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Сьогодні — дощ. Нічна 
температура: +12°С, 
вдень: +19°С. Вітер пів-

нічно-західний 3 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +11°С, вдень: +18°С. Вітер пів-
нічно-західний 3 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна тем-
пература: +9°С, денна: +21°С. Вітер 
північно-західний 1 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

  Народжується 
перша об’єднана 
територіальна громада

 стор. 2

  Нова перемога 
тисменицького 
паралімпійця

 стор. 8

В орнаментах і барвах – вся країна

Цьогорічне Міжнародне свято вишиванки учні, 
вчителі та працівники Підлузької школи зустріли уро-
чистим дійством, яке стало підсумком попереднього 
оголошеного проекту «Вишиванка єднає нас». У день 
вишиванки і учні, і вчителі, і працівники школи, і батьки 
прийшли до школи у вишиванках: сорочках, блузках, 
платтях з найрізноманітнішими і дивовижними візе-
рунками. Та й школа в цей день теж була вдягнута у ви-
шиванку – кожен клас мав завдання прикрасити вікна 
своїх кабінетів і всіх шкільних приміщень елементами 
української вишивки. В результаті вийшло неймовір-

не розмаїття кількості орнаментів і барв української 
вишивки. І жодного подібного – таке враження, що в 
школі ми зібрали всю вишивану Україну.

До мистецтва вишивання запрошувала дітей і до-
рослих виставка «Вишиванка – генетичний код укра-
їнського народу» (шкільний бібліотекар Світлана Галу-
щак). Автор ідеї та підготовки свята у нетрадиційний 
спосіб – педагог-організатор Галина Пилипів, яка разом 
із своїми помічницями, цьогорічними випускницями 
Софією Веляник та Діаною Денегою, запросили всіх 
на захоплююче дійство. Жоден елемент свята не був 

випадковим. Читці – шестикласники – виголошували 
вірші про вишиванку як символ України, тримаючи в 
руках рушники. Урочисто і піднесено семикласниця 
Юлія Ільків виконала пісню «Україна вишивана». У 
вишиванці – тепло материнських рук, у ній – сила, 
життя, яке рідна матуся посилає своїм дітям. Тому 
вчителі школи присутнім подарували пісню «Мамина 
сорочка». Оскільки жодне свято в школі не проходить 
без гумору, то учні 2-3 класів інсценізували жартівливу 
пісню «Ішов гуцул».

 Закінчення на 7 стор.

Ти в скруті, це правда; але згадай, де решта?
Даніель Дефо, «Робінзон Крузо»

— у кожну хату
Передплатна вартість:
 1 місяць — 12 грн. 00 коп.; 
3 місяці — 36 грн. 00 коп.; 
6 місяців — 72 грн. 00 коп.;

Вартість оформлення  передплати:
1 міс. — 1,48 грн.; 

2-3 міс. — 3 грн. 38 коп.; 
4-6 міс. — 4 грн. 10 коп.; 

Передплатний 
індекс 61752

Не офіційне свято
23 травня, як і багато де по Україні, в Тисмениці відбулося відзначення Дня 
героїв. На майдані біля пам’ятника Борцям за волю України зібралися керівни-
ки та працівники апарату Тисменицької райдержадміністрації,  Тисменицької 
районної, Тисменицької міської рад, співробітники районних структур виконав-
чої влади, закладів соціальної сфери. Але найчисельнішою була група людей 
в камуфляжі – учасники АТО, а також співробітники Тисменицького районно-
го військового комісаріату; серед них і четверо учасників братства ОУН-УПА.

Голова райради Роман Крутий, го-
лова РДА Іван Семанюк та міський 
голова Тисмениці професор Степан 
Сворак поклали квіти до підніжжя 
пам’ятника Борцям за волю України, 
а ветерани Братства ОУН-УПА – до 
меморіальної дошки члена ОУН Ми-
коли Литвинця, страченого червони-
ми окупантами в січні 1946-го на по-
страх людям. Панахиду за всіма геро-
ями, що склали голови в боротьбі за 
волю України, відслужили священи-
ки церков Святого Миколая і Святого 

Архістратига Михаїла у м. Тисмениця 
Руслан Андрусяк та Ігор Пилипчук.

З промовами на віче виступили 
заступник голови районної ради Ігор 
Федоришин та голова районного Брат-
ства ОУН-УПА Петро Галига. Магістр 
історії І. Федоришин зробив короткий 
екскурс в минуле, акцентуючи на тому, 
як виникло свято героїв. Адже наразі 
в Україні воно не має статусу офіцій-
ного. Відзначати щороку 23 травня як 
День Героїв постановила ОУН в 1941 
році – в річницю загибелі у 1938 р. вна-

слідок більшовицького теракту засно-
вника організації Євгена Коновальця, 
зазначаючи, що в травні також пішли 
з життя «кращі сини України ХХ століт-
тя» Микола Міхновський і Симон Пет-
люра. Сьогодні День героїв відзнача-
ється відповідно до рішень місцевих 
рад передовсім у Галичині, проте набу-
ває все більшого поширення, позаяк у 
нинішній ситуації це свято – не лише 
данина пам’яті героям минувшини, а й 
день шани героїв новітніх, які сьогодні 

відстоюють соборність та незалежність 
нашої Батьківщини. Цей день стає сим-
волом незборимості української нації. 

Відповідно до розпорядження го-
лів районної ради та районної дер-
жавної адміністрації від 16.05.2017 
“Про нагородження до Дня героїв”  за 
мужність та героїзм у захисті неза-
лежності України 23 учасників АТО та 
чотирьох членів районного братства 
вояків ОУН-УПА нагороджено спіль-
ними грамотами та грошовими допо-
могами, відзнаками «За бойову звитя-
гу». Нагороди вручали Р. Крутий та І. 
Семанюк. Голова районного братства 
вояків ОУН-УПА Петро Галига та голо-
ва Спілки учасників АТО Тисмениць-
кого району Іван Стефанів вручили 
неурядові нагороди 11-ти бійцям, а 
керівнику центру допомоги учасни-
кам АТО Галині Вальчишин – грамоту. 
Декількох учасників АТО нагороджено 
грамотами і подяками Івано-Франків-
ської обласної ради. 

З патріотичними піснями перед зі-
бранням виступили вокалісти районно-
го будинку культури.

Підготував В. ЗАНИК

Петро Галига, Ярема Підлуський, Іван Якимчук крокують до меморіальної дошки страченого 
енкаведистами Миколи Литвинця 

Очільники району нагороджують бійців АТО

І. Федоришин
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Спогад болем 
обпікає серце

Третя неділя травня – День пам’яті жертв політичних репресій, що урагана-
ми проносились над Україною. Цей скорботний День пам’яті офіційно запро-
ваджений в Україні указом Президента В. Ющенка рівно 10 років тому. Без-
упинно лине час. Цього року відзначатиметься ще одна сумна дата – 70-річ-
чя депортації українців у Казахстан. Нещодавно в актовому залі Радчанської 
школи відбулася зустріч з депортованим в 1947 році в Караганду (Казахстан).

Ведуча дійства, вчитель української 
мови і літератури Ольга Нагірна згадала 
про одвічних катів України, про те, що у Ка-
захстані відбував 10-річне заслання і наш 
Тарас Шевченко, про яке, попри заборо-
ну писати й малювати, залишив унікаль-
ні акварелі та рисунки, поезії та записи.

У жовтні 2017 року минає 70 років, 
коли була організована і проведена біль-
шовицька каральна операція «Захід», 
головними завданнями якої було по-
слабити український визвольний рух у 
Західній Україні. 10 вересня 1947 ро-
ку Рада міністрів СРСР ухвалила указ 
«Про виселення із західних областей 
УРСР до областей : Карагандинської, 
Архангельської, Вологодської, Кемеров-

ської, Кіровської, Молотовської, Сверд-
ловської, Тюменської, Челябінської та 
Читинської членів родин «оунівців» і 
активних бандитів, заарештованих та 
вбитих у боях». Операція «Захід» розпо-
чалася 21 жовтня, командував нею за-
ступник міністра внутрішніх справ УРСР 
Дятлов. Із західних областей України (за 
винятком Закарпатської ) було виселе-
но 25299 сімей (75511 осіб). Зокрема, 
зі Станіславської – 4 тис. 455 сімей (12 
тис. 375 осіб). З села Радча – вісім сі-
мей (28 осіб). Транспортування депор-
тованих відбувалося з 87 залізничних 
станцій Західної України. Завчасно ство-

рили шість спеціальних збірних пунктів: 
у Львові, Чорткові, Дрогобичі, Рівному, 
Ковелі та Коломиї. Радчанців депорту-
вали зі станції Хриплин.

Короткі повідомлення про репре-
совані сім’ї підготували вчителі: Ольга 
Нагірна (про Вацебу Михайла Васильови-
ча), Галина Василик (про Андрусишина 
Миколу Олексійовича), Надія Швидкова 
(про Ганчака Івана Михайловича), Віра 
Гарасимович (про Струтинську Параску 
Василівну), Любов Вацеба (про Матіяшин 
Олену Дмитрівну), Оксана Струк (про 
Струк Варвару Олексіївну), Віра Ваце-
ба (про Чемириса Івана Харитоновича).

Виступали зі сльозами на очах діти 
і внуки вивезених: Марія Єфімчук та її 
сестра Ганна Гільтайчук, Стефанія Ган-
чак, Параска Какапич, Іван Чемирис, Га-
лина Пилипів, Надія Кондратів, Галина 
Назарук…

У виданій минулого року книзі «Рад-
ча» є спогад Марії Михайлівни Єфімчук 
(дівоче прізвище Вацеба) про тривож-
не 21 жовтня 1947-го та записаний від 
неї вірш про поневіряння депортованих 
галичан, де, зокрема, чітко зафіксова-
но факти та хронологію переселення:

Як я собі нагадаю
Той сумний вівторок,
Як нас кати ладували
В вагони по сорок…
Приїхали в Караганду
На Дмитра в суботу,
А нас кати записали
На тяжку роботу…

Між спогадами виступаючих лунали 
пісні, учні читали вірші, музичний керів-
ник Петро Василюк заспівав пісню «Я 
сьогодні від вас від’їжджаю». Своїми ви-
ступами запам’яталися учні Анна Васи-
лик, Євген Яков’юк, Іван Вацеба, Марія 
Ганчак, вокальний ансамбль. Директор 
школи Марія Гречанюк подякувала гос-
тям за розповіді про своє життя у ви-
гнанні, подарувала букетики конвалій, 
книгу Івана Бриндзея «Радча». Помо-
лилися за всіх депортованих і тих, кого 
нема серед нас.

Богдан ЦЮЦЯК

Як розпочати власний бізнес
навчали під час семінар-тренінгу «Підприємництво та бізнес-планування», 
зорганізованого 17 травня Тисменицьким районним фондом «Центр підтрим-
ки ініціатив і розвитку підприємництва».

У вітальному слові заступник 
керівника виконавчого апарату ра-
йонної ради Михайло Королик зупи-
нився на важливості проведення по-
дібних заходів, оскільки бізнес – це 
створення нових робочих місць та 
стабільні надходження до місцевих 
бюджетів. Стан розвитку бізнесу в 
Тисменицькому районі охарактери-
зував перший заступник голови РДА 
Володимир Заник.  

Перед тим, як кожен із присутніх 
окреслив можливості співпраці уста-
нов та організацій із бізнесом, директор 
фонду Галина Гільтайчук зупинилась на 
основних засадах діяльності бізнес-цен-
тру. Детально ознайомила про надані 
консультації щодо започаткування влас-
ного бізнесу та консультації у написанні 
проектів різноманітного рівня.

Про ризики під час започаткуван-
ня власної справи розповів директор 
регіонального Фонду Євген Микитюк.  
Власним досвідом ведення бізнесу по-
ділилася голова правління громадської 
організації «Агентство сталого розвитку 
Тисмениччини» Ольга Ткачук.

Фермер Василь Василишин деталь-
но зупинився на основних ризиках в 
агробізнесі, які виникали під час його 
25-річної діяльності. 

Начальник відділу персоніфі-
кованого  обліку  Тисменицького 
об’єднаного управління ПФУ Івано-
Франківської області Юрій Сенко 
розповів про VEB-портал ПФУ та про 
можливість залучення користувачів 
до VEB-порталу, а його колега Наталія 
Ковальська про те, що робити, коли 
ти став підприємцем.

Доцент кафедри теоретичної і 
прикладної економіки Прикарпат-
ського національного університету ім. 

В.Стефаника Сергій Васильченко провів 
ґрунтовну презентацію на тему «Підпри-
ємництво та бізнес-планування». 

Жвава дискусія розгорілась між 
учасниками тренінгу під час обгово-
рення питань щодо створення власної 
бізнес-ідеї та набуття практичних нави-
чок зі складання бізнес-плану.

Підводячи підсумки, учасники тре-
нінгу висловили надію, що подібні семі-
нари проводимутьсячастіше, адже важ-
ливість малого та середнього бізнесу в 
нашій державі очевидна.

Прес-служба РДА

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 13.05.2017 № 74-р,  
“Про використання коштів з фонду на виконання депутатських повноважень” 
профінансовано видатки Фонду на виконання депутатських повноважень 
згідно із заявами  депутатів районної ради:

Дмитрика Михайла Васильовича – 
в сумі 2 000 (дві тисячі) гривень 00 ко-
пійок на придбання розчину вапняного 
штукатурного для будівництва роздя-
гальні на футбольному полі с. Підлужжя.

Масляка Степана Григоровича – в 
сумі  5 280 (п’ять тисяч двісті вісімде-
сят) гривень 00 копійок на придбан-
ня растрових світильників для Тис-

меницької спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів. 

Римика Василя Івановича – в сумі 4 
000 (чотири тисячі) гривень 00 копійок 
для надання матеріальної допомоги на 
лікування жительці  с. Березівка.

Тисменицька районна рада

Чи вилетить «перша 
ластівка» з Ямниці?
У неділю, 21 травня, в Ямниці відбулися громадські слухання з питань добро-
вільного об’єднання у територіальну громаду із центром у Ямниці сіл Ямниця, 
Клузів, Майдан, Нова Гута, Павлівка, Сілець та Тязів.
Громадські слухання – перший і нео-

дмінний, передбачений законодавством, 
крок в процесі утворення об’єднаних те-
риторіальних громад. При тому, що Закон 
України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» діє вже біль-
ше двох років (Президент України під-
писав його п’ятого лютого 2015 р.) і за 
цей час навіть в Тисменицькому райо-
ні відбулися численні зустрічі, наради, 
консультації, рахунок яких давно пере-
валив за сотню, саме подія 21 травня 
в Ямниці є реальним стартом до утво-
рення першої в районі ОТГ.

На громадських слуханнях, які вів 
сільський голова Микола Зелінський, за-
реєструвалися 139 мешканців Ямниці. У 
роботі цього зібрання брали участь голо-
ва Тисменицької районної ради Роман 
Крутий, керівник апарату Тисменицької 
РДА Ярослав Татарин, начальник фінан-
сового управління райдержадміністрації 
Ганна Василів, директор Івано-Франків-
ського центру розвитку місцевого само-
врядування Руслан Панасюк. У подвій-
ному статусі – як мешканець села і як 
депутат обласної ради – брав участь у 
слуханнях Роман Ткач. На запрошення 

організаторів одностайно відгукнулися 
голови сіл, які прагнуть об’єднатися в 
Ямницьку ОТГ – Богдан Богач з Сільця, 
Василь Боднарчук з Тязева, Іван Вацеба 
з Павлівки, Марія Зелінська з Майдана 
та Марія Іваницька з Клузова.

Як повідомляється на офіційному сай-
ті Тисменицької РДА, «у виступах представ-
ників апарату сільської ради та запроше-
них гостей звучала інформація про пере-
ваги та недоліки реформи децентралізації 
для мешканців ОТГ. Громаду ж найбільше 
цікавило питання її фінансової спромож-
ності…» Дискусія видалася тривалою й міс-
цями не зовсім продуктивною, та врешті 
ямничани переважною більшістю голосів 
проголосували за утворення ОТГ в складі 
названих вище сіл.

Завдяки численним промисловим 
об’єктам, передовсім акціонерному то-
вариству «Івано-Франківськцемент» з 
його структурами, Ямниця в роки не-
залежності завжди була фінансово са-
модостатньою. Як повідомив нас сіль-
ський голова М. Зелінський, об’єднана 
громада в такому складі, куди увійдуть 
небідні, як на сьогодні, Павлівка та Май-
дан, ймовірно, буде єдиною в області 

сільською ОТГ, що матиме реверсну до-
тацію, тобто надлишок коштів, який бу-
де віддавати до бюджету вищого рівня. 
Не «світить» цій ОТГ й фінансування з 
державного фонду регіонального роз-
витку – об’єднана громада сама дава-
тиме собі раду. В Ямницькій ОТГ, якщо 
вона сформується в заявлених межах 
та чисельності громадян, буде 26 депу-
татів, з яких вісім або дев’ять мандатів 
належатиме ямницькій громаді, мінімум 
п’ять – павелецькій. Втім, до цього ще 
наразі не дійшло.

Рішення громадських слухань 
повин на затвердити на своїй сесії Ям-
ницька сільська рада (засідання сесії 
мало відбутися 25 травня, про його ре-
зультати на момент здачі номера до дру-
ку редакції не було відомо). Після цього 
Клузівська, Майданська, Павлівська, Сі-
лецька та Тязівська сільські ради отри-
мають офіційні запрошення увійти до 
складу Ямницької ОТГ та мають провес-
ти в себе аналогічні слухання й сесійні 
засідання з питаннями про утворення 
ОТГ в порядках денних. Попри формаль-
ний бік процедури за схвалення громад 
очільники сіл уже сьогодні об’єдналися 
в робочу групу, яка вирішуватиме орга-
нізаційні питання створення ОТГ.

У так званому перспективному пла-
ні формування територій громад Івано-
Франківської області проект Ямницької 
ОТГ був затверджений останнім. На да-
ний момент останні можуть стати пер-
шими.

Володимир ЗАНИК

Про роботу бізнес-центру розповідає Галина Гільтайчук

Радчанці, що були депортовані в Казахстан, з учителями школи

Спогадами про депортацію 
в Казахстан ділиться Іван Чемирис
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Практичні заняття 
з долікарської 

допомоги
Навчання з надання першої долікарської допомоги відбулося 15 
травня на базі Липівської ЗОШ. Тренінг провела голова районної 
організації Товариства червоного хреста України Марія Федик.

У навчанні взяли участь 85 школя-
рів (7-11 класи). До них приєднались 
класні керівники, соціальні педагоги, 
заступник з навчально-виховної та ви-
ховної роботи, директор школи, а також 
медична сестра школи.

Марія Федик наголосила, що люди-
на, яка надає першу медичну допомо-
гу, насамперед повинна вміти: оцінити 
стан потерпілого та швидко визначити, 
якої допомоги він потребує; забезпечи-
ти вільну прохідність верхніх дихальних 
шляхів, виконати серцево-легеневу реа-
німацію; зупинити кровотечу; накласти 
пов’язку; іммобілізувати пошкоджену 
частину тіла при переломі кісток; надати 

допомогу при втраті свідо-
мості, враженні електричним 
струмом, отруєнні; викорис-
товувати підручні засоби при 
транспортуванні потерпіло-
го; обрати правильну послі-
довність дій.

Старшокласники були 
зацікавлені і задоволені 
тренінгом. Особливо заці-
кавилися зовнішнім маса-
жем серця, який із задоволенням вико-
нували на манекені «Міні-Анна».

Голова РО ТЧХУ донесла до учнів 
школи, що завдання першої долікарської 
допомоги полягає в тому, щоб найпро-

стішими засобами і навичками вряту-
вати життя людині.

Мар’яна ТАРНОВСЬКА, медична 
сестра Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

У Вільшаниці 
тренувалися надавати 

допомогу
Четвертого травня на базі Вільшаницької ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся показо-
вий День цивільного захисту. Учні та працівники школи демонстрували свої 
знання, вміння та навички діяти в умовах надзвичайної ситуації.

Із напрацюваннями даного навчаль-
ного закладу ознайомилися представни-
ки районної влади: головні спеціалісти 
відділу освіти Світлана Богак і Андрій 
Татарин, провідний інспектор районного 
відділу Головного управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій в Іва-
но-Франківській області Інна Гуріненко. 
Вони відзначили належний організацій-
ний рівень та готовність навчального 
закладу до реагування на надзвичай-
ні ситуації.

Слід відзначити чітку структурно-ча-
сову модель роботи, що включала чоти-
ри модулі: організаційний, інформаційно-
виховний, практичний та рефлексійний.

У рамках інформаційно-виховно-
го модуля пройшли виховні заходи та 
уроки, присвячені різноманітним видам 

надзвичайних ситуацій: «Знає хай дити-
на кожна: жартувать з вогнем не мож-
на!» (2, 3 класи, вчителі Галина Депутат 
і Ганна Тимонько); «Будь обережним на 
воді та біля води» (4, 5 класи, вчителі 
Марія Коростіль та Роман Рапій); «Дзво-
ни Чорнобиля» (6, 11 класи, вчителі Бог-
дан Татарин і Галина Татарин); «Стихійне 
лихо, його види, наслідки і причини» (7, 
10 класи, вчителі Ганна Шенюк та Марія 
Татарин); «Людина в автономній ситу-
ації» (8, 9 класи, вчителі Марія Гудима 
та Галина Тинів).

Насиченим і змістовним виявився 
практичний модуль, що розпочався з 
відпрацювання евакуації в умовній над-
звичайній ситуації «повітряна загроза».

Діти та їх наставники побачили май-
стер-класи від працівників Другої дер-

жавної пожежно-рятувальної частини 
Управління ДСНС в Івано-Франківській 
області (начальник Віталій Терешкун), 
а також ознайомилися з обладнанням 
пожежників та пожежного автомобіля.

Правила дорожнього руху для ді-
тей у цікавій ігровій формі представили 
шкільні офіцери Управління патрульної 
поліції в м. Івано-Франківську (началь-
ник Дмитро Міхалець).

Старшокласники під керівництвом 
вчителя предмету «Захист Вітчизни» Ро-
мана Тиніва продемонстрували вміння 
користуватися засобами індивідуально-
го захисту (протигазами), а також тран-
спортування потерпілого за допомогою 
підручних засобів.

Тренінг з надання першої домедич-
ної допомоги провели волонтер районної 

організації Товариства червоного хреста 
України Оксана Дзіворонюк та шкільна 
медсестра Любов Рапій.

Злагоджені дії колективу школи 
відбувалися під чітким керівництвом 
адміністрації навчального закладу — 
директора Василя Рапія та заступників 
директора Олександри Лобур та Ната-
лії Коростіль.

День цивільного захисту відбува-
ється двічі на рік — навесні та восени. 
Метою є формування і розвиток у під-
ростаючого покоління морально-психо-
логічних якостей: мужності, витримки, 
ініціативи, взаємної виручки під час не-
безпеки, оперативності та злагодженості 
дій в умовах НС.

Андрій ТАТАРИН

Центр допомоги 
запрошує

За півроку роботи Центру допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, мало-
забезпеченим та інвалідам, відкритого в Тисмениці за сприяння подружжя 
меценатів Курта та Мирослави Зіммхенів, його відвідали чимало мешканців 
Тисмениччини. 

З вдячністю відгукуються добро-
чинці про подружжя Дячунів із районно-
го центру, адже завдяки їхньому жесту 
людяності Центр повноцінно приймає 
відвідувачів у приміщенні, де колись 
працював їх заклад харчування. У про-
сторому залі розмістилися на стелажах, 
вішаках та у закутках всі речі, зібрані 
Куртовими співвітчизниками для потре-
буючих допомоги українців. 

Суттєво доповнився асортимент одя-
гу, взуття, засобів гігієни, медичного реабі-
літаційного обладнання для важкохворих 

після Великодньої допомоги німецької де-
легації у рамках третьої Пасхальної «По-
їздки за свободу і єдність України та за 
мир у всій Європі». Зі слів пані Миросла-
ви, співвітчизники вкотре переконалися 
у щирості намірів громадян євроспільно-
ти підтримати українців. Відтак щонеділі 
тут людно: приїжджають цілими родина-
ми, аби відібрати щось необхідне з одягу, 
взуття. Однак Зіммхени, які навідуються 
сюди щонеділі, аби допомагати представ-
нику першого добровольчого медичного 
шпиталю імені Пирогова Василеві Олек-
сюку, зізнаються, що речей привезли так 
багато, що довелося розвантажити части-
ну гуманітарного вантажу у свого давньо-
го друга, декана Тисменицького деканату 
УГКЦ Петра Скрипника у підвальному при-
міщенні підпечерівської церкви. Ці речі 
очікують адресатів, відтак хочеться яко-
мога швидше розвантажити Центр, тому 
просить сприяння парохів кожного куточка 
Тисмениччини та керівників територіаль-
них громад зголошуватися та по можли-
вості привозити потребуючих допомоги 
односельців. 

Поки що Центр працює щонеділі 
з 10.00, однак за потреби його можна 

відкрити в будь-який час, якщо попере-
дньо договорено. Контактні телефони: 
098 587 16 07 (Василь); 099 226 03 10 
(Мирослава).

Прохання до сільських голів та до 
місцевих священиків збирати потребу-
ючих, телефонувати та приїжджати пані 
Мирослава розмістила на своїй сторін-
ці у мережі Фейсбук. Аби якомога біль-
ше людей дізналися про роботу Центру, 
звернулася до представників засобів 
масової інформації. Можливо читачі га-
зети побачать замітку і скористаються 

шансом покращити своє матеріальне 
становище. 

Серед всього різноманіття добро-
тних речей та засобів гігієни Курт Зімм-
хен особливу увагу звертає на куточок, 
де розміщені засоби реабілітації: ми-
лиці, ходунці, інвалідні візки та навіть 
пересувний санвузол. Оскільки Зіммхе-
ни співпрацюють із шістьма німецьки-
ми лікарнями, то коли у них міняються 
стандарти, вони віддають вживані і но-
ві медичні засоби та обладнання. Від-
так подружжя охоче перевозить його на 
Україну. Зі слів Курта Зіммхена, на При-
карпатті чимало людей, які направду по-
требують таких засобів для реабілітації 
після травм, післяінсультних станів чи 
операційних втручань, а вони просто 
не знають, що тут їх можна отримати в 
безоплатну оренду.

Єдине до чого поки що не звикли 
відвідувачі Центру, розповіли нам Зімм-
хени та Василь Олексюк, це те, що не-
обхідно приходити із підтверджуючим 
особу документом. Аргументують, що 
задіяні в роботі люди ведуть чіткий об-
лік отримувачів допомоги. А фотозвіт, 
який здійснюється в години роботи Цен-

тру, робиться насамперед для того, аби 
німецькі громадяни бачили, що надані 
ними речі направду йдуть потребуючим. 

Знаючи про рівень корупції в на-
шій країні, зізнається К. Зіммхен, його 
німецькі друзі та інші громадяни на-
дають перевагу схемі «з рук в руки». 
Відтак зараз очолювана німцем Кур-
том Зіммхеном громадська організа-
ція «Україна — це Європа» (до речі у 
Німеччині її роботу координує українка 
— авт.) налагодила співпрацю із ново-
утвореним благодійним фондом «Наро-
дам — волю, воля — людині» (уповно-
важеною особою якого є тисменичанка 
Юлія Романчук).

Що би не говорили, а допомога Укра-
їні, в якій третій рік йде неоголошена ві-
йна, це прояв гуманізму та європейської 
інтеграції. «Сьогодні вони допомагають 
нам, бо може прийти час, коли знадо-
биться наша допомога, — переконує пані 
Мирослава. — Ми стараємось допомог-
ти всім, хто цього потребує». 

І при цьому Курт наголошує, що не 

вважає себе волонтером: «Ми просто 
люди, які допомагають. У Німеччині 
волонтер – це людина, що безплатно і 
безприбутково працює для блага інших 
людей, витрачаючи при цьому свій час і 
гроші. В Україні волонтерство часто пе-
ретворюється в бізнес. Ми багато їздимо 
у вільний час, бо Мирослава працює на 
роботі. Буває, намотуємо за день на до-
брочинному маршруті до 150 кілометрів. 
Дуже приємно, що нашу працю оцінили 
(Зіммхени отримали відзнаку «Народний 
волонтер Прикарпаття», а нещодавно ще 
й підписану Президентом України подяку 
за самовіддану працю на благо Украї-
ни та зміцнення дружніх відносин між 
українським та німецьким народами), 
але ми робимо це не заради похвали. 
А задля моментів добра, коли усмішка 
дитини – найбільше щастя, коли ста-
ренька нарешті чує з новим слуховим 
апаратом… Це особливо видно на фо-
тоілюстраціях, які кадр за кадром по-
казують миттєвості людського щастя. 
Тому ми не збираємось зупинятися на 
досягнутому!»

Оксана САКОВСЬКА 

Курт Зіммхен демонструє медичне обладнання

Подяка
Автор книги «У ритмі ігрових баталій» — Лауреат районної премії імені Романа 

Федоріва — Володимир Федорів та вся футбольна громадськість села Братківці щи-
росердечно вдячні Тисменицькій районній раді та її очільнику  п. Роману Крутому за 
повне фінансування видання у кількості п’ятдесят примірників для бібліотек району.

Добрі справи робите, і прості люди Вам обов’язково віддячать сторицею.
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Так в Тисьмениці оповідали
 Продовження. Поч. в № 20

* * *
Кімната, в якій була вимурувана кух-

ня (тепер у будівельних документах «ку-
хонне вогнище»), мала однойменну назву. 
Тут завжди було тепло й смачно пахло. 
Щоби розпалити в кухні (плиті), приготу-
вати сніда́нє (сніданок) й поставити ва-
рити обід, мусили, не зважаючи на пору 
року, вставати раненько. Спочатку гачком 
вигортали попіл, а потім накладали дро-
ва. Найголовніше — не забути відкрити 
шу́бер (заслінку на димоході), бо інакше 
їдкий дим важкими сизими хвилями на-

повнював усю хату. З бічної сторони кухні 
(плити) робили брайтру́ру (духовку). Тут 
випікалися різні пля́цки (солодке печи-
во), мандибу́рчина (картопляна) чи куку-
рудзіна баба, а ще там тримали їжу, щоби 
не вистига́ла (не вихолола). Для теплої 
води ще спеціально вмуровували у кух-
ню коцьо́лок (казанок).

Інколи, після того, як зарізали сви-
ню, на верхній частині кухні (плити) су-
шився свинячий міхур, який дзя́дзьо (ді-
дусь) майже ювелірно надував через 
соломку. Від теплого повітря ця куля 
тихо погойдувалася й лопотіла. Пізніше, 
коли вона вже добре висохла, то става-
ла гарною забавкою для дітей. Ще цей 
міхур був у пригоді для курців — в ньому 
прекрасно зберігався тютюн.

Кухонного на́чиня (начиння) мали 
тоді дуже багато. Варили їсти в горнця́х 
(високих прямих горщиках), горщиках, 
баніка́х (каструлях), ринка́х (низьких ши-
роких каструлях), які були спіжев́і (мід-
ні, чавунні) чи поливані, а смажили на 
пательня́х (сковородах).

Воду для варива приносили з кірни́ці 
(криниці) або по́мпи (колонки) коновкою 

(відром). Вже зранку, для запарювання 
кави чи гербати (чаю), на кухню настав-
ляли чайни́к. Коли закипала вода, то він 
так свистів, що аж підскакувала покриш-
ка (накривка). Вода виливалася з носика 
чайника на гарячу бляху й шипіла. Ма-
лим дітям дуже цікаво було дивитися на 
шиплячі бульбашки, а тому вони крадь-
кома пробували плюнути на розпечену 
бляху. Але бабця, зауваживши такі витів-
ки, страхала їх тим, що язик обсиплять 
прищі. Щоби «відімстити» за такі стра-
хання, тихенько розв’язували ззаду баб-
ці фартушок, і він падав їй на ноги. Тоді 
чулося навздогін малим збиточникам: 
«Басам ваше дрантя!».

Деякі продукти та начиння — сло́їки 
(скляні банки), та́чівку (качалку), моздір́ 
з тлу́чком (ступку з товкачиком), сіка́ч, 
макогін, побія́чку (віничок для збиван-
ня), таси́́ (протвені) й інші форми для 
випікання, ціди́лок (посудину для про-
ціджування), баньки́ (поливані банки, 
в яких носили молоко), ква́рти, зба́нки, 
флішкѝ (пляшки), гладу́нчики (гладущи-
ки) (глечики) — тримали в спеціальній 
кухонній шафі, яка для провітрювання 
мала отвори в дверцях, що нагадували 
своєю формою великі круглі поцятко-
вані очі. На верхній поличці цієї шафи, 
у старій шкіряній «туре́пці», зберігалося 
найцінніше для ґаздині (господині) — 
переп́иси (рецепти). Тут було записано, 
як вдати добрий сальце́сон, як спекти 
чеколядо́вий (шоколадний) чи горіховий 
торт, що треба додати до тіста, аби тіс-
течка через млинок не порозпливали-
ся, як зробити вино з пози́чок (порічок) 
та й багато інших розумних рецептів.

А ще стояв у кухні кре́денс (буфет) 
— головна окраса цієї кімнати. Там збе-
рігалися таре́лі глибокі (глибокі таріл-
ки), плиткі́ (тарілки для других страв), 
таре́льчики (маленькі тарілочки), важ-
кий столовий сервіз з грубого білого 
фаянсу (бабциний весільний подару-
нок), полу́миски, кльо́ші (вази для со-
лодкого), креманки (вазочки для кре-
му), кара́фки (графини), кіліш́ки (чарки), 
шклянки́ (склянки), горнє́та (горнятка — 
кухлики), цукєрніч́ки (цукорнички), кохлі 
(черпаки), лижки́ й виде́льці з альпа́ки 
(ложки й виделки з мельхіору).

Якщо взяти щось із тодішнього ку-
хонного начиння, то це, як правило, були 
майже мистецькі витвори. Як гарно був 
виточений макогін! Бабця забороняла 
внукам його облизувати. Казала, що бу-
деш лисий сам або твоя майбутня дру-

жина чи чоловік. Дзядзьо, напевно, не 
слухався своєї мами й малим облизував 
макогін, бо центр його голови був дуже 
подібний до цього кухонного знаряддя. 
Якось навіть коханий онучок пробував 
порівняти дзядзеву лисину й макогін. 
Після такого порівняння, почухавшись 
у голову, дзядзьо тихенько казав: «Пся 
кров собача».

Казково виглядав і млинок для ка-
ви. Здавалося, що досить покрутити його 
ручку — й з дерев’яної хатки посиплять-
ся різні дарунки. Бронзовий моздір ні-
би співав після кожного удару в нього 
тлучком. Навіть сама кухня (плита) ви-
глядала особливо. Край бляхи, дверці 
брайтру́ри виблискували бронзовими 
кульками, глиняні горнці й горщики ди-
вували око корунко́вим (ажурним) пле-
тінням із дроту. Так само можна ска-
зати й про кухонні меблі. Це не були, 
як тепер, звичайні скриньки із тирсо-
плити, на яких гарчить пластмасовий 
кухонний комбайн, а вироби. Бамбе́тлі 
(дерев’яні лавки-ліжка) й лавки з викру-
тасами, креден́си з різьбленими дверця-
ми й кольоровим шклом (склом), столи 
з ніжками різної форми, крісла (стільці) 
з гнутими спинками — все це прикраша-
ло тодішню кухню. Можна собі тільки 
уявити, скільки ж то було тоді різних 
майстрів. Гу́рма! (дуже багато).

* * *
А які різні смачні запахи, від яких 

аж крутило в носі й починала точитися 
слина, наповнювали кухню! На щодень 
варили зу́пи (супи). У неділю міщани на 
обід обов’язково смакували ро́солом 
(юшкою) з курки й волового (яловичо-
го) м’яса з якнайтоншим тістом (локши-

ною) і голубцями, до яких давали багато 
тлустої (жирної) почере́вини, а рільни-
ки — борщем і пирогами (варениками). 
До мандибу́рки (картоплі), яка мала ще 
кілька назв — барабо́ля, бу́льба, смажи-
ли кармана́длі (відбивні) чи шницлі (кот-

лети), або робили сос (м’ясний соус),  
ґля́сік (поливку).

З картоплі завжди можна було при-
готувати дуже багато смачних страв. З 
тертої бульби смажили те́рчники (тер-
ченики, пляцки) (деруни), в брайтрурі 
пекли картопляну бабу з цибулькою й 
шкварками. З вареної та тертої сирої 
картоплі робили кне́длі (книдлі), а з ва-
реної — палю́шки (ліниві вареники) та 
пироги (вареники).

А якою смачною була свиняча 
ки́шка, начинена тертою картоплею й 
запечена в брайтрурі! Свинячий котнє́к 
(кутнєк) (шлунок) начиняли лівером й 
головою, варили, а потім клали під прес і 
виходив сальцесон, з м’ясного фаршу пе-
кли за́яць (хлібець), а з тонких кишок, що 
так ніжно називалися струнєнки́ (стру-
ни), робили ковбаси й кров’янку. Десер-
том слугувала кукурудзяна баба з че-
решнями чи труска́вками (полуницями).

Свята не були святами, якщо на стіл 
не подавали гижки́ (холодець). Це все 
присмачувалося цвіќлями (тертими ва-
реними бурячками з хріном), мізе́рією 
(салатом) з огірків. Для малих, а також і 
старих (бо теж мали проблеми з зубами) 
варили ґри́сік (манну кашу), а з кукуру-
дзяної муки — куле́шу й чир. До легких 
страв ще можна віднести за́терку (зваре-
не тісто, яке дуже круто місили, а потім 
терли на тертці). Запити таку багату їжу 
можна було квасни́м (кислим) молоком, 
ко́мпотом, герба́тою, лімо́ном, а як вже 
хтось не міг «дати сі на стрим́анє» (не міг 
втриматись) і сильно об’їдався, то мусив 
колотити собі воду з по́ташом (содою) і 
оцтом. На свята чи в неділю пекли со-
лодке. Це був або простий пля́цок (пи-
ріг) — медівник, цвіб́ах (цвібак) (бісквіт), 
або — з кількох перемащених (перекла-
дених) мас́ою (кремом) бля́тів (коржів). 
З тоненького цвібаху скручували рол́ьку 
(рулет) й перемащували кремом.

Частенько в неділю пекли лєґумі́ну з 
родзинками або яблуками. Приготувати 
її було нескладно. 150 грамів рижу (рису) 
запарювали гарячою водою і давали один 
раз закипіти. Промивали рис холодною 
водою, заливали 0,5 л киплячого моло-
ка, додавали ложку масла й варили до 
готовності. Зварений рис охолоджували 
в мисці. Додавали туди цукор за смаком, 
два жовтки, 50 г родзинок, півложечки 
цинáмону (кориці), перемішували, а на 
кінець вливали піну з двох яєць. Ще раз 
перемішували, викладали у змащену фор-
му й пекли півгодини. Так само можна 
було приготувати лєґуміну, замінивши 
родзинки на яблука.

Різдво не обходилося без пампуш́ків 
(пончиків) з комфіту́рами (конфітурами) 

(джемом) всередині. А скільки ще ви-
пікали різних дрібних тістечок, то вже 
й не перелічити. Усі витвори кухарської 
майстерності, які потребували прохоло-
ди, переховували у спіжар́ці (комірчині). 
Тут же стояло у бутлях різної величини 
й вино з позичок (порічок), яке вже від-
ферментувало (відбродило). Майже біля 
кожної хати завжди росло кілька кущів 
білих чи червоних позичок, а тому часто 
робили з них вино. На три літри пози-
чок готували сироп з півтори літри во-
ди й одного кілограма цукру. Коли роз-
чинявся весь цукор, і сироп вихолоняв, 
ним заливали позички й герметично за-
кривали бутлю, вивівши рурку (трубку) 
у склянку з водою.

Потріскування дров у кухні, смачні 
запахи, пихкання кулеші в баняку, лагід-
не тепло й муркотіння десь на звиш́ках 
розмореного лінивого кота, а ще можли-
вість прислухатися до розмови дзя́дзя 
(дідуся) з його ровесниками, сидячи в 
куточку і малюючи хімічним олуфком 
(олівцем) на білій побічниці (спинці) ліж-
ка якихось чудернацьких звірів й тихень-
ко посміюватись із їхніх дивних слів. 
А говорили вони про часи Франца-Йо-
сифа, про ринські, корони, злоті. Трохи 
молодші дзядзеві колєґи кепкували зі 
старших та й казали: «Ая-ая (так, так). 
За Австрії й глина була ліпша». Але це, 
напевно, відповідало дійсності. Адже 
австрійська цегла й по сьогоднішній 
день зберегла свою міцність.

 Далі буде

Лілія ЛИШЕГА, директор 
Музею історії 

міста Тисмениці

Теодор Белей – громадський діяч міжвоєнної Тисмениці
В історії так буває, що ім’я якогось історичного діяча ніби випадає з «обойми» 
минулого, і про нього на деякий час забувають; але проходить час, і колись 
несправедливо забута постать знову стає відомою. Правдоподібно, серед 
нинішніх тисменичан мало хто знає про адвоката Теодора Белея, який був 
активним громадським діячем у Тисмениці 1930-х років і користувався не-
абияким авторитетом. Про нього, а також його дружину Лідію неодноразово 
згадано в книзі Ігоря Андрухіва та Степана Гаврилюка «Тисмениця» в розділі 
«Тисмениця у міжвоєнну добу». Проте відомостей про них є небагато, Белеї 
не мали родинного коріння та нащадків у Тисмениці… Нам вдалося зібрати 
деяку інформацію про Теодора та Лідію Белеїв.

Теодор Белей, син Степана, народив-
ся у Войнилові біля Калуша. Навчався 
у Станіславській українській гімназії, 
яку закінчив у 1913 році. Пізніше брав 
участь у визвольних змаганнях, був під-
хорунжим УСС п’ятої сотні Сеня Горука, 
а відтак поручником УГА. Де здобув ви-
щу освіту — невідомо, але мав юридич-
ну практику в місті Тисмениця, засну-
вавши тут свою адвокатську контору. 
У львівській газеті «Діло» за 10 червня 
1931 р. він подав з цього приводу таке 
оголошення: «Адвокат д-р Теодор Белей 
з днем 9 червня 1931 р. відчинив адво-
катську канцелярію в Тисьменици і веде 
її в домі церковного Брацтва (в ринку)» 
(правопис збережено – І.Д.).

З цього часу і почалася його актив-
на громадська діяльність. Як зафіксо-
вано в історії Тисмениці: «Важливу роль 
в організації культурного життя чита-

лень «Просвіти» відігравав і виділ філії 
(осідок знаходився на площі Ринок, 68), 
який у 1936-1937 рр. очолював відомий 
і шанований в місті адвокат д-р Теодор 
Белей. Саме з його ініціативи виникла 
ідея створити свій власний часопис «В 
просвітні ряди», перший номер якого 
вийшов на зібрані добровільно пожертви 
8 грудня 1936 року – у день народжен-
ня «Просвіти»».

Важливу роль відігравав у Тисме-
ниці також осередок протиалкогольно-
го товариства «Відродження», який від-
новив свою роботу 21 січня 1932 року. 
Повітовий осередок цього товариства 
знаходився в Отинії, до нього входило 9 
кружків – з Милування, Марківців, Гри-
нівців, Вікнян, Петрилова. Нижнева, Бра-
тишева, Підпечер і Тисмениці. Всього в 
повітовому Товаристві станом на 1933 
р. дійсними членами була 301 особа. В 

Тисмениці кружок «Відродження» три 
роки очолював адвокат д-р Белей, а з 
1935 р. – Тарас Піщак. Незмінним се-
кретарем товариства була Ганна (Нуся) 
Скородинська, професійна художниця, 
яка закінчила малярські курси у Відні.

У першій половині 30-их років у Тис-
мениці виникає осередок Організації 
українських націоналістів. Його теж очо-
лює досвідчений Т. Белей. Хоча члени 
організації працювали підпільно, все ж 
про їхню діяльність стало відомо поліції. 
Найбільш активні з них не раз зазнава-
ли переслідувань і арештів.

Теодор Белей був одружений із Лі-
дією Паньчак зі Станиславова. Її мати 
Тереза була активісткою жіночого руху, 
входила спочатку до «Товариства русь-
ких женщин», а пізніше – «Союзу укра-
їнок». Вона мала шість дочок і одного 
сина Олександра (про батька цього ве-
ликого сімейства інформації жодної не 
вдалось відшукати). Коли чоловік очо-
лював у Тисмениці різні просвітницькі 
організації, його дружина Лідія керувала 
місцевим осередком «Союзу українок». 
Він з’явився у містечку з її ініціативи 17 
вересня 1931 року. А вже 11 жовтня того 
ж року була утворена філія «Союзу укра-
їнок», до якої ввійшли кружки з сіл, що 
входили до складу Тисменицького судо-
во-податкового округу. Її головою також 

стала Лідія Белей. Під її керівництвом 
«Союз українок» ставив собі за мету — 
участь і працю українських жінок у на-
родному, суспільному та економічному 
житті. Станом на 2 листопада 1933 року 
осередок налічував більше п’ятдесяти 
учасниць. Філію СУ в Тисмениці Л. Бе-
лей очолювала до лютого 1939 року.

Відомо, що під час Другої світової 
війни Лідія Белей емігрувала разом з 
дітьми Іриною і Богданом до Чикаго. 
А наприкінці 30-их років ХХ століття 
вони мешкали у Станиславові, прав-
доподібно, на вулиці Кошаровій (тепер 
вул. Олеся Гончара, що навпроти об-
ласного «білого дому», з’єднує вулиці 
Грушевського та Франка). У виданій 
недавно українською книзі спогадів 
польського публіциста Тадеуша Оль-
шанського читаємо: «Кошаровою  я 
ходив до школи й зі школи додому 
за польських і радянських часів, коли 
ми проживали на вулиці Камінського 
(тепер вул. І.Франка)... Вулиця вела 
вздовж казарм 48-го полку піхоти й 
власне тому так називалася. З другого 
боку, за дротяною сіткою був сад і го-
род пана Теодора Белея. До вторгнен-
ня совітів там були кольорові клумби 
квітів, грядки помідорів, кавунів і всі-
ляких овочів, ну, і, звичайно, теплиці, 
що виблискували чистотою. До пана 

Белея всі ходили по квіти, полуниці, 
зелень...»

Невідомо достеменно, чи в спогаді 
йдеться саме про тисменицького ад-
воката Т. Белея. Можемо висловити 
припущення, що за городом і садом до-
глядала Тереза Паньчак зі своїми до-
чками. Але відомо, що з 1937-го Теодор 
Белей був адвокатом у Станиславові. 
Можливо, згорнути справи у Тисмени-
ці його спонукало те, що польська по-
ліція встановила причетність Т. Белея 
до ОУН, осередок якої він очолював у 
Тисмениці.

Вочевидь, за першої більшовиць-
кої окупації адвокат Белей уникнув пе-
реслідувань. Відомо: коли на початку 
вересня 1941 року в Станиславові був 
створений Український окружний комі-
тет на чолі з Миколою Лепким, Теодор 
Белей став його активним членом. Є 
відомості, що пізніше він перебував у 
Львові, а згодом звідти емігрував до 
США в Чикаго, де його чекала дружи-
на з дітьми. Там Т. Белей помер у 60-х 
роках ХХ ст. Сподіваємось, біографічні 
дані можна буде уточнити, якщо відгук-
неться хтось із його нащадків. А, може, 
про нього ще пам’ятають у Войнилові 
чи у Тисмениці?

Іван ДРАБЧУК, історик-краєзнавець

Пательня для смаження кави в зернах

ДзиЃарок, жилізко, лямпа

Мисник
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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:

ЩЕРБАНЮКА Тараса Миронови-
ча, 24.05.1978 р. н., начальника Тис-
меницького відділу поліції Головного 
управління Національної поліції Укра-
їни в області;

БОЙЧУКА Михайла Васильовича, 
27.05.1956 р. н., директора ПП «Бойчук-М»;

БАЖАЛУК Наталію Михайлівну, 
27.05.1986 р. н.,  начальника архівно-
го відділу районної державної адмі-
ністрації;

БІЛЕЦЬКОГО Мирослава Семено-
вича, 29.05.1962 р. н., директора ТзОВ 
«Інтербур ЛТД», голову спостережної 
ради ПАТ «Поберезький завод пресо-
вих агрегатів»;

ЛІТАРЕНКА Леоніда Юрійовича, 
29.05.1980 р. н., консультанта відділу 
організаційно-правової роботи вико-
навчого апарату районної ради;

КРУТУ Надію Степанівну, 30.05.1971 
р. н., директора Стебницької ЗОШ І-ІІ ст.;

СМАХТІНА Юрія Полікарпови-
ча, 30.05.1941 р. н., директора ТОВ 
«Івано-Франківський шиноремонт-
ний завод»;

СОКОЛЮК Наталію Богданівну, 
31.05.1976 р. н., депутата районної 
ради;

ПРИСЯЖНЮК Галину Гаврилівну, 
1.06.1965 р. н., директора Одаївської 
ЗОШ І-ІІ ст.;

СТЕФАНЮК Мар’яну Володимирів-
ну, 1.06.1979 р. н., начальника відділу 
бухгалтерського обліку апарату район-
ної державної адміністрації;

МЕЛЬНИК  Ірину  Петрівну , 
2.06.1965 р. н., директора Тисменицької 
централізованої бібліотечної системи;

ПОПАДИНЕЦЬ Наталію Іванівну, 
2.06.1969 р. н., завідувача районно-
го методичного кабінету відділу осві-
ти районної державної адміністрації.

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!

Вітаємо!
Єзупільська селищна рада, керівники організацій 

та установ селища Єзупіль щиро вітають 
із ювілеєм місцевого мецената, підприємця, 

депутата районної ради двох  попередніх скликань 
Мирослава Семеновича 

БІЛЕЦЬКОГО.
Щиро бажаємо Вам, Мирославе Семеновичу, міц-

ного здоров’я, успіхів у всіх задумах та починаннях. 
Нехай кожен день Вашого життя приносить Вам за-
доволення від реалізації планів, а у родинному колі 
панують злагода, любов та спокій.

Бог схотів, щоб в гарну днину народились Ви на світ:
Ніжні пахощі жасмину, птаство, зелень, буйний цвіт…
І такий же Ви душею, молодий, 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!
Свої Дні народження відзначають цими днями

соціальний працівник відділення денного перебування
Оксана Володимирівна БАБАЛА,

молодша медична сестра з догляду за хворими Черніївського відді-
лення стаціонарного догляду для постійного проживання

Оксана Миколаївна КРАВЕЦЬ,
а також соціальний робітник відділення соціальної допомоги вдома

Оксана Володимирівна ПІРУГ
та лікар Черніївського відділення стаціонарного догляду 

для постійного проживання
Галина Семенівна ЛАПКА.

Колектив Територіального центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних послуг) Тисменицького району щи-
ро вітає їх зі святами і бажає щастя, любові, успіхів, достатків, 
здоров’я та довголіття.

Хай у душі цвіте весна та небо буде ясним.
І щоб життя у вас було щасливим та прекрасним,
А в серці вашому завжди горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день здійсняться всі бажання!

Офіційно

У Підпечерах випадок зі сказом
Ветеринари знову б’ють на сполох: причиною став випадок, який днями тра-
пився у с. Підпечери. Щур вкусив мешканця села. Як показав аналіз, твари-
на була хворою на сказ.

Потерпілому призначено курс ліку-
вання антирабічними препаратами. Як 
вирішили на засіданні Державної над-
звичайної протиепізоотичної комісії при 
районній державній адміністрації, яке 19 
травня провів перший заступник голови 
Тисменицької районної державної адмі-
ністрації Володимир Заник, Підпечери та 
частину Підлужжя з прилеглими терито-
ріями оголошено неблагополучними зі 
сказу тварин. Відповідно тут накладені 
карантинні обмеження.

Слід знати, що при укусах домаш-
німи тваринами, для встановлення 
за ними ветеринарного спостережен-
ня, слід з’ясувати прізвище та адресу 
власника тварини. Собаку чи кішку не 

вбивати, а по можливості, доставити 
у ветлікарню.

При укусі чи ослиненні дикими тва-
ринами необхідно якомога швидше звер-
нутися до лікаря і пройти повний курс 
щеплення. Попередньо рану промити 
протічною водою з милом, накласти 
асептичну пов’язку.

Єдиний спосіб порятунку — своє-
часна вакцинація, яка захистить від за-
хворювання та врятує життя.

Управління Держпродспоживслужби 
в Тисменицькому районі,

Г. БРУДНА, провідний лікар 
Тисменицької районної державної 

лікарні ветеринарної медицини

Педагогічний колектив Рошнів-
ського НВК сумує з приводу смерті 
вчителя початкових класів 

Софії Федорівни Гаврилюк
та висловлює щирі співчуття ро-
дині покійної. Нехай наші співчут-
тя полегшать біль втрати дорогої 
людини.

Заява про наміри
Інвестор (замовник): Івано-Франківське обласне управ-

ління водних ресурсів.
Місце розташування майданчика будівництва: с. Побе-

режжя Тисменицького району Івано-Франківської області.
Технічні і технологічні дані: проектом передбачено роз-

чистити русло р. Вовчинець на довжині  2446 м п.  Провести 
ремонт гідротехнічних споруд — 5 шт. 

Соціально-економічна необхідність проектованої ді-
яльності:  поліпшити пропускну здатність русла р. Вовчи-
нець, провести реконструкцію дамби, довести  насипи  дамб 
до проектних  параметрів.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності: 
у проекті будуть враховувати екологічні, санітарно-гігієніч-

ні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження 
згідно з чинними нормативними документами.

Відходи виробництва і можливість їх повторного ви-
користання, утилізації, знешкодження чи безпечного по-
ховання: відходи будівельних робіт — відсутні; побутові від-
ходи – вивезення у спеціально відведені місця.

Обсяг виконання ОВНС: відповідно до вимог ДБН.А.2.2-1-2003.
Участь громадськості: з матеріалами проекту і ОВНС 

можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою: м. 
Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23-А, Івано-Франківське 
обласне управління водних ресурсів. Начальник – Михай-
люк Роман Йосипович.  

Тел./факс:  52-31-51, e-mail: voda@ if.ukrtel.net  

Єзупільська селищна рада, комітет церкви св.Миколая, учасники хорового 
колективу та працівники Народного дому селища Єзупіль глибоко сумують з 
приводу смерті колишнього працівника культури, художнього керівника хору 
селища, жителя Єзуполя  

Михайла Володимировича Парипи
і висловлюють слова співчуття рідним та близьким покійного.

Його вагомий внесок в розвиток культури селища Єзупіль залишиться у 
нашій пам’яті, а пам’ять про нього – у наших серцях.

Шановні учні, учителі, батьки!
Щиро вітаємо вас зі святом Останнього дзвоника та завершенням навчального року!
Останній дзвоник сповіщає про омріяний прихід літніх канікул. Шкільний марафон 

тривалістю в навчальний рік із уроками, домашніми завданнями та контрольними ро-
ботами завершено. Попереду в учнів – час відпочинку. Тож проведіть його змістовно, 
активно, весело і цікаво, щоб з новими силами розпочати навчання у вересні.

Хвилюючі почуття переповнюють сьогодні випускників, для яких рік був надзви-
чайно важливим, вирішальним і відповідальним. Бажаємо кожному із вас, шановні 
одинадцятикласники, успішно скласти ЗНО, здобути бажану професію, реалізувати усі 
свої життєві плани і задуми. Досягаючи значних результатів в особистому і професій-
ному житті, не забувайте своїх батьків, шкільних друзів, наставників-учителів, рідний 
край. Впевнено та гордо прославляйте Тисмениччину і Україну у європейській спіль-
ноті добрими справами і вагомими здобутками. Особливим є цей день і для батьків, 
дідусів та бабусь! Цінуйте їхню турботу та підтримку. Пам’ятайте, що вони є вашою на-
дійною опорою в житті. 

Щиро вітаємо та висловлюємо подяку освітянам Тисмениччини. Ваша професійна 
майстерність, любов до дітей та віра у них є запорукою розвитку району. 

Переконані, що спільними зусиллями ми і надалі плекатимемо сучасне й майбут-
нє нашого краю – дітей та учнівську молодь, які розбудовуватимуть Україну та гідно 
представлятимуть її у світі.

Зі святом вас! Миру, добра та гарного настрою!
Шановні працівники хімічної галузі району!

Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем хіміка, яке щорічно відзначаємо 
в останню неділю травня.

Хімію нерідко називають індустрією для всіх, і в цьому немає перебільшення. Адже 
важко знайти таку сферу, де не застосовували б її продукцію, — від потужних виробництв 
і земельних угідь до повсякденних потреб людей.

Професіоналізм та високий інтелектуальний рівень працівників підприємств хіміч-
ної галузі у районі, досвід перебування на ринку, працьовитість, бажання модернізувати 
та вдосконалювати виробництво переконують, що, незважаючи на труднощі часу, по-
тенціал наших хіміків буде збережено, їх продукція продовжуватиме знаходити свого 
споживача як на українському, так і на закордонних ринках.

Бажаємо вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, достатку і злагоди у кож-
ному домі, нових трудових звершень у праці на благо України.

Шановні жителі району!
У перший день літа ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Це особли-

ва нагода звернути увагу суспільства на велику відповідальність за долю наших най-
менших громадян, адже кожна дитина має право на щасливе і повноцінне дитинство.

Дбати про всебічний розвиток інтересів та здібностей української юні, забезпечити 
їй належний рівень виховання і дотримання прав – обов’язок родини, школи, органів 
влади та громадськості. Особливої уваги та турботи потребують дітки, які залишилися 
без основної опори та підтримки – сім’ї: діти-сироти та позбавлені батьківського піклу-
вання. Тож закликаємо щодня зігрівати теплом і любов’ю кожне дитяче серце, оберіга-
ти від гіркоти розчарувань, дарувати щирість своєї душі.

Голова районної державної адміністрації      Голова районної ради
     Іван СЕМАНЮК                   Роман КРУТИЙ

До відома землевласників, 
землекористувачів земельних ділянок

Із запровадженням із 2013 року автоматизо-
ваної системи Державного земельного кадастру 
(далі — ДЗК) — Національної кадастрової системи 
— кожен власник, землекористувач земельної ді-
лянки має змогу за допомогою порталу «Публіч-
на кадастрова карта України» (map.dazru.gov.ua/
kadastrova-karta) перевірити, чи внесено його зе-
мельну ділянку до кадастрової системи та наскіль-
ки правильними і достовірними є відомості про неї.

Загалом відповідно до ст. 138 Порядку 
ведення ДЗК, помилками у ДЗК є: технічна по-
милка, допущена органом, що здійснює веден-
ня ДЗК; технічна помилка, допущена не з вини 
органу, що здійснює ведення ДЗК (в тому чис-
лі технічна помилка у документах, на підста-
ві яких внесені відомості до ДЗК); допущена 
у відомостях ДЗК внаслідок помилки у доку-
ментації із землеустрою та оцінки земель; до-
пущена у відомостях ДЗК, внесених до нього 
з інших кадастрів та інформаційних систем у 
порядку інформаційної взаємодії; допущена у 
відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК 
відомостей про земельну ділянку, яка не була 
зареєстрована в державному реєстрі земель; 
помилка, допущена у відомостях ДЗК під час 
державної реєстрації земельної ділянки; по-

милка у застосуванні систем координат для 
земельних ділянок, які були зареєстровані до 
1 січня 2013 р. та перенесені до ДЗК.

На сьогодні триває процес наповнення, 
актуалізації та виправлення відомостей про 
земельні ділянки. Цю роботу на місцях викону-
ють кадастрові реєстратори, в т.ч. на території 
Тисменицького району.

Можна виокремити найпоширеніші при-
чини помилок: інформація про ділянку збері-
галася лише в паперовій формі (електронний 
документ відсутній), отже, не завантажена в 
систему (як правило документи, видані до 2004 
р.); відсутній електронний документ (обмінний 
файл), при цьому в технічній документації із зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки 
відсутній каталог координат поворотних точок 
меж земельної ділянки; каталоги координат в 
документації із землеустрою надані в умовній 
або місцевій системі координат, які неможливо 
привести до систем координат, які використо-
вуються системою ДЗК; ділянка перетинається 
з іншою ділянкою і/або її місцезнаходження не 
відповідає фактичному розташуванню.

Коли є сумніви у достовірності даних про 
земельну ділянку або коли інформація про ді-

лянку в Державному земельному кадастрі від-
сутня взагалі, кадастровими реєстраторами 
здійснюються пошуки інформації та перевір-
ка відомостей перед тим, як внести їх до ДЗК. 
Пошуки відповідних матеріалів та документів 
ускладнюються тим, що в переважній більшості 
таких випадків землевпорядні організації, які 
виготовляли технічну документацію, припини-
ли свою діяльність або взагалі відомості про 
виконавця робіт із землеустрою у районних 
відділах Держгеокадастру відсутні.

У разі виявлення помилок, допущених не з 
вини кадастрового реєстратора, зацікавленим осо-
бам направляються повідомлення з рекомендаці-
ями заходів щодо виправлення помилок.

Якщо у вас немає можливості скориста-
тись послугами Публічної кадастрової карти, ви 
можете звернутись до Відділу у Тисменицькому 
районі Головного управління Держгеокадастру 
в Івано-Франківській області.

Додатково інформуємо, що одним із шля-
хів виправлення помилок є виготовлення до-
кументації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок у натурі 
(на місцевості).

Відділ у Тисменицькому районі 
Головного управління 

Держгеокадастру 
в Івано-Франківській області

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного бухгалтера — начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності 
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного професій-

ного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеці-
аліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самовря-
дування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або 
стаж роботи за фахом у бюджетних установах не менше 5 років; вільне 
володіння державною мовою; володіння комп’ютерною технікою, нави-
чки роботи з основними програмами на комп’ютері та роботи з експлу-
атації спеціалізованих програмних комплексів. Особи, які відповідають 
основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, 
подають до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у кон-
курсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановлени-
ми законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи 
місцевого самоврядування та проходження служби; заповнену особову 
картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; 1 фотокартку розміром 
3х4 см; документи про освіту; Декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, перед-

баченою Законом України «Про запобігання корупції»; паспорт грома-
дянина України; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; 
письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних»; військовий квиток (для вій-
ськовослужбовців або військовозобов’язаних); копію трудової книжки. 

Документи від кандидатів приймаються протягом 30 календар-
них днів з дня опублікування цього оголошення. Кандидати, допущені 
до участі у конкурсі, складають іспит на знання Конституції України, За-
конів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших 
законодавчих та нормативно-правових актів з урахуванням специфіки 
функціональних повноважень. Інформація щодо конкретних функціональ-
них обов’язків та умов оплати праці надається конкурсною комісією. 

Заяви приймаються з 26.05. до 24.06.2017 р. за адре-
сою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 32, 2-й поверх, приймаль-
ня, тел.: 2-44-54.
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Сльози і радість слобідських матерів
Одним із найдавніших і найтепліших у травні 

є День матері. Напевно, весняний час не випадко-
во обрали для такого свята. Адже це місяць Пре-
чистої Діви Марії, до якої ще українські козаки та 
князі зверталися за допомогою та заступництвом 
як до небесної Матері. Тож святково і урочисто 
вітали нещодавно своїх матерів учні Слобідської 
школи. Розчулення і сльози на очах, біль у серці 
за синів — захисників України — викликала поста-
новка танцю «Повертайся живим!» у слобідських 
матерів. Ошатна сцена, яскраві костюми, усмішки 
і тепло дитячих сердець зробили це свято неза-
бутнім. На закінчення урочистого дійства з при-
вітальним словом виступив директор школи Во-
лодимир Шарабуряк.

Н. ОПАРІНА, бібліотекар Слобідської ЗОШ І-ІІ ст.

Гарний настрій 
для наших мамусь

Чотирнадцятого травня аматорські 
колективи с. Загвіздя мали добру нагоду 
привітати всіх матерів з їхнім святом. У 
будинку культури відбувся святковий кон-
церт «Мамо, тобі низесенько вклонюсь», 
організаторами якого були директор Бу-
динку культури Ярослав Адамович, художні 
керівники Андрій Сітко та Ірина Соляник. 
Для найдорожчих, найрідніших людей, для 

всіх матерів лунали щирі слова подяки від 
ведучих Анни Мажак та Лесі Кудли. З при-
вітальним словом виступив голова села 
Павло Драганчук. Запальними танцями 
звеселяла гостей свята маленька Софійка 
Яцишин і танцювальний колектив «Світа-
нок». Тематичними піснями тішили Галина 
Гемборис, Каріна Мірі, Андрій Сітко, Леся 
Кудла, Емін Джабраілов, тріо «Любисток», 

дует «Ліра». Аматори дивували артистич-
ністю й талантом.

Після концерту присутні мали змогу 
побачити виставку «Цілую ніжно мате-
ринські руки», яку організували Наталія 
Джус і Оксана Бігун.

У концерті взяли участь і дорослі, 
і діти. Це була добра можливість подя-
кувати найдорожчим людям за те, що 
вони є, що вони з нами, люблять і під-
тримують нас, не зважаючи ні на що. 
Свято подарувало гарний настрій та не-
забутні враження.

Леся КУДЛА, ведуча

Урок мужності 
від учасника бойових дій

«…Честь утратиш – багато утратиш, мужність утратиш – усе утратиш», — та-
кими словами розпочався урок мужності в 1-4 класах Сілецької ЗОШ І-ІІ сту-
пенів, присвячений Дню пам’яті та примирення і 72-й річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні. На нього були запрошені батьки, вчителі, 
учасники бойових дій на сході України.

Діти з цікавістю поринули в недалеку 
історію боротьби і сучасне тривожне життя 
незалежної миролюбної України. Мужня 
людина. Яка вона? За яких обставин лю-
дина може виявити мужність? Над цими 
питаннями роздумували маленькі школярі.

Із великим захопленням і цікавіс-
тю слухали розповідь учасника бойових 
дій, старшого сержанта Романа Владики 
про мужність українських воїнів, вірних 
Присязі українському народу, готових 
віддати життя за мир і спокій в Укра-
їні. Про подвиги артилеристів школярі 
дізналися із документального фільму 
«44-а артбригада». Діти побачили ре-

альне життя бійців-артилеристів, їхній 
побут, підготовку до бойових дій.

Під час літературної хвилинки звуча-
ли слова болю втрати, молитви-прохання 
до Бога, щоб зберіг усім життя, щоб діти 
вже більше не чули пострілів війни. А та-
кож слова подяки мужнім захисникам.

Роман Владика зачитав свій вірш 
«Вставаймо, браття, в бій ідем!»:

Новий день, дав Бог, новий день!
Вставаймо, браття, в бій ідем!

Летять снаряди, Гради б’ють по нас,
Стріляє «варвар» в цей ранковий час.
Новий день… І знову йдуть бої
За рідну неньку — мирну Україну.
І гинуть хлопці світлі, молоді —
Славні герої нашої країни.
Настане той день. Закінчиться війна.
Прийде перемога — наша правда одна.
Гордитися будуть батьки й діточки,
Вперед, мій брате, йдемо до мети!
Батьки, директор школи Любов 

Гнатковська щиро дякували вчителям 
початкових класів: О. Крам, Н. Владиці, 
М. Слаб’як, З. Кнігніцькій за проведену 
цікаву зустріч з мужніми людьми.

Надія ВЛАДИКА, вчитель початкових 
класів Сілецької ЗОШ

Духовна година у Братківцях
Урочисто щороку у Братківцях свят-

кують День матер — Божої і кожного з 
нас. Мами та їхні діти були не тільки гля-
дачами, але й учасниками урочистостей і 
цього року. Година духовної краси стала 
дарунком, наповнила присутніх почуттям 
любові, милосердя, чуйності і доброти. 
Зворушила вона молодь, сльози розчу-
лення викликала в дорослих. Адже з уст 
дітей щиро звучали Божі заповіді, в їх 
виконанні поставали перед глядачами 
біблійні сцени. Учасниками святкового 

дійства стали юні братківчани: Аліна 
Іваненко, Юліана Федорів, Арсен Васи-
лишин, Вероніка Бойчук, Анна Мойсюк, 
Андріана Лугова, Максим Назар, Наталія 
Андрусяк, Юлія Пастеж, Надія Данилів, 
Юрій Кіндрат, Віктор Олексюк, Микола 
Дем’янюк, Андрій Варишка, Наталія Фе-
дорів, Ольга Бабич, Вікторія Андрусяк, 
Надія Федорів, Діана Винник, Оксана 
Мельничук, Ольга Белей, Христина Фе-
дорів, Денис Логин, Наталія Баворов-
ська, Мар‘яна Василюк, Надія Процюк, 
Юлія Олексюк, Христина Костів, Вікто-
рія Сисак, Юлія Белей, Катерина Тугай, 
Ольга Микитюк, Діана Микитюк, Вла-
дислав Іванчук, Леся Мельник, Роман 
Кричук. Як завжди задоволення при-
ніс виступ хору «Братчина» під керівни-
цтвом В. Яковишина. Звучали пісні про 
маму у виконанні жіночого вокального 
ансамблю та учнів школи під керівни-
цтвом М. Бідочко. Проникливими були 
слова організаторки свята, вчительки 
християнської етики Марії Федорів та 
ведучих заходу Богдани Кіндрат і Ан-
ни-Христини Андрусяк.

Оксана ЛУЧАК, 
завідуюча бібліотекою с. Братківці

Простіть, мамо!
Дорогій матусі Ганні Паньківні БОДНАР присвячується.

Десь летіли лелеки...
Може, з рідного дому,
Із батьківського дому 
Нам вітання несли...
І згубили лелеки 
У високому леті 
Невеселе і тужне,
Як чекання: «Курли».

...Там, в батьківському домі 
Квітом вбралися вишні,
Там, в батьківському домі 
Нас чекаєте Ви...
І не знаєте, рідна,
Як садок білосніжний – 
Свої вишні розквітлі 
Для дітей вберегти...

Вже вкотре біля хати 
У надіях стояли,
З чужих весен чекали ... 
Своїх блудних дітей...

І як вміли, не знати,
Довго так вберігати 
Свою весну маленьку 
Із розквітлих вишень...

То нічого, матусю,
Що пов’яли вже квіти, 

То нічого, матусю,
Що садок Ваш одцвів,
Бо давно вже, повірте, 
В моїм серці розквітли 
Білі квіти розквітли 
Вже від ваших листів...

***
Я принесла вам свої рани, 
Забула квіти...
Простіть, мамо!
Біля вас мені менше стане 
Боліти...
Спасибі, мамо!
Я сказала слова нестримані, 
Забула... добрі.
Простіть, мамо!
За всі дні, коли не приходила,.. 
ПРОСТІТЬ, мамо...

***
Тополиний пух на долоні... 
Комусь вітер в литаври дзвонить, 
Упивається співом весна.
А рокам вороття нема...
Тополиний пух на долонях,
А на ваших, матусю, скронях 
Засріблилась, як пух, сивина... 
Бо рокам вороття нема...

Галина ТАТАРИН, 
учитель с. Вільшаниця
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Заворожує піснею «Melos»
«Melos» — це народний театр пісні Івано-Франківського коледжу Львівського 
національного аграрного університету, йому присвоєно почесне звання «На-
родний художній колектив». У «Melos» (художні керівники Любов Вінтонів, 
Андрій Мачишин, хореограф Михайло Мочернюк) входять вокальні жіночий 
і чоловічий ансамблі.

Минулої неділі, 21 травня, в сільсько-
му клубі Колодіївки відбувся концерт за 
участю цих ансамблів. Разом зі студента-
ми, аматорами художньої самодіяльності, 
приїхали і викладачі коледжу, тож всі при-
сутні мали ще й можливість почути цікаву 
розповідь про навчальний заклад, адже 
для молоді настає відповідальна пора і 
час прийняття важливого рішення: куди 
піти далі вчитися, на користь якої фахової 
освіти зробити свій вибір.

Івано-Франківський коледж ЛНАУ — 
один з провідних навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації на Прикарпатті, 
який готує висококваліфікованих спе-
ціалістів для народного господарства, є 
відомим науково-методичним центром 
агропромислового комплексу нашого ре-
гіону. В ньому діють чотири відділення: 
технологічне, економічне, юридичне та 
заочне. Коледж забезпечує високий рі-
вень профільної підготовки, тут потуж-

ний викладацький колектив, вся мате-
ріально-технічна база: спеціалізовані 
аудиторії, комп’ютерні класи, спортив-
ний комплекс, гуртожиток, бібліотека 
з читальним залом, їдальня, актовий 
зал. Студенти коледжу мають можли-
вість проходити практику на колекцій-
но-дослідному полі, в агрохолдингах, 
органах юстиції, установах і підприєм-
ствах області. Налагоджені тісні зв’язки 
з країнами Європи і студенти проходять 
стажування в Німеччині, Нідерландах, 
Великобританії, Словаччині, Польщі.

«Нам дуже приємно бути у вашому 
селі, — говорила заступник директора з 
виховної роботи Мирослава Маланчук, — 
оскільки вже багато років нас пов’язує 
тісна співпраця, чимало молодих людей 
з Колодіївки успішно навчаються в ко-
леджі, стають згодом висококваліфі-
кованими спеціалістами, а найкращою 
характеристикою навчального закладу 
є успіхи його вихованців».

Щиро привітав своїх односельчан 
завідувач технологічного відділення, 
кандидат сільськогосподарських на-
ук Віктор Вихованець, підкресливши, 
що Івано-Франківський коледж ЛНАУ 
постійно націлений у будучність, адже 
головна мета його — постійне зростан-
ня якості знань та рівня професійних 
компетенцій своїх випускників. Також 
М. Маланчук і В. Вихованець виконали 

приємне доручення директора навчаль-
ного закладу, заслуженого працівника 
сільського господарства України Богда-
на Костюка — вручили Подяку за тісну 
співпрацю сільському голові Колодіївки 
Юрієві Веркальцю, директору Колодіїв-
ської ЗОШ І-ІІ ст. Ользі Сметанюк, керів-
нику хору церкви Архістратига Михаїла 
Ігореві Сукенику, голові батьківського 
комітету коледжу Василеві Фіцаку, де-
путату Тисменицької районної ради Га-
лині Бриндзей.

Найтепліший відгук присутніх 
отримав, власне, концерт, який під-
готували для колодіївчан учасники 
народного театру пісні «Melos». Перед 
вдячними глядачами виступали жіно-
чий і чоловічий ансамблі, переможець 
всеукраїнських та обласних конкур-
сів Микола Соловій, солістка Галина 
Слободян, Галина Кащишин. Лунали 

веселі жарти, студенти як справжні 
митці, чарували глядачів.

Рідне слово, народна пісня — то 
невід’ємна частка нашої історії, і має 
вона особливу магічну силу, бо в ній — 
першовитоки нашої духовності. Чимало 
пісень, присвячених матері, батьківсько-
му дому, рідній землі, пісень про кохання 
прозвучало цього вихідного дня у сіль-
ському клубі Колодіївки. Приїжджайте 
знову до нас, — запрошували студентів 
вдячні колодіївчани. Від імені всіх при-
сутніх сільський голова Юрій Веркалець 
щиро подякував за організацію такого 
чудового концерту, висловив впевне-
ність і надію в тому, що добра слава 
про народний театр пісні «Melos» Іва-
но-Франківського аграрного коледжу 
буде продовжуватись і надалі.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙЧоловічий і жіночий ансамблі народного театру «Melos» 

Подяку сільському голові с. Колодіївка Юрію Веркальцю 
вручають Віктор Вихованець і Мирослава Маланчук 

Співає Микола Соловій 

В орнаментах і барвах 
– вся країна

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
А далі всі вихованці школи були залучені у святковий танцювальний флеш-

моб. Учні початкових класів виконали його під мелодію пісні «Я можу все»; для 
танцювальних рухів школярів 5-9 класів якнайкраще підійшла пісня «Сонце нам 
сяє». Витанцьовували діти з синьо-жовтими стрічками в руках. А родзинкою свята 
став «живий» герб України – Тризуб, стоячи в якому діти по-особливому патріотич-
но виконали Гімн України, проскандували патріотичні лозунги.

Свято вийшло самобутнім і самодостатнім. Свято вдалося! Всі виходили зі 
школи усміхнені, з піднесеним настроєм, адже у вишиванках закодовано багато 
символів сили, добробуту, краси та оберегів. Переконані, що наші учні не розгу-
блять мистецтва вишивання, не забудуть власної національної культури і переда-
дуть це живе іскристе диво наступним поколінням. 

Тамара БУРКО, заступник директора Підлузької ЗОШ

Живий тризуб України

Український рушник — наш оберіг

Свято з піснями, солодощами й дарунками
«Як тільки вберуться у чарівні білі 

квіти сади невеселі, засвітять дивовиж-
ні свічки каштани, а в повітрі розіллється 
тонкий і ніжний аромат, у бузкових кущах 
заллються піснями невсипучі солов ї̀, а вся 
сім’я випромінюватиме радість і щастя, 
нестримну наснагу до життя, в один з та-
ких величних днів ми відзначаємо свято 
Матері». Такими натхненними словами 
розпочався святковий концерт у Будин-

ку культури с. Угринів Долішній. Святко-
ву атмосферу та чудовий настрій створив 
глядачам дитячий хор початкових класів 
Угринівського НВК під керівництвом Окса-
ни Мандзюк. У виконанні хору пролуна-
ли пісні «Добрий день, матусю Україно», 
«Зірвалася хуртовина». Теплими словами 
привітання звернулися до присутніх парох 
с. Угринів о. Михайло Залеський та секре-
тар сільської ради Марія Токар: «Низький 

уклін вам, рідні матусі! Здоров’я міцного 
з роси і води, нехай ваші ніжні і лагідні 
руки тепло і любов вам дарують завжди. 
Ми дякуєм Богу, що ви у нас є, хай силу й 
здоров’я Господь вам дає».

Своїми виступами потішили гляда-
чів діти: піснями, віршами та хореогра-
фічними композиціями створили неза-
бутню святкову атмосферу. За ініціати-
вою директора школи Світлани Євгейчук 
та заступника директора з виховної ро-
боти Оксани Максимів відбулися висту-
пи родинних колективів села. Наприкін-
ці концерту за багаторічною традицією 
всіх присутніх гостей пригощали соло-
дощами, а представники сільської ради 
від імені сільського голови Мирослава 
Вівчаренка привітали цінними подарун-
ками багатодітних матерів, одиноких 
матерів та матерів воїнів. На завершен-
ня концерту пролунало «Многая літа».

І. ТКАЧЕШАК, 
директор Будинку культури, 

М. ДРУК, завідувач бібліотеки

Свято обдарованої шкільної молоді
Гарного весняного дня, 18 травня, на День вишиванки у 

Підпечерівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів пройшло 
свято вшанування обдарованої шкільної молоді «Золоте зерно».

Це свято у нашій школі традиційне. Уже кілька років по-
спіль ми нагороджуємо кращих учнів у чотирьох номінаціях: 
«Магістри шкільних наук», «Активісти самоврядування», «На-
дія великого спорту» та «Обдарованість і творчість».

Оскільки наша школа вже четвертий рік займає перше 
місце в районі за результатами олімпіад та конкурсів, то пре-
тендентів на нагородження не бракувало, особливо в номіна-
ції «Магістри шкільних наук». Номіновані учні були призерами 
не тільки районних, але й обласних олімпіад: Богдан Герега 
— 11 клас (математика, фізика), Ірина Лисак — 11 клас (хімія), 
Юлія Веляник — 11 клас (економіка), Юлія Дутчак — 11 клас 
(трудове навчання), Анастасія Сливінська — 9 клас (геогра-
фія, історія), Роман Склеповий — 11 клас (інформатика), На-
талія Вітюк — 11 клас (українська мова), Остап Шишко — 11 

клас (правознавство), а учениця 5 класу Катерина Шишко є 
переможцем ІІІ етапу та учасником ІV етапу Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу ім. П. Яцика.

Не поступилася місцем за кількістю переможців і номі-
нація «Надія великого спорту». До нагородження були пред-
ставлені: Мар’ян Івасик, в минулому році — «Спортсмен Тисме-
ниччини», Василь Дутчак, Ігор Веляник, Мар’яна Сливінська, 
Роман Пшепінда, Анастасія Смольнікова, Анастасія Борис, 
Андрій Бойчук, Ігор Івасик, Ольга Сворак.

За активну участь в організації благодійних акцій, твор-
чих заходів та шкільного дозвілля, Дні самоврядування були 
відзначені в номінації «Активісти самоврядування»: голова 
учнівського самоврядування Наталія Вітюк, а також Арсен 
Дмитрук, Ольга Беренда, Андрій Досюк, Оксана Похила, Ві-
талія Веляник, Олександра Маснюк, Уляна Пронюк.

Окрасою свята були виступи солістів Вероніки-Анастасії 
Дудій і Христини Бедрус (номінація «Обдарованість і твор-
чість»), вокального-танцювального ансамблю дівчат (при-
зери в номінації «Активісти самоврядування»), показовий 
виступ тхеквондистів.

Інтригуючим моментом свята стало нагородження в но-
мінації «Учень року — 2017». Ним став учень 11 класу Богдан 
Герега, призер олімпіад, активний учасник в громадському, 
спортивному та культурному житті школи.

Грамоти, солодкі призи, книги були приємним подарун-
ком та заохоченням для номінантів. Яскравим завершенням 
свята став різнобарвний флешмоб українських вишиванок 
учнів та педагогів школи.

Марія ХОМЕНЕЦЬ, заступник директора з виховної роботи
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Футбольна арена
Пропонуємо шанувальникам футболу  результати зі-
граних матчів за участю учасників районного чем-
піонату та першості. Водночас подаємо результати 
футбольних сутичок за участю представників Тис-
мениччини на обласній арені. 

Чемпіонат Тисменицького району. 17-ий тур: «Со-
кіл» Чукалівка — «Дружба» Драгомирчани (юнаки — 5:1; 
дорослі — 0:3); «Сокіл» Підлісся — «Стримба» Липівка 
(2:1; 3:1); ФК «Клубівці» — ФК «Радча»  (8:0; 2:0); «Ураган» 
Черніїв — «Козацький острів» Чорнолізці (2:15; 2:2); «Би-
стриця» Старий Лисець — «Авангард» Загвіздя (5:3; 1:4).

Турнірне становище команд районної першості  
після групового етапу

Юнацькі склади
Група А
№ Команда І В Н П М’ячi Очки
1  «Фортуна»  Березівка 14 12 1 1 58-10 37
2  ФК «Угринів» 14 10 1 3 50-22 31
3  ФК «Марківці» 14 9 2 3 58-19 29
4  «Цегельник» Н. Кривотули 14 8 3 3 43-24 27
5  «Козацький острів-2» Чорн. 14 4 1 9 36-41 13
6  «Колос» Пшеничники 14 4 1 9 30-38 13
7  ФК «Старі Кривотули» 14 3 1 10 20-64 10
8  «Прикарпаття» Підлужжя 14 1 0 13 7-84 3
Група Б
1  «Оболонь» Милування 12 11 0 1 51-3 33
2  «Дністер-Рітас» Побережжя 12 10 1 1 61-9 31
3  ФК «Вільшаниця» 12 6 0 6 17-27 18
4  «Сокіл» Угринів 12 5 2 5 14-25 17
5  ФК «Тязів» 12 3 0 9 18-27 9
6  «Інтербур» Єзупіль 12 3 0 9 9-54 9
7  «Майдан» Майдан 12 2 1 9 11-36 7

Дорослі склади
Група А
№ Команда  І В Н П М’ячi Очки
1 «Козацький острів-2» Чорн. 14 12 1 1 41-8 37
2  ФК «Угринів» 14 11 2 1 44-12 35
3  «Прикарпаття» Підлужжя 14 6 3 5 42-24 21
4  «Цегельник» Н. Кривотули 14 6 3 5 12-19 21
5  «Фортуна» Березівка 13 4 1 8 11-17 13
6  ФК «Старі Кривотули» 14 4 1 9 22-37 13
7  ФК «Марківці» 13 3 2 8 18-40 11
8  «Колос» Пшеничники 14 1 3 10 16-49 6
Група Б
1  «Дністер-Рітас» Побережжя 12 10 0 2 59-12 30
2  «Оболонь» Милування 12 9 2 1 39-14 29
3  «Сокіл» Угринів 12 6 2 4 16-22 20
4  «Інтербур» Єзупіль 12 6 0 6 21-23 18
5  ФК «Тязів» 12 3 2 7 16-16 11
6  ФК «Вільшаниця» 11 3 0 8 13-29 9
7  ФК «Майдан» 11 1 0 10 7-55 3 

Боротьбу за 1-6 місця минулими вихідними продовжи-
ли по три команди з кожної групи, які показали найкращі 
результати, відповідно три наступні у турнірній таблиці 
обидвох груп розігруватимуть 7-12 місця. 

Юнаки. 1 тур: 1-6 місця: «Фортуна» Березівка  — ФК 
«Вільшаниця» — 1:2; ФК «Угринів» — «Дністер-Рітас» Побе-
режжя — 1:1; «Оболонь» Милування — ФК «Марківці» — 5:3. 

7-12 місця: «Цегельник» Нові Кривотули — ФК «Май-
дан» — +:- ; «Інтербур»  Єзупіль — «Козацький острів-2» 
Чорнолізці — 0:17; «Сокіл» Угринів — «Колос» Пшенич-
ники — -: +. 

Дорослі. 1 тур: 1-6 місця: «Дністер-Рітас» Побережжя 
— «Прикарпаття» Підлужжя — 2:1; «Оболонь» Милування 
— «Козацький острів-2» Чорнолізці — 1:1; ФК «Угринів» — 
«Сокіл» Угринів — 2:1. 

7-12 місця: «Цегельник» Нові Кривотули — ФК «Май-
дан» — 9:0; ФК «Вільшаниця» — ФК «Марківці» — 2:2; «Ін-
тербур» Єзупіль — «Фортуна» Березівка  —1:2. 

На обласній арені. І ліга. 21-ий тур: «Вихор» Ямниця 
– «Нафтовик» Долина – 0:7.

ІІ ліга: 21-ий: ФК «Рогатин» – «Сокіл» Павлівка – 6:3; 
«Медик-Лісівник»  Солотвин – «Хутровик» Тисмениця – 4:2. 

ДЮФЛ. 17-ий тур: Тисменицька ДЮСШ – Долинська 
ДЮСШ – U-14 — 0:5, U-16 — 1:1.

U-18: Чемпіонат ДЮФЛІФО. 21-ий тур: «Нафтовик» 
Долина – «Вихор» Ямниця – 0:4.

Першість ДЮФЛІФО. Друга ліга. 21-ий тур: ФК «Ро-
гатин» – «Сокіл» Павлівка – 0:2; «Медик-Лісівник» Солот-
вин – «Хутровик» Тисмениця – 2:3.

За даними офіційного сайту ФФУ 

  ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ

На футбольному полі 
— журналісти

Цьогоріч заслуженому журналістові України, членові Національної 
спілки журналістів України, спеціальному кореспонденту парламент-
ського телеканалу «Рада» Верховної Ради України, віце-президенту 
Асоціації спортивних журналістів уродженцю Хриплина Ярославові 
Гретчуку виповнилося би 62 роки. Однак у 2010-му році журналісти-
ка зазнала непоправної втрати. Шанований у журналістському колі 
телеоператор раптово пішов із життя у 55-річному віці. Найкращим 
вшануванням його пам’яті став футбольний турнір серед журналістів 
Прикарпаття, започаткований Івано-Франківською обласною органі-
зацією спілки журналістів України за сприяння обласної організації 
фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». 

Минулої п’ятниці колишні ко-
леги та теперішні медійники зібра-
лися на майданчику із синтетич-
ним покриттям у Старому Лисці, 
аби продемонструвати фізичний 
гарт у виді спорту, який найбільше 
любив їх колега. У п’ятому за лі-
ком турнірі, що став традиційним 

у медійному колі, взяла участь ре-
кордна кількість команд. Це – тра-
диційна ветеранська збірна «Пре-
синг», команда ОТБ «Галичина» — 
«Галка», збірна журналістів Вер-
ховинщини, Надвірнянщини та 
міста Яремче — «Бартка-Медіа», 
команда ТРК «Карпати» та «Збірна 

ЗМІ». Відрадно, що до них цього-
річ ще доєдналися й дебютанти – 
студенти кафедри журналістики 
Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефа-
ника — «ПНУ-united».

За ці роки команди настільки 
зігралися і згуртувалися, що напе-
ред уже знали ходи один одного. 
Відтак ігри виявились дуже напру-
женими, адже сили у всіх були рів-
ними. Все ж таки футбольна фортуна 
була прихильнішою до загартованих 
гуцулів із «Бартка-Медіа». Почес-
не друге місце закріпили за собою 
вправні футболісти ТРК «Карпати». 
Ветерани прикарпатської журналіс-
тики із «Пресинга», де злагоджену 
командну гру демонстрував член 
Національної спілки журналістів 
України, очільник громади Старо-
го Лисця Анатолій Лущак, у підсум-
ку стали третіми. 

Уже доброю традицією ста-
ло вручати вишиванки кращому 
бомбардиру та кращому голкіперу, 
які постійно дарує вдова Яросла-
ва Гретчука — Наталія. Цьогоріч 
вони дісталися Андрію Плахті і 
Віталію Яков’яку. Церемонія на-
городження попри фізичну втому 
гравців, відбулася на великому 
піднесенні. Якщо тут нагороди 

отримали найвправні-
ші гравці, то під час так 
званого третього тайму, 
який відбувся на попу-
лярному старолисецько-
му озері, апетитна риб-
на юшка, овочі-гриль від 
господаря турніру — го-
лови Старого Лисця, та 
смачний шашлик від го-
телю «Надія» та рестора-
ну «Рондель» дісталися 
усім, хто попри заванта-
женість журналістськими 
буднями виявив бажан-
ня вшанувати пам ’ять 
Ярослава Гретчука. 

Тисменичанин привіз «срібло» 
із чемпіонату світу

Не встигла спасти ейфорія від блискучого виступу на міжнародно-
му тенісному турнірі у складі національної паралімпійської збірної 
тисменичанина Василя Петруніва, де він завоював аж дві найвищі 
відзнаки, як цей вольовий тенісист за декілька днів знову потішив 
рідне місто, Прикарпаття та країну, виборовши на чемпіонаті світу 
із паралімпійського настільного тенісу, що з 16-20 травня проходив 
у місті Братислава, срібну нагороду. 

Варто відмітити, що внесок на-
шого краянина у командний залік 
вагомий, адже національна паралім-
пійська збірна команда завершила 
змагання на важливому міжнарод-
ному спортивному форумі, у якому 
взяли участь 258 спортсменів із 34 
країн світу, із однією «золотою» та 
трьома «срібними» медалями. 

Ці загартовані духом люди по-
при фізичні обмеження не переста-
ють захоплювати своїми вольовими 
якостями. Наш краянин, що із рівня 
любителя за якихось пару років під 
наставництвом Василя Кушніра став 
професійним тенісистом, після учас-
ті у Паралімпійських Іграх-2016 ще 
наполегливіше розпочав готуватися 
до наступних Ігор чотириріччя. Від-
так учасник національної паралім-

пійської збірної демонструє свою 
виконавську майстерність чи не у 
всіх змаганнях тенісистів. Старання 
на тренуваннях виливаються у ви-
сокі результати на змаганнях євро-
пейського та міжнародного рівнів. 
Після перемоги на турнірі у Словакії, 
вже через декілька днів ще більш 
відповідальним у кар’єрі спортсме-
на став чемпіонат світу.

Український дует Василя Пе-
труніва та Олександра Єзика гру-
повий етап подолав на першій по-
зиції, обійшовши у групі тенісистів 
з Японії, Іспанії та Польщі. В півфі-
налі обійшов австрійців, яким по-
ступилися на попередньому чем-
піонаті три роки тому. У фінальній 
сутичці вийшли на збірників Німеч-
чини. Поступившись з рахунком 0:2, 

наші паралімпійці стали срібними 
призерами. 

До слова, тисменичанин, що 
станом на перше травня за вер-
сією ITTF Para Table Tennis посі-
дав 12-ту позицію в світі серед 

спортсменів третього класу ура-
ження, після турніру у Словакії та 
даного міжнародного чемпіонату 
значно підвищиться у рейтингу 
та наблизиться до наступних Ігор 
чотириріччя. 

Ветерани Старих Кривотул — кращі у волейболі
Волейбольні команди, що де-

кількома тижнями раніше зустріли-
ся на волейбольному майданчику 
традиційного міжрайонного турні-
ру пам’яті афганця Петра Майстра 
у Старих Кривотулах, минулої неділі 
доводили свою виконавську май-
стерність на волейбольному турнірі, 
присвяченому 355-ій річниці Івано-
Франківська. 

Колишні професійні гравці іва-
но-франківської команди «Будівель-
ник» цього разу сформували дві ко-
манди, яким протистояли ветеран-
ські команди Отинії Коломийського 
району та аматори Старих Кривотул 
Тисмениччини. У важких волейболь-

них двобоях найкращі результати 
продемонстрували чоловіки поваж-
ного віку зі Старих Кривотул, заво-
ювавши звання переможців турніру 
та почесний кубок. Другими стали 
отинійці. «Будівельник-2» та «Буді-
вельник-1» відповідно посіли третю 
та четверту позиції. 

Гарний настрій від проведено-
го дозвілля та красень-кубок тіши-
тиме старокривотульську збірну, 
яка вже за тиждень запрошена на 
ветеранський турнір до обласного 
центру, де у волейбольних батлах 
зійдуться представники Надвір-
нянщини, Богородчанщини та об-
ласного центру. 

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА

Вдова Ярослава Гретчука Наталія 
вручає кубок капітанові «Бартки»  

Олегові Дзем’юку

Рибної юшки вистачило усімНавіть у горизонтальному положенні воротар «Пресингу» рятує ворота 

Кубок у лисецьких 
юнаків

Селище Лисець приймало турнір з футболу, присвя-
чений Небесній Сотні, де за лідерство змагалися учні 
5-8 класів шести навколишніх населених пунктів. 

Перемогу святкували місцеві школярі, які у двох по-
єдинках перемогли ровесників з Радчі та Старого Лис-
ця.  Відтак лисецькі школярі стали володарями почес-
ного кубка.

І. ЯБЛОНСЬКИЙ
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Овен
У суперечках з колегами 
в цей період краще піти 
на компроміс. Ваша по-
ступливість надалі зара-
хується. Уважніше ставте-

ся до рідних. Можливо, їм потрібна 
допомога, але вони посоромляться 
про це попросити. Вихідні проведіть 
на природі — це піде на користь.

Телець
Постарайтеся до 5 черв-
ня завершити справи, що 
нагромадилися. Пізніше 
вам буде важче це зроби-

ти. В кінці місяця присвятіть час від-
починку. Наприклад, вечорами ходити 
на прогулянку. До речі, це буде корис-
но для вашого здоров’я. Одинакам 
випаде шанс зустріти свою любов.

Близнюки
Чим більше ви будете за-
раз працювати, тим біль-
ше поваги заробите в очах 
колег. Не бійтеся залиша-

тися вечорами в офісі або приходити 
раніше — зусилля зарахуються. Дач-
никам у цей період рекомендується 
якомога більше часу проводити на 
улюблених сотках.

Рак
Несподівана звістка пору-
шить звичний плин життя. 
Не лякайтеся змін: якщо 
подивитися на них під пев-

ним ракурсом, вони припадуть вам ду-
же до речі. Присвятіть час друзям. У 
деяких з них настав непростий період. 
Саме ви можете зараз їм допомогти.

Лев
В останні місяці ви мало 
уваги приділяли собі ко-
ханій. Займіться власною 
зовнішністю — тоді і вес-

няний настрій з’явиться. Наступного 
тижня не рекомендується проводи-
ти великі грошові операції. Навпа-
ки, зараз краще збирати гроші, а не 
витрачати.

Діва
Рішення рутинних проблем 
остаточно вжене вас в де-
пресію. Не соромтеся про-
сити про допомогу — вона 

зараз потрібна вам як ніколи. Дотри-
муйтеся режиму сну і відпочинку, щоб 
старі болячки не дали про себе зна-
ти. Найкращий відпочинок зараз — 
пасивний, майте це на увазі.

Терези
На цьому тижні зірки про-
рокують вам великий при-
буток. Не пропустіть шанс, 
якщо вам запропонують 

заробити. У відносинах з другою по-
ловиною будьте м’якші, ніж зазвичай. 
Не варто перевіряти почуття кохано-
го на міцність.

Скорпіон
Творчий порив може захо-
пити вас з головою! Якщо 
виникне бажання зробити 
щось своїми руками, затія-

ти ремонт, почати нову справу — неод-
мінно прислухайтеся до нього. Саме 
зараз висока ймовірність прийняття 
правильних рішень. Не витрачайте 
багато грошей даремно.

Стрілець
У цей період вам дове-
деться  вибирати  між 
друзями і коханим. Будь-

те тактовні, але тверді — віддайте 
перевагу другій половині. Батькам 
зараз потрібно уважніше прислуха-
тися до всього, що говорять їхні ді-
ти. Так можна запобігти біді або да-
ти вчасно раду.

Козеріг
Як відомо, щастя любить 
тишу. Ось і ви поки не роз-
казуйте оточуючим про свої 

успіхи. А то наврочать! Знайдіть в собі 
сили помиритися з тими, з ким посва-
рилися. І постарайтеся не наробити 
нових бід, адже настрій зараз може 
бути мінливим.

Водолій
Якщо ви все ще самотні, 
будьте готові до зустрічі 
з майбутньою долею. У 
цей період дозволяєть-

ся фліртувати направо і наліво, 
щоб принц не пройшов мимо. На 
роботі будьте обережні у вислов-
люваннях. Будь-яке невірне сло-
во може бути використане проти 
вас надалі.

Риби
У цей період у вас може ви-
никнути непереборне ба-
жання когось розкрити-
кувати, образити словом. 

Тримайте себе в руках! Душевна рів-
новага допоможе підтримати розмову 
з подругою або прогулянка на самоті 
по парку. Не рекомендується підпи-
сувати важливі документи.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 29 травня по 4 червня)

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.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тисмениці, 
59,6 м кв. з євроремонтом та індивідуаль-
ним опаленням, обмебльована. Ціна до-
говірна. Тел.: 050 433 40 22.
 Новобудову в селі Старі Кривотули, ді-
лянка 16 соток. Ціна 25 тис. у. о. Тел.: 
099 253 33 42, 098 292 18 43.
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. 
Тисмениця, вул. Шевська. Ціна договір-
на. Тел.: 067 665 12 32.

  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.
  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 го-
динник для офісу, накручується один раз на 
два тижні; настільний телефонний апарат 
для офісу; саморобна циркулярка з мотором; 
труба алюмінієва — 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.
  Стіл, тумбочку, швейну машинку польського 
виробництва, все в хорошому стані. Ціна за 
домовленістю. Тел.: 093 815 17 27.
 Квартиру з ремонтом (52 кв. м) в м. 
Тисмениця, вул. Липова, 7б. Тел.: 
099 211 91 08. 

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.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 5. Місто в Іраку. 6. 
Килим для боротьби в дзюдо. 10. По-
гонич оленів або собак, запряжених у 
нарти. 11. Вид цвітної капусти. 12. Кіль-
це гусениці танка. 13. Донька Зевса та 

Феміди. 15. Захисний головний убір. 16. 
Сухий кізяк. 20. Пастушковий журавель. 
21. Гніздо білки. 22. Бразильська вишня. 
23. Легендарний давньогрецький поет. 
28. Індіанці Північної Америки. 29. Мас-

лина. 30. Косметичний засіб. 33. Оптичне 
явище в атмосфері. 35. «Хто кричить в 
гніві – …, хто мовчить в гніві – страшний» 
(Абай). 36. Льодяний дощ. 37. Русалка. 
38. Весільний розпорядник.

По вертикалі: 1. Кондитерський 
желатин. 2. Популярна акторка німо-
го кіно Ґрета …. 3. Швидкісне кінозні-
мання. 4. Міжнародна угода великого 
політичного значення. 5. Волошка. 7. 
Правління у мусульман. 8. Поза у йо-
зі. 9. Колючий диявол. 14. Багаторічна 
трав’яниста рослина, яка використову-
ється в народній медицині. 17. Наперед 
умовлене побачення. 18. Найпростіша 
одноклітинна тварина. 19. Прибудова 
до будинку. 24. «Земні пристрасті схо-
жі на морську воду. Чим більше її п’єш, 
тим сильніше відчуваєш …» (вислів си-
рійського лікаря та вченого-енциклопе-
диста Абу-ль-Фараджа). 25. Опера Дми-
тра Бортнянського. 26. Удар у боксі. 27. 
Велике з’єднання військових кораблів. 
31. Золота пора року. 32. Кисле молоко 
на Кавказі. 34. Військо хана. 36. Дво-
рянський титул.

Відповіді на кросворд в № 20:
По горизонталі: 1. Акведук. 6. Оман. 

7. Лапа. 9. Октан. 11. Хек. 12. Ліана. 18. 
Арес. 19. Камерун. 20. Гриф. 23. Кендо. 
24. Гієна. 28. Діва. 29. Арматол. 30. Рейн. 
33. Аскет. 34. Кап. 35. Гамак. 38. Такт. 
39. Мета. 40. Атакама.

По вертикалі: 2. Крап. 3. Улар. 4. 
Роман. 5. Патіо. 8. Берет. 10. Креп. 13. 
Норд. 14. Каркаде. 15. Бандура. 16. Ку-
підон. 17. Афаліна. 21. Сет. 22. Гну. 25. 
Овес. 26. Чабан. 27. Тека. 31. Секта. 32. 
Халат. 36. Скат. 37. Сейм.
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Івано-Франківський коледж
Львівського національного аграрного університету

запрошує на навчання 
на денну та заочну форми

за спеціальностями молодшого 
спеціаліста:

  агрономія
  харчові технології
  менеджмент
  фінанси, банківська справа та страхування
  право
  садово-паркове господарство
  екологія
  геодезія та землеустрій
Студенти коледжу, отримуючи свою основну спеціальність, одночасно 

отримують додатково одну або кілька робітничих професій, таких як «Опера-
тор комп’ютерного набору», «Секретар керівника», «Оператор ветеринарної об-
робки тварин», «Засолювач овочів», «Озеленювач» та інші.

У коледжі постійно діють курси водія автотранспортних засобів категорії 
„В” та тракториста-машиніста

Ліцензія МОН АЕ №527884 від 26.01.2015 р. 
Адреса коледжу: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, 

тел.: (0342) 55-48-99, http://ifagrarncol.at.ua/

28 травня з 10 до 16 год. на пло-
щі біля Народного дому «Княгинин», 
що в м. Івано-Франківську, клуб «Ви-
ноградарі Прикарпаття» проведе ви-
їзний семінар з виноградарства. 

Будуть представлені саджан-
ці районованих сортів винограду, і 
кожний охочий зможе отримати до-
стовірну інформацію по саджанцях: 
як садити і доглядати. Запрошуємо 
всіх, кого цікавить виноградарство.



12 26 травня
2017 року № 21

Громадсько-політична газета
Засновник:

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

Індекс 61752.

Редактор Володимир ЗАНИК

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

Розрахунковий рахунок 26005052519909 
в ІФ філії ПАТ «ПриватБанк» 

МФО 336677 код ЄДРПОУ 02472988

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

Телефон: 
(0342) 51-13-74.  

E-mail: 
vpered.gazeta@gmail.com

Комп’ютерний набір 
та верстка редакції. 

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

Зам. 806. Тираж 1800.

Вітаємо!
26 травня святкує свій ювілейний 

день народження 
Ганна Паньківна БОДНАР, 

жителька села Вільшаниця, дорога матуся, 
найкраща в світі бабуся та прабабуся.
У цей особливий день Вас вітають діти, ону-

ки, правнуки, уся велика родина.
Дорога матусю! Ви — найсвятіше, що в нас 

є: наша любов, мораль, наша порада і розрада… 
Ми захищені аурою молитви та благословення, 
допоки живе надія у Ваших очах, звідки черпа-
ємо силу і снагу. Ви – наш вихід із безвиході.  І 
тільки з Вами — наші довгі вечори, коли прихо-
диш і… вже не хочеться йти… 

Невимовна глибінь в Вашім погляді, 
Ваше серце вразливе, як птах.
І Ви чиста, немов би на сповіді,
Ви для мене — одвічно свята.
Я іду до Вас, мамо, як боляче,
Я іду, як забракне вже сил,
І про Вас я казатиму, стоячи,
І у Вас я проситиму крил.
З Вами, мамо, душею спочину я,
З Вами серце вже так не щемить,

З Вами стану я знову дитиною – 
Хоч на мить, на малесеньку мить.
У Вас знову проситиму прощення 
За всі сотні провин і гріхів.
І за Вас я молитиму Господа,
Вам повік не поверну боргів.
І на сповідь та благословення я, 
Знов до Вас повернуся, як в храм, 
Де є спокій і де одкровення є,
Я вклоняюсь, матусенько, Вам.

Будьте здорові і щасливі. Будьте ще довго – довго…, бо Ви ж знаєте: як ми 
без Вас?

З ювілеєм!
Колектив Публічного акціонерного 

товариства 
«Поберезький завод пресових агрегатів» 

вітає з 55-літтям 
голову наглядової ради 

Мирослава Семеновича БІЛЕЦЬКОГО.
Прийміть найщиріші привітання та 

слова вдячності за людяність та чуй-
ність, велике серце та мудре керівни-
цтво. Дорогий ювіляре ,  нехай кожен 
день буде наповнений корисними спра-
вами і теплом людських відносин, а мрії 
втілюються у життя та приносять бажа-
ну радість і задоволення.

Хай рушниками добра і любові щедро 
стелить Вам дорогу Ваша доля. Нехай радість, як весняне сонце, буде осявати 
кожен Ваш крок. Нехай здійсняться всі Ваші професійні задуми, а кожен Ваш 
день буде осяяний почуттям любові і взаєморозуміння. Добре здоров’я та гар-
ний настрій стануть запорукою успішної праці в ім’я розквіту рідного краю і бла-
гополуччя Вашої родини.

Нехай старання Ваші і труди помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди, та будьте все життя щасливі!

З Днем народження!
Дві п’ятірки поставило життя нашому привітному товаришу, 

мудрому пораднику, людині щедрої душі 
Мирославові БІЛЕЦЬКОМУ.

Не дивина, що сивина на скроні лягла так рано у житті,
Бо не лежав й не заглядав в долоні до тих, що зустрічались на путі.
А сам, як бджілка квітку все шукав, щоб поділилась життєдайним «медом».
Всього добився і на «ноги» став, своєї долі став прямим повпредом.
Бо зрозумів, щоб досягти мети, не слід ховатись за чужії спини,
А зуби зціпивши, вперед у світ іти: що кожний день, що кожную хвилину.
Ти все досяг, і маєш свою справу, і їж свій хліб, зароблений «горбом»,
Ще й помагаєш будувать державу, бо що Бог дав, дається лиш трудом.
А ще маєш хобі – помагати людям, кому так важко в наш не легкий час,
Вказати путь, хто в темноті десь блудить і все з душею, просто так, для нас.
Шановний друже! Ми тебе вітаємо! З народженням, з цим незабутнім днем.
І з чистим серцем всі Тобі бажаємо влетіть в сторічний вік баским конем!

Друзі 

  ПОГОДА

У понеділок, 29 трав-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +11°С, 
вдень: +25°С. Вітер пів-
денно-західний 2 м/с.

У вівторок, 30 травня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +14°С, денна: 
+26°С. Вітер пів нічно-
за хід ний 2 м/с.

У середу, 31 травня 
— дощ. Температура 
вночі: +16°С, вдень: 
+27°С. Вітер західний 
2 м/с.

У  четвер ,  1 черв-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +18°С, ден-
на: +23°С. Ві тер пів-
нічно-західний 2 м/с.

У п’ятницю, 2 червня — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +16°С, вдень: +23°С. 
Вітер південно-східний 
2 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Ранком туман піднімається, утворюю-
чи купчасті хмари, — чекай дощу, а коли 
припадає до землі – буде сонячна днина.

  Часті тумани у травні — на мо-
кре літо.

  Ранкове сонце здається надто ве-
ликим — на дощ.

  Якщо жаби стрибають по землі 
– на дощ.

  Соковито пахтить м’ята — невдо-
взі збереться на дощ.

  Як хмари йдуть на долини, то бу-
де в горах просвітлення, а коли з 
долин піднімаються вгору — довго 
втримається сльота.

  Тиха й світла ніч без роси — на-
ступного дня неодмінно занегодить.

27 травня — Сидора
  Теплий Сидір — тепле літо.
  Якщо на Сидора холодно, то все 

літо буде холодне.
31 травня — Федота

  На дубі листя з’явилося — на вро-
жайне літо.

  Кінець травня дощовий — буде 
мало фруктів.

Наостанок

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

учителя світової літератури 
Лідію Мирославівну ЗАВАЦЬКУ.

Прийміть вітання наші щирі, хай доля Ваша 
розквіта.

Нехай в здоров’ї, щасті й мирі рясні 
красуються літа.

Хай Вам любов незгасно світить і серце 
радісно співа…

Для Вас — усі найкращі квіти і 
найласкавіші слова.

Нехай смуток Вас обминає, а Мати Божа 
охороняє.

Просим для Вас благословення від 
Всевишнього цього світу,

Здоров’я міцного, щастя земного, в добрі 
прожити і многая літа!

З повагою – педагогічний колектив Милуванського НВК

Віват!
25-го травня святкувала 80-літній ювілей дорога 

мама, бабуся і прабабуся 
Євгенія Петрівна ТИМЧУК, 
жителька села Пшеничники. 

Матусю рідненька, бабусенько мила,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Спасибі за ласку, за вічну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.

Прийміть щирі і сердечні вітання з ювілеєм! 
Від усієї душі зичимо Вам міцного здоров’я, щас-
ливого довголіття, Божого благословення  на многая і благая літа!

 З повагою і любов’ю — сини Василь, Дмитро, Ігор, невістки Розалія, Вікторія, 
Поліна, онуки, правнуки та вся велика родина

Поз доровляємо!
Цими днями своє 40-річчя святкує депутат 

Новокривотульської сільської ради
Віталій Володимирович ЦИБІН.

Сільський голова, депутатський корпус, праців-
ники сільської ради вітають ювіляра і щиро бажають 
енергії й сили, успішної праці, гараздів та достатку 
в домі, сімейного щастя, людської поваги, міцного 
здоров’я та довголіття! Нехай Ваше свято збере за 
столом найкращих друзів та рідних, надихне на по-
дальші труди, стане нагодою для планів на майбутнє, 

а Господь дозволить усі ці задуми успішно здійснити. Віват!

Свято морозива «Рудь»: весело, цікаво та смачно!
У суботу, 20 травня, Вічевий май-

дан в Івано-Франківську перетворився 
у святкове містечко від компанії «Рудь» 
— найбільшого виробника морозива в 
Україні. «Вже 12-ий рік поспіль, — роз-
повіла координатор свята і маркетолог 
компанії «Рудь» (ПАТ «Житомирський 
маслозавод») Тетяна Хомяк, — ми про-
водимо такі заходи по всій Україні. Для 
дітей свято морозива — немов окрема 
країна, головними «законами» котрої 
є розваги, веселощі; діти мають мож-
ливість гарного спілкування, отримати 
різноманітні подарунки. І таке родинне 
свято проходить завжди весело, цікаво 
та смачно! Започаткували ми свято мо-
розива як соціальний проект для того, 
щоб приділити найбільшу увагу саме ро-
динному спілкуванню та творчому роз-
витку дітей. Кожного року ми намагає-
мось віднайти ті цікавинки, які стануть 
до вподоби нашим маленьким спожи-
вачам. Вигадуємо щось нове, змінюємо 
програму, змінюємо конкурси». 

Як підтвердження всього сказано-
го п. Тетяною, святкове містечко «Рудь» 
рясніло безліччю атракціонів, майстер-
класів, діти займали чергу біля палаток, 
щоб обміняти святкову «валюту» — ру-

дики — на всілякі сувеніри. Можна бу-
ло перевірити себе на влучність, брати 
участь в цікавих конкурсах, вигравати 
призи, зробити неперевершену зачіску. 
Загалом, на святі морозива завжди весе-

ло та незабутньо. І, звичайно, яке свято 
без найсмачнішого морозива «Рудь». 
Варто додати, що «Рудь» — перший ви-
робник морозива в Україні, який прой-
шов аудит Європейської комісії щодо 
постачання продукції у країни Євросо-
юзу. Щоденно компанія переробляє 300 
тонн молока, а морозива виготовляєть-
ся за добу 150 тонн. «Досягти таких 
показників стало можливим завдяки 
високоефективному обладнанню, уні-

кальному для України», — зазначила п. 
Тетяна. Але саме по собі обладнання, 
— лише інструмент, не більше. Зваже-
на стратегія, надійна команда та висо-
кий рівень менеджменту дозволяють 
компанії досягти значних результатів, 
упродовж більше 10 років бути визна-
ним лідером ринку морозива та замо-
рожених продуктів в Україні.

І. ГОРДЕЦЬКИЙ

Під час свята морозива «Рудь» в Івано-Франківську 


