військову службу за контрак-
том. Відповідно до ст.28 Закону України 
«Про військовий обов’язок і військо-
ву службу» граничний вік перебування 
військовозобов’язаних у запасі – 60 
років, для жінок – 50 років.

Для громадян України, які вперше 
прийняті на військову службу за контрак-
том, встановлюють такі терміни служби:

— з військовозобов’язаними, при-
йнятими на посади рядового складу, – 
три роки;

— з військовозобов’язаними, при-
йнятими на посади сержантського і стар-
шинського складу, – від 3 до 5 років, 
залежно від згоди сторін.

Грошове забезпечення військовос-
лужбовця залежить від займаної посади, 
військового звання, кваліфікації, терміну 
проходження військової служби. Сьогод-
ні грошове забезпечення осіб рядового, 
сержантського і старшинського скла-
ду — від 7000 до 8500 грн, а також раз 
на рік надають: матеріальну допомогу 
для вирішення соціально-побутових пи-
тань у розмірі місячного окладу грошо-
вого утримання; грошову допомогу на 
оздоровлення у разі надання щорічної 
чергової відпустки у розмірі місячного 
грошового забезпечення.

При переїзді до нового місця служ-
би в інший населений пункт виплачу-
ють грошову допомогу в розмірі 100% 
місячного грошового забезпечення на 
військовослужбовця та 50% місячного 
грошового забезпечення на кожного 
члена його сім’ї.

Для контрактників, які проходять 
службу в зоні проведення АТО, встанов-

лено додаткову грошову винагороду від 
4200 до 6000 гривень.

Особам рядового, сержантсько-
го і старшинського складу, які про-
ходять військову службу за другим 
та наступними контрактами надано 
можливість отримання вищої цивіль-
ної освіти за освітнім ступенем “бака-
лавр”. Навчання здійснюється заочно 
(без відриву від служби) за рахунок 
коштів МО України.

Для жителів Тисменицького райо-
ну, хто прийняв рішення вступити на 
військову службу за контрактом, вста-
новлено грошову допомогу в розмірі 
2000 гривень за рахунок коштів місце-
вого бюджету.

Інформація про наявність вакан-
сій та військові частини Збройних Сил 
України можна отримати в районному 
військовому комісаріаті. Перелік ва-
кантних посад постійно оновлюється 
на підставі заявок з військових частин.

Звертайтеся, чекаємо за адресою: 
м. Тисмениця, вул. Липова 7, Тисме-
ницький районний військовий комісарі-
ат. Тел.: (0342) 55-28-14, 096 327 27 57.
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У гостях 
в шанованої людини

9 травня — святковий день. Минуло 72 роки, як відгриміла ІІ світова війна. 
Вона забрала мільйони людських життів, зруйнувала незчисленну кількість 
надій та сподівань, зламала безліч доль. Так уже повелося, що в день закін-
чення тієї війни ми вітаємо наших ветеранів, їхніх вдів. Але не так вже багато 
їх залишилося. У цей день заступник директора Загвіздянської ЗОШ Ольга 
Боднар разом із учителем української мови Світланою Гордюк, сільським го-
ловою Павлом Драганчуком, завідуючою військовим обліком сільської ра-
ди Тетяною Андрейчук щиро вітали вдову учасника ІІ світової війни Марію 
Ципердюк. До речі, шановна пані Марія незабаром відзначатиме 94-річчя. 
Тому вітання були подвійними.

День видався сонячний, погожий, як і сама господиня, яка радо зустріла гос-
тей. Доглядає бабусю її донька пані Любов Воронич, забезпечуючи мамі затишок 
і зручності. Багато цікавих життєвих премудростей почули гості від господарів. Зо-
крема про те, що п. Марія щодня молиться: вранці, удень та ввечері. Викликає за-
хоплення, що ця людина, проживши довгий вік і зазнавши багатьох випробувань 
долі, залишається мудрою, сильною духом, чистою помислами.

Тож бажаємо Вам, пані Маріє, ще довгих років життя, радості від людей, Божої 
ласки. І нехай Ваші мудрість та доброта передаються нам і нашим дітям. Вітаємо 
Вас також з Днем матері, і низький Вам уклін.

Василь ДЕРКАЧ, учитель української мови та літератури Загвіздянської ЗОШ

Добра традиція 
черніївчан

З нагоди 72-річниці Перемоги та Дня матері в селі Черніїв минулої неділі від-
булись урочистості. 

Зал невеликого сільського будинку 
культури був заповнений вщерть, ніде, 
як то кажуть, було яблуку впасти. На 
свято були запрошені ветерани Другої 
світової війни, інваліди армії, учасники 
бойових дій на території інших країн, вдо-
ви, батьки загиблого в АТО Володимира 
Данилюка, багатодітні матері. «Ми запо-
чаткували таку добру традицію і будемо 
її продовжувати», — сказав сільський го-
лова Богдан Грейда, розпочинаючи уро-
чистості. Принагідно сільський голова 
проінформував громаду, які роботи в селі 
вже вдалось виконати в цьому році. За 
словами Богдана Грейди поремонтовано 
ряд доріг, зроблено вуличне освітлення 
(Шевченка, Нова, Івана Франка), завер-
шено облаштування бруківки навколо 
школи, на завершенні огорожа нового 
цвинтаря та реконструкція каплички. 
Звісно, важливим для громади села є 
такі об’єкти: стадіон та дитячий садочок 
на 50 місць. Щодо останнього, то сіль-
ський голова висловив надію на те, що 
більшість будівельних робіт вдасться 
виконати вже в цьому році.

Відповідно до резолюції Генераль-
ної Асамблеї ООН, восьмого і дев’ятого 
травня з 2005 р. відзначаються в світі 
як Дні пам’яті та примирення (в Україні 
— з 2015 р.). Тож, у певному сенсі сим-
волічно, що ці дні майже співпадають у 
часі з Днем матері — вшановуємо Ма-

тір, висловлюємо їй найщиріші слова 
вдячності, любові, пошани і шануємо 
тих, хто боронив від ворога свою нень-
ку-Україну. З нагоди свята ветеранам 
Другої світової війни, багатьом мате-
рям було вручено під час урочистос-
тей матеріальну допомогу. Матеріаль-

ну допомогу сільський голова Богдан 
Грейда вручив також чорнобильцям, 
воїнам-афганцям.

Творчість, то Божа іскра, і саме так 
творчо, даруючи велике естетичне за-
доволення глядачам, провели амато-
ри сцени велику концертну програму. 

Виступали, зокрема, хор будинку куль-
тури с. Черніїв (художній керівник Ма-
рія Марцинюк), дитячий шкільний хор 
(керівник Христина Перегінець), дитя-
чий танцювальний колектив «Країна 
мрій» (керівник Ольга Парєшних), ряд 
пісень прозвучало у виконанні дуету 

сестер Марії та Олени Хміль, 
учителя музичного мистецтва 
Черніївської ЗОШ І-ІІІ ст. Хрис-
тини Перегінець. Не можна не 
відзначити і виступ чоловічо-
го ансамблю будинку культу-
ри с. Черніїв (керівник Петро 
Марцинюк), фольклорно-етно-
графічну композицію «Сільські 
вечорниці». Ведучими концерту 
були Олександра Коваль, Оле-
на Слободян, Володимир Лещи-
шин. На завершення концерту 
прозвучала пісня «Молитва за 
Україну».

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Сільський голова Богдан Грейда 

Хор будинку культури с. Черніїв 

Дитячий шкільний хор

Хореографічну композицію виконує танцювальний колектив «Країна мрій» Жартівлива фольклорно-етнографічна композиція «Сільські вечорниці»

«Дем’янів Лаз – Пшеничники»: 
карта жертовного спротиву

21 травня пройде ІV велопробіг «Дорогами пам’яті», присвячений пам’яті жертв 
тоталітарних окупаційних режимів в Західній Україні. Задум проведення велопро-
бігу виник у завідувача МК «Дем’янів Лаз» Михайла Фреїка 9 травня 2013 року під 
час перепоховання 623 останків жертв НКВС, знайдених під час розкопок біля се-
ла Пшеничники. Співорганізатори велопробігу – обласне історико-просвітницьке 
товариство «Меморіал ім. В. Стуса», обласна організація ГО «Патріот України» і 
Цивільний корпус «Азов» (зараз «Національний корпус»), клуб «Velostalker». До 
організації і проведення акції активно долучаються міський голова Тисмениці – 
доктор історичних наук, професор Степан Сворак та голова райдержадміністрації 
Іван Семанюк, громадськість Тисмениччини.

У програмі заходу: молебень і покла-
дання вінків до могил розстріляних енкаве-
дистами українців та двох вояків, що заги-
нули на Донбасі – Тараса Шевченка і Олега 
Басараба у «Дем’яновому Лазі»; історико-
краєзнавча вікторина «Боротьба за неза-
лежну Українську державу: жертовність і 
звитяга»; зустрічі з ветеранами визвольної 
боротьби та бійцями АТО; конкурси на кра-
ще оснащення і костюм велосипедиста, 
знання правил дорожнього руху та вміння 
надавати первинну медичну допомогу, ви-
конання українських патріотичних пісень 
та віршів, створення емблеми та слогану 
велопробігу; карпатський чай і смаколики, 
спечені волонтерками «Азову».

Маршрут велопробігу складається з 
12 етапів, що пов’яжуть між собою відомі 
місця жертовно-героїчної історії нашого 
краю: МК «Дем’янів Лаз» — пам’ятник 
учасникам національно-визвольних зма-
гань біля АС №2 – вул. Княгинин (мо-
нумент борцям за волю України; моги-
ла члена ОУН, вояка дивізії «Галичина» 

Богдана Ясінського, пам’ятний знак на 
місці загибелі в бою з енкаведистами 
трьох патріотів у квітні 1949 року) — вул. 
Страчених націоналістів (пам’ятник чле-
нам ОУН, розстріляних нацистами в 1943 
році) – вул. І. Франка (приміщення ЗШ № 
5) – вул. Є. Коновальця (СІЗО) — вул. Є. 
Коновальця (постамент Є. Коновальця) 
– Меморіальний сквер – м.Тисмениця 
(центр) – урочище «Городище» — Могила 
623 жертв НКВС, знищених біля с. Пше-
ничники Тисменицького р-ну – м. Івано-
Франківськ, пам’ятник С. Бандері на Єв-
ропейській площі. Медичне обслугову-
вання забезпечить волонтерська служба 
«Національного корпусу», створеного на 
базі «Азову». 

До Тисмениці велопробіг прибуде при-
близно о 14.30. Організатори запрошують 
патріотичну молодь району приєднатися 
до велопробігу.

Завідувач МК «Дем’янів Лаз» 
Михайло ФРЕЇК
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м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

Мамо рідненька, голубко свята!
З нагоди вшанування найріднішої людини в світі – мами, 14 травня в Будин-
ку культури с. Підлужжя відбувся святковий концерт «Мамо рідненька, го-
лубко свята».

У цей день учасники свята під керів-
ництвом Галини Пилипів, Оксани Худяк, 
Анни та Володимира Шрейдерів вітали 
усіх матерів, даруючи їм квіти, усмішки, 
та співом звеселяли їхні серця. Щирі 
вітання линули з дитячих уст і до улю-
блених і найтерплячіших бабусь. Кожна 

мати вчить свою дитину любити рідний 
край, свою Батьківщину. Про це яскраво 
свідчила книжкова виставка «Усе бере 
від матері початок», підготована бібліо-
текарем Галиною Яковин.

Програма складалася з різно-
манітних номерів: пісень, декламу-

вання поезій, інсценізацій. Свої та-
ланти показали і дорослі, і діти. Це 
була добра можливість подякувати 
найдорожчим людям за те, що вони 
є, що вони з нами: люблять і підтри-
мують нас такими, якими ми є, не-
зважаючи ні на що. Свято подару-
вало всім присутнім гарний настрій 
та незабуті враження.

Галина ЯКОВИН

«Хай війни стихають 
від сміху дитини…»

Сьомого травня в нашому селі Риб-
не відбулося маленьке свято – відкриття 
ігрового майданчика для дітей. Завдяки 
старанням районного депутата Олега Дра-
ганчука та сільського голови Василя Ісакі-
ва наші дітки тепер мають гарне місце для 
розваг. Особлива подяка голові районної 
ради Романові Крутому, бо, власне, за ко-
шти районного бюджету і був облашто-
ваний майданчик. Долучилися до хоро-
шої справи і місцеві підприємці: Мар’ян 
Галипчак виготовив закладні під огоро-
жу, а Іван Сем’янів обгородив майданчик 
декоративним парканом.

Розпочали урочистість маленькі ді-
тки веселими віршиками про дитинство, 
гойдалку, пісочницю... Чин освячення 
здійснив о. Юрій Стрільців. Опісля О. 
Драганчук і В. Ісаків перерізали симво-

лічну стрічку. Майданчик урочисто від-
крито! Сподіваємось, ігрові атракціони 
відволікатимуть дітлахів від інтернету 
та телебачення, кликатимуть на свіже 
повітря, здружать та згуртують їх.

Руслана ЗАТИЛЬНА, 
завклубом с. Рибне

Дарунок колодіївським 
матерям від аматорів сцени
У другу неділю травня, коли земля вбирається весняними квітами, майже 
увесь світ святкує День матері. Наших найдорожчих та найрідніших матусь 
вшанували своїм концертом колодіївські аматори сцени.

Святкову програму духовними 
піснями на прославу Матері Божої — 
«Славимо тебе, Маріє», «Моліться лю-
ди всі до Бога» — розпочав місцевий 
хор. Своїми виступами приємно поди-

вували глядачів діти. У їхньому вико-
нанні звучали вірші, пісні, для наших 
матерів юні артисти виконали танці. 
Дійство вели Уляна Малярчук та Де-
нис Третяк.

Вокальний ансамбль жінок «Береги-
ня» дарував односельцям пісні «Мамина 
колиска», «Виростала верба», «Ясен мі-
сяць». Схвилювало слухачів і виконання 
дуету та солістів-вокалістів.

Нові композиції у своєму репертуа-
рі «Якби я мала крила орлині», «Козач-
ка» презентував гурт «Калина». Прони-
кливі щирі музичні і поетичні твори до 
сліз зворушили багатьох глядачів, тож 
гучні оплески супроводжували кожну 
композицію. А завершенням концерту 
стали улюблені всіма пісні «Виростеш 
ти, сину» та «Мамина вишня».

Зі словами вітання та вдячнос-
ті звернувся до матерів отець Василь 
Пеленишак та сільський голова Юрій 
Веркалець.

Незмінними організаторами свята 
були художній керівник Ігор Сукенник, 
завідувач клубом Галина Гриш та біблі-
отекар Марія Гульман. Хочеться щиро 
подякувати сільським аматорам за на-
тхненне служіння народному мистецтву, 
за радість і насолоду, подаровані одно-
сельцям.

Василь СОКОЛОВСЬКИЙ, 
секретар сільради

«Мамо, тобі низесенько вклонюсь»
Під такою назвою пройшло цьогорічне травневе радісне свято – День матері 
у БК села Тязів. Минулої неділі в залі було по-особливому радісно, адже бу-
ло дуже людно. Виступили як постійні учасники, так і новачки. Дебютували 
на нашій сцені маленька, але дуже талановита тязівчанка Таїсія Ковальчук, 
яка подарувала усім присутнім східний танець, а також Вікторія Боднарчук 
з піснею для мами. Найменшою учасницею свята була Ангелінка Босович, 
вона продекламувала віршик. 

 Пісенні дарунки лунали від Ірини 
Садули, Марини Сербин, Юлії Коробейко, 
Інни Гуляк, Вероніки Дорошенко, дуету 
«Горизонт» у складі Вікторії Музики та 
Андрія Дорошенка. Поезію «Бережіть 
свою маму» прочитала Марійка Кри-
са. Гостями дійства була сім’я Лаври-
ків. Іванна Галюк-Лаврик звернулася 
до своїх односельців зі щирими при-
вітаннями, прочитала власні вірші, які 
глядачі оцінили гучними, невпинними 
оплесками, а також заспівала разом зі 
своєю донькою Дариною. Вразила од-
носельчан композиція «Болить Україна» 

у виконанні Наталії Королевич (поезія) 
та хореографа Наталії Николин (танець). 
Драматичний гурток «Театральна скри-
ня» подарував тязівчанам гумористич-
ну сценку «Як батьки Грицька сватали». 
Майстерно перевтілилися у ролі незмін-
ний учасник та керівник гуртка Світлана 
Желюк та Роман Ковальчук.

Овації викликали танцювальні 
сюрпризи від учнів Тязівської школи, 
молодшої та старшої танцювальної груп, 
які виконали композиції «Бджілка» та 
«Світ дитинства». Хлопчики та дівчат-
ка під керівництвом молодої вчитель-

ки Наталії Николин зуміли наповнити 
свято новизною, якої уже давненько 
не вистачало.

 Наприкінці свята учасники концер-
ту вручили квіти своїм матерям. Щиро 
дякуємо організаторам концерту – ху-
дожньому керівнику Оксані Ковальчук 
та директору БК Зіновію Боднарчуку, 
а також вітаємо усіх матерів!

P.S. Зовсім недавно наш художній 
керівник Оксана Ковальчук відсвятку-
вала свій ювілей. Найкращі привітан-
ня Вам, дорога наставнице, від усього 
аматорського колективу! Божого бла-
гословення, здоров’я, миру, натхнення 
на довгі роки!

Ірина САДУЛА

Що ми знаємо про маму?
Відзначення Дня матері з року в рік набуває в Україні все більшого поширен-
ня, а у нас в Галичині, цей день стоїть нарівні з релігійними святами, адже 
мама дарує нам життя, тепло і любов.

Цьогоріч 12 травня у Липівці адміні-
страція будинку культури, завідувач біблі-
отекою, депутат районної ради Олександр 
Буник та наставники молодших класів Ли-
півської ЗОШ І-ІІІ ступенів організували 
та провели для школярів вікторину «Що 
ми знаємо про Маму». Під керівництвом 
кмітливих ведучих Валентина Осташа та 
Володимири Олексин діти у веселій ігро-
вій формі розповіли про те, ким для них 
є мама, збагатили свій компліментарний 
словниковий запас, навчилися допомагати 
батькам по господарству, а також подару-
вали своїм матерям вірші й пісні у власно-
му виконанні. І хоча вікторина проходила 
у формі своєрідних змагань, в яких брали 
участь команди «Дзвіночок» та «Сонечко», 
перемогла дружба та любов до матері.

А вже 14 травня у храмі Св. Йоса-
фата члени місцевого осередку «Укра-
їнська молодь – Христові», якими опі-
кується настоятель храму отець Ва-
силь Фіголь, провели невеличкий 
культурний захід на пошану Божої 
Матері та всіх українських матерів, 
закликавши вірних не забувати про 
своїх батьків і цінувати їхню турботу 
й опіку. Виконання «Пісні про матір» 
Бориса Олійника до сліз зворушило 
присутніх і нагадало, що не потрібно 
чекати якогось конкретного дня, щоб 
вшанувати маму і подякувати їй – це 
потрібно робити повсякчасно.

Лев ДАВИБІДА, директор будинку 
культури с. Липівка
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Підпечерівська 
каратистка – 

у національній збірній
 На початку травня в Івано-Франківську на базі Коледжу фізич-
ного виховання проходив традиційний спортивний табір Феде-
рації Кйокушінкаі Унія України. По завершенні якого найсприт-
ніші каратисти з найрізноманітніших регіонів країни зустрілися 
на третьому Чемпіонаті України з КАТА. 

Свою чергову перемогу здобула наша краянка Мар’яна Сливінська 
з Підпечер, що виступала у віковій групі 10-13 років категорії С. Вар-
то відмітити, що категорія С вважається найскладнішою, позаяк у неї 
входять КАТА, які демонструють спортсмени при здачі на чорні пояси.

На основі результатів виступів Мар’яна потрапила до Національ-
ної збірної України. 

Вітаємо талановиту спортсменку із черговим кроком на шляху до 
спортивного «олімпу». Бажаємо вдалих виступів на чемпіонаті Європи, 
який наприкінці травня прийматиме сусідня Румунія. До нових вершин!

Спорткалейдоскоп
  ДОСЯГНЕННЯ

Два «золота» 
Василя Петруніва 

Блискавичний результат на Міжнародному турнірі з паралім-
пійського настільного тенісу «Словенія Оупен-2017», що з  4 
по 10 травня проходив у м. Лашко Словенія, продемонстру-
вала наша паралімпійська збірна. Українські тенісисти завер-
шили турнір, де за першість боролися спортсмени із 41 країни 
світу,  на першому загальнокомандному місці, виборовши сім 
«золотих» нагород, дві «срібних» та три «бронзові» медалі.

Серед 15 спортсменів націо-
нальної збірної з різних регіонів 

яскраво виступив збірник Ва-
силь Петрунів, що в особистих 

змаганнях виборов «золото». В 
командних змаганнях у третьо-

му класі рівних не було дуетові 
тисменичанина Василя Петру-
ніва та харків’янина Олексан-
дра Єзика, який до того ж посів 
перше місце в особистому роз-
ряді серед спортсменів другого 
класу ураження.  

На сайті Національного ко-
мітету інвалідів повідомляється, 
що наразі збірна України пере-
буває у Словенії та продовжує 
активно тренування, адже з 15 
по 21 травня у словацькому міс-
ті Братислава на неї чекає чем-
піонат світу.  

Бажаємо тенісистам ще 
більше яскравих перемог! Спо-
діваємося, що до двох найвищих 
відзнак попереднього міжнарод-
ного турніру Василю Петруніву 
пасуватиме ще й медаль світо-
вого чемпіонату. Тож вболіваємо 
за вольового краянина! 

Футбольна арена 
Пропонуємо шанувальникам футболу результати зіграних матчів 
учасників районного чемпіонату та першості. Водночас подаємо 
результати футбольних сутичок за участю представників Тисме-
ниччини на обласній арені. 

Чемпіонат Тисменицького району. 7.05. 15-ий тур: «Дружба» Дра-
гомирчани — «Колос» Братківці (юнаки — 3:1; дорослі — 0:1); «Сокіл» 
Чукалівка — «Стримба» Липівка (1:0; 0:2); «Сокіл» Підлісся — «Козаць-
кий острів» Чорнолізці (1:1; 0:6); ФК «Клубівці» — «Бистриця» Старий 
Лисець (6:0; 1:1); «Ураган» Черніїв — «Авангард» Загвіздя (0:4; 0:1). 

14.05. 16-ий тур: «Бистриця» Старий Лисець — «Ураган» Черніїв 
(15:0; 0:3); ФК «Клубівці» — «Козацький острів» Чорнолізці (4:3; -:+); ФК 
«Радча» — «Сокіл»  Підлісся (3:3; 3:2); «Колос» Братківці — «Сокіл» Чука-
лівка (1:4; 3:0); «Авангард» Загвіздя — «Дружба» Драгомирчани (0:4; 2:0).

Турнірне становище команд чемпіонату району після 15-го туру 
Юнацькі склади  
Команда І В Н П М О
1 «Сокіл» Підлісся 14 10 3 1 56-13 33
2  ФК «Клубівці» 13 9 1 3 52-16 28
3  «Сокіл» Чукалівка 13 9 1 3 51-26 28
4 «Козацький острів» Чорн. 13 8 3 2 35-15 27
5 ФК «Радча» 13 6 1 6 32-34 19
6 «Авангард» Загвіздя 13 5 2 6 29-21 17
7 «Колос» Братківці 13 5 1 7 15-23 16
8 «Стримба» Липівка 12 4 2 6 12-25 14
9 «Бистриця» Ст. Лисець 12 4 1 7 19-25 13
10 «Ураган» Черніїв 13 2 0 11 14-86 6
11 «Дружба» Драгомирчани 13 1 1 11 14-45 4
Дорослі склади 
Команда І В Н П М О
1 «Авангард» Загвіздя 13 10 1 2 38-11 31
2 «Козацький острів» Чорн. 13 9 1 3 31-8 28
3 «Ураган» Черніїв 13 7 3 3 29-19 24
4 ФК «Клубівці» 13 7 3 3 26-25 24
5 «Дружба» Драгомирчани 13 7 1 5 23-19 22
6 «Колос» Братківці 13 6 3 4 16-14 21
7 «Бистриця» Ст. Лисець 12 4 5 3 19-16 17
8 ФК «Радча» 13 3 3 7 14-24 12
9 «Стримба» Липівка 12 2 5 5 21-30 11
10 «Сокіл» Підлісся 14 2 3 9 18-31 9
11 «Сокіл» Чукалівка 13 0 0 13 11-49 0

Першість району. 7.05. 13-ий тур. Група А: ФК «Угринів» — «Фор-
туна» Березівка (юнаки — 0:3; дорослі — 4:1); ФК «Старі Кривотули» — 
«Прикарпаття» Підлужжя  (3:0; 1:7); «Козацький острів-2» Чорнолізці 
— «Цегельник» Нові Кривотули (0:2; 6:1); ФК «Марківці» — «Колос» Пше-
ничники (5:5; 5:1). Група Б: ФК «Тязів» — ФК «Майдан» (-:+; -:+); «Дніс-
тер-Рітас»  Побережжя — «Сокіл» Угринів (+:-; 9:0); ФК «Вільшаниця» — 
«Оболонь» Милування (0:1; 1:2).

14.05. 14-ий тур. Група А: «Фортуна» Березівка — ФК «Марківці» (гра 
перенесена); «Колос» Пшеничники — «Козацький острів-2» Чорнолізці 
(5:0;1:4); «Цегельник» Нові Кривотули — ФК «Старі Кривотули» (3:3; 1:0); 
«Прикарпаття» Підлужжя — ФК «Угринів» (1:3; 1:2). Група Б: ФК «Майдан» 
— ФК «Вільшаниця» (-:+; 4:2); «Оболонь» Милування — «Дністер-Рітас» 
Побережжя (3:1; 4:2); «Сокіл» Угринів — «Інтербур» Єзупіль (4:1; 4:3). 

Варто відмітити, що учасники першості минулої неділі, 14 травня, 
завершили змагання у групах. Остаточну турнірну таблицю запропо-
нуємо шанувальникам футболу у наступному номері. Далі команди 
обидвох груп продовжать виступи лідерів та аутсайдерів першості.   

***
Цього тижня поновився розіграш Кубка Тисменицького району 

серед юнацьких та дорослих складів. Нагадаємо уболівальникам, що 
стартував він минулого року і завершився на стадії 1/8 фіналу.

Чвертьфіналісти Кубка Тисменицького району серед юнаць-
ких складів: «Дністер-Рітас» Побережжя — «Сокіл» Чукалівка; 
«Козацький острів-2» Чорнолізці — ФК «Радча»; «Козацький ост-
рів» Чорнолізці — Підлісся; ФК «Клубівці» — «Бистриця» Ста-
рий Лисець. 

Перші матчі — 17 травня, матчі-відповіді — 24 травня. 
Серед дорослих складів: «Прикарпаття» Підлужжя — ФК «Радча»; 

«Колос» Братківці — «Сокіл» Братківці; «Бистриця» Старий Лисець — 
«Козацький острів» Чорнолізці; «Ураган» Черніїв — «Дністер-Рітас» 
Побережжя. 

Перші матчі — 18 травня, матчі-відповіді — 25 травня. 
На обласній арені. І ліга. 19-ий тур: «Вихор» — вихідний; 20-ий: 

«Карпати» Б-О – «Вихор» – 2:0. Наразі ямничани перебувають на 12 
позиції турнірної таблиці.  

ІІ ліга: 19-ий: «Касова» – «Сокіл» – 3:1; «Карпати» – «Хутровик»; 
– 7:0; 20-ий: «Хутровик» – «Касова» – 1:0; «Сокіл» – «Медик-Лісівник» 
– 1:6. Павлівчани у турнірній таблиці — шості, на п’ять позицій ниж-
че — «Хутровик». 

ДЮФЛ: U-14, U-16: 15-ий тур: «Ураган» — Тисменицька ДЮСШ 
— 3:1; 4:0. 

16-ий: Тисменицька ДЮСШ — Богородчанська ДЮСШ — 0:1; 4:0. 
За два тури до завершення другого кола змагань молодші вихо-

ванці посідають восьме місце, в той час коли старші із 11-ма очками 
замикають турнірну таблицю. 

Чемпіонат ДЮФЛІФО. U-18: 19-ий тур: «Вихор» — вихідний; 20-ий: 
«Вихор» — «Карпати» Б-О — 0:1. Після 20-го туру ямницькі юнаки із 42 
очками закріпилися на третій позиції турнірної таблиці. 

Першість ДЮФЛІФО. U-18: 19-ий тур: «Касова» — «Сокіл» — 
2:2; «Карпати» — «Хутровик» — 3:4; 20-ий: «Хутровик» — «Касова» 
— 3:1; «Сокіл» — «Медик-Лісівник» — 7:1. Обидва представники 
Тисменицького району мають у своєму активі по 36 очок, од-
нак тисменицькі юнаки на відміну від павелецьких футболістів 
продемонстрували кращі показники забитих/пропущених м’ячів. 
Відтак у турнірній таблиці посідають третю сходинку, в той час 
як «Сокіл» — четверту. 

За даними офіційного сайту ФФУ

Духовенство — 
за здоровий спосіб життя

Протягом двох днів, 12-13 травня, на території Івано-Франківського коледжу фізич-
ного виховання вирували пристрасті на міні-футбольному майданчику на кубок Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ.  Традиційний турнір, що має на меті пропагуван-
ня здорового способу життя серед наших парафіян, цьогоріч присвячений 150-літтю 
від дня народження блаженного свщмч. Григорія Хомишина. Відтак відбувається за 
підтримки Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ з благословення Архієпископа і Ми-
трополита Кир Володимира Війтишина та фінансової підтримки Івано-Франківського 
обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

Згідно з регламентом, у турнірі мають 
право брати участь виключно особи, котрі 
належать до парафіяльних спільнот. А участь 
збірної команди священиків Архієпархії, в 
складі якої виступав сам Преосвященний 
Владика Йосафат Мощич, засвідчила той 
факт, що греко-католицьке духовенство 
виступає за здоровий спосіб життя. Фізич-
ний гарт у складі команди демонстрували 
священнослужителі Тисмениччини: парохи 

Тисмениці Володимир Гринишин та Липівки 
Василь Фіголь. 

Міні-футбольні змагання відбуваються 
серед молоді парафій та членів мирянських 
організацій у двох вікових категоріях: діти 
віком 13-14 років включно та молодь і стар-
ші від 15 років.

Після митрополичого благословення 
команди змагались за головні призи вже 
у перший день турніру, аби в довгоочікува-

ному фіналі визначити переможців. Так у 
старшій віковій категорії у вирішальному 
поєдинку зіткнулись команди сіл Кінашів та 
Братківці і останні здобули перемогу. Отож 
в цій категорії призові місця між собою по-
ділили: І місце — Братківці; ІІ — Кінашів; ІІІ 
— парафія Різдва Пресвятої Богородиці (м. 
Івано-Франківськ). 

У віковій категорії 13-14 років перемо-
гу у фіналі здобула команда села Старуня. 
Хлопці у непростому поєдинку здолали ко-
манду зі села Тустань. Призери цієї вікової 
категорії: І місце — Старуня; ІІ — Тустань; ІІІ 
— селище Єзупіль. 

Призерів турніру нагороджували Вла-
дика Йосафат Мощич та власне організа-
тори: отець Микола Крушец, голова комісії 
у справах мирян Івано-Франківської Архі-
єпархії УГКЦ, і Святослав Бойко, керівник 
ІОЦФЗН «Спорт для всіх».

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА

Після церемонії нагородження Мар’яна Сливінська, президент 
Федерації Кйокушінкаі Унія України Станіслав Шмат, батько 

спортсменки, тренер Юрій Сливінський

Призери командного заліку 

Митрополит Володимир Війтишин благословляє команду Архієпархії
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  (2017-05-22)

  (2017-05-23)

  (2017-05-24)

 (2017-05-25)

 

14.05 /  «  »
15.00, 21.00 
15.35  . -

 «  -
»

17.50   
18.15, 1.20  

18.50, 22.50   

19.00, 1.55 . -

19.20  
19.55 
20.20  
21.30 . 
21.50   
22.55, 5.50 
23.00, 0.00, 1.00 
23.25  
0.25   
2.10 /  «    

 .  
 »

2.55 
3.20 /  «  -

: «  — !»
4.20 /  « »

 «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 2.00 

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«   «1+1»
9.30 «  -4»
10.45, 12.20 «  -

»
13.45, 1.00  « -

»
14.45, 15.45 «  -

-6»
17.10 /  «  -

. »
20.30  « -1»
22.00 « »
23.25, 3.30 /  « »

5.30, 20.00, 5.10 « -
»

6.00 /
6.20, 13.35 «  

...»   -

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 
7.10, 8.10 «   « -

»
9.20, 12.40 /  «  

’ » (16+)
15.20 «   »
18.05, 19.00, 4.30 -

 «  -
»

21.00 /  «  »
23.00 /  «   -

-2»
3.00 

3.50 «  »

ICTV
5.00, 4.50  !
5.50, 19.20  

6.35  . 100 

8.45 . 
9.15  -

. 
10.05 
11.00  
12.45, 15.45 . 
13.15 /  « » 
(16+)
15.35, 16.10 /  «  

» (16+)
18.45, 21.05 . 
20.20   
21.25 /  « -2» (16+)
22.35  
0.30 /  « » (16+)
2.55  -

. 
3.10 
4.20 

6.00 
12.00 /  «  »
13.45 «  -

-13»
16.00 «   !»
18.00, 22.00 « i -

»

18.30 «  !»
20.00, 22.35, 1.30 « -

  »
23.30 «  -

  -4»

5 
6.00, 21.40, 3.00 -
Time
6.30, 8.25, 1.55  

6.45, 18.45  
6.55   
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  
7.10, 8.10, 21.25, 0.15  

7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20   -

7.35  
7.50 
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
8.50  LIFE
9.20, 17.50  
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 -

 
10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

  
19.30, 1.00 .  

22.15  !
23.10 «  .com»
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 : 

0.25  
2.15, 5.15  
3.15  
3.35   
4.15   . 

 
3.00 
11.30 /  «  -

» (16+)
13.10 /  « » 
(16+)
15.40 /  «  

:   
- » (16+)

18.00 
19.00  
21.00 
0.00   -

2.55  -

 « »
5.00  -

 
7.00, 3.15  
9.45, 4.30  -

11.45, 15.30 /  « -
 »

15.00, 19.00, 23.00, 1.15 

16.00 /  « »
18.00 /  «  -

» (16+)
19.45, 2.10 -  « -

 »
21.00 /  « » 
(12+)
23.30 /  « :  

» (16+)
5.20  -

 (16+)

6.00  
7.20   
8.10, 12.50  -

9.00  
10.00, 21.40  

10.50, 17.00   

11.50   
13.40, 0.30  

14.30  
15.20  
16.10 :  

18.00, 22.40 
19.00   

20.00  . -
 

20.50   
23.40   

 « »
6:00  . -

.
6:05 .  

.
6:35 -Time.
7:05 - .
8:30 . 
8:45   

.
9:20  .  
10:30  

  Deutsche Welle: 
“Global 3000”. 
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30 /  “  -

”.
12:30  .
13:00    
Deutsche Welle: “  

 ”.
13:30  . 
14:00  . 
14:15 
14:30 .
14:50  .
15:20  .
15:45 
16:00 /  “   -

- ”. 
16:20  .

16:45   
.

17:00  .
17:15 . 
17:30    -

.
17:45 .
18:20  

’ .
18:45 
19:15    -

.
20:00   .
20:10  .
20:30    -

.
20:45 .
21:10 .
21:30 /  “  -

”. (2).
23:00 
23:20  .
24.00  . -

.
00:05 .
00:20 -Time.
00:40  -

  “ -
 -   

”.
02:00  -

.
03:00 /  “  -

”. (2).
04:35 -Time.
04:50   .

 

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
21.00 
6.10, 7.10, 8.10  -

6.15, 7.15, 8.15 
6.20, 8.20 
6.30, 0.25   -

6.45, 7.45, 8.30 
7.25, 23.25  
8.35 .Ua
8.45   
9.00   
9.35   
10.10 /  «  .  
« »
11.00 /  «  »
12.05   -

12.40, 21.30 . 

13.00  (  -
)

13.40, 2.35   ’  
 

14.05 /  «  »
15.35 -music
16.40 /  «  »
17.40 /  «  -

»
18.15, 1.20  

18.50, 22.50   

19.00, 1.55 . -

19.20 /  «  -

»
19.55  
20.20  
21.50 /  « »
22.55, 5.50 
23.00, 0.00, 1.00 
2.10   
3.00 /  «  

 »
3.55 /  «   

»
4.20 /  « »

 «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.05, 
2.00 
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 « -

  «1+1»
9.30 «  -4»
10.50, 12.20 «  -

»
13.10, 1.00  « -

»
14.10, 20.30  
« -1»
15.45 «  -

-6»
17.10 /  «  -

. »
22.00 «  -6»
23.15, 3.30 /  «   

»

6.00 /
6.20, 13.20 «  

...»   -

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

17.40 
7.10, 8.10 «   « -

»
9.20 «  »
11.05, 12.25, 21.00 /  
«  »
15.50, 16.45 « »
18.05, 19.00, 4.30 -  
«  »
20.00, 3.00, 5.10 « -

»
23.00 /  «   -

-2»
3.50 «  »

ICTV
5.35, 20.20  

6.30    

8.45 . 
9.15, 19.20  

9.45   
10.40, 13.15 /  « » 
(16+)
12.45, 15.45 . 
13.40, 16.05 /  « -

» (16+)
17.45, 21.25 /  « -2» 
(16+)
18.45, 21.05 . 
22.30 /  « » 
(18+)
0.20 /  « - » 
(16+)
1.45 
4.15   -

4.20  

4.25 
4.45  !

6.40, 16.00 «   -
!»

8.40 «   !»
10.20, 18.30 «  !»
11.50 «  »
18.00, 22.00 « i -

»
20.00, 22.45 « -

. -2»
23.30 /  « »
2.15 «   

»
5 

6.00, 21.40, 3.00 -Time
6.30, 7.35, 8.25, 1.55 

 
6.45, 18.45  
6.55   
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  
7.10, 8.10, 21.25, 0.15  

7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20   -

7.50  -

7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
8.50  LIFE
9.20, 17.50  
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 -

 
10.55, 11.55, 17.55  
 

19.30, 1.00 .  

22.15 
22.30  
23.10 «  .com»
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 : 

0.25  
2.15, 5.15  
3.15  
3.35   
4.15   . 

 
3.05   -

3.10, 2.20  
4.50 /  «  -

» (16+)
5.40, 18.00 
6.39, 8.00 Kids Time
6.40 /c «  »
7.00 /c «    

»
8.02 /  « »
10.30 /  « » 
(16+)
16.00, 19.00  
21.00    
22.15 /  « -2» (18+)
0.30 /  «  2000» 
(16+)

 « »
6.10, 13.30, 15.30, 5.20 

  
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 3.20 
7.15, 8.15   « -

»
9.15, 4.10  
11.30, 4.30  -

16.00 /  « » 
(12+)
18.00 /  «  » 
(16+)
19.45 -  «  

»
21.00 /  « » 
(12+) (12+)
23.30 /  «   -

:  » 
(16+)
1.50 /  « :  

» (16+)

6.00  
7.20   
8.10, 12.50  -

9.00  
10.00, 21.40  

10.50, 17.00   

11.50   
13.40  
14.30  
15.20  
16.10, 20.50 : -

 
18.00, 22.40 

19.00   

20.00  .  

23.40   
0.30  

 « »
6:00  . -

.
6:05   

.
6:30 -Time.
6:45 .
7:05 - .
8:30 . 
8:45 .
9:20  

’ . 
9:40  .
10:20  .
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30 /  “  -

”.
12:00  -

. 
12:30  -

  “ -
 -   

”.
13:40 .
14:15 
14:30  .
15:00  .
15:30  

.
15:45 
16:00 /  “   -

- ”. 
16:45   

. 
17:00 Deutsche Welle: 
“Shift”. 
17:15 . 
17:30    -

.
17:45 .
18:20  

’ .
18:45 
19:15    -

.
20:00   .
20:10  

.
20:30    -

.
20:45 .
21:10 - .
21:30 .
21:50 /  “   

”.  (1).
23:20  .
23:30 
24.00  . -

.
00:05 - .
00:20 -Time.
00:40 “  ”. -

  . 
01:50  -

. 
02:30  .
03:00 /  “   

”.  (1).
04:35 -Time.
04:50   -

.

 

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
21.00 
6.10, 7.10, 8.10 
6.15, 8.15 
6.25, 0.25   

7.20, 23.25  
8.35 .Ua
8.45   
9.00   
9.35   
10.10 /  «  . -

 « »
11.00  -

  
13.00  (  -

)
13.40  
14.05 /  «  »
15.35 
16.30 /  «  -

»
17.25  
17.45 /  «  -

»
18.15, 1.20  

18.50, 22.50   

19.00, 1.55 . 

19.20 /  «  -
»

19.55 . 
20.20  
21.30 . 
21.45 /  « »

22.40 
22.55, 5.50 
23.00, 0.00, 1.00 -

2.10 /  «  »
3.05  « , 

 , …»
4.20 /  « »

 «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.35 
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«   «1+1»
9.30 «   6»
10.40, 12.20 «  -

»
13.10, 1.30  « -

»
14.10  « -

-1»
15.45 «  -

-6»
17.10 /  «  -

. »
20.30  « -

-2»
22.00 «  -

-3»
23.45, 3.30 /  « -

 »

6.00 /
6.20, 13.20 «  

...»   -

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

17.40 
7.10, 8.10 «   « -

»
9.20 «  -

»
11.05, 12.25, 21.00 /  
«  »
15.50, 16.45 « »
18.05, 19.00, 4.30 -

 «  -
»

20.00, 3.00, 5.10 « -
»

23.00 /  «   -
-2»

3.50 «  »
ICTV

5.35, 10.10, 4.45 -
 

6.30    

8.45 . 
9.15, 19.20  

11.20, 13.20 /  « -
   »

12.45, 15.45 . 
13.35, 16.10 /  « -

» (16+)
17.45 /  « -2» (16+)
18.45, 21.05 . -

20.20  
21.25 /  « » (16+)
22.25 /  « -2. 

 » (18+)
0.20 /  « » 
(18+)

1.45 
4.20  
4.25 

6.55, 16.00 «   
!»

8.55 «   !»
10.35, 18.30 «  !»
12.05 «  

»
18.00, 22.00 « i -

»
20.00, 22.45 « -

. -2»
23.25 /  «   -

»
0.55 «   

»
5 

6.00, 21.40, 3.00 -
Time
6.30, 7.35, 8.25, 1.55 

 
6.45, 18.45  
6.55   
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  

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
 

7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20   

7.50 

7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
8.50  LIFE
9.20, 17.50  
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 -

 
10.55, 11.55, 17.55 -

  
19.30, 1.00 . -

 
22.15  
23.10 «  .com»
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 : 

0.25  
2.15, 5.15  
3.15  
3.35   
4.15   . -

 
3.00, 2.00  
4.00, 10.45 /  «  

» (16+)
5.40, 18.00 
6.39, 8.00 Kids Time
6.40 /c «  

»
7.00 /c «   
 »

8.02 /  « »
16.00, 19.00   

 
21.00    
22.00 /  « : -

» (16+)

0.10 /  « -2: 
» (18+)

1.55   

 « »
6.10, 13.30, 15.30, 5.20 

  
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 2.40 -

7.15, 8.15   
« »
9.15, 3.30  
11.30, 4.30  -

16.00, 21.00 /  « -
» (12+)

18.00 /  «  -
» (16+)

19.45 -  « -
 »

23.30 /  «   -
:  » 

(16+)

6.00  
7.20, 0.30  -

 
8.10, 12.50  

9.00  
10.00, 21.40  

10.50   
-

11.50 :  

13.40  
14.30  
15.20, 23.40  -

 
16.10   
17.00   -

18.00, 22.40 
19.00   

20.00  . -
 

20.50 :  

 « »
6:00  . -

.
6:05  .
6:30 -Time.
6:45 .
7:05 - .
8:20  .
8:30 . 
8:45 .
9:15 .
9:45  ’ . 
10:20 - .
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30 /  “  -

”.
12:30 “  ”. -

  . 
13:45   .
14:15 
14:30 . 

15:00 - .
15:20   -

.
15:45 
16:00 /  “   -

- ”. 
16:45   

. 
17:00   .
17:15 . 
17:30    -

.
17:45 .
18:20  

’ .
18:45 
19:15    -

.
20:00   .
20:30    -

.
20:45 .
21:10 .
21:20 /  “  ”.  
(2).
22:50  .
23:00 
23:20  -

. 
24.00  . -

.
00:05 .
00:20 -Time.
00:40   

.
01:10   .
03:00 /  “  ”.  (2).
04:35 -Time.
04:50   .

 

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
21.00 
6.10, 7.10, 8.10  -

6.15, 7.15, 8.15 
6.20, 8.20 
6.30, 0.25   -

6.45, 7.45, 8.30 
7.25, 23.25  
8.35 .Ua
8.45   

9.00   
9.35   
10.10 /  «  .  
« »
11.00, 16.30 /  «  

»
12.05   -

12.40, 21.30 . 

13.00  (  -
)

13.40 . 
14.05 /  «  »

15.35, 3.30 ’ . 

17.25   -

17.40 /  «  -
»

18.05 Voxcheck
18.15, 1.20  

18.50, 22.50   

19.00, 1.55 . -

19.20 /  «  »

19.55 « »  -
 

20.20  
21.50 /  « »
22.55, 5.50 
23.00, 0.00, 1.00 
2.10 /  « .  

 »
4.20 /  « »

 «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 
2.20 

6.45, 7.10, 8.10, 9.10 « -
  «1+1»

9.30 «  -4»
11.00, 12.20 «  -

»
13.40, 3.30  « -

»
14.40, 20.30  
« -2»
15.50 «  -

-6»
17.10 /  «  -

. »
22.00 «    

2017»
0.10 /  «   -

»

6.00 /
6.20, 13.20 «  

...»   -

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 
7.10, 8.10 «   « -

»
9.20 «  -

»
11.05, 12.25 /  «  

»
15.50, 16.45 « »
18.05, 19.00, 4.30 -  
«  »
20.00, 3.00, 5.10 « -

»
21.00 /  «  « -

 »
22.50 /  «   -

-3»
1.25 /  «  -

»

3.50 «  »
ICTV

6.35    

8.45 . 
9.15, 19.20  

10.10  
11.15, 13.15 /  «  

  »
12.45, 15.45 . 
13.30, 16.10 /  « -

» (16+)
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`   (2017-05-26)

  (2017-05-27)

  (2017-05-28)

 

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
21.00 
6.10, 7.10, 8.10 
6.15, 8.15 
6.25 
6.45, 7.45, 8.25 
7.20, 23.25  
8.35  
8.40 .Ua
8.45   
9.00   
9.35 /  «   

»
10.10 /  «  .  
« »
11.00, 16.30 /  «  -

»
12.05   
12.40, 21.30 . 
12.55 Voxcheck
13.00  (  -

)
13.40 « »   

14.05 /  «  »
15.35 . . 
17.25    ?
17.45 /  «  »
18.15, 1.20  
18.50, 22.50   
19.00, 1.55 . -

19.20  
20.20  
21.50 /  « »

22.55, 5.50 
23.00, 0.00, 1.00 
0.25   
2.10  
3.25 /  «   

»
4.20 /  « »

 «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30 
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 « -

  «1+1»
9.30 «  -4»
10.55, 12.20 «  »
13.40  « »
14.40  « -2»
15.50 «  -

-6»
17.10 /  «  -

. »
20.15 «  . 

-2»
22.00 «   -

-2017»
0.00 «  »
2.00 « -2:  
 »

6.00 /
6.20, 13.20 «  ...» 

  
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 
7.10, 8.10 «   « »
9.20 «  »

11.00, 12.25 /  « -
» (16+)

15.50, 16.45 « »
18.05 -  «  

»
20.00, 1.30 «  

»
22.00 /  « »
3.10 « :  -

»
3.55 «   »

ICTV
5.35  -

6.30    
8.45 . 
9.15, 19.20  

10.05 
11.00, 13.15 /  « -

-3» (16+)
12.45, 15.45 . 
13.30, 16.10 /  « -

» (16+)
17.40 /  « » (16+)
18.45, 21.05 . 
20.20 
21.25 -
23.45 /  « : 

» (16+)
1.35 /  « - » (16+)
3.00 

7.10 /  «   -
»

9.05 /  «  »
18.00, 22.00 « i -

»
18.30, 23.55 /  «   

»
20.00, 22.45 « -7»
1.15 «   -

»
5 

6.00, 21.40, 3.00 -
Time
6.30, 7.35, 8.25, 1.55 

 
6.45, 18.45  
6.55   
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  
7.10, 8.10, 21.25, 0.15  

7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20   -

7.50 
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
8.50  LIFE
9.20, 17.50  
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15  

10.55, 11.55, 17.55, 22.50 
  

18.15 ’    

19.30, 1.00 .  

22.15  !
23.10 «  .com»
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 : 

0.25  
2.15  
3.15   . 
3.35  
4.25, 5.25  
4.45  
5.55 

 
3.00, 2.40  
4.00 /  «  -

» (16+)
5.15, 18.00 
6.09, 8.00 Kids Time
6.10 /c «  »
7.00 /c «    

»
8.02 /  « »
9.30, 20.45    

14.15  
16.15, 19.00 -

21.50 /  « » 
(16+)
0.00 /  «  -

 » (16+)
2.35   -

 « »
6.10, 13.30, 15.30  

 (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 2.40, 4.25 

7.15, 8.15   « -
»

9.15, 5.35  
11.30, 4.50  -

16.00 /  « » 
(12+)
18.00 /  «  » 
(16+)
19.25 .  

 « » — « -
»

22.00 /  « »
23.20 «  . 

 »  

0.00 /  « »
3.05 /  «   : 

 » (16+)

6.00  
7.20   
8.10, 12.50  
9.00  
10.00, 21.40  -

10.50   
11.50 :  
13.40  

14.30 .  -

15.20, 23.40   

16.10, 20.50 :  

17.00  
18.00, 22.40 
19.00   -

20.00  -

0.30 .UA
5.30  

 « »
6:00  . -

.
6:05   .
6:30 -Time.
6:45 .
7:05 - .
8:20  .
8:30 . 
8:45 .
9:20  ’ . 
10:20   

.
11:00 -Time.
11:15   .
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30 /  “  -

”.
12:30  . 
13:40  .

14:00  -
. 

14:15 
14:30   . 
15:10  . 
15:45 
16:00 /  “   -

- ”. 
16:45   

.
17:00  . 
17:15 .
17:30    -

.
17:45 .
18:20  ’ .
18:45 
19:15    -

.
20:00   .
20:15  -

.
20:30    .
20:45 .
21:10 .
21:30  !
21:50 /  “  ”. (1).
23:30 
24.00  . -

.
00:05  . 
00:20 -Time.
00:40   .
01:20  .
03:00 /  “  ”. (1).
04:35 -Time.
04:50   .

 

6.00   
6.35 
7.05 . 
7.20 -  
8.05 
8.30  
8.45 
9.00 /  «  -

»
9.55    ?
10.15  
11.00 -music. 
11.50 /  « »
15.30 .ua
16.00  
16.35  
17.30 /  «  »
21.00 
21.30  -

22.20 /  «  »
22.45 
23.00  on line
23.25 
0.05  . 
1.20  
2.20 /  «  -

. ,  »
3.00 /  «   

»
4.25 /  «    

»
 «1+1»

6.00, 19.30 

6.45 « »
8.00 « . -

»
10.00, 23.10 «  

»
11.00 «  -

 3»
12.30 /  «  -

»
16.45 «  »
18.30 «  -

-2017»
20.15 «  -

»
21.15 «   

-2017»
0.10 «  »
4.35 «  »

5.40 /  « , 
   »

7.25, 4.15 /  « ’  
 »

9.30 «  »
10.00, 3.35 . -

 «  
’ .» , -

!»
10.50 /  «  « » 

   »
12.50 /  «   -

-3»
20.00, 1.35 « »
20.30 /  «  »
22.20 «    -

 »
2.05 /  « - » (16+)

ICTV
5.10, 4.40 
5.30 /  «  44» (16+)
7.05  !
8.00  
9.00  !
9.55 - . -

10.55, 11.50   

12.45 . 
13.05 /  « : 

» (16+)
15.00 /  « ’  -

» (16+)
16.50 /  « ’  -

-2» (16+)
18.45 . 
19.15  -

. 
20.05 /  «  » 
(16+)
22.55 /  «  -2. 

 » (16+)
1.30 /  « » 
(16+)
2.40 /  « - » 
(16+)

6.20 « »
8.00 «   -

»
9.00 «   !»
10.15 « -7»
13.25 « - . 

-2»

19.00 «   -
! -2»

21.20, 23.00 /  «   
»

22.20 «   -
! -2»  -

23.20 «   
 -4»

1.20 «   
»

5 
6.00 -
6.15, 20.10, 0.20, 5.15 

6.55, 17.55   
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 

 
7.10, 8.10, 9.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 16.55 -

  
7.30, 14.10  -

7.50, 8.55, 22.15, 0.15  

7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 
23.50   
8.20   
9.15 
9.20 -
9.30 
10.10  ’
10.30  
10.40  

11.05 ’  
11.30  
12.15  
12.35 -  

    
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 3.20   . -

13.30, 4.15  -

14.35   
15.15  -

15.30  
16.05 
17.10 «  .com»
18.15, 2.35  -

19.25, 23.25  
21.00, 1.30  -

21.30, 3.00   -

22.30 /  «  »
1.15, 2.00, 4.00, 5.00 : 

2.15  
4.35  ’

 
3.00, 1.40  
5.55, 8.09 Kids Time
6.00 /c «  »
7.00 /c «    

»
8.10 . 
11.10  
13.00    -

15.00  ?
17.00 /  «  -

»
18.30 /  «  : 

   
»

21.00 /  «    
 »

23.20 /  «    
» (16+)
 « »

7.00, 15.00, 19.00, 2.15 

7.15, 4.20  
9.00 /  « »
12.45, 15.20 /  « -

    
»

17.15, 19.40 /  « . 
 » (12+)

22.10 /  «   
» (16+)

0.20  
3.00 /  «   : 

 » (16+)

6.00  
8.30  
9.20   
10.10   
11.50, 21.00 -

 
13.40 
14.40 :  

17.40  . -
 

18.30  -

19.20  
23.40   

 « »
6:00  . -

.
6:05 Deutsche Welle: 
“   ”. 
6:30 -Time.
6:45 .
7:10  

’ .
7:30 Deutsche Welle: 
“Shift”. 
7:45 /  “    

  ”. 
8:25 .
8:45 .
9:15 “   -

”. 
10:15   -

. 
10:30  . 
11:20  .
11:50   .
12:20   .
12:45 .
13:00   

.
13:30 - .
14:00  -

. .1.
15:00 Deutsche Welle: 

“   ”.
15:30  !
16:00   

.
16:40  .
17:00   .
17:20  

.
17:40   . 
18:00  .
18:30  -

  
 “ ”. 

20:00   
.

20:30   .
20:50  -

.
21:05 .
21:20  .
21:45  .
22:00 /  “  -

 ”. (2).
24.00  . -

.
00:05  .
00:35  !
01:00 /  “    

  ”. 
02:00   .
02:20  .
03:00 /  “  -

 ”. (2).
04:40  .
05:10   

.
05:30   -

.

 

6.00  ’
6.35  
7.05   
7.25 
8.10 
8.35  
8.45 
9.00 /  «   -

  »
9.55 /  «  »
12.00  
12.35  
12.45 -music. 
13.50 -music
15.00   
16.00, 2.20 /  «  

.   -
»

16.50 /  «  »
20.30  
21.00 
21.30 /  «  -

 »
22.20 /  «   

»
23.00  on line
23.25  
23.30   . 

1.20  
3.05 
3.30 . /  « ,   -

»
5.10 /  «   . 

 »
 «1+1»

6.25 /  «  -
»

8.00 « . -
»

9.00  « - -
»

9.40 /  «   -
»

10.00 «  -
-2017»

11.00 «  . 
-2»

12.50, 13.50, 14.50, 16.00, 
17.05 «  -5: 

»
18.30 «  -

»
19.30, 5.15 « -

»
21.00 /  « »
0.30 «  i »
1.30 «  »
2.20 /  «  »

5.50, 20.00 « »
6.20 /  «   -

 »
8.00 «  »
9.00 «  »
10.00 «   .  
 »
11.00 «   . -

»

12.00 /  « » 
(16+)
13.45 /  « »
17.10 /  «  « -

 »
19.00, 20.30 /  «  -

»
23.15 /  «  « » 

   »
1.15 /  «  

-3» (16+)
ICTV

5.05, 3.45 /  « » 
(16+)
5.55 /  «  44» (16+)
9.20 /  « ’  » 
(16+)
11.10, 13.00 /  « ’  

-2» (16+)
12.45 . 
13.20 /  «  » 
(16+)
16.00 /  «  -2. 

 » (16+)
18.45  . 100 

20.30 /  « ’  » 
(16+)
22.50 /  «2012» (16+)
1.50 /  « » 
(16+)
3.00 /  « - » (16+)

6.00 « »
7.05 «   !»

9.00 «   !»
11.05 «   -

»
11.55 «   -

! -2»
14.10 /  « »
16.05, 23.00 «  -

  -4»
18.00, 22.05, 0.15 « -

  »
20.55 «   »

5 
6.00, 9.30   
6.20, 10.55   
6.25, 18.15  -

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 

 
7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 0.55 

  
7.30  
7.50, 8.55, 22.15, 0.15  

7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
8.15 
8.20 -
8.25 
8.30, 3.15  
9.10  
10.10  
10.25  

10.40 
11.10 
12.15  
12.40 -  

    
12.50 Legal Up Business
13.10  ’
13.30  ’
14.10 
14.30   
15.15 ’  
16.05  
16.30 
17.10 «  .com»
19.25, 0.20  -

20.05, 2.15, 5.15  

21.00, 1.15 :  
  . 

21.40, 3.00 -Time
22.30 /  «  »
23.30  -

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 : 

1.55  
3.35   
4.15   . 

 
3.00  
4.30 /  «  -

» (16+)
5.29, 8.39 Kids Time
5.30 /c «  »
6.50 /c «    

»
8.40 /  «  »
10.00 /  « -2»
11.30 /  « : -

» (16+)
13.45 /  «  :  

  »
16.00 /  «    

 »
18.20 /  «    

  »
21.00 /  «    

 -
 »

23.20 /  « » (18+)
1.15 /  « -2» (18+)

 « »
6.50 
7.40  
8.50 /  «   -

» (16+)
11.00 /  « . -

 » (12+)
15.00 /  «  »
17.00, 20.00 /  «   

 » (16+)
19.00, 5.50    

 
21.50 /  «  -

   »
2.00 /  «  » (16+)

6.00, 5.30  

8.30  

9.20  
10.10   
11.50, 21.00 -

 
13.40 
14.40 :  
17.40  -

19.20  
20.10  
23.40   

 « »
6:00  . -

. 
6:05  

  Deutsche Welle: 
“Global 3000”. 
6:35   .
7:00  .
7:20   .
7:40   . 
8:10 - .
8:30 .
8:50  .
9:15  .
10:30  .
11:00  .
11:50  . 
12:20   -

. 
12:30  . 
12:45 .
13:00   

.
13:45 .  

.

14:15 .
14:45  -

. .2.
15:50  -

.
16:15  -

. 
16:30 .  

.
17:00   .
17:30   

.
18:00   

.
18:20   

.  
19:00  .
19:30   .
20:00  . 
20:30 .  

.
21:00 .
21:10   . 
21:30    Deutsche 
Welle: “   -

”. 
22:00 /  “   

”. (1).
00:00  . -

.
00:05   .
00:25 -Time.
00:40   .
01:20  .  
03:20 /  “   

”. (1).
05:00   .

17.40, 21.25 /  « » 
(16+)
18.45, 21.05 . 
20.20 
22.25 /  « -3» 
(16+)
0.35 /  « -2. 

 » (18+)
2.00 
4.15   -

4.20  
4.25 
4.45  !

6.40, 16.00 «   -
!»

8.40 «   !»
10.20, 18.30 «  !»
11.50 «  »
18.00, 22.00 « i -

»
20.00, 22.45 «  -

  -4»
0.05 «   »
1.20 «   

»
5 

6.00, 21.40, 3.00 -Time
6.30, 7.35, 8.25, 1.55 

 
6.45, 18.45  
6.55   
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 

 
7.10, 8.10, 21.25, 0.15  

7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20   -

7.50 
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   

8.50  LIFE
9.20, 17.50  
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 -

 
10.55, 11.55, 17.55  
 

19.30, 1.00 .  

22.15 
23.10 «  .com»
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 : 

0.25  
2.15, 5.15  
3.15  
3.35   
4.15   . 

 
3.00, 2.25  
3.40 /  «  -

» (16+)

5.10, 18.00 
6.09, 8.00 Kids Time
6.10 /c «  »
7.00 /c «    

»
8.02 /  « »
10.45 /  «  -

»
16.00, 19.00  ?
21.00    
22.10 /  «  » (16+)
0.30 /  « -3: 

» (18+)
2.20   -

 « »
6.10, 13.30, 15.30, 5.20 

  
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 2.40 -

7.15, 8.15   « -

»
9.15  
11.30, 4.30  -

16.00, 21.00 /  « -
» (12+)

18.00 /  «  » 
(16+)
19.45, 3.30 -  « -

 »
23.30 /  «   : 

 » (16+)

6.00  
7.20   
8.10, 12.50  -

9.00  
10.00, 21.40  

10.50, 17.00   

11.50 :  

13.40  
14.30  -

 
15.20, 23.40   

16.10, 20.50 : -
 

18.00, 22.40 
19.00   

20.00  -

0.30  -
 

 « »
6:00  . -

.
6:05   .
6:30 -Time.
6:45 .
7:05 - .
8:20  .
8:30 . 

8:45 .
9:20  ’ . 
10:00   .
10:30   .
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30 /  “  -

”.
12:00  .
12:50   .
14:15 
14:30  .
15:10  . 
15:30  .
15:45 
16:00   . 
16:15 /  “   -

- ”. 
16:45   

.
17:00   .
17:15 . 
17:30    -

.
17:45 .
18:20  ’ .
18:45 
19:15    -

.
20:00   .
20:15  .
20:30    -

.
20:45 .
21:10 .
21:20 /  “ ”. (2).
22:50  .
23:00 
23:20  .
24.00  . -

.
00:05 .
00:20 -Time.
00:40   .
03:00 /  “ ”. (2).
04:35 -Time.
04:50   .
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Овен
Постарайтеся не пропускати 
заходів, які можуть вплину-
ти на ваше майбутнє. Навіть 
якщо вас просто запросять у 
гості, обов’язково підіть. За-

раз є всі шанси схопити удачу за хвіст. 
Не виключені нові романтичні знайом-
ства. У другій половині тижня не слід 
брати кредити і давати в борг.

Телець
Вдалий час для професій-
ної діяльності, ви зможе-
те впоратися з багатьма 
завданнями. Швидше за 

все, вам надійдуть цікаві пропозиції, 
вдасться завести корисні знайомства. 
Наприкінці тижня уникайте серйозних 
витрат, інакше можете залишитися на 

мілині.
Близнюки
Не дозволяйте емоціям вас 
захлеснути і постарайте-
ся поменше спілкуватися, 

уникайте галасливих компаній, побудь-
те наодинці з самим собою. Зараз ду-
же легко незаслужено образити близь-
ких людей. Навіть якщо ви впевнені у 
своїй правоті, постарайтеся зрозуміти 
точку зору співрозмовника.

Рак
Перед тим як що-небудь 
зробити, спочатку все об-
міркуйте. Постарайтеся 
знайти заняття, яке допо-

може відволіктися від поганих думок. 
Очікуються нові цікаві знайомства і 
відновлення старих зв’язків. У від-
носинах з родичами краще зайняти 
вичікувальну позицію.

Лев
У вас з’являться цікаві ідеї. 
Не соромтеся звертатися до 
тих, хто може допомогти в 
їх реалізації. Треба серйоз-

но проаналізувати свої фінансові мож-
ливості. Це вдалий час для зустрічей 
з людьми, до яких ви відчуваєте теплі 
почуття.

Діва
Особливих змін відбутися 
не повинно. Не вимагайте 
від себе подвигів і не нама-
гайтеся негайно вирішити 

всі накопичені побутові та професійні 
питання. Йде вдалий час для покупок, 
приємних посиденьок в компанії дру-
зів. Не виключено цікаве романтичне 
знайомство.

Терези
Цей тиждень може виявити-
ся напруженими, тому нічого 
серйозного не плануйте. Як-
що самі не хочете ускладни-

ти собі життя, не давайте ніяких обіця-
нок, особливо людям, від яких залежите. 
Зате можете розраховувати на розумін-
ня і підтримку сім’ї і друзів.

Скорпіон
Тиждень спонукає до ак-
тивної діяльності, так що 
постарайтеся запланувати 
справи, які були відкладе-

ні до кращих часів. Можливе нове пер-
спективне знайомство або відновлення 
старих стосунків. Зверніть увагу на стан 
здоров’я: можливі проблеми з кишеч-
ником і нирками.

Стрілець
Наступного тижня небажано 
братися за роботу, пов’язану 
з фізичними навантаження-
ми. Зараз ви схильні прийма-

ти рішення під впливом емоцій, а це мо-
же спровокувати конфлікт. Зате в сер-
дечних справах вас можуть очікувати 
приємні сюрпризи. Головне — не брати 
на себе підвищених зобов’язань.

Козеріг
Зараз багато що залежить 
від вас. Вам захочеться бу-
ти в центрі уваги, але все ж 

не варто йти напролом. Гарний час для 
того, щоб трохи змінити імідж, оновити 
гардероб. Можливі конфлікти з родича-
ми, тому намагайтеся не дратуватися по 
дрібницях. Гарний час для практичних 
покупок і оновлення побутових приладів.

Водолій
Гарний час для того, щоб 
почати ремонт або просто 
навести порядок в домі. Ро-
дичі можуть запропонувати 

допомогу, але зараз краще покладатися 
тільки на себе. Не самий вдалий період 
для нових знайомств, поки краще не роз-
ширювати коло спілкування. Але і від 
старих знайомих відмовлятися не варто.

Риби
Постарайтеся не виявляти 
наполегливість в справах, 
які на даному етапі вам не 
під силу. Гарний час для зу-

стрічі зі старими друзями — ви зможете 
отримати від них цікаву інформацію. На 
роботі все вийде. Зараз не варто брати і 
давати гроші в борг, тим більше — звер-
татися в банки за кредитом.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 22 по 28 травня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  Будинок  в м. Тисмениця, вул. Кокорна, 
8. Тел.: 066 385 13 23.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в м. 
Тисмениця, вул. Галицька. Можливий про-
даж з усіма меблями. Ціна 35 тис. у. о. 
Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисмениця, 
101 кв. м, гараж, сарай, альтанка, город 
12 соток. Тел.: 095 066 35 47.
  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опа-
лення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицького 
р-ну, після реставрації, 98 м кв. на земель-
ній ділянці 0,05 га. Три кімнати, веранда, 
комора, газ. Вода на вулиці (помпа). Ціна 
28 000 у. о. Можливий обмін на квартиру в 
м. Івано-Франківську. Тел.: 095 945 69 13.
 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.
 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.
 Нові металеві двері 1,00х2,10 м 2 шт. Ціна 
договірна. Тел.: 050 877 00 88.

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 30-178-91 без шкідливих звичок 
познайомиться для створення сім’ї з дуже 
пишногрудою жінкою (17-25 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.

Алкоголізм
Лікар-нарколог Київського цен-

тру «Відродження» 27 травня буде 
проводити в м. Івано-Франківську лі-
кування унікальним методом навіть 
застарілих форм алкоголізму, паління, 
ожиріння та залежності від ігрових 
автоматів. Учасникам АТО знижка 
50 %, інвалідам — безкоштовно. 

Довідки за тел.:  067 673 94 41, 
050 982 16 05.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Міст з водо-
проводом. 6. Держава у Південно-
Західній Азії. 7. Нижня гілка ялини. 
9. Безбарвний насичений вуглево-
день із запахом бензину. 11. Мерлу-
за. 12. Витка рослина. 18. Бог буре-

віїв та блискавок у давньогрецькій 
міфології. 19. Держава зі столицею 
Яунде. 20. Великий хижий птах. 23. 
Фехтування на бамбукових мечах в 
Японії. 24. Хижа тварина, що живить-
ся падаллю. 28. Зодіакальне сузір’я. 

29. Вартовий в Греції, поневоленій 
турками. 30. Ріка в Західній Європі. 
33. Відлюдник. 34. Наріст на дере-
ві. 35. Підвісна сітка для лежання. 
38. Культура поведінки. 39. Ціль. 40. 
Найсухіша пустеля.

По вертикалі: 2. Мітка шулера. 
3. Гірська індичка. 4. Чоловіче ім’я. 
5. Внутрішній дворик. 8. Головний 
убір. 10. Шовкова тканина з зернис-
тою структурою. 13. Північний ві-
тер. 14. Національний єгипетський 
напій. 15. Багатострунний щипко-
вий музичний інструмент. 16. Ерос 
у римлян. 17. Дельфін, який легко 
піддається дресируванню. 21. Пар-
тія гри в теніс. 22. Ссавець із роду 
антилоп. 25. Конячий делікатес. 26. 
Овечий пастух. 27. Папка. 31. За-
мкнена суспільна група. 32. Віль-
ний домашній одяг. 36. Морський 
диявол. 37. Парламент в Фінляндії.

Відповіді на кросворд в № 19:
По горизонталі: 1. «Жалість». 7. Ар-

кан. 8. Арден. 12. Шайба. 13. Ера. 14. 
Мерло. 17. Ефес. 18. Багет. 20. Гнів. 23. 
Ер. 24. Балет. 25. Глясе. 26. Ар. 30. Іній. 
31. Данія. 32. Плюс. 35. Кіото. 36. Бра. 
37. Піано. 40. Халва. 41. «Надає». 43. 
Асерола.

По вертикалі: 2. Абат. 3. Іо. 4. 
Тура. 5. Труба. 6. Серет. 9. Катер. 
10. Крига. 11. Планк. 15. Деревій. 
16. Еверест. 18. Бренд. 19. Талія. 21. 
«Нас». 22. Есе. 27. Пінія. 28. Антре. 
29. Олена. 33. Атлас. 34. Мінас. 38. 
Квас. 39. Гаял. 42. Яр.
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Трагедія в Березівці – 
у вогні загинули люди

12 травня в селі Березівка по вул. Б. Хмельницького сталася пожежа з жахли-
вими трагічними наслідками – загинули діти-двійнята 2014 року народження 
та їхня 35-річна мати; ще один чоловік, брат загиблої, травмований  та госпі-
талізований до Лисецької ЦРЛ. Трагедія сталася в світлу пору доби. О 18.35 
до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу, уже в 19.10 її було ліквідова-
но, але жінку та її малят врятувати не вдалося. Внаслідок пожежі знищено 
меблі, речі домашнього вжитку, пошкоджена житлова кімната. За даним 
фактом проводиться розслідування для встановлення причини виникнення 
пожежі та причини смерті.

З початку 2017 року ситуація з 
виникненням пожеж та загибеллю 
людей на пожежах вкрай тривожна. 
Станом на 16 травня в Тисменицько-
му районі виникло 159 пожеж, вна-
слідок яких загинуло четверо грома-
дян, з них двоє дітей, одного жителя 
району травмовано.

Шановні мешканці району! Тисме-
ницький районний відділ Управління 
державної служби надзвичайних ситу-

ацій звертається до вас з проханням 
подбати про належний стан протипо-
жежної безпеки в побуті та на робочо-
му місці. Пам’ятайте: безпека вашого 
життя залежить від вас самих. Будьте 
обережні, не допустіть трагедії.

Начальник 
Тисменицького районного 

відділу УДСНС 
Ігор ДМИТРІВ
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Вітаємо з ювілеєм!
17 травня відзначила свій ювілей 

досвідчений педагог, учитель за покликанням 
душі, талановитий директор 

Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ганна Лук’янівна БОГАК.

Чудова жінка, вірна дружина, любляча ма-
туся і бабуся у багатий сніп життя збирає коло-
ски-роки.

Колектив Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів щиро вітає Вас, шановна Ганно Лук’янівно, 
зі святом!

У житті важливі не літа людини, а що дає 
людина для народу. Завдяки наполегливості, 
творчій роботі, високому професіоналізму, від-
повідальному ставленню до своїх обов’язків 
Ви здобули повагу серед колег, школярів, од-
носельчан. Ви вмілий організатор і керівник, авторитетний і пошанований 
далеко за межами рідного села. Ми любимо і поважаємо Вас за щирість, 
простоту, оптимізм.

Із нагоди урочистої події – троянди, усмішки, щирі поцілунки, привітання. Не-
хай квіти дарують красу, а доля нагадує вічну весну. Зичимо безмежного здоров’я 
та неба волошкового у цей прекрасний день. Творчого неспокою, успішного звер-
шення планів та вдячності людей за сумлінну працю і добро.

Нехай життя буде світлим та радісним, а дружні привітання додають наснаги 
у скарбничку Вашої душі. Хай доля стелиться через усе життя добром на довгий 
вік, на многії літа! Нехай Бог допомагає у всякій справі, а рідні утверджують за-
пал сміливо й упевнено йти по життю аж до ста літ!

Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм море привітань, здоров’я, здійснення бажань!
Побільше світла і тепла, щоб доля щедрою була!
Хай усмішка в очах іскриться, пісень веселих лине водограй,

Весна щоденно сниться і веселково грає небокрай!

Вітаємо!
Гарну дату у житті наприкінці весни святкує енергійна і чудова жінка, 

берегиня сімейного затишку, професіонал своєї справи, вмілий організатор, 
мудрий керівник, директор Пшеничниківського НВК

Галина Йосипівна СТЕФАНИШИН.
Не буває завжди просто тому, хто працює, 
Хто не тільки гарним словом людям шлях торує,
Не сидить і не чекає, що впаде із неба,
Своїх сил не пошкодує, як для діла треба.
Хай Марія, Мати Божа, Вам в опіку буде,
Хай серце зігрівається любов’ю, 
Хай радує веселий, добрий світ.
Натхнення, щастя, спокою, здоров’я, 
Добробуту, кохання, довгих літ!
Бажаємо Вам, щоб надії збувалися, 
Щоб друзі хороші в житті зустрічалися;
Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,
Хай дні Ваші будуть веселі, строкаті.
Від щирого серця – Вам щастя й любові!
Нехай вам таланить і будьте здорові!

З повагою — колектив Пшеничниківського НВК 

З Днем народження!
22 травня відзначає свій День народження начальник Тисменицького 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області  
Наталія Михайлівна ЛАГОЙДА.

Ювілейна дата – чудова нагода не лише засвідчити шановній ювілярці щиросердечну 
повагу, але й запевнити, наскільки високо в колективі цінують її професіоналізм та відда-
ність своїй справі. Наталіє Михайлівно, хай Вас постійно зігріває тепло людської вдячності, 
а будні і свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю рідних і близьких Вам людей. 
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалося при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
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 повагою та найщирішими побажаннями — колектив Тисменицького 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області

З ювілеєм!
Педагогічний та учнівський колективи 

Павлівського навчально-виховного комплексу 
щиро вітають з Днем народження людину 
щедрої душі, мудрого наставника учнів 

і вчителів, директора НВК
Олександру Ярославівну БОДНАР.

У прекрасний місяць травень відзначає свій 
ювілей чудова жінка, умілий організатор, мудрий 
енергійний керівник – Олександра Ярославівна.

Прийміть від нас щирі побажання здоров’я, успі-
хів у всіх задумах і починаннях, натхнення та відмін-
ного стану душі. Нехай кожен день Вашого життя 
приносить Вам задоволення від реалізації намічених 

планів, щастя від того, що поряд – найближчі й найдорожчі для Вас люди, втіху від 
поваги оточуючих, визнання Вашої невтомності, креативності й невичерпної енергії! 
Хай поруч з Вами завжди будуть надійні колеги, дзвінкоголосі учні, міцна родина, а 
кожен день життя дарує Вам сонячне тепло і радість. Поважаємо, цінуємо, горди-
мось, що працюємо разом із Вами. Нехай множиться добро у кожному Вашому дні, 
нехай Господь щедро обдаровує Вас і всіх Ваших рідних і близьких своєю благодат-

тю, а Матір Божа щодня оберігає на кожному життєвому кроці!

З ювілеєм!
Сільський голова Старих Кривотул, члени 

виконавчого комітету, депутатський корпус та всі 
працівники сільської ради вітають колегу, члена 
виконкому Старокривотульської сільської ради, 

директора Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
прекрасну жінку, активну громадську діячку

Ганну Лук’янівну БОГАК
із ювілеєм. 

Сердечно бажаємо Вам, шановна, невгасимої 
молодості духу, все такої ж енергії й небайдужості, завжди доброго настрою, 
вдячності й підтримки від односельчан, колег, нашої шкільної юні. Нехай до Вас 
ласкавою буде доля! Нехай у Вашому домі мешкають злагода, любов, затишок. 
Хай усього доброго буде в ньому доволі. Недремної Господньої опіки над Вами 
й Вашою родиною, міцного здоров’я та ще багато щасливих ювілеїв!

Бог схотів, щоб в гарну днину народились Ви на світ:
Ніжні пахощі жасмину, птаство, зелень, буйний цвіт…
І така ж Ви є душею, молода, як ця пора.
Тож вітаєм з ювілеєм і бажаємо добра!
Тільки радісних турбот Вам, гарних планів, мрій, ідей.
З неба щедрої опіки і поваги від людей!
Щоб життя було прекрасне, як стрімкий птахів політ!

Щоб щаслива зірка ясна Вам світила до сто літ!

Поз доровляємо!
Адміністрація, педагогічний колектив, вдячні учні Пшеничниківського НВК, 
батьки вихованців НВК, жителі села Пшеничники та Погоня щиро вітають з 
ювілеєм мудрого педагога, ветерана педагогічної праці, відмінника освіти 
України, вчительку української мови та літератури, добру і чуйну людину

Ганну Степанівну СВОРАК.

Дорога Ганно Степанівно!
Роки летять, мов журавлі у вирій,
Ніхто не може все це зупинить
Прийміть, шановна, привітання щирі,
В цю радісну і неповторну мить

В життєвій суєті не помічали:
Роки не йдуть, вони чимдуж летять.
Вам було 24, як Ви до нас, у Пшеничники завітали.
А вже сьогодні відзначаєм 80.

 Прийміть низький уклін від учнів і громади
 За Вашу працю, що натхнення нам дає,
 За мудре слово, за добрі всі поради
 Спасибі, дорогенька, що Ви у нас є.
Ваші колишні уроки — це взірець високої педагогічної майстерності. Ви були 

справжнім вчителем, бо жили так, як навчали. За 35 років праці Вашу фаховість, 
педагогічну майстерність, талант, вчительське терпіння, людяність, щирість, поряд-
ність, інтелігентність, оптимізм пшеничниківська громада оцінює на «відмінно».

Шановна Ганно Степанівно! За Вашими плечима не одна добра справа, не 
одна людина, якій Ви допомогли. Знаємо, що Ви завжди були мужньою і силь-
ною під різними вітрами і снігопадами, щедро відкривали свій талант для ді-
твори, присвятивши себе освітянській ниві. Гордіться своїми дітьми, онуками 
та правнуками. Дякуємо за зерна науки, які Ви посіяли у душах наших дітей.

Бажаєм Вам здоров’я міцного, довголіття і щастя рясного!
Хай Бог допоможе горя не знати і разом із нами сторіччя стрічати!

  ПОГОДА

У понеділок, 22 трав-
ня — дощ. Тем пера тура 
вночі: +14°С, вдень: 
+19°С. Вітер північно-
східний 3 м/с.

У вівторок, 23 травня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +11°С, денна: 
+20°С. Вітер південно-
с хід ний 2 м/с.

У середу, 24 травня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +11°С, вдень: 
+23°С. Вітер південно-
східний 2 м/с.

У четвер, 25 трав-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +13°С, денна: 
+21°С. Ві тер пів денний 
3 м/с.

У п’ятницю, 26 травня — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +13°С, вдень: +18°С. 
Вітер північно-західний 
3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Квіти пахнуть здалека – на вітер.
  Пізно зацвіла горобина — пізня 

й осінь.
  Веселка віщує зміну погоди: вечір-

ня обіцяє гожу, а ранкова — дощову.
  Як вода дуже шумить у горах — 

буде погода.
  Як травень з частими дощами, то 

й літо буде мокре, але обмаль буде 
у вересні, і навпаки.

  Весною літає багато павутиння — 
на спекотне літо.

22 травня — Миколи літнього
  Від Миколи до літа лишилося 12 

приморозків.
24 травня — Мокія

  Мокія день мокрий  — все літо бу-
де мокрим.

  Якщо на Мокіїв день паде дощ, 
то буде сорок днів падать.

  Схід сонця багряний — усе літо 
буде грозове.

25 травня — Єпіфана (Єпіфанії)
  Якщо Єпіфан вранці зодяг чер-

воний жупан, то і літо буде сухе й 
жарке.

Наостанок

Віват!
Адміністратор парохії Св. Юрія о. Ігор, 

християнська спільнота с. Пшеничники з гли-
бини серця і усієї душі щиро вітають їмость 

Галину СТЕФАНИШИН 
з ювілеєм від дня народження. 

Дякуємо як добродійці і директору нашої шко-
ли за співпрацю на духовній ниві. Нехай воскрес-
лий Христос за молитвами Пресвятої Богородиці 
своєю Небесною Ласкою кріпить Ваші духовні і 
фізичні сили для Слави Божої, добра Вашої сім’ї, 
нашої маленької батьківщини — Пшеничник. До-
брого здоров’я, родинного щастя, успіхів у добрих 
намірах на Многії і Богом благословенні літа!

Бажаємо всього найкращого у Вашому квіту-
чому житті. Нехай воно буде схоже на пісню, яка приносить людям тільки щастя, 
радість і кохання. Нехай кришталева ваза Вашого сімейного життя буде напо-
внена чистою водою, в якій ніколи не в’януть білі лілії вірності, червоні троянди 
кохання і скромні ромашки надії.

Нехай Ваша доля буде квітучим садом, а серце — бутоном прекрасних тро-
янд, який розкривається перед добром і закривається перед злом.

о. Ігор БАЛАНДА, релігійна громада Св. Юрія с. Пшеничники


