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Сьогодні — сніг. Ніч-
на температура: -9°С, 
вдень: 0°С. Вітер пів-

нічно-західний 2 м/с.
Завтра — сніг. Температура вночі: 
+1°С, вдень: +2°С. Вітер північно-за-
хідний 5 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: 0°С, денна: +2°С. Вітер пів-
денно-східний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 8 стор.

 Нововведення 
для працюючих 
пенсіонерів

 стор. 2

 «Добро Нації 
— найвищий 
наказ!»

 стор. 4

 Дзвінка коляда 
від кута до кута

 стор. 5, 8

До відома 
жителів району

20 січня 2017 року о 15.00 у Народ-
ному домі м. Тисмениця відбудеться уро-
чиста конференція з нагоди Дня собор-
ності України «Соборна і єдина Україна».

Запрошуємо вас взяти участь у свят-
кових заходах.

Вразили Харків та вражені Харковом

13 і14 січня павлівський вертеп «Вифлеємська зоря» у складі 23 учасників 
взяв участь у надзвичайно цікавому й на диво успішному та резонансному – 
не лише для Слобожанщини, а для всієї України – різдвяному дійстві під на-
звою «Вертеп-фест». Павелецьким колядникам, аматорам народного мисте-
цтва, до виїзних виступів начебто й не звикати. Так, три роки тому цей вертеп 
колядував на революційному Майдані, кілька разів, зокрема і в тому ж 2014 
році був учасником фестивалю вертепів у Дніпрі, відомий своїми інсценізаці-
ями й народний драматичний колектив. Але після Харкова сільський голова 
Павлівки та головний організатор поїздки Іван Вацеба не втомлюється ви-
словлювати захоплення тим, як там приймали гостей з Прикарпаття та всієї 
України, як ефектно побудували програму фестивалю, як сприймала публіка 
на сході «западенців». «Емоції зашкалювали», – кілька разів, ділячись вра-
женнями, повторює Іван. Натомість, у соцмережах уже харків’яни не втом-
люються дякувати нашим землякам за теплі й драйвові виступи.

— Про «Вертеп-фест» ми довіда-
лися на початку грудня, прочитавши по-
відомлення на одному з івано-франків-
ських інтернет-ресурсів, – розповідає І. 
Вацеба, – та вирішили зголоситися. Те-
пер, під враженням від поїздки, ми диви-
мося на це як на дарунок долі. Я навіть 
не думав, що Харків зараз настільки па-
тріотичний. Спілкуючись з нами перехо-
жі легко переходили на українську, хтось 

з того дуже радів. Одна жінка каже до 
нас: «Так приємно, що за два роки Харків 
перетворився з «руского міра» в «бан-
дерівське» місто. Попри дуже насичену 
програму, нам багато розповідали про 
історію міста, про більшовицькі репре-
сії, з допомогою яких в східній столиці 
намагалися знищити все українське…

— Ми реально відчули, що на сході 
люди хочуть чути й бачити традиційні 

українські обряди, хочуть їх відроджен-
ня, – додає директор Павлівської ЗОШ, 
керівник народного аматорського дра-
матичного колективу Олександра Бод-
нар. – А своїм теплим ставленням гос-
подарі вразили нас з перших хвилин. 
Щойно ступили на перон – нас зустріли 
піснею «Родина». Опікувався «Вифлеєм-
ською зорею» волонтер Павло Довже-
нок, графік був дуже напружений – по 
суті, на ногах до пізнього вечора, але 
приходили до гуртожитка і продовжува-
ли колядувати, спілкуватися… Хтось за-
тягнув «Сумний святий вечір» – то було 
відкриття для харків’ян, для учасників 
вертепу з Лисичанська Луганської об-
ласті та Слов’янська Донецької. Відтак 
співали і повстанські пісні.

Організував «Вертеп-фест» благодій-
ний фонд «Харків з тобою» за підтримки 
Харківської ОДА, обласних управління 
культури та департаменту науки і осві-
ти. Окрім офіційних партнерів ініціати-
ву організаторів підтримали харківські 
вузи, академічний театр опери і балету 

(харків’яни називають його за літера-
ми абревіатури ХАТОБ), єпархії УПЦ КП, 
УАПЦ, громада УГКЦ. Як розповідала в 
багатьох ефірах координатор проекту 
Олена Рофе-Бекетова, на фест прибуло 
понад 50 вертепів з 18 областей Украї-
ни. Показово, що фестиваль проходив 
не в якомусь конкретному місці, а в 30 
визначених організаторами локаціях – 
місцях масового перебування людей 
(як на відкритих майданчиках, так і в 
концертних залах), і таким чином вда-
лося охопити чималу аудиторію півто-
рамільйонного міста. Кожного дня бу-
ла визначена ключова подія фесту. 13 
січня – то парад вертепів, а 14-го рівно 
о 12.00 коляду «Нова радість стала» ви-
конували одночасно в Харкові, Львові 
та Краматорську, що супроводжувалося 
онлайн-трансляцією. Як з’ясувалося, до 
цьогодійства приєдналися ще й в Одесі. 
Організатори та волонтери, за словами 
учасників фестивалю, за ці дні викла-
далися наповну. 

 Закінчення на 2 стор.

Анонс

28 та 29 січня 2017 року стартує тра-
диційний розіграш Кубка Тисменицького 
району присвячений пам’яті провідника 
ОУН-УПА Степана Бандери. 

Збори представників команд та 
жеребкування групового турніру відбу-
деться у вівторок, 24 січня, о 17.00 в 
приміщенні Івано-Франківської облас-
ної федерації футболу. 

Тисменицька районна 
федерація футболу

Учасники  павелецького вертепу біля підніжжя пам’ятника Т. Шевченку у середмісті Харкова

У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіонуВладика УАПЦ Ігор Ісіченко дякує павлівським колядникам

І голос пролунав з неба: «Це Син мій любий, що його я вподобав».
Від Матея 3, 17
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Свято Різдва в «Дем’яновому Лазі»
15 січня відбулася ІV молодіжна акція «Різдво в «Дем’яновому Лазі». Організа-
тори проекту: музей «Дем’янів Лаз» (завідувач М. Фреїк), філія обласного музею 
визвольної боротьби ім. С. Бандери (директор Я. Коретчук), обласне історико-
просвітницьке товариство «Меморіал» ім. В. Стуса (голова В. Тимків), обласна 
організація «Патріот України» — ЦК «Азов» (голова С. Сивачук), осередок «Плас-
ту» Української гімназії № 1 (виховник В. Половський, директор гімназії І. Дейча-
ківський), обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (директор 
Т. Ґудзик), Криховецька (директор С. Каспрук) та Загвіздянська (директор П. Ма-
ліборський) школи. Цьогоріч до них доєдналися Угринівський НВК (директор С. 
Євгейчук) і клуб с. Угринів Горішній (завідувач В. Гранджола) та найменші учасни-
ки — другокласники Івано-Франківської ЗШ № 25 (директор С. Якимів), вихованці 
групи продовженого дня (вихователь Н. Фреїк).

Розпочалась акція з екскурсії по му-
зею, яку провела старший науковий праців-
ник музею Анна Чорній, та молитви і слів 
Божого благословення на добру справу 
від отця Ігоря Онищука. Завідувач музею 
«Дем’янів Лаз» Михайло Фреїк оголосив 
програму заходів: фестиваль вертепів, зу-
стрічі з учасниками національно-визволь-
них змагань і розкопок місць масових роз-
стрілів на Прикарпатті, прикрашання живої 
ялинки пам’яті жертв комуністичного теро-
ру на Прикарпатті у 1939-1941 роках і свят-
кова Різдвяна трапеза (домашні пляцки і 

гарячий карпатський чай від волонтерів 
ЦК «Азов»), покладання вінків з природ-
ніх матеріалів до п’яти могил Меморіалу 
та  могил багаторічного політв’язня ко-
муністичного режиму, художника Опана-
са Заливахи, подружжя поетів Станіслава  
(Тризубий Стас) і Марії Щербатих (помер-
ла 10. 01. 2017 року), а також сучасних 
українських героїв — Тараса Шевченка та 
Олега Басараба, що загинули на Донбасі.

Відкрив фестивальну програму ви-
ступ вертепу з Івано-Франківського місь-
кого Народного дому (керівник С. Сива-

чук). Палко вітали присутні сценки «Ялин-
ка і свічки» у виконанні гуртківців облас-
ного еколого-натуралістичного центру 
(керівник І. Кухар) та «Бог у яслах» За-
гвіздянської школи (вчитель С. Гордюк). 
Разом з учасниками вертепів різдвяні 
колядки співав весь зал. Вітання з Різд-
вом Христовим висловили почесні гос-
ті свята: організатор багатьох розкопок 
місць масових розстрілів наших краян 
органами НКВС, член правління «Меморі-
алу» Іван Павликівський, родич сотника 
УГА Григорія Голинського і сотника УПА 
Мирослава Симчича, активний учасник 
Майдану Гідності 2013-2014 і російсько-
української війни – Василь Симчич з ро-
диною, директор Загвіздянської школи 
Петро Маліборський. Вдалим був дебют 
гурту колядників других класів ЗОШ № 25. 
Далі були виступи колядницького гурту 
«Оберіг» Крихівецької ЗОШ, яким багато 
років керує вчитель музичного мисте-
цтва А. Галуга-Мединська. Гості свята 
– батьки, дідусі та бабусі учасників були 
вражені злагодженістю виконання та ба-
гатством народних костюмів виконавців. 

Особливо святкового настрою додавали 
вокально-інструментальний ансамбль 
«Угринівська гальорка» та вокальний 
ансамбль «Чарівниця» клубу с. Угринів 
Горішній. Майже не поступалися їм мо-
лодші – вертеп восьмого класу місцевої 
школи. Особливо хочеться відзначити 
дівчат, що виконували ролі «Цигана» та 
«Чорта» (Ольга Дронюк). Як і завжди ори-
гінальністю і актуальністю вражав Плас-

товий вертеп Української гімназії № 1 під 
керівництвом Наталії Павлюк та Володи-
мира Половського, котрий перевтілився 
в кривавого Царя Ірода. Переможцями 
Різдвяної вікторини стали Марійка Кара-
пата із Загвіздя та Артем Грещук з УГ № 
1. Засновники проекту тепер мріють не 
тільки про розширення географії учас-
ників акції в наступному році, а й дума-
ють про насущну потребу будівництва 
ще одного приміщення з актовою за-
лою і сучасними побутовими кімната-
ми для розміщення учасників і гостей 
численних заходів, що проводяться тут 
для нашої української молоді і шановних 
ветеранів. Цю ідею декілька років тому 
висловив колишній голова «Меморіалу» 
і директор Музею визвольної боротьби 
Степан Каспрук. 

Христос народився! Славімо Хрис-
та! Слава Україні! Героям слава!

Михайло ФРЕЇК, завідувач МК 
«Дем’янів Лаз», 

голова оргкомітету акції

Арбітри готуються до нового футбольного сезону
Сучасний футбол стає дедалі атлетичнішим та швидкіс-

ним. Тому арбітри також повинні мати добру фізичну підго-
товленість для того, щоб обирати найоптимальнішу відстань 
до ігрового моменту. Крім того, робота служителів футбольної 
феміди вимагає від них не тільки застосовувати різні види 
бігу, а й різнотемпову, анаеробну та іншу роботу. Отже, арбі-
трам слід постійно вдосконалюватися.

Для цього фахівці розробляють річні тренувальні 
програми для арбітрів різної кваліфікації. Протягом 

минулого року було проведено тестування з фізичної 
підготовки не тільки для арбітрів Всеукраїнських зма-
гань з футболу, а й для тих, хто проводить змагання 
регіонального рівня. Спеціально для них було розро-
блено програму тренувань для підвищення рівня фі-
зичної підготовки, швидкісно-силових характеристик 
та витривалості.

Ілля ФРЕЇК, магістрант факультету фізичного 
виховання і спорту ПНУ ім. В. Стефаника

  ПФУ ІНФОРМУЄ

Врегульовано пенсії працюючим 
працівникам сільрад, 
суддям та прокурорам

З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 06.12.2016 №1774 “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України” яким врегульовано пи-
тання пенсійного забезпечення у 2017 році.

 Управління Пенсійного фонду Укра-
їни в Тисменицькому районі повідомляє 
про те, що у зв’язку із внесенням змін до 
Законів України “Про судову експертизу”, 
“Про Національний банк України”, “Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання”, Положення про помічника кон-
сультанта народного депутата України, 
затвердженого Постановою Верховної 
Ради України від 13.10.1995, виплата 
пенсії особам, працюючим:

 на посадах судових експертів, служ-
бовцям Національного банку у період 
роботи у Національному банку, на по-
саді помічника-консультанта народно-
го депутата України (крім інвалідів I та 
II груп, інвалідів війни III групи та учас-
ників бойових дій, осіб, на яких поши-
рюється дія пункту 1 статті 10 Закону 
України  “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»), 

в органах місцевого самоврядуван-
ня посадовими особами місцевого са-
моврядування (крім інвалідів I та II груп, 
інвалідів війни III групи та учасників бо-
йових дій, осіб, на яких поширюється дія 
пункту 1 статті 10 Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту”, та осіб, на яких поши-
рюється дія Закону України “Про статус 
ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів На-
ціональної поліції і деяких інших осіб та 
їх соціальний захист”) здійснюється у 
такому порядку: пенсії, призначені відпо-
відно до законодавства України, розмір 
яких перевищує 150 відсотків прожитко-
вого мінімуму, встановленого для осіб, 
які втратили працездатність, виплачу-
ються в розмірі 85 відсотків призначе-
ного розміру, але не менше 150 відсотків 
прожиткового мінімуму, встановленого 
для осіб, які втратили працездатність.

Зазначений порядок виплати по-
ширюється на працюючих осіб, неза-
лежно від Закону, згідно якого їм при-
значена пенсія, в тому числі  згідно із 
Законом України “Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової 
служби та деяких інших осіб”.

 Виплата пенсій, призначених осо-
бам, на яких поширюється дія Закону 
України “Про статус ветеранів військо-
вої служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної поліції і 
деяких інших осіб та їх соціальний за-
хист”,  відповідно до Законів України 
“Про державну службу” та  “Про пенсій-
не забезпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких інших осіб” 
в період роботи на посадах державної 
служби, визначених Законом України 

від 10 грудня 2015 року № 889-VIII “Про 
державну службу”, а також на посадах 
та на умовах, передбачених Законами 
України “Про прокуратуру”, “Про судоу-
стрій і статус суддів”, а також виплата 
пенсії іншим особам, яким пенсія призна-
чена згідно із законодавством, у період 
служби в органах місцевого самовряду-
вання здійснюється  в повному обсязі.

Особливий порядок виплати пенсії 
у 2017 році не застосовується до осіб, 
які проходять військову службу або пе-
ребувають на посадах у Національній 
поліції України.

По 31 грудня 2017 року максималь-
ний розмір пенсії (з урахуванням над-
бавок, підвищень, додаткової пенсії, 
цільової грошової допомоги, пенсії за 
особливі заслуги перед Україною, індек-
сації та інших доплат до пенсії, встанов-
лених законодавством, крім доплати до 
надбавок окремим категоріям осіб, які 
мають особливі заслуги перед Батьків-
щиною) не може перевищувати 10740 
грн (крім щомісячного довічного гро-
шового утримання).

При визначенні розміру допомоги 
на поховання у разі смерті одержувача 
пенсії, призначеної відповідно до Зако-
ну України «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб» застосовується роз-
мір мінімальної заробітної плати 1600 
грн. Таким чином, мінімальний розмір 
допомоги на поховання відповідно до 
статті 61 зазначеного Закону  складає 
8000,00 грн (1600,00*5) (пункт 3 розділу II 
“Прикінцеві положення” Закону №1774).

Управління ПФУ 
в Тисменицькому районі

Вразили Харків та вражені Харковом
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Одна зі співорганізаторів Ірина Га-
єва, кажуть, аж захворіла якраз на свій 
День народження, але бадьорості їй до-
дали – звісно ж, гості з Павлівки. Як пи-
шуть у соцмережах, «коли «Вифлеємська 
зоря» – колектив, що приїхав до нас з Іва-
но-Франківської області, під керівництвом 
неперевершеного Івана Вацеби, узнав про 
це, то всі учасники гурту, і хто був у ту мить 
поряд, встали і заспівали «Многая літа» 
для Ірини».

Павлівські колядувальники мали 
вісім виступів на майданчиках східної 
столиці, а крім того провели ще десяток 
флеш-мобів, зокрема у метро – упродовж 
10-15 хвилин вони колядували в людних 
місцях та віншували харків’ян. Пам’ятним 
для учасників «Вифлиємської зорі» став, 
зокрема, виступ у Свято-Дмитрівському 
соборі УАПЦ, відновленому після комуніс-
тичного мракобісся. Колядникам особис-
то склав подяку архієпископ Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ Ігор (Ісіченко), 
підкресливши, що спільні християнські 
цінності є найнадійнішою запорукою єд-
ності українського народу. (А в перший 
день фестивалю, довідавшись, що учас-
ники вертепу з Павлівки є прихожанами 
греко-католицької церкви, обід для них вла-
штували віряни харківської громади УГКЦ).

Цікавими та пізнавальними були від-
відування Національного університету ра-
діоелектроніки та цукерні, що знаходиться 
у столітній дерев’яній будівлі.

Але, наголосили наші співрозмовники, 
найважливішим для них було відвідати вій-
ськовий шпиталь та соціальний будинок. 
Ще вдома, готуючись до поїздки, павелець-
кі учасники вертепу, яких єднає не лише 
народне мистецтво, а й глибокий, сказати 
б, генетичний патріотизм, вирішили заві-
тати з колядою та гостинцями у Військо-
во-медичний клінічний центр Північного 
регіону, де перебувають на лікуванні учас-
ники АТО. Для поранених у гіпермаркеті 
закупили понад 300 кілограмів фруктів та 
інших продуктів. Частину коштів передали 
бійцям, які виписуються зі шпиталю, на 
придбання теплого одягу. Передбачало-

ся, що вертеп зможе побувати і в зоні АТО, 
але з огляду на щільний графік та заплано-
ване у другий день відвідування військо-
вого шпиталю організатори відрадили їх 
покидати Харків. У соціальному будинку, 
що опікується, переважно, безпритульни-
ми дітьми, гостей з Прикарпаття вразило 
те, як побудовано роботу закладу, скільки 
різноманітних навчальних та реабілітацій-
них програм здійснюється.

– Побувавши на «Вертеп-фесті», – 
підсумовує свою розповідь про поїздку 
Іван Вацеба, ми отримали такий стимул 
до творчості, якого ще, може, й не пережи-
вали. Коли готували сценарій, проводили 
репетиції, то дотримувалися класичного 
сюжету вертепу, вирішили не торкатися 
сьогоднішніх політичних проблем і таке 
інше. Бо ж не знали, чи не образимо, бу-
ва, співвітчизників на сході. Зараз бачи-
мо, що люди потребують і злободенного. 
Тому, напевно, наступного року повезе-
мо до Харкова дві сценарні версії. Вірю, 
що «Вертеп-фест» стане щорічним. Адже 
він отримав найкращі оцінки, багату пре-
су. Цей фестиваль назвали «акцією, що 
об’єднала Україну».

Принагідно, сільський голова Пав-
лівки подякував усім, хто посприяв у ор-
ганізації поїздки – директорові будівель-
ної компанії «Франківський дім» Олегові 
Качуру, директорові фірми «Надія» го-
тельєру Мирославові Бойку, депутату 
Івано-Франківської облради Романові 
Ткачу, директору ДП «Ямниця» Ігореві 
Підгайному, а також Тисменицькій ра-
йонній раді, яка надала павелчанам су-
венірну та поліграфічну продукцію. Але 
основну суму коштів вертеп заколяду-
вав на рідних теренах.

До вертепу «Вифлеємська зоря» вхо-
дять учасники павлівських народного 
драматичного колективу, який очолює 
Олександра Боднар, хорового колективу 
будинку культури на чолі зі заслуженим 
діячем мистецтв України Володимиром 
Савчуком, церковного хору, де реґен-
том скрипалька Христина Попадинець.

Володимир ЗАНИК
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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:

КАЩИШИНА Романа Володими-
ровича, 21.01.1961 р. н., генерально-
го директора ПАТ «Завод тонкого ор-
ганічного синтезу «Барва»;

ПАЛАГІЦЬКУ Ганну Миколаївну, 
22.01.1956 р. н., голову правління ра-
йонного споживчого товариства;

ПТУХУ Петра Володимировича, 
23.01.1956 р. н., директора ПрАТ «Бар-
ва-Промтара»;

РАПІЯ Василя Михайловича, 23.01.1960 
р. н.,  директора Вільшаницької ЗОШ І-ІІІ ст.;

СЕНЮКА Василя Петровича, 
25.01.1927 р. н., голову районного від-
ділення Всеукраїнського об’єднання вете-
ранів, члена колегії райдержадміністрації;

ВІВЧАРЕНКА Мирослава Васильо-
вича, 27.01.1957 р. н., сільського голо-
ву с. Угринів.

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!

Актуальне питання щодо зниження 
готівкових розрахунків

Як стало відомо, Національний банк України з 4 січня 2017 року знижує гра-
ничний рівень готівкових розрахунків на добу в 3 рази — із 150 тис. до 50 тис. 
грн, що сприятиме подальшому розвитку безготівкових розрахунків.
Передбачена гранична сума роз-

рахунків готівкою між фізичною осо-
бою та підприємством (підприємцем) 
протягом одного дня у розмірі 50 тис. 
грн, а також фізичних осіб між собою 
за договорами купівлі-продажу, які під-
лягають нотаріальному посвідченню, у 
розмірі 50 тис. грн. 

У зв’язку з цим, фізичні особи ма-
ють право здійснювати розрахунки на 
суму, що перевищує 50 тис. грн, шля-
хом переведення коштів з поточно-

го рахунку на поточний рахунок, вне-
сення та/або переведення коштів на 
поточні рахунки (зокрема у депозит 
нотаріуса на окремий поточний раху-
нок у національній валюті). Водночас 
гранична сума готівкових розрахунків 
підприємств (підприємців) між собою 
протягом одного дня залишається не-
змінною і становить 10 тис. грн. На 
думку НБУ, встановлення граничної 
суми розрахунків готівкою на рівні 
50 тис. грн не принесе незручностей 

громадянам, оскільки не зачіпає що-
денні покупки населення. Контроль 
за додержанням порядку проведен-
ня готівкових розрахунків за товари 
(послуги), згідно з Податковим кодек-
сом України, здійснюватимуть органи 
Державної фіскальної служби України. 

Слід зазначити, що встановлення 
граничної суми розрахунків готівкою 
за участю фізичних осіб на рівні 50 тис. 
грн сприятиме забезпеченню стабільних 
надходжень готівки до банківської сис-
теми й прискорення її обігу та звуженню 
сфери використання готівки та приско-
рення розвитку безготівкового сегменту.

Ю. ТИМКІВ, приватний нотаріус 
Івано-Франківського 

міського нотаріального округу

Оголошення про результати конкурсу 
на право оренди нерухомого майна 

(частина нежитлового приміщення Аптеки №17), 
що є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ та міста Тисменицького району 
Тисменицька районна рада провела  конкурс про передачу в оренду неру-

хомого майна: частини нежитлового приміщення Аптеки № 17 загальною пло-
щею 26,7 кв. м, що знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, Тис-
меницький район, м. Тисмениця, вул. Галицька, 20, який відбувся 16.01.2017 р.

Переможцем  щодо частини нежитлового приміщення Аптеки № 17 загаль-
ною площею 26,7 кв. м, конкурсною комісією визнано фізичну особу-підприємця 
Левицького О. М. із орендною платою в сумі 1283,48 грн. (без ПДВ) за місяць.

Переможці конкурсу зобов’язані протягом 10-ти денного терміну з момен-
ту затвердження відповідного протоколу конкурсної комісії районною радою, 
укласти з Тисменицькою районною радою договори про передачу в оренду 
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Тис-
меницького району.

Голова конкурсної комісії І. ФЕДОРИШИН

Алкоголізм
Лікар-нарколог Київського цен-

тру «Відродження» 2 лютого буде про-
водити в м. Івано-Франківську ліку-
вання унікальним методом навіть за-
старілих форм алкоголізму, паління, 
ожиріння та залежності від ігрових 
автоматів. Учасникам АТО знижка 
50 %, інвалідам — безкоштовно. 

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

Шановні жителі району!
Вітаємо вас із Днем Соборності України!

22 січня 1919 на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мрі-
яло не одне покоління українських патріотів: на велелюдному зібранні урочисто 
проголошено злуку Української Народної Республіки і Західно-Української Народ-
ної Республіки. Вона стала підґрунтям для відродження незалежної соборної де-
мократичної України та утвердження національної ідеї.

У різні роки історія піддавала нашу країну непростим випробуванням. Однак 
дух національної єдності завжди жив у серцях вольових українців, а патріотизм і 
єдність народу давали відсіч будь-якому ворогу.

Сотні тисяч прихильників української незалежності утворили «живий ланцюг» 
від Львова до Києва, відзначаючи День Соборності України 21 січня 1990 року. 
Стоячи під тоді ще забороненими синьо-жовтими знаменами, наші сучасники по-
єднали живим ланцюгом злуки Схід і Захід країни і нагадали про те, що територі-
альна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних її борців, навіки 
залишатиметься непорушною.

Нині у світлі військових подій на Донбасі ідея соборності нації та єдності на-
ших територій знову стала ключовою. Ми переживаємо одні з найскладніших ви-
пробувань на силу нашого національного духу, на єдність думок та цілей, на вміння 
відстоювати власний вибір на свободу та незалежність.

Тож у цей святковий день бажаємо, щоб на наші землі знову повернувся мир. 
Нехай у домівці кожного українця запанує злагода, щастя і достаток, а серце напо-
внює любов до країни. І пам’ятаймо: у єдності народ непереборний, соборна нація 
є сильною й успішною, а головне – має майбутнє.

Слава Україні!
Голова районної державної адміністрації         Голова районної ради
                      Іван СЕМАНЮК                        Роман КРУТИЙ

Шановна громадо Тисмениччини!
Щиро вітаємо Вас із Днем Соборності України.

22 січня 1919 року Акт Злуки об’єднав Українську та Західноукраїнську Народ-
ні Республіки. Так  знову постала єдина Українська держава.

У цій події  викристалізувався могутній національний, моральний і духовний 
зміст. Незважаючи на століття поневолення й розділеності між різними імперіями, 
українці проявили величезну мужність та силу. Усі зрозуміли, що ніхто не зможе 
підкорити єдиний український народ! 

Акт Злуки – це велика наука для нашого покоління і для майбутніх поколінь 
українців.

«Єдина нація – єдина держава!» — ось  наша найвища національна цінність. 
Маємо пам’ятати і берегти у серці усі знакові події для нашого народу, брати при-
клад і самим змінювати історію!

У цей день бажаємо всім миру, міцного здоров’я, щастя, злагоди та благополуччя!

З повагою — Тисменицька районна в Івано-Франківській області організація 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

Шановні мешканці Тисмениччини!
22 січня ми всі відзначаємо державне свято – День Соборності України і безперечно 

сповідуємо  єдність усієї української землі, всього народу, всіх громадян нашої країни.
Саме цього дня, далекого 1919 року, на Софіївській площі у Києві було прого-

лошено Універсал про Соборність України. Схід і Захід об’єдналися в єдину держа-
ву і заявили на весь світ, що Україна соборна, що народ України єдиний у своєму 
прагненні жити у вільній і незалежній державі. Тоді, в тривожні дні боротьби за 
волю, було, по суті, відновлено єдину Українську державу. 

З того часу минуло 98 років, змінювалася влада, суспільство, трансформу-
валося саме життя, але незмінними залишалися воля, сила духу, і споконвічне 
бажання жити в мирі, бути господарями у власному домі, на своїй Богом даній 
землі, прагнення творити добро та будувати сильну державу разом, всією нашою 
великою українською громадою. І сьогодні, коли в нашій незалежній державі йде 
війна з московським окупантом, проливається кров, гинуть українці, їй, як ніколи, 
необхідна єдність та сила народної мудрості. 

Сотні тисяч українських патріотів на Сході країни на смерть стоять і стояти-
муть до останнього за те, щоб Україна була вільною, соборною і незалежною дер-
жавою. Наші новітні Герої продовжують славетні традиції своїх предків – воїнів 
Київської Руси, запорізьких козаків, бійців армій УНР і ЗУНР, холодноярців, вояків 
ОУН-УПА та є  гордістю для нас та наших нащадків.

Цей знаменний день дає нам привід замислитися над тим, якого майбутнього 
хочемо, адже 98 років тому нам, українцям з Наддніпрянщини, Галичини, Букови-
ни, Закарпаття, Волині, Поділля, Полісся, Слобожанщини, Таврії і Криму дали шанс 
робити це разом у соборній державі, сповідувати єдині національні і суспільні цін-
ності, спільними зусиллями творити добро для всього нашого народу. 

Дорогі брати і сестри українці! Щиросердечно вітаємо вас з днем Соборності 
України! Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, радості, віри, миру та надії в нашу 
спільну перемогу. Зустріньмо свято єдності з вірою в щасливе і мирне майбутнє 
нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім’я процвітання 
могутньої і соборної України.

Вічна слава Українській Самостійній Соборній Державі та її Героям!

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

депутатська фракція ВО «Свобода» у Тисменицькій районній раді

Втрачене Свідоцтво про неповну 
загальну освіту серії ДБ № 096270 та 
додаток до свідоцтва, видані у 2000 
р. Драгомирчанською ЗОШ I-II  ст. на 
ім’я Селепій Олег Богданович, вва-
жати недійсним.

У 2016-му грошова оцінка земель майже не змінилася
Як повідомила Державна служба 

України з питань геодезії, картографії 
та кадастру, відповідно до пункту 8 під-
розділу 6 Перехідних положень Подат-
кового кодексу України (в редакції За-
кону України від 20.12.2016 №1791-VIII) 
встановлено, що індекс споживчих цін 
за 2016 рік, що використовується для 
визначення коефіцієнта індексації нор-
мативної грошової оцінки земель, засто-
совується із значенням: для сільсько-
господарських угідь (ріллі, багаторіч-
них насаджень, сіножатей, пасовищ та 
перелогів) – 100 відсотків; для земель 
несільськогосподарського призначен-
ня – 106 відсотків.

Коефіцієнт індексації норматив-
ної грошової оцінки земель застосо-
вується кумулятивно залежно від да-
ти проведення нормативної грошової 
оцінки земель. Коефіцієнти індексації 
нормативної грошової оцінки земель 
становлять: 1996 рік — 1,703, 1997 

рік — 1,059, 1998 рік — 1,006, 1999 
рік — 1,127, 2000 рік — 1,182, 2001 
рік — 1,02, 2005 рік — 1,035, 2007 рік 
— 1,028, 2008 рік — 1,152, 2009 рік — 
1,059, 2010 рік — 1,0, 2011 рік — 1,0, 
2012 рік — 1,0, 2013 рік — 1,0, 2014 
рік — 1,249, 2015 рік — 1,433 (крім 
сільськогосподарських угідь) та 1,2 
для сільськогосподарських угідь (ріл-
ля, перелоги, сіножаті, пасовища, ба-
гаторічні насадження). Нормативна 
грошова оцінка земель за 2002, 2003, 
2004 та 2006 роки не індексувалася.

Значення коефіцієнта індексації 
нормативної грошової оцінки сільсько-
господарських угідь (ріллі, багаторічних 
насаджень, сіножатей, пасовищ та пе-
релогів) за 2016 рік становить 1,0, для 
земель несільськогосподарського при-
значення — 1,06.

За інформацією Державної служби 
статистики України, індекс споживчих 
цін за 2016 рік становив 112,4%.

До уваги розробників документації 
із землеустрою

В офіційному віснику України 
(www.ovu.com.ua) у виданні № 99 від 
23.12.2016 за порядковим номером 3246 
опубліковано наказ Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України 
від 02.12.2016 № 509 «Про затверджен-
ня Порядку використання Державної 
геодезичної референтної системи ко-
ординат УСК-2000» при здійсненні ро-
біт із землеустрою, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 19 грудня 
2016 року за №1646/29776.

Вимогами зазначеного Порядку пе-
редбачено, що роботи із землеустрою 
виконуються в системі координат УСК-
2000 або місцевих системах координат, 
однозначно зв’язаних із системою ко-
ординат УСК-2000.

Відділ Держгеокадастру 
в Тисменицькому районі

Щодо призову офіцерів запасу
З метою зняття напруженості та 

необ’єктивного трактування інформації щодо 
призову у 2017 році офіцерів запасу (випускни-
ків військових кафедр) інформуємо, що норма 
закону про призов цієї категорії офіцерів запасу 
діяла з моменту набуття чинності закону «Про 
військовий обов’язок та військову службу» у 
1992 році і в новій його редакції з 2008 року. За-
коном «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удосконалення порядку 
проходження військової служби», який набув 
чинності 7 січня 2017 року, запроваджується в 
особливий період такий вид військової служби 
як військова служба за призовом осіб офіцер-
ського складу.

До офіцерської служби за призовом 
строком на 18 місяців будуть залучатися 
громадяни України, які закінчили програму 
підготовки офіцерів запасу, віком до 43 років, 
які не проходили військову службу і придат-
ні за станом здоров’я до проходження такої 
військової служби. Остаточне рішення буде 
прийнято після того, коли будуть реальні по-
казники звільнення тих громадян, які набули 
права на звільнення відповідно до закону 
(«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удосконалення по-

рядку проходження військової служби»), а 
це зокрема особи: які уклали контракти до 
закінчення особливого періоду та вислужи-
ли не менше 24 місяців військової служби за 
контрактом; які проходять військову службу 
за контрактом, дію якого було продовжено 
понад встановлені строки на період до ого-
лошення демобілізації та які вислужили не 
менше 18 місяців з дати його продовження.

Також будуть враховані прогнозовані 
показники прийняття на військову службу 
за контрактом у добровільному порядку.

Якщо рішення про призов офіцерів за-
пасу буде прийнято, то вони пройдуть спе-
ціальні курси підготовки терміном до трьох 
місяців, залежно від спеціальностей.

Міністерство оборони буде готове при-
йняти на навчання на таких курсах у вищих 
військових навчальних закладах біля 4 тис. 
осіб вже з лютого 2017 року. Після закінчення 
курсів офіцери будуть розподілені по військо-
вих частинах у пунктах постійної дислокації.

Зазначена категорія військовослужбов-
ців може залучатися до участі в АТО виключ-
но у добровільному порядку.

Офіцерів запасу планують призначати 
на посади в бойові військові частини, що пе-

редбачає їх підготовку як військово-навче-
ного ресурсу з подальшим зарахуванням до 
оперативного резерву першої черги.

Призвані офіцери запасу можуть напи-
сати відповідні рапорти і добровільно брати 
участь в АТО, або зробити це шляхом укла-
дання контракту.

На зазначену категорію військовослуж-
бовців будуть розповсюджуватися всі норми 
соціального захисту, якими користуються 
кадрові військовослужбовці.

Згідно з частиною 3 статті 119 Закону 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо удосконалення 
порядку проходження військової служби» від 
06.12.2016 № 1769-VIII (далі — Закон № 1769) 
за призваними офіцерами запасу на період їх 
служби зберігатиметься місце попередньої 
роботи та середній розмір заробітної пла-
ти, вони будуть отримувати також грошове 
утримання на рівні з кадровими офіцерами 
Збройних Сил та користуватися відповідним 
соціальним пакетом. Це, наприклад, грошова 
допомога для оздоровлення під час відпуст-
ки, грошова компенсація за винайм житла, 
право на отримання службового житла, без-
коштовне лікування у військових медичних 
закладах тощо.

Тисменицький районний 
військовий комісаріат
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Усе життя він віддав боротьбі за Україну
До 100-річчя від дня народження Григорія Вацеби (Сулими-Варнака)

23 січня виповнюється 100 років від дня народження Григорія Вацеби, над-
районного провідника ОУН Надвірнянщини, заступника провідника Каль-
ського окружного проводу ОУН, який до останнку віддав себе боротьбі за 
вільну Україну.

Народився Григорій 23 січня 1917 
року в Радчі. Батько його, Василь Ваце-
ба і мати Ганна, були селянами середніх 
статків. Крім Гриня (так його постійно 
називали в селі), були ще брати Василь, 
Михайло, Микола, Панько і сестра Па-
раска. Брат Василь загинув у рядах Сі-
чових Стрільців.

Дитинство Григорія спливло у рідно-
му селі. Вже змалку він любив прислу-
хатися до розмов старших про героїчне 
минуле нашого народу, про його боротьбу 
з ворогами за волю і незалежність, про 
тяжке життя народу під владою окупан-
тів. Вже з того часу в дитячому серці за-
йнявся вогник любові до рідного наро-
ду, зародилась ненависть до його поне-
волювачів. З семи років Гринь вчився у 
Радчанській чотирикласній школі, піс-
ля закінчення якої батьки віддали сина 
до Станіславської української гімназії, 
бо вчився добре і мав потяг до знань. У 
1932 році помирає мати Гриня, а через 
рік батько. Провчившись рік у гімназії, 
хлопець залишився круглим сиротою, він 
тепер сам веде домашню господарку під 
опікою старшого брата Панька.

Але юнака більше цікавить громад-
ське життя, одночасно він займається 
самоосвітою, багато читає, бере активну 
участь у товаристві «Сокіл». Слід заува-
жити, що робота «Сокола», «Просвіти» та 
інших товариств у Радчі поєднувалася. 
Особливо пожвавилась робота «Сокола» 
після того, як його очолив Гринь Вацеба. 
Під його керівництвом було закуплено 
деякий спортивний інвентар: перекла-
дини, гирі, волейбольні м’ячі та волей-
больну сітку. Власними силами юнаки 
на подвір’ї встановили перекладину й 
щонеділі та в свята займалися гімнас-
тичними вправами. Улюбленою грою для 
них став волейбол. Вони часто організо-
вували змагання за перше місце в селі з 
гімнастичних вправ, у піднятті гирі. Не-
рідко радчанські спортсмени змагалися 
з командами сусідніх сіл.

З 1937 року Григорій Вацеба стає чле-
ном сільського осередку ОУН, а через рік 
очолює цей осередок. Під його керівни-
цтвом оунівці проводили роз’яснювальну 
роботу серед населення, здійснювали 
антипольські акції: розповсюджували 
газету «Сурма», знімали вивіски поль-
ською мовою, у дні національних свят 
вивішували синьо-жовті прапори.

Восени 1937-го Гринь зробив оста-
точний вибір у житті. А трапилося це так. 
Щороку польський уряд прикликав на 
строкову службу в армію юнаків 20-річно-
го віку. Тоді був такий звичай, що рекру-
ти у неділю чи в свято збиралися разом 
і співали пісні вдень, ходячи по селі. В 
будні дні збиралися на леваді, й до піз-
ньої ночі на все село лунали народні, зо-
крема рекрутські пісні. Разом з іншими 
юнаками призивався того року й Григорій 
Вацеба. Йдучи на комісію до Станіслава, 
Гринь запропонував своїм ровесникам 
співати українські патріотичні пісні. Йду-
чи по вулиці Голуховського (тепер вул. В. 
Чорновола), рекрути на весь голос спі-
вали «Не пора, не пора». Про це хтось 
негайно доніс у поліцію. На призивному 
пункті всіх радчанських рекрутів було 
заарештовано. Протримали хлопців під 
вартою недовго: кого два, а кого три дні, 
й відпустили додому, крім Вацеби Гриня. 
Його як організатора цієї акції, засудили 
на шість місяців ув’язнення. Після того 
Василь Шиптур завів з Гринем розмо-
ву про те, що час їм одружуватися, за-
водити сім’ю, і тоді Гринь сказав: «Зна-
єш, друже, у тюрмі я багато передумав і 
дійшов висновку, що не хочу нікому світ 
зав’язувати, бо не зможу спокійно жити, 
коли наш народ у ярмі. Я остаточно вирі-

шив присвятити своє життя ідеї бороть-
би за самостійну Україну».

Та ось нашу землю захопили біль-
шовики. Знаючи, що йому не минути ре-
пресій, Григорій Вацеба разом з Михай-
лом Остап’яком, у вересні 1939 року, не-
легально переправляються за кордон. 
Вони опинилися на території Польщі, яку 
в той час окупували німецькі фашисти.

У Закерзонні вони, як члени ОУН, ве-
дуть підпільну роботу. В 1940 році Григо-
рій став провідником ОУН Ярославського 
району Перемишлянського повіту. У квітні 
1942 року він бере участь у Другій конфе-
ренції ОУН, на якій визначено політику 
українських націоналістів на найближчий 
час: творення та розбудова власних ре-
волюційно-політичних та військових сил 
і розгортання бойових дій на території, 
зайнятій німцями. Того ж року поверта-
ється в село. Пробув удома кілька днів. В 

сільську управу прийшли гестапівці, щоб 
арештувати Григорія. Та Григорій був сво-
єчасно попереджений, а зробив це брат 
Панько, що був тоді сільським старостою, 
через брата Михайла, який випадково 
був тоді в управі. Григорій утік і з того 
часу легально в селі вже не з’являвся. 
Окупанти ще не раз робили облави, щоб 
спіймати підпільника, та даремно; пере-
слідували сім’ї братів. Панька фашисти 
жорстоко побили, довідавшись, що це 
він попередив Григорія.

З 1942 року Григорій Вацеба очолює 
повітову референтуру ОУН, працює гос-
подарчим проводу. На початку 1943 ро-
ку він під псевдонімом «Сулима» очо-
лює надрайонний провід, до якого вхо-
дили Станіславський, Богородчанський, 
Лисецький та Єзупільський райони. Як 
командир Григорій Вацеба був завжди 
не тільки вимогливим, але й справед-
ливим і до підлеглих, і до мирного насе-
лення. Особливо відзначався «Сулима» 
(інші псевда «Бродич», «Варнак») своєю 
кмітливістю та військовою винахідли-
вістю, що не раз допомагала партиза-
нам уникнути втрат та щасливо вийти 
зі скрутного становища. Добру згадку 
серед мирного населення залишив він у 
селах Вільшаниця, Підлужжя, Підпечери 
Тисменицького району, Буківна, Остриня 
Тлумацького та інших.

У той час, коли наші землі ще топ-
тали фашистські окупанти, відважний 
підпільник не раз перевдягався в фор-
му німецького офіцера-гестапівця. Так, 
у 1943 році в Станіславській лікарні (те-
пер лікарня по вул. Гетьмана Мазепи) 
перебував під вартою повітовий госпо-
дарчий Гайворон з с. Ляхівці (тепер село 
Підгір’я Богородчанського району). Під 
проводом Сулими була проведена сміли-
ва операція по звільненню підпільника. 
В уніформі офіцера-есесівця разом з пе-
реодягненими воїнами Сулима успішно 
пробрався до шпиталю, наказав німець-
ким вартовим доставити пораненого на 

підводу, що стояла на вулиці. Після цього 
відважні підпільники від’їхали в напрямі 
Лисця. Незабаром фашисти довідалися, 
що їх було обдурено, зняли тривогу. Та 
було вже пізно. Пошуки відважних пар-
тизанів були марними.

З 1944 року кур’єром у Сулими був 
юнак з села Підлужжя Василь Долішній 
(псевдо «Василько», «Яструб»). Василь 
Долішній дожив до днів, коли Україна 
стала незалежною державою. Він з вели-
кою теплотою розповідав рідним Григо-
рія Вацеби про свого командира. З 1945 
року Сулима-Бродич очолював районний 
провід ОУН-УПА Тлумаччини.

Настав 1948 рік. Для зміцнення бо-
ївок та активізації підпільної боротьби з 
більшовиками провід направляє Сулиму-
Варнака Надрайонним Провідником ОУН 
Надвірнянщини. Тут йому вдалося багато 
зробити для того, щоб зберегти боєздат-
ність поріділих боївок, зменшилось число 
зрад і доносів. Часто жителі гірських сіл 
та присілків зверталися до Провідника, 
щоб захистив їх від місцевих посіпак та 
фальшивих боївок, серед яких були зрад-
ники та запроданці. І завжди Сулима-
Варнак допомагав їм, за що завоював 
серед них авторитет і повагу. Про все це 
багато розповідали місцеві жителі дочці 
Сулими-Варнака Ганні. Важкі то були часи 
для повстанців. Ворог докладав усіх зу-
силь, щоб знищити рештки партизанів. На 
кожному кроці на них чигала небезпека. 
Доводилось переживати втрату вірних 
друзів, постійні облави, переслідуван-
ня. А як боляче було пережити підступи 
й зраду тих, хто ще донедавна був пліч-
о-пліч в одному ряду. Отаборившись на 
зиму далеко в горах, Варнак- Сулима за 
зимовий період 1948-1949 роках веде 
щоденник, що пізніше був вилучений і 
зберігся в архівах КГБ в Києві. Записи 
в ньому щодня вів Варнак з 1-го грудня 
1948 по 2-ге квітня 1949 року. Зимували 
повстанці далеко в горах Надвірнянщи-
ни в хаті-лісничівці, яку вони перенесли 
на три кілометри вглиб лісу. Зимували 
в хаті їх семеро: Тугар (Антон), Деркач 
(Онуфрій), Явір (Михайло), Горліс (Іван), 
Дорошенко (Петро), Варнак (Григорій), 
Ксеня (Марійка). У щоденнику описано 
будні партизанів цієї суворої гірської зи-
ми. Кожного дня нескорені борці за віль-
ну Україну зранку займалися фізичними 
вправами, слухали лекції на суспільно-
політичні та історичні теми, які виголо-
шував Григорій; постійно слухали пере-
дачі по радіоприймачу, що працював на 
батареях. Часто доводилось спускатися з 
гір в села по харчі. З нетерпінням ждали 
вони весни, щоб продовжувати боротьбу 
з червоними окупантами.

Разом з відважним провідником за-
вжди була медсестра і машиністка Надра-
йонного осередку Надвірнянщини Калина 
(Марія Бабінчук з села Старий Лисець). 
7 липня 1950 року в лісі біля полонини 
«Плоска» майже на межі Закарпаття та 
Прикарпаття Варнак-Сулима і Калина при 
свідках побралися, щоб і надалі йти пліч-
о-пліч в нерівному поєдинку з жорстким 
і підступним ворогом.

28 серпня того ж року у них народи-
лася донечка, яку вони назвали Мотря-
Ганнуся. Та недовго тішилися батьки сво-
єю донечкою. Важкі підпільні обставини 
змусили їх віддати дитину під опіку чужим 
людям. З болем у серці прощалися бать-
ки з своєю дитинкою, та іншого виходу 
не було. Опікункою Мотреньки від п’ятого 
дня життя стала жителька села Яблуниця 
Надвірнянського району Гафія Манівчак, 
яку вона завжди називала матір’ю. Щоб 
уникнути переслідувань ворогів, дитину під 
час хрещення назвали Ганною на прізви-
ще Щербатюк. Вона росла у Яблуниці. Тут 
пройшли її дитячі роки, навчання в школі 
– і тільки у 16 років довідалась Ганнуся 
правду про себе і своїх батьків. Зі сльо-
зами на очах прочитала вона прощальні 
листи батька й матері, що залишили вони 
для донечки, коли прийшли її відвідати на 
четвертому тижні життя.

Ці листи, датовані 25 вересня 1950 
року, а також Посвідку народження від 24 
вересня 1950 р. було надруковано в газеті 
«Вперед» 15 жовтня 2004 року з подачі 
молодшої сестри Калини нині 86-річної 
Ганни Федій (Бабінчук) зі Старого Лисця, 
котрій випало пройти тернистий шлях 
боротьби в підпіллі, ув’язнення і заслан-
ня. У тих листах – невимовний біль та 
висока самопожертва. «…Знай, Ти при-
йшла на світ в час найжорстокішої бо-
ротьби українського народу проти пів-
нічної Москви. Вже шостий рік у нерівній 
боротьбі з більшовицькими окупантами 
день у день кладуть свої голови за ідею 
Української Самостійної Соборної Дер-
жави (УССД) найкращі сини українсько-
го народу – українські революціонери і 
повстанці. Їх вже тільки горстка, а між 
ними Твій батько і мати... – писав Су-
лима. – В простій партизанській колибі 
прийшла Ти на світ, але пам’ятай, місце 
це – це святиня партизанська і вона ще 
не осквернена окупанською ногою. Ти 
прийшла на світ вільною, а не рабою!

…Складаю на Твоєму чолі батьків-
ський поцілунок і благословляю Тебе, 

хай Всевишній збереже Тебе у своїй опіці 
і дозволить зажити на волі, якої ми так 
прагнемо. Останні мої слова до Тебе – 
це заповіт: Добро Нації — найвищий на-
каз! Для неї Ти віддаш свою силу, розум 
і життя так, як я складаю свою голову 
на її жертівнику...»

Долаючи біль та розпач, Калина 
зверталася до своєї донечки:

«…Кохана Мотренько, якщо підрос-
теш і добрі люди додержать отсей листок, 
тоді прочитай його уважно і зрозумій ма-
мине наболіле серце і душу... Мотренько, 
в таких тяжких умовах, як Тебе носила я, 
було дуже важко, а описувать годі. Коли 
Ти будеш жити і будеш читати історію на-
шої боротьби з найжорстокішим ворогом 
українського народу, то в не одній статті 
знайдеш подібне... Тоді подумай: і твоя 
мама з Тобою так...

Кохана донечко, чи можеш собі уяви-
ти Ти, як тяжко було мені віддавати Те-
бе від себе в незнане... Не було що інше 
робити, колиба, холодно, молока нема, 
ну ще й в партизанці з дитиною, це не 
можливо. Я кричала, била всіх, грозила 
пімстою, та тільки в душі. Бо коли по-
думала, що це кривда тільки для мами, 
привела нерви трохи докупи, помолилась 
та віддала Тебе в опіку Всевишньому і 
чужим людям...

Твій батько і мати в боротьбі за віль-
ну Україну… якщо житимеш, тоді подумай, 
що Ти щаслива, бо напевне будеш вже 
вільною у вільній державі, до якої Твої 
батьки доклали цеглини до її будови…

Цьомаю міцно та благословляю на 
щасливу путь».

ПОСВІДКА УРОДЖЕННЯ
Мотря-Ганнуся Вацеба ур. 28 серпня 

1950 року, о год.11.30 в лісі біля полони-
ни «Плоска», на терені м. Ясінє, Закарпат-
ської области з батька Варнака-Сулими 
Надрайонного Провідника ОУН Надвір-
нянщини (Вацеба Григорій син Василя і 
Анни уроджений 23.І.1917 р. в с. Радче, 
Лисецького району, Станиславівської об-
ласти, українець, греко-католик) і матері 
Калини, медсестри і машиністки Надра-
йонного осередку Надвірнянщини (Вацеба 
Марія (з дому Бабінчук) дочка Степана і 
Параски уроджена 10.ІV.1924 р. в с. Старий 
Лисець, Лисецького району, Станиславів-
ської области, українка, греко-католичка). 

1 вересня дитину відставлено до се-
ла Яблуниця, Яремчанського району, Ста-
ниславівської области і віддано під опіку 
цивільним людям. 

батько: Вацеба Григорій
мати: Вацеба Марія (Бабінчук)
Постій, 24 вересня 1950 року.
Восени 1950 року Варнак-Сулима був 

призначений заступником Провідника 
Калуського окружного проводу ОУН. Тут 
він був відомий під псевдонімом «Орел». 
Разом з дружиною він продовжував бо-
ротьбу до останніх хвилин свого геро-
їчного життя.

1 липня 1951 року Сулима-Варнак-
Орел, його дружина з охороною перебу-
вали на хуторі Ловаги біля села Небилів 
Перегінського району. На їх слід натра-
пили червоні убивці. У нерівному бою 
підпільники загинули як герої, вони до 
останнього подиху були вірні великій ідеї 
– боротьбі за вільну Україну.

Важкий, але славний шлях боротьби 
пройшли Григорій Вацеба та його дружина 
Марія. Вони загинули з твердою вірою в 
те, що Україна врешті-решт стане само-
стійною державою. І тепер, коли ми має-
мо свою незалежну державу, з вдячністю 
згадуємо тих, що поклали свої голови в 
боротьбі з іноземними загарбниками.

У селі Яблуниця Надвірнянського 
району живе дочка Григорія Вацеби та 
Марії Бабінчук Мотря-Ганна, яка добре 
пам’ятає заповіт батька: «Добро Нації – 
найвищий наказ!». Уже не один рік Ган-
на Марійчин (це прізвище по чоловікові) 
багато зусиль і вміння віддає зміцненню 
і утвердженню державності України. Та-
ка ж вона одержима і неспокійна в пра-
ці на благо України, як і її батьки. Кожен 
свій крок звіряє вона з заповітом батька, 
з його героїчними вчинками і постійно 
думає: «Чи задоволений був би батько 
вчинками доньки, чи не осоромила його 
чесного імені».

Добрим словом згадує старше поко-
ління радчанців свого героя-односель-
ця. І для багатьох життя Варнака-Сули-
ми та його дружини є взірцем вірного 
служіння Україні.

Щороку до хутора Ловаги, що на Рож-
нятівщині на Івана-Купала родину Варна-
ка-Сулими та Калини приводить стежина 
пам’яті, рясно окроплена кров’ю україн-
ських героїв-повстанців.

За книгою Івана БРИНДЗЕЯ «Радча» 
(Івано-Франківськ, 2016. – С. 220 – 237)

Григорій Вацеба-Сулима

Марія Бабінчук-Калина

Кам’яний хрест на місці загибелі 
українських повстанців
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І у Вільшаниці, і в Тисмениці
Восьмого січня в будинку культури с. Вільшаниця за доброю традицією від-
булося театралізоване дійство «Вертеп». Свято розпочав юний, талановитий 
учасник вокального мистецтва Юліан Литвин, який виконав «Новорічну піс-
ню» , а учні шостого класу привітали усіх колядкою «Добрий люди вечір».

Обряд «Вертепу» відтворили учасни-
ки драматичного гуртка. Прославляли 
різдвяними колядками новонародже-
не дитятко учасники фольклорного ко-
лективу «Вільшанка» ( керівник Оксана 
Архамула) та церковний хор (керівник 

Валерія Гетьман). Весело звучали ко-
лядки в сучасній обробці у виконанні 
вокального ансамблю дівчат. Віншува-
ли на радість, на добро Діана Тимонько 
та Вероніка Бажалук. А на завершення 
сільський голова Володимир Ющишин 

висловив щиру подяку учасникам різд-
вяного дійства та привітав громаду з 
Різдвом Христовим. Люди поверталися 
до своїх домівок з піднесеним настро-
єм та з надією на кращу долю України.

Фольклорний колектив «Вільшан-
ка» з піднесеним різдвяним настроєм 
завітав з колядою у відділ культури Тис-
меницької райдержадміністрації, Тисме-
ницьку райдержадміністрацію і районну 
раду, УДКСУ в Тисменицькому районі, 
Тисменицьку ОДПІ, Тисменицьку район-
ну бібліотеку, Тисменицький відділ РАЦ-
Су, Міграційну службу у Тисменицькому 
районі, Тисменицький ВПГУСЕ поліції, 
відділ освіти Тисменицької райдержад-
міністрації, Тисменицьку міську полі-
клініку, Управління Пенсійного Фонду 
в Тисменицькому районі, відділення 
«Укрпошти», ТОВ ПК «Екопродукт», яке 
знаходиться у с. Вільшаниця, де працює 
близько 130 чоловік.

Фольклорний колектив будинку 
культури с. Вільшаниця вітає усіх з Різд-
вом Христовим. Адже Різдво – це свято 
радості, свято миру і єднання.

Ольга ТИМОНЬКО, завбібліотекою,
Оксана АРХАМУЛА, художній 

керівник БК с. Вільшаниця

Одайська сільська розколяда
З давніх давен в день Різдва Христо-
вого приходить до кожної оселі коля-
да. Високо підноситься над світом, 
різдвяними дзвіночками воскрешає 
диво-новину, що «в біднім вертепі, в 
яслах на сіні» родився Христос. І ця 
велична подія оспівана, описана у ве-
личезному розмаїтті колядок.

14 січня в клубі с. Одаї відбулася 
сільська розколяда «Велична святість 
Різдва». «Радійте люди, Бог народився, 
славіть його святе ім’я, нехай колядками 
вітає Божого сина вся земля» – такими 
словами відкрила дійство бібліотекар 
села Ганна Федорук.

З привітальними словами та най-
щирішими побажаннями звернувся до 
парафіян настоятель храму Різдва Пре-
святої Богородиці села Одаї отець-мітрат 
Михайло Петрів. Щиро віншували одно-
сельчан ведучі Яна Федорук та Ніна Вітен-
ко. Потім на сцену піднявся церковний 
хор. Дякуючи реґенту Ярославові Лесю-
ку на високому виконавському рівні хо-
ристи колядували «Бог предвічний», «На 
Різдвяні свята», «Дзвони дзвонять», «До 
шопи йдіть, пастирі», «Вставай, вставай». 
Порадували глядачів діти-засівальники. 
Дорослий «Вертеп» села цього року по-
радував новим сценарієм. Дуже яскра-
вим у виконанні колядок був молодіжний 

колектив сільського клубу «Зорепад». 
Позитивного настрою додала всім, ви-
конанням колядки «Україна колядує», 
учениця четвертого класу Анастасія 
Феденько, а пісню «Така зима лише на 
Україні» майстерно виконала студентка 
Івано-Франківського аграрного коледжу 
Богдана Токарук.

Після кожної колядки лунали він-
шівки й привітання. Серця переповнені 
любов’ю до новонародженого Спасителя, 
до нашої рідної України, до наших Різд-
вяних традицій.

Кульмінацією розколяди був вихід 
гостей свята зі Старих Кривотул – народ-
ного, аматорського ансамблю пісні і тан-
цю «Барви Прикарпаття». Марковецький 
сільський голова Іван Буртик сердечно 
подякував організаторам свята – подруж-

жю Михайлові та Ірині Біглим (завідуюча 
клубом), учасникам церковного хору, ко-
лективу «Барви Прикарпаття», гостям та 
всім учасникам дійства. Відтак усі зако-
лядували «Нова радість стала».

А завершилася розколяда походом 
усіх із клубу на церковне подвір’я, де бі-
ля каплиці — шопи Різдва Христового 
лунали і лунали колядки.

А ще напередодні в ніч з 13 на 14 січ-
ня житель с. Одаї М. Біглий організував 
«Маланку», у якій взяли участь 18 чолові-
ків. Водили Маланку селом – віншували 
Василів, завітали до осель, де є незаміжні 
дівчата, та до учасників інсценізованого 
дійства. Роль Маланки блискуче виконав 
житель села Андрій Збіглей.

Ганна ФЕДОРУК

  ФОТОФАКТ
У переддень Старого Нового року ан-

самбль викладачів Лисецької дитячої му-
зичної школи на чолі з директором школи 
Ігорем Курієм завітав з колядкою до установ 
містечка, зокрема, й до селищного голови Ві-
ктора Дубницького, щоб принести найщиріші 
вітання з Новорічними та Різдвяними свята-
ми. У святковому дійстві також брав участь 
маленький засівальник, який є невід’ємним 
символом цього величного свята. З давніх 
давен вважається, чим більше засівальни-
ків відвідає дім в цей день, тим пліднішим 
виявиться рік.

Христина МОНАСТИРСЬКА

Тязівська Маланочка
Ось вже який рік поспіль просяться з Маланкою та колядою до хат, де жи-

вуть Василі, тязівські маланкарі. А їх радо приймають чи не в кожній господі, бо 
місцеві аматори створюють неабиякий настрій, щораз більше дивуючи дзвінкими 
колядками, віншуваннями та жартами. У 2017 році до Тязівської Маланки приєд-
налися нові учасники та побільшало молодих людей, що легко перевтілювались 
в колоритних персонажів. Та добру частину колядників годі було й впізнати одно-
сельчанам! Також особливістю цьогорічної Маланки було й те, що сценарій май-
же повністю оновила головна натхненниця дійства, котра й відновила багато ро-
ків тому цю традицію в селі – завідуюча бібліотекою Світлана Желюк. Однак, за 
доброї співпраці з будинком культури ( директор – Зіновій Боднарчук та художній 
керівник Оксана Ковальчук) до Маланки приєдналися учасники драматичного 
гуртка «Театральна скриня». Веселі жарти Циганів та Жида з Жидівкою, засівання 
Василя, побажання Маланочки та всіх без винятку колядників створили незабутню 
атмосферу давнього українського свята Старого Нового року та Василія в Тязеві. 
«Старий рік минає, Новий наступає….»

Наталія КОРОЛЕВИЧ
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6.00, 21.40, 3.00 -
Time
6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 
17.55   
6.20, 1.55  
6.25, 0.25  
6.30, 18.45  

6.40, 8.20, 21.25, 0.15 
-

6.45  LIFE
6.55   
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00  
7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 

8.35  

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

  
7.55, 12.55, 15.55, 
18.55, 23.55   

9.20, 17.50  -

9.25, 10.10, 11.10, 
12.25, 13.15, 14.15, 
15.25, 16.15, 17.15, 
18.15  

20.03 
22.15  -

23.10 "  .com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

: 
1.00 .  
2.15, 5.15  

3.15  -

3.35   -

4.15   . -

 
3.05  
4.35, 18.00 
5.30, 7.03 Kids Time
5.32 /  " "
7.05 /  " " (16+)
9.10    

11.10  
14.00   -

19.00  
22.50 /  "  -

" (18+)
1.05 /  " "

 « »
6.10, 16.10, 5.20 /  
" " (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 1.20 
7.15, 8.15   
« »
9.15, 2.10  

11.20  
13.20, 15.30, 21.00 /  
"   -

 "
18.00 /  " -

" (16+)
19.45, 2.40 -  
"  "
23.00  
23.30 /  "CSI.  

" (16+)

6.00  -

7.20, 13.10  

8.10  
9.10, 19.50 -

 
10.10, 21.40 - -

11.10, 17.50 -
  

12.10  
14.10, 0.30  

15.10, 20.50   
 (  -

)
16.00, 23.40 -

 
16.50, 22.40  

18.50   

 « »
6:00  . -

.
6:05  .
6:30 -Time.
6:45 .
7:10  

' .
7:40   . 
8:10   -

. 
8:30 . 
8:45 .
9:20   

. 
10:00 /  “ : -

”. 
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30 /  “  -

”.
12:30   

.

14:15 
14:30 . 
15:00  -

.
15:45 
16:00 “   -

”.
16:45   

. 
17:00 . 
17:20 .
17:40 /  “ : -

”. 
18:45 
19:10  : 

  .
19:45  

. 
20:00   -

.
20:20    -

.
20:45 
21:10 /  “ ”. (2).
21:50 .
22:10 
22:30 /  “ ”. (2).
24.00  . 

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

.
01:10   -

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

.

 

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

6.15, 7.15, 8.15 
6.20, 8.20 
6.30, 23.00  -

6.45, 7.45, 8.30 -

7.25, 23.35  
8.35 .Ua

8.45, 0.20 
9.00   
9.30 /  "  -

"
11.30, 16.25  '
11.45  -

12.15  -

12.40, 21.30 . 

13.00  (  -
)

13.15 . 

14.00 /  "   
.  "

15.30 ' . 
16.40 /  "  "
17.30   -

17.50 /  " "
18.20  
19.00 . 
19.20 
19.55 " "  -

 
20.20  
21.50 /  "  "

22.35  
22.55 
23.15 

 «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30 
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«   «1+1»
9.30, 12.20, 4.50 " -

 .  
"

12.45 "    "
14.50 "  -

"
17.15 /  "  

 "
20.15  "  

"
22.15, 0.55 "  -

-8"
23.15, 1.50 /  " -

-3:  "

5.00, 20.00, 1.30 " -
"

6.00 

6.20, 14.10 «  
...»   -

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 
7.15, 8.10 «   « -

»
9.20 "  -

"
11.10, 12.25, 21.00 /  
"  " (12+)
15.50, 16.45 " "
18.00, 19.00 -  
"  "

23.40 /  " . 
 "

2.15 "   
. "

3.00 /  "  -
"

ICTV
5.30  !
6.30    

8.45 . 
9.15, 19.20  

10.05  
11.05, 17.40 /  "  
   -

" (16+)
12.00, 13.20 /  "  
44" (16+)
12.45, 15.45 . 

13.30 /  " "
15.05, 16.20, 21.20 /  
"  " (16+)
18.45, 21.00 . -

20.20 
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6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
21.00 
6.10, 7.10, 8.10 
6.15, 8.15 
6.25, 23.35   

6.45, 7.45, 8.25 
7.20, 23.00  
8.35  
8.40 .Ua
8.45, 0.20 
9.00  .   

 
9.10 /  "  "
9.40 /  " "
13.00  (  -

)
13.15 " "  -

 
14.00 /  "  -

 "
15.30 . . 
16.30 90    -

  
16.35  
17.10 /  "  

  — 
 "

18.20  
19.00 . 
19.25   
20.20  
21.30 . 
21.45 /  "   
60  "

23.15 
 «1+1»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30 
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«   «1+1»
9.30, 12.20 "  

.  "
12.45 "    "
14.50, 22.10 "  

"
17.15 /  "  -

 "
20.15 "   
2016"
0.05  "  

"
2.55 "   -

"
5.10 /  "  "

5.00, 20.00, 2.40 " -
"

6.00 
6.20, 14.10 «  

...»   -

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 
7.15, 8.10 «   « -

»
9.20 "  "
11.10, 12.25 /  "  

" (12+)
15.50, 16.45 " "

18.00 -  " -
 "

21.00 "  "
23.00 /  " ,  

"
3.30 /  "  " -

"
ICTV

5.30  !
6.30    

8.45 . 
9.15, 19.20  

10.00 
11.00, 17.45 /  "   

  -
" (16+)

12.00, 13.20 /  "  
44" (16+)
12.45, 15.45 . 
13.30 /  " . -

 " (16+)
15.20, 16.20 /  "  

" (16+)
18.45, 21.05 . 
20.20 
21.25 -
23.45 /  "  -

-4" (18+)
1.10 /  "  -

" (16+)
2.45 

6.30 "  "

8.30 /  "  "
10.35 /  "  -

  "
18.00, 22.00 " - -

"
18.30 /  "   -

"
20.00, 22.45 "   

!-5"
23.50 " - -7"

5 
6.00, 21.40, 3.00 -
Time
6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 
17.55, 22.50   

6.20, 1.55  
6.25, 0.25  
6.30, 18.45  
6.40, 8.20, 21.25, 0.15 

-
6.45  LIFE
6.55   
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00  
7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

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

7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
9.20, 17.50  

9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 -

 
20.03, 1.00 .  

22.15  !
23.10 "  .com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 : 

2.15  
3.15   . 
3.35  
4.25  
4.45  
5.25  
5.55    

 
3.00, 2.30  
4.45, 18.00 
5.40, 7.00 Kids Time
5.42 /  " "
7.02 /  " " (16+)
9.40    
11.40    -

19.00  
22.50 /  "  " 
(18+)
1.00 /  " " (16+)

 « »
6.10, 16.10 /  " " 
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 3.15 
7.15, 8.15   « -

»
9.15, 5.30  
11.20, 4.00  -

13.20, 15.30, 21.00, 23.30 
/  "   -
 "

18.00 /  " " 
(16+)
19.45 -  "  

"
23.00  
1.50 /  "CSI.  -

" (16+)

6.00  
7.20, 13.10  -

8.10  
9.10, 19.50  

10.10, 21.40 - -

11.10, 17.50  
 

12.10, 16.50, 22.40 -
 

14.10  
15.10, 20.50   -

 (  )
16.00, 23.40 -

 
18.50  
0.30  

1.10  
2.00  
2.50  
3.40  
4.30  
5.10  

 « »
6:00  . -

.
6:05   .
6:30 -Time.
6:45 .
7:10  

' .
7:50  .
8:30 . 
8:45 .
9:20  .
10:30    
Deutsche Welle: “Global 
3000”. 
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30 /  “C ”. 
12:30 /  “  

 ”.  
13:40  .
14:00 /  “ : 

 ”. 
14:15 
14:30   

. 
15:10  . 
15:45 
16:00 /  “  

 ”.
16:45   

.
17:00 
17:20 . 
17:40   

. 
18:25  -

. 
18:45 
19:10  

.
19:45  .
20:00   -

.
20:20  -

.
20:30    -

.
20:45 
21:10 /  “ ”. (2).
21:50 .
22:10 
22:30  -

. 
22:50 /  “ ”. (2).
24.00  . -

.
00:05 .
00:20 -Time.
00:40 /  “  

 ”.  
01:40  -

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

 

6.00   
6.35 
7.05 . 
7.20 -  
8.10 
8.35 . Ua
8.45, 0.20 
9.00 /  "  "
9.55    -

?
10.20  
11.00 -music
12.10 /  "  "
15.35 .ua
16.00  
16.40  . 

17.50  
18.30 /  "  -

 "
20.00   -

21.00 
21.30 /  "  "
22.20 /  " -

 "
22.45 
23.00  on line
23.25, 23.50  -

 «1+1»
7.05, 19.30 
8.00 " . -

"

10.00, 23.10 "  
"

11.00 /  "  -
"

13.05 "  -7"
15.30, 21.15 "  

"
17.30  " -

"
18.30 "  "
20.15 "  -

"
0.10, 5.05 /  "  

"
2.05 "  "

5.00 «   »
6.50 
7.40 /  "  "
9.00 /  " "
9.20 /  "    

 "
9.30 "  . -

 "
10.20 /  "  -

  "
12.15 /  "  " 
(16+)
15.50, 20.30 /  " -

 "
20.00 " "
22.30 /  "   

" (16+)
0.25 /  "  " 
(16+)
2.50 /  " ,  

"

ICTV
5.05 
5.25  
7.00  !
7.55   !
8.55  ! '
10.45 /  "  

" (16+)
12.45 . 
13.00 /  "  " 
(16+)
15.00 /  " . -

 " (16+)
16.45 /  "  -

" (16+)
18.45 . 
19.15  -

. 
20.05 /  "  -

" (16+)
22.05 /  " " 
(16+)
1.05 /  "  -

-4" (18+)
2.25 /  "  -

" (16+)

5.50 " "
8.00 "   -

"
9.00 "   !"
9.55 "   -

!-5"
17.05 /  "  -

"
19.00 /  "   -

"
23.00 /  "  -

"
0.45 "   

"
5 

6.00 -
6.15    

6.35  
6.55, 8.55, 10.55, 11.55, 
17.55   
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 0.00 

 
7.10, 8.15, 9.55, 13.55, 
14.55, 16.55   

7.30 
7.50, 8.20, 22.15, 0.15 

-
7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 
23.55   
8.30   
9.15 
9.20 -
9.30 
10.10  '
10.30  
11.05 '  
11.30  
12.15  
12.35 -  

    
12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20   . -

13.30  
13.40  
14.10, 4.15  -

14.30   
15.05 
15.30 
16.10  -

16.30  
17.10 "  .com"
18.15, 2.35  -

19.25, 23.30  

20.10, 0.20, 5.15  
 . 

21.00, 1.30  -

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 : 
22.30 /  " "
2.15  
4.35  '

 
3.00, 2.45  
5.40, 7.00 Kids Time
5.45 /  " "
7.02 
8.50 
12.45   -

16.00 /  "  -
"

17.40 /  "  -

-2"
19.20 /  "13-  " 
(16+)
21.00 /  "13-  : 

" (16+)
23.00 /  "   -

" (18+)
 « »

7.00, 15.00, 19.00, 1.30 

7.10, 5.00  
9.10 /  "   -

"
13.00, 15.20 /  " -

 " (16+)
17.00, 19.40 /  "  

 "
21.30 /  "   

"
23.30  
2.15 /  "CSI.  -

" (16+)

6.00  
7.30  
8.20, 18.20   -

10.00  -

11.40 ,   

14.20  
16.20   

21.00  -

23.50  -

0.50 :  -

5.30  
 « »

6:00  . -
.

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

. 
7:30 Deutsche Welle: 
“Shift”. 
7:40 .
8:00 - .
10:00  -

. 
10:15   -

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

.
13:30   
“   ”. 
15:10  -

 . 
15:30    
Deutsche Welle: “Global 
3000”. 
16:00   

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

.
17:40   . 
18:00  .
18:30  . 
19:10  . 
20:00   

.
20:30   .
20:50  

.
20:55   

.
21:05 .
21:20  .
21:45  .
22:00 /  “ ”. 
(2).
24.00  . -

.
00:05  .
00:35    
“   ”. 
02:00   .
02:20  . 
03:00 /  “ ”. 
(2).
04:10    Deutsche 
Welle: “Global 3000”. 
04:40  -

 . 
05:10   

.
05:30   -

.

 

6.00  ’
6.35  
7.05 .Ua
7.20, 23.30  -

8.15 
8.35  
8.45, 0.20 
9.00 /  "  . 

.  -
"

10.10 /  "  
"

11.30 
12.00  
12.30 /  "  -

"
15.50  -
16.15 /  "  "
20.30  
21.00 
21.30 . 
21.55 /  "  

"
23.00  on line
23.20  

 «1+1»
7.00 "  -

"
8.00 " . -

"
9.00  " - -

"

9.40 /  "   -
"

10.05 
11.00 "  -8"
16.00  " -

 "
19.30, 5.15 " -

"
21.00 "  -7"
23.15, 1.50 /  "  -

 "
1.10 "  i "
4.55 " -2: -

  "

5.00 /  " ,  
"

6.00 
6.35 " "
7.00 /  "  -

  "
9.00 "  "
10.00 "   . -

 "
11.00 "   . 

"
12.00 /  "   

" (16+)
13.50 /  "  

"
20.00 "  "
21.30 /  "  " 
(16+)
1.25 /  "  " -

"

ICTV
5.40 
6.10, 8.00  -

8.55    -
!

10.40, 13.00 
12.45 . 
13.40 /  " " 
(16+)
16.40 /  "  -

" (16+)
18.45 . 
19.15 /  " "
21.50 /  "  !" 
(16+)
23.55 /  " :  

" (18+)
1.40 /  "  -

" (16+)

7.05 "   !"
9.00 "   !"
9.55 "   -

"
10.50 "   -

!-5"
15.00 /  "   -

"
19.00, 0.45 "  -

 "
22.55 /  "  "

5 
6.00, 9.30, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 : 
6.15, 21.00, 1.15 : 

   . -

6.20, 8.55, 10.55, 11.55 
  

6.25, 18.10, 0.20  

6.55, 1.55  
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 0.00  
7.10, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 0.55 -

  
7.30 
7.50, 8.25, 22.15, 0.15 

-
7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55   
8.10  
8.30, 3.15  -

9.10 
9.20 -
9.25 
10.10  -

10.25  
10.40 
11.10 
12.15  
12.40 -  

    
12.50 Legal Up Business

13.10  '
13.35  
14.10 
14.30   -

15.15 '  
16.05  
16.30 
17.10 "  .com"
19.25  
20.00  

21.40, 3.00 -Time
22.30 /  " "
23.20  -

2.15, 5.15  
3.35   
4.15   . -

 
3.00  
6.00, 7.40 Kids Time
6.02 /  " "
6.40 /  "    

"
7.42 /  "    

"
12.00 /  "  -

" (16+)
14.50 /  "  -

-2"
16.30 /  "13-  " 
(16+)
18.00 /  "13-  : 

" (16+)

20.00 /  " " (16+)
22.00 /  " " 
(18+)
23.50 /  "12 " 
(16+)
2.00 /  "   

 " (16+)
 « »

6.50 
7.40  
9.20 /  "  " 
(16+)
13.00 /  "   -

"
16.50, 20.00 /  "  -

" (16+)
19.00, 5.50   

  
21.25 /  "   

"
1.10 /  " " 
(16+)
5.00  

6.00, 0.50  

7.30  
8.20, 18.20   

10.00  -

11.40  -

14.20  
16.20   

17.20  
21.00 ,   

23.50     
 « »

6:00  . -
. 

6:05 -
   Deutsche 

Welle: “Global 3000”. 
6:35   .
7:00  .
7:20   .
7:40 .
8:00 - .
09:50  .
10:20  .
11:00  -

. 
11:50  -

. 
12:20   -

. 
12:45 .
13:00   

.
13:45 .  

.
14:15  .
14:30  “ -

”. .1.
16:00  . 
16:15  -

. 
16:30 .  

.
17:00   -

.
17:30   

.
18:00   

.
18:20   

.  
19:00  “ -

”. .2.
20:00  -

. 
20:30 .  

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

  ”. 
22:00 /  “ ”. 
(2).
00:00  . 

.
00:05  “ -

”.
01:05   

.
01:45  “ -

”.
02:45  .
03:00 /  “ ”. 
(2).
04:30    
Deutsche Welle: “ -

  ”. 
05:20   .

23.20 /  "  -
" (16+)

1.10 /  "  -
-2" (18+)

3.00, 4.45 
4.10   

4.15  
4.20 

7.15, 15.50 "   
!"

9.25 "  "
11.20 "  -

-14"
18.00, 22.00 " - -

"
18.30 /  "   -

"
20.00, 22.45 "  

 !-5"
0.05 " - -7"

5 
6.00, 21.40, 3.00 -
Time
6.15, 8.55, 10.55, 11.55, 
17.55   
6.20, 1.55  
6.25, 0.25  
6.30, 18.45  

6.40, 8.20, 21.25, 0.15 
-

6.45  LIFE
6.55   
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00  
7.10, 7.32, 8.10, 8.25, 
8.35  

7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 0.20   

7.55, 12.55, 15.55, 
18.55, 23.55   

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

 
20.03, 1.00 . -

 
22.15 
23.10 "  .com"
0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

: 
2.15, 5.15  
3.15  
3.35   
4.15   . -

 
3.00, 2.55  -

 

3.05  
4.30, 18.00 
5.23, 7.00 Kids Time
5.25 /  " "
7.02 /  " " (16+)
9.10    
11.10  
14.00  
19.00   -
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"
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14.10  
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 (  -

)
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16.50, 22.40  

18.50   

0.30   

 « »
6:00  . -

.
6:05   .
6:30 -Time.
6:45 .
7:10  

' .
7:40   

. 
8:30 . 
8:45 .

9:20 /  “ ”.
10:20  .
11:00 -Time.
11:15   

.
11:30 /  “C ”. 
12:00  .
12:50   

. 
13:40  -

 . 
14:15 
14:30  .
15:30  -

.
15:45 
16:00 “   ”.
16:45   

.
17:00 
17:20 . 
17:40  .
18:20  

' .

18:45 .
19:10  

.
19:45  -

.
20:00   -

.
20:20    -

.
20:45 
21:10 /  “ ”. (2).
21:50 .
22:10 
22:30  .
22:30 /  “ ”. (2).
24.00  . -

.
00:05 .
00:20 -Time.
00:40 /  “ ”.
01:40  .
03:00 /  “ ”. (2).
04:35 -Time.
04:50   .
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Вітаємо!
Колектив територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тисменицького району щиро вітає 

з днем народження колегу – інспектора по кадрах 
Ірину Володимирівну АНТОНЮК.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Вітаємо!
22 січня свій ювілей святкує прекрасна жінка, 

чудовий педагог початкових класів Поберезького НВК
Галина Михайлівна БІЛЬСЬКА.

Щиро вітаємо її з цим святом і бажаємо щасливої 
долі, миру й добробуту, молодості й любові, міцного 
здоров’я та довголіття!

Цвіте на килимі життя прекрасна Ваша дата.
Тому прийміть від нас усіх Вам побажань багато.
Хай кожен день дарує радість, 

хай сонце світить Вам завжди.
Роки ніколи Вас не старять і не приносять Вам біди.
А за невтомну Вашу працю — уклін Вам до землі низький
Та щиру від усіх подяку — за труд учительський важкий.
Хай добре Вам завжди живеться: без горя, смутку і біди.
А галасливі наші діти приносять радість Вам завжди.

З повагою і любов’ю — учні та батьки 1-Б класу

Віват!
У величний християнський празник Хрещення Гос-

поднього славний ювілей відсвяткував наш добрий 
товариш Мирослав Іванович ЛУТЧИН, що понад два 
десятки літ трудиться в Тисменицькому районі на різ-
них посадах, а зараз очолює колектив управління со-
ціального захисту районної державної адміністрації. З 
нагоди ювілею зичимо солінізантові такого ж міцного 
здоров’я, як хрещенські морози, аби йорданська вода 
додала наснаги ще на многі-многії літа: «Хай свята во-
дичка скропить ваше личко і окропить ззовні, щоб бу-
ли здорові! Хай окропить хату, щоб в ній зла не знати!»

Від щирого серця бажаєм здоров’я: без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї — багатство, і радість, і сила, а більшого щастя на світі нема.
Ваша енергія, мудрість та сила нехай не згасають ніколи з літами.
Душа ж Ваша чиста, велика й красива та посмішка щира хай буде між нами.
Здоров’ям міцніти, життям радіти, хай радість приносять онуки і діти.
Хай Ваша родина росте розквітає, на добрі діла хай Господь наставляє!

Редакція 

  ПОГОДА

У понеділок, 23 січня — 
дощ. Тем пера тура вно-
чі: -4°С, вдень: +2°С. Ві-
тер пів денно-східний 3 
м/с.

У вівторок, 24 січня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: -2°С, денна: 
-1°С. Вітер пів нічно-за-
хід ний 4 м/с.

У середу, 25 січня — 
сніг. Температура вно-
чі: -2°С, вдень: -1°С. Ві-
тер пів нічно-західний 
4 м/с.

У четвер, 26 січня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: -7°С, денна: 
-2°С. Ві тер пів нічно-
західний 4 м/с.

У п’ятницю, 27 січня — 
сніг. Тем пература вно-
чі: -4°С, вдень: -3°С. Ві-
тер північно-західний 
4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Якщо січень сухий, морозяний, то 
буде сухе спекотне літо.

  Ясної днини високо летять про-
ти вітру ворони — за добу-дві вітер 
зі снігом.

  Вечірній зіркопад — на нічний 
мороз.

  Пес на снігу згортається калачи-
ком — на мороз, а витягується, роз-
кидає лапи – на відлигу.

  Сорока під стріху лізе — на хур-
товину.

  Яскраві присмерки — до холод-
нечі.

  Вечір зоряний — ніч морозяна.
  Місяць яскравий — до ясної по-

годи, а блідий, покритий туманцем, 
— до снігу.

  Не промерзла земля врожаю до-
брого не дасть.

23 січня — Маркіяна
  Іній на стіжках — на мокрий рік.

25 січня — Тетяни
  Якщо вигляне сонце, то рано при-

летять птахи з вирію, а коли сніжно, 
то літо дощове.

Наостанок
Від хати до хати 

йдемо колядувати
Січень – час зимової різдвяної казки, різноманітних свят, до яких українці 
ставляться з ніжним щемом та любов’ю, зберігаючи та передаючи традиції 
з покоління в покоління. Дотримуються цих звичаїв учасники гуртків клубу 
села Угринів Горішній, котрі очолює Володимир Гранджола – молодий актив-
ний керівник та просто хороша людина. Завдяки його зусиллям та організо-
ваності у селі протягом свят у будинки угринівчан завітав гурт колядників, 
Вертеп та Маланка. 

Від хати до хати ми ходили коля-
дувати! Хлопці з вокально-інструмен-
тального гурту «Угринівська гальор-
ка» та дівчата з вокального ансамблю 

«Чарівниця» прославляли та звіщали 
всім про радісну звістку – народження 
маленького Ісуса. Юнаки опановували 
нові інструменти: сопілку, бубен, баян, 

бубенці та навчались основі музичного 
мистецтва. Така собі міні-музична шко-
ла. Сподіваємось, що вони і надалі про-
довжуватимуть своє навчання… Під час 
коляди люди із сяючими посмішками 
на обличчі приймали нас, слухали, час-
тували та на прощання брали обіцянку, 
що і наступного року ми не обминемо та 
неодмінно завітаємо до їхньої домівки. 

Чекало на односельчан ще одне 
диво – Вертеп. У Вертеп ходять тільки 
хлопці. Цього року учасники цієї пере-
берії приємно вразили багатьох, адже їм 
вдалося передати той дух Різдва, якого 
так деколи бракує. Милі пастушки роз-
голошують дивну звістку, Ірод лютує, 
Жид разом зі своєю Жидівкою тільки те 

й роблять, що клянчать грошей та нама-
гаються продати нікому не потрібні ре-
чі, царі прямують з далеких далей, щоб 
принести свої дари маленькому Дитят-
ку, а Смерть таємничо блукає, шукаючи 
пропащу душу чергової жертви. Все це 
та багато іншого вдалося майстерно зо-
бразити нашим талановитим театралам.

А напередодні свята Святого Васи-
ля, Нового Року (за старим стилем), вве-
чері 13 січня, всіх іменинників Василів 
розважало ще одне неймовірно захо-
пливе видовище – Маланка. Тут учасни-
ки показали свої вміння співати, грати 
на музичних інструментах і театраль-
не мистецтво. Цигани гадали на щас-
ливу долю ґаздам та їхнім дітям, коза 
стрибала туди-сюди, а головна героїня 
залицялася. На жаль, Маланці так і не 
вдавалося звабити легіня Василя, а ма-
тері Маланки так і не судилося видати 
заміж любу донечку. Цього вечора було 
безліч незабутніх емоцій як у глядачів, 
так і в учасників. 

Від імені угринівських аматорів 
хочеться подякувати й організаторам 
акції «Різдво в Дем’яновому Лазі», які 
прийняли учасників надзвичайно тепло.

Анастасія ГУЛЯЙ, учасниця 
художньої самодіяльності клубу 

с.Угринів Горішній

Учнівська подорож 
святинями Києва

Уже стало традицією в Старокривотульській школі на зимових канікулах ор-
ганізовувати екскурсії школярів до столиці України. Незмінним керівником 
й організатором цієї поїздки, як і в попередні рази, є вчитель християнської 
етики, педагог-організатор школи, ієрей Олег Богак. Він вміло поєднує талант 
педагога і покликання священика в роботі зі школярами. І результати оче-
видні. Семикласники на уроках християнської етики, окрім інших тем, багато 
говорили про святі місця української землі. Учні з нетерпінням чекали зимо-
вих канікул, бо вчитель Олег Михайлович обіцяв їм показати святині Києва.

І ось цей день настав. 11 січня учні 
7-го класу разом з вчителями Л. Гава-
дзин, М. Гавадзин, Л. Брезіцькою та О. 
Богаком вирушили на довгоочікувану 
зустріч із Золотоверхим Києвом.

Столичне місто вразило прикарпат-
ських школярів своєю величчю і євро-
пейськістю. Екскурсія розпочиналася 
від Володимирського кафедрального 
патріаршого собору УПЦ КП. Незабут-
ні відчуття викликали фрески та ікони, 
виконані великими художниками. Ми 
дізналися, що тут спочивають мощі Свя-
тої Варвари. 

Щонайвищу оцінку отримав від нас 
гід п. Павло, який допоміг нам в орга-
нізації екскурсій визначними місцями 
столиці, а також забезпечив нашу групу 
комфортабельним автобусом. Завдяки 
захоплюючим розповідям екскурсовода 
ми ніби потрапили в машину часу. Чітко 
уявляли собі князів Київської Русі, від-
чували мудрість Аскольда, співпережи-
вали великим державницьким справам 
князів Володимира, Ярослава, княгині 
Ольги і гордилися ними. Особливий дух 
патріотизму відчули школярі на Асколь-
довій могилі. Та найбільше враження на 
нашу групу справила Києво-Печерська лав-
ра, яка давно вже стала візитівкою столиці 

України. Більшість споруд цього величного 
комплексу датується ХVІІ-ХVІІІ ст. — епо-
хою розквіту українського бароко в архі-
тектурі. Найстаріший тут надбрамний храм 
Трійці, що відноситься до ХІІІ ст. Дзвіниця 
Лаври — найвища в Україні — 96 метрів. 
Наступна зустріч зі святинею — Софій-
ський собор. Це архітектурна перлина 
ХІ століття, славна своїми мозаїками та 
фресками. Вразив нас своєю величчю 
Михайлівський Золотоверхий монастир, 
позолочені куполи якого прикрашені фі-
гурою покровителя Києва — Архангела 
Михаїла. Дзвони цього собору сповіща-
ли киян і всю Україну про тривожні часи 
подій на Майдані.

Відвідали ми і головну греко-като-
лицьку святиню. Патріарший собор Во-
скресіння Христового вразив усіх сво-
єю новітньою архітектурою, величчю, 
модернізмом, вишуканістю. 

Особливі відчуття наповнювали на-
ші серця, коли проходили вулицею Інсти-
тутською. Ніколи не стерти спогади про 
Героїв Небесної Сотні, що ніби зібралися 
на парад пам’яті і застигли в меморіаль-
ному комплексі. Оглядаючи майдан Не-
залежності, переносилися в буремні дні і 
ночі подій революції, що сколихнула весь 
світ. Олег Михайлович показав нам місця, 

де старокривотульці мужньо захищали 
барикади, допомагали пораненим, при-
кладалися своєю працею до щоденних 
клопотів Майдану. Ми дізналися ще ба-
гато цікавих фактів з тих історичних ча-
сів, оскільки сам Олег Михайлович був 
активним учасником Революції гідності.

Завершили екскурсію по Києву від-
починком у Різдвяному містечку, що роз-
містилося на Софійській площі. Це була 
справжня феєрія музики, ілюмінації, па-

хощів від різноманітних смаколиків, ра-
дісного сміху навколо Різдвяної ялинки. 
Веселі каруселі, новорічний трамвайчик, 
казкові «живі» герої створювали на Со-
фійській площі ауру добра, щастя, свята.

Наповнивши по вінця свої серця 
любов’ю до столиці України, ми повер-
нулися додому.

Любов БРЕЗІЦЬКА, вчитель 
Старокривотульської ЗОШ


