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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+12°С, вдень: +22°С. 

Вітер північно-західний 4 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +12°С, вдень: +21°С. Вітер пів-
днічно-західний 2 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: +11°С, денна: +26°С. Вітер 
південо-східний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Вічна пам’ять 
полеглим 
героям

 стор. 6

 Заслужені відзнаки 
за старання 
у навчанні, спорті 
та мистецтві

 стор. 7, 8

В полі зору – охорона 
здоров’я та інвестиції

Черговий сесійний тиждень народного депутата Михайла Довбенка розпо-
чався з роботи над медичною реформою.

У понеділок, 22 травня 2017 року, 
відбулося чергове засідання Експерт-
ної ради фракції під його керівництвом, 
основною темою якої стала презента-
ція командою Міністерства охорони 
здоров’я, на чолі з в.о. міністра Уля-
ною Супрун комплексу урядових зако-
нопроектів (№№ 6327, 6328, 6329, 6347), 
які мають на меті докорінну зміну функ-
ціонування системи охорони здоров’я 
в Україні.

Законодавство щодо впровадження 
медичної реформи стало одним з най-

більш обговорюваних питань останнім 
часом в суспільстві, таким воно є і в 
парламенті. Під час тривалої дискусії 
народні депутати зазначили, що для 
продуктивної роботи з законопроекта-
ми необхідне детальніше роз’яснення 
концепції реформи та конкретних кро-
ків стосовно її провадження, і, з огляду 
на це, було запропоновано провести по-
переднє доопрацювання законопроек-
тів перед їх розглядом в сесійній залі. 

 Закінчення на 3 стор.
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Моє до вас прохання — моліться і працюйте.
 Любомир

Дякуємо за працю 
і мудру науку!

У середу, 31 травня, на 85-му році життя відійшов від нас ве-
ликий чоловік, духовний авторитет, постать, безумовно важли-
ва для цілої української нації — Верховний Архієпископ-емерит 
УГКЦ, Блаженнійший Любомир Гузар.

Його праця суттєво прислужилася тому, 
щоб українська церква займала гідне стано-
вище у релігійному світі, а з нею зростав і авто-
ритет цілої нації, держави. Можна з певністю 
сказати, що Блаженнійший був одним з не-
багатьох у сучасному українському суспіль-
стві, до чийого слова дослухалися, і не лише 
віруючі, а й ті, хто вважає себе атеїстом. Він 
говорив просто, однак глибини тих слів тор-
калися Істини. В останні роки майже цілком 
втративши зір і значною мірою слух, він по-
трафляв бути в контексті усіх головних подій 
в Україні, аналізував і публічно висловлював 
свою позицію щодо них. З настанов Любо-
мира Гузара, з порад, підбадьорень, власне 
з його Любові й молитви ми можемо ще дов-
го черпати, як з доброго джерела — хоч сам 
він уже не з нами.

Першого-четвертого червня з Блажен-
нійшим прощається Львів. А 5 червня по-
ховальна церемонія Верховного Архієпис-
копа-емерита УГКЦ Любомира Гузара від-
будеться в Патріаршому соборі м. Києва.

Прощаючись із Блаженнійшим, при-
гадаймо собі його життєвий шлях у дея-
ких датах та подіях.

Народився 26 лютого 1933 у Львові. 
У 1944 році сім’я його батьків виїхала до 
Австрії, а переїхавши в 1949 у США, закін-
чив середню освіту в малій духовній семі-
нарії в Стемфорді. Студіював філософію 

в Колегії св. Василія, далі 
навчався у Католицькому 
університеті у Вашингтоні і 
в 1958 році висвячений на 
священика в Стемфордській єпархії. Вчи-
телював у місцевій духовній семінарії. У 
1967 році здобув магістерський ступінь з 
філософії у Нью-Йорку. Переїхав до Риму, 
де продовжив богословське навчання. В 
1972 році — доктор богослов’я (дисерта-
ція на тему «Андрей Шептицький — про-
вісник екуменізму»). Того ж року вступає 
в монастир студитів в Італії. З 1973 року 
викладач Папського університету в Римі.

1977 року в монастирі Студійського 
Уставу в Гроттаферраті поблизу Рима ви-
свячений Верховним Архієпископом Йо-
сипом Сліпим на єпископа без згоди Рим-
ського Архієрея (тому аж до 1996 не діяв 
як єпископ). Призначений архімандритом 
(духовним очільником) монастиря.

У 1993 з усією монастирською спіль-
нотою з Гроттаферрата повернувся до 
України. У 1995 заклав монастир Св. Те-
одора Студита в селі Колодіївка на Тер-
нопільщині.

25 січня 2001 (по смерті кардинала 
Любачівського) на надзвичайному Си-
ноді Єпископів Української греко-като-
лицької церкви обраний Архієпископом 
Львівським та Главою Української греко-

католицької церкви. Наступного дня Па-
па Римський Іван-Павло II затвердив цей 
вибір. 21 лютого того ж року Любомир Гу-
зар став Кардиналом Католицької церкви.

21 серпня 2005 офіційно змінив свій 
титул на «Верховний Архієпископ Києво-
Галицький», переніс свій осідок до Києва, 
який був центром греко-католицької церк-
ви до захоплення Московією. 

У 75 років подав на відставку з уря-
ду Верховного Архієпископа УГКЦ через 
стан здоров’я. Останні роки проживав у 
селі Княжичі Броварського району Київ-
ської області.

Після зречення головування УГКЦ про-
довжував активну громадську роботу. Був 
членом Ініціативної групи «Першого груд-
ня», виступав на Євромайдані, не зважаю-
чи на поганий стан здоров’я, багато зустрі-
чався з мас-медіа, давав інтерв’ю, у такий 
спосіб продовжуючи пастирську працю.

Дякуємо Богу за те, що така людина 
була з нами, а Блаженнійшому Любомиру 
за його життєвий труд, за любов, служін-
ня і мудру науку.

Вероніка ЗАНИК

Любомир Гузар на Євромайдані

Під час візиту на ТОВ «Падана Кемікал Компаундс»

Нагороди для найкращих

30 травня в тисменицькому Народному домі 
відбулося традиційне районне свято-зустріч з об-
дарованою учнівською молоддю «Ми – надія твоя, 
Україно!». Як заведено, це свято проходить у район-
ному центрі після завершення навчального року 
(останнього дзвоника) і перед Міжнародним днем 
захисту дітей (першого червня). З 2012 року, відпо-
відно до рішень районної ради, найкращим юним 
мешканцям Тисменицького району щорічно прису-
джується та вручається на цьому святі премія «Об-

даровані діти Тисмениччини» в номінаціях «Учень 
року», «Спортсмен року» та «Творча особистість ро-
ку» (на даний час сума 10 тисяч гривень); з минуло-
го року наставникам юних талантів виплачується 
грошова винагорода (п’ять тисяч гривень). Разом з 
тим на святі відзначають грамотами й невеликими 
преміями кращих учнів, спортсменів і митців, ко-
трі впродовж минулого року стали переможцями 
(призерами, лауреатами) всеможливих конкурсів, 
олімпіад, змагань тощо.

Відтак, у середу зал Народного дому заполони-
ла особлива аудиторія – юні таланти Тисмениччини, 
справді надія та гордість для громади району, а пе-
редовсім – для їх рідних. Теплими словами присут-
ніх привітали ведучі свята – вчитель Тисменицької 
спеціалізованої школи, співачка й декламатор Ольга 
Карп’юк та цьогорічний випускник цієї школи Віталій 
Микієвич. Вони й оголосили імена цьогорічних лауре-
атів премії «Обдаровані діти Тисмениччини».

 Закінчення на 7 стор.
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До Дня працівників водного 
господарства

18 березня 2003 року указом Президента України встановлено професійне 
свято — День працівників водного господарства, яке відзначається кожного 
року в першу неділю червня. Встановлення та відзначення цього свята — це 
визначення вагомого внеску працівників водогосподарсько-меліоративного 
комплексу у розвиток водного господарства і меліорації земель, задоволен-
ня потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах.

Колектив Івано-Франківського 
міжрайонного управління водного 
господарства приймає безпосеред-
ню участь у вирішенні цих питань, йо-
го робота тісно пов’язана з головним 
природним ресурсом — водою. Не було 
б води, не було б життя на нашій пла-
неті. Але вода — не тільки багатство. 
Цей природний ресурс таїть у собі ве-
лику небезпеку, адже вода, особливо 
за дощової погоди, ще й ворог  лю-
дини. Щороку доводиться боротися 
з наслідками паводків, і ця нелегка 
ноша лягає на плечі фахівців водо-
господарського комплексу.

Найважливішими проблемними пи-
таннями, над якими працюють водогос-

подарські організації, в тому числі Івано-
Франківське МУВГ, поряд з меліораці-
єю є захист населення, господарського 
комплексу та сільськогосподарських 
угідь від шкідливої дії вод. Для цього 
споруджуються водозахисні дамби, крі-
пляться береги, розчищаються і регулю-
ються річища.

Тож з нагоди професійного свята 
хочу привітати всіх працівників водного 
господарства, побажати всім успіхів у 
праці, віри і наполегливості у досягнен-
ні поставленої спільної мети, здоров’я, 
щастя і добробуту.

Володимир ЛЕЩИШИН, головний 
фахівець Служби водних ресурсів 

  ПФУ ІНФОРМУЄ 

Працівників передпенсійного 
віку не скорочуватимуть

Верховна Рада продовжує запровадження додаткових гарантій захисту тру-
дових прав літніх працівників у разі зміни в організації виробництва та пра-
ці, посилення їх соціального захисту в період досягнення передпенсійного 
віку. 30 квітня 2017 року набув чинності Закон України від 6 квітня 2017 ро-
ку № 2005-VIII «Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про пра-
цю України щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку». 
Зокрема законом доповнено статтю 42 

Кодексу законів про працю України новою 
нормою, відповідно до якої, переважне пра-
во на залишення на роботі при вивільненні 
працівників у зв’язку зі змінами в організації 
виробництва і праці при рівних умовах про-
дуктивності праці і кваліфікації пропонуєть-
ся надавати працівникам, яким залишилося 
менше трьох років до настання пенсійного 
віку, при досягненні якого особа має право 
на отримання пенсійних виплат. Таким чи-
ном, Закон забороняє звільняти працівників, 
яким залишилося працювати менше трьох 
років для виходу на пенсію! Законодавством 
також передбачено, що працівники перед-
пенсійного віку, яким залишилося менше 10 
років до виходу на пенсію, мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштування. Для 
осіб передпенсійного віку (за два роки до на-
стання права на пенсію) тривалість виплати 
допомоги по безробіттю збільшено майже 
вдвічі, але така допомога не може переви-
щувати 720 календарних днів.

Тобто,  за рівних умов продуктивності 
праці та кваліфікації перевага в залишенні 
на роботі надається працівникам, яким за-

лишилося менше трьох років до настання 
пенсійного віку.

Такі законодавчі зміни зумовлені 
тим, що у багатьох країнах світу нама-
гаються залучити людей старшого віку 
до зайнятості для подолання наслідків 
старіння населення. Для цього створю-
ють максимально сприятливі умови що-
до графіка робочого часу, приділяють 
увагу навчанню й наставництву, скасо-
вують будь-які вікові обмеження щодо 
зайнятості. Практикують так званий по-
ступовий вихід на пенсію, коли людина 
довільним темпом зменшує свій робочий 
час і коло трудових обов’язків.

Наймовірніше, що із  прийняттям но-
вого закону, спрямованого на посилення 
соціального захисту людей похилого віку, 
яким важко знайти роботу після звільнен-
ня за існуючого стереотипу, що вони де-
монструють коефіцієнт праці нижче, ніж 
більш молоді працівники, такий досвід бу-
де поширено і в Україні.

Тисменицьке об’єднанне управління  
Пенсійного фонду України  

«ВОЛЯ»-«РУХ НОВИХ СИЛ» 
під Мінюстом вимагали припинити 

політичне рейдерство
«РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі» 30 травня провів з’їзд під будівлею 
Міністерства юстиції України, вимагаючи скасувати реєстрацію підставної 
партії «Блок Міхеїла Саакашвілі» та зареєструвати справжній РНС.

Участь в акції взяли близько 600 
партійців та прихильників «РУХУ НОВИХ 
СИЛ» з усіх регіонів України, чисельною 
була делегація з Івано-Франківщини – 
депутатів та активістів партії ВОЛЯ, яка 
нещодавно об’єдналась з РУХОМ НОВИХ 
СИЛ. Мітингувальники тримали партій-
ні прапори та плакат «Міністерство рей-
дерства».

Приводом до такої акції стало те, 
що 22 травня Міністерство юстиції від-
мовило у зміні назви партії «РУХ НОВИХ 
СИЛ» на «РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Са-
акашвілі», а натомість зареєструвало 
підставну партію «БЛОК МІХЕЇЛА САА-
КАШВІЛІ», яка не має жодного стосунку 
до Михайла Саакашвілі.

Активістам «РУХУ НОВИХ СИЛ» вда-
лося встановити, що це політичне за-
мовлення здійснюється за вказівкою 
Порошенка через ставленика Яценю-
ка – міністра юстиції Павла Петренка 
та депутата від БПП Дмитра Голубова, 
щоб не дозволити в Україні розвивати 
молоду реформаторську політичну силу.

Активісти провели власне розслі-
дування і з’ясували, що так звана партія 
«Блок Михайла Саакашвілі» раніше мала 
назву «Грузинська партія». Її очолив та-
кий собі Євген Гофман, який на виборах 
до Одеської міської ради у 2015 році ба-
лотувався від партії «Молодь до влади». 
А 22 травня її перейменували на «Блок 
Міхеїла Саакашвілі», партію з відділення-
ми по всій Україні зареєстрували на під-
ставну особу псевдо-Саакашвілі – Олега 
Сушка, який мешкає в Києві на Оболоні 
і вже змінював ім’я на Дарта Вейдера.

30 травня мітингувальники вимагали, 
щоб до них вийшов міністр юстиції Павло 
Петренко, однак цього не сталось. Захід 
охороняла велика кількість правоохорон-
ців. Попри спроби охорони не пропустити 
активістів до міністра юстиції, до нього 
таки потрапили представники РНС Ми-
хайло Саакашвілі, народний депутат Юрій 
Дерев’янко, Ольга Галабала та представ-
ник Демальянсу нардеп Сергій Лещенко.

Після візиту до міністра Саакашвілі 
заявив, що в нього не лишилось жод-
них сумнівів в участі міністра Павла Пе-
тренка в схемі політичного рейдерства.

 «Я ще раз переконався, що всіх 
потрібно з цього будинку дістати і від-

правити у в’язницю. Міністр юстиції — 
це такий простий аферист, посіпака не 

тільки Порошенка, але й колишнього 
прем’єра  і діючого «головного злодія» 
України Авакова. Вони це зробили аб-
солютно свідомо. Вони знали, що це 
шахрайство, вони могли його зупини-
ти, але вони цього не зробили», — за-
явив Саакашвілі.

Нардеп від партії «ВОЛЯ-РУХ НОВИХ 
СИЛ» Юрій Дерев’янко повідомив, що мі-
ністр Петренко зрештою втік зі свого ка-
бінету, бо не міг дати пояснення ситуації, 
яка склалась.  «Він нічого сказати не міг, 
тому що Міністерство юстиції дійсно імі-
тувало судовий процес, щоб отримати рі-
шення суду і зареєструвати блок фейко-
вого Саакашвілі. Письмового звернення 
пана Саакашвілі не було. Коли ми почали 
вимагати в міністра Петренка документи, 
він в найкращих традиціях Януковича по-
чав нам пояснювати: пишіть листи, чекає-
мо 10 днів, чекаємо 30 днів», – обурився 
народний депутат. Він запевнив, що всі 
документи лежать в Мінюсті.

Член Ради партії «РУХУ НОВИХ 
СИЛ», депутат Івано-Франківської облра-
ди Ольга Галабала повідомила, що через 
відмову у реєстрації «РУХ НОВИХ СИЛ» 
був змушений зібрати ще один з’їзд. Де-
легати з’їзду проголосували за те, що хо-
чуть змінити назву політичної сили на 
«РУХ НОВИХ СИЛ» Михайла Саакашвілі. 

За словами Галабали, «РУХ НОВИХ 
СИЛ» буде робити такі кроки:

1. Вимагати отримання всіх офіцій-
них документів від Міністерства юстиції, 
яке «РУХ НОВИХ СИЛ» відтепер вважає 
«міністерством рейдерства».

2. Аналізувати всі підписи, які були 
зібрані за Грузинську партію, яка потім 

була перейменована у фейковий «Блок 
Міхеїла Саакашвілі». «Ми будемо брати 
кожен підпис в кожній області і ми пе-
ревіримо, чи давали люди згоду на те, 
щоб реєструвати цю фейкову партію. 
Ми переконані, що точно так само, як 
сфальшували цього псевдо-Михаїла Са-
акашвілі, так само сфальшували усі під-
писи цієї партії», – запевнила Галабала.

3. Робити інші юридичні дії, виходя-
чи з тих документів, які будуть надані.

 «Ми переконані, що це буде пер-
ший прецедент в історії України, коли ми 
змусимо владу припинити діяти стари-
ми методами, змусимо владу скасувати 
реєстрацію фейкового блоку», – заяви-
ла Ольга Галабала.

«Це не дзвіночок, це набат для 
діючої влади. До нас підходили про-
сті перехожі, представники областей 
і просились на виступ. Це так як на 
Майдані було. Коли не в силі мовча-
ти, терпіти та сидіти, склавши руки! А 
проти людей, що приїхали відстоювати 
право на реєстрацію партії «Рух нових 
сил Михайла Саакашвілі» та скасування 
фейкової партійки «Блок Михеїла Са-
акашвілі», просто виставили кордони 
поліції, нацгвардії, спецназівців!» – до-
дала депутат Надвірнянської районної 
ради Тетяна Пришляк.

Соломія ХРЕПТИК

Тисменицька районна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 травня 2017 р. № 88-р         м. Тисмениця
Про підсумки шостого районного конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування

Відповідно до Положення про районний конкурс проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування, затвердженого рішенням районної ради від 25.12.2015 
та враховуючи рекомендації ради, дирекції та експертної комісії Конкурсу:

1. Визнати переможцями шостого районного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування такі проекти:
№ Орган місцевого  Назви проектів Кошти район.
з/п самоврядування –  переможців бджету,
 переможець Конкурсу тис. грн
1. Радчанська  Будинок культури – центр суспільного
 сільська рада життя і творчого розвитку 75,0
2. Старокривотульська  У здоровому тілі
 сільська рада – здоровий дух 75,0
3. Тисменицька  Якісне технічне забезпечення в
 міська рада інформаційному просторі 75,0
4. Пшеничниківська Благоустрій території Пшеничниківського НВК
 сільська рада  “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
  дошкільний навчальний заклад” 75,0
5. Загвіздянська  Реконструкція мереж вуличного освітлення в
 сільська рада селі Загвіздя Тисменицького району  75,0
 Всього: 5   375,0

2. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради, керівнику дирек-
ції Конкурсу Ю. Проценку: забезпечити оприлюднення розпорядження у засобах 
масової інформації та на інтернет-сторінці районної ради; організувати вручення 
дипломів переможцям Конкурсу.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника керівника 
виконавчого апарату районної ради, голову ради Конкурсу М. Королика.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада  оголошує конкурс про передачу в оренду нерухомого 
майна частини нежитлового приміщення спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району 
1. Коротка характеристика об’єкта оренди: частина не-

житлового приміщення Тисменицької районної ради загаль-
ною площею 29,5 кв. м, що знаходяться за адресою: Івано-
Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 20. Балансоутримувач:  Тисменицька районна 
рада. Умови конкурсу: ефективне використання приміщення 
за цільовим призначенням; розмір орендної плати становить 
(визначений відповідно до Методики розрахунку орендної 
плати та порядок використання плати за оренду об’єктів май-
на, що належить до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ та міста району, затвердженої рішенням районної 
ради від 24.06.2011) 1 074,30 грн (без ПДВ) за місяць; оплата 
застави у конкурсі становить 6 445,80 грн.

2. У конкурсі можуть брати участь юридичні особи не-
залежно від форми власності та фізичні особи, які зареє-
стровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

3. Переможцем конкурсу буде визначено учасника, 
який запропонує найвищу орендну плату при обов’язковому 
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Внесена застава за участь у конкурсі підлягає зараху-
ванню в рахунок подальших платежів за використання при-
міщення. У разі відмови переможця конкурсу від укладення 
договору оренди, застава поверненню не підлягає. Пере-
можець зобов’язаний укласти договір оренди в 10-денний 
термін з дня схвалення протоколу засідання конкурсної 
комісії районною радою.

4. Для участі у конкурсі учасники знайомляться з умо-
вами конкурсу і подають на розгляд комісії з проведення 

конкурсу на право оренди майна спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ міст району  такі документи: 
а) заяву на участь в конкурсі у двох примірниках; б) оригі-
нал платіжного документа про сплату застави за участь у 
конкурсі; в) інформацію про банківські рахунки, на які бу-
де повертатися заявникові застава за участь у конкурсі у 
випадку його поразки; г) зобов’язання учасника конкурсу 
щодо виконання умов конкурсу, у тому числі зобов’язання 
щодо сплати орендної плати, яка буде визначена за резуль-
татами конкурсу; д) копії установчих документів, засвідче-
них печаткою заявника.

5. Заставу за участь у конкурсі перераховують на:
Тисменицька районна рада р/р 31556201350654
 ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 836014 Код ЄДРПОУ 04054487
6. Прийняття заяв і документів, зазначених у пункті 4, 

здійснюється до 16.00 16.06.2017 за адресою: Івано-Фран-
ківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. 
Галицька, 17  каб. 310.

Матеріали, які надійшли після встановленого термі-
ну, не розглядаються і  повертаються учаснику конкурсу.

7. Конкурс відбудеться 19 червня 2017 року о 10 год. 
за адресою: Івано-Франківська область, м. Тисмениця, 
вул. Галицька,17, каб. 315. Контактний телефон: 2-41-30.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні 
за місцем його розташування.

Голова конкурсної комісії І. ФЕДОРИШИН
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Не зраджуючи курсу 
енергоефективності,

продовжує епатувати ідеями та успішною їх реалізацією Ста-
ролисецька територіальна громада під орудою креативного та 
вмілого менеджера Анатолія Лущака. 

Оголосивши у 2009 році курс 
на енергоефективність, даний на-
селений пункт поступово відхо-
дить від дорогого імпортного 
блакитного палива, заміщуючи 
його як в соціальній сфері, так і у 
приватному секторі альтернатив-
ними видами палива. Придбані 
у попередні роки обладнання та 
техніка в рамках реалізації Всеу-
країнського та обласного конкур-
сів проектів та програм  розвитку 
місцевого самоврядування до-
зволили Старолисецькому жит-
лово-комунальному підприєм-
ству прямувати в напрямку енер-
гоефективності, застосовуючи 
сучасні технології: подрібнювати 
сухе гілля та деревину для твер-
допаливних котлів, які облашто-
вано у місцевому будинку куль-
тури та сільській раді, дитячому 
садку та загальноосвітній школі, 

вантажити біомасу спеціальним 
погрузочним обладнанням, ви-
возити біомасу тракторним при-
чепом тощо. 

Згодом, щоби полегшити ро-
боту комунальній, мінімізувати 
травматизм під час рубання 
дров, вирішили автоматизува-
ти заготівлю природних ресурсів. 
Громада подала на п’ятий облас-
ний конкурс проектів та програм 
розвитку місцевого самовряду-
вання проект «Удосконалення 
механізму застосування аль-
тернативних джерел опалення 
в комунальному секторі с. Ста-
рий Лисець».

Зі слів начальника відділу 
з питань міжнародних зв’язків, 
інвестицій та проектної діяль-
ності виконавчого апарату Іва-
но-Франківської обласної ради 
Юрія Цимбалюка, ще у 2014 році 
проект місцевої сільської ради 

виділявся з-поміж майже сотні 
поданих креативністю, бо не був 
суто споживацьким, а розвитко-
вим. Тобто встановлене в рамках 
реалізації проекту обладнання 
приносило би кошти громаді. Об-
сяги співфінансування проекту: з 
обласного бюджету – 75 000 грн, 
з районного бюджету – 10 000 
грн, з сільського бюджету – 80 
000 грн. Свій внесок зробила і ко-
мунальна служба, яка працює в 
селі Старий Лисець, – 10 000 грн.

І ось 30 травня у присутнос-
ті голови Тисменицької районної 
ради Романа Крутого, голови ра-
йонної державної адміністрації 
Івана Семанюка, представника 
обласної ради Юрія Цимбалюка, 
апарату сільської ради на чолі із 
сільським головою Анатолієм Лу-
щаком та журналістів місцевих 
та франківських засобів масової 

інформації парох церкви Собору 
Пресвятої Богородиці та Йосипа 
Обручника отець Мар’ян благо-
словенням присутніх та окро-
пленням освяченою водою при-
дбаного обладнання дав життя 
новому проекту.

Автоматичний верстат для 
заготовки дров, роботу якого 
після офіційної церемонії проде-
монстрували працівники ЖКП, ві-
тчизняного виробництва. Фран-
ківські наладчики дають річну 
гарантію з моменту пусконалад-
ки та готові усунути будь-які не-
справності, повністю беручи на 
себе сервісне обслуговування. 

У день відкриття процес 
контролював інженер автомати-
зації приватного підприємства 
«Імекс» Володимир Артус, наго-
лошуючи, що це вже не перша 
автоматична лінія для заготовки 
дров, яка вийшла з-під їхнього 

виробництва. Обладнання серти-
фіковане, а відтак – якісне. Окрім 
того, лінію, що може працювати 
в ручному та автоматичному ре-
жимах, можна доукомплектувати 
ще автоматичним завантажува-
чем, що дозволить мінімізувати 
людський фактор.                   

Спочатку древокол вико-
ристовуватиметься комуналь-
ною службою села  і працюва-
тиме тільки для потреб бюджет-
них установ, згодом послугами 
цього устаткування зможуть ко-
ристуватися і мешканці села. В 
разі необхідності, зізнався сіль-
ський голова, можливий перехід 
на позмінний графік роботи, по-
заяк в селі люди масово перехо-
дять на опалення дровами, від-
так лінія, де зараз працюватиме 
троє робітників, буде затребува-
на повсякчас. 

Старий Лисець, що йде в но-
гу з часом, а подекуди працюючи 
на випередження у питанні енер-
гоефективності — приклад для 
інших територіальних громад, 
— наголосили очільники райо-
ну Роман Крутий та Іван Сема-
нюк. Через написання проектів 
тут покращують соціальну інфра-

структуру, створюють нові робочі 
місця, а через розширення послуг 
збільшують бюджет житлово-ко-
мунального підприємства. 

Керівник громади Анатолій 
Лущак запевнив, що на цьому зу-

пинятися не збирається. Поруч із 
новим обладнанням присутні за-
уважили просторий ангар, де за 
якийсь місяць-два запрацює по-
тужна лінія з виготовлення дерев-
них брикетів для твердопаливних 
котлів. Саме 190 тисяч гривень, 
скерованих громаді з районного 
бюджету, дозволило розблокува-
ти надзвичайно потужний вироб-
ничий проект «Місцеві природні 
ресурси – запорука енергетичної 
безпеки громади», що у 2012 ро-
ці став переможцем Всеукраїн-
ського конкурсу проектів та про-
грам розвитку місцевого само-
врядування. Однак через закрит-
тя Державного фонду сприяння 
місцевому самоврядуванню так 
і не отримав співфінансування із 
Державного бюджету. 

Сільський голова ніяк не зміг 

допустити, аби цей економічно ви-
гідний проект залишився на папе-
рі. Кошти для придбання брикет-
ної лінії надійшли від продажу з 
аукціону земельної ділянки. Ангар 
облаштовували силами місцевих 
підприємців. А підмога з району у 
розмірі 190 тис. грн стала дореч-
ною саме у завершенні електрифі-
кації — для будівництва трансфор-
маторної підстанції для брикетної 
лінії та древокола. 

Ось так крок за кроком Ста-
рий Лисець перетворюючись у 
енергоефективну громаду, стає 
показовим майданчиком само-
достатності. Ці старання грома-
ди відзначені навіть на європей-
ському рівні, коли у 2013-му році 
Рада Європи за впровадження 
енергоефективної практики ви-
знала Старий Лисець перемож-
цем у категорії «Місцеві ресурси: 
пошук та мобілізація на користь 
громади», нагородивши відповід-
ним дипломом. Згодом громада 
приймала делегацію представ-
ників Ради Європи та очільни-
ків територіальних громад з різ-
них регіонів країни та ділилася 
успішним досвідом енергоефек-
тивності.    

Оксана САКОВСЬКА 

В полі зору – охорона 
здоров’я та інвестиції

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Як результат, наступного дня, у вівторок, було створено між-

фракційну робочу групу з представників всіх фракцій та депутат-
ських груп, а також представників МОЗ та громадських експертів, 
координатором якої обрано М. Довбенка.

Протягом тижня було проведено два засідання групи, які відбу-
лися у конструктивному та конкретному форматі. Наступного тижня 
планується інтенсивне продовження опрацювання вже конкретних 
пропозицій щодо адаптації норм законопроектів. Як зазначив Ми-
хайло Довбенко, ключовою метою діяльності групи є підготовка 
для пленарного тижня, що почнеться шостого червня, пропозиції, 
яка буде підтримана достатньою кількістю народних депутатів з 
метою найшвидшого і найефективнішого впровадження змін у ме-
дичній сфері України.

Оскільки робота парламентаря в Києві не обмежена лише бу-
дівлею парламенту, на продовження своєї співпраці з Японією, у 
п’ятницю М. Довбенко провів зустріч з керівництвом українського 
представництва корпорації «Сумімото» (одна з найбільших промис-
лово-фінансових груп Японії) з метою залучення в Івано-Франків-
ську область інвестицій та розробки плану регіонального розвитку 
(кожен регіон Японії має власну концепцію розвитку та специфіку, 
яка відрізняє його серед інших). З українського боку було презен-
товано загальний соціально-економічний огляд області та декілька 
потенційних проектів, зокрема, інфраструктурного призначення, на-
приклад будівництво сучасного переходу на кордоні з Румунією та 
шляхів до нього. Представників японської корпорації також цікави-
ли питання наявності потенціалу розвитку сегменту ПЕК, особливо 
в частині енергогенерації, а також функціонування індустріальних 
зон на території області. За результатами зустрічі було домовлено 
про продовження співпраці, додаткове вивчення японськими спе-
ціалістами конкретних інвестиційних ідей та напрацювань. Зі свого 
боку Михайло Довбенко запросив їх відвідати Івано-Франківщину 
з діловим візитом. Він не полишає активної роботи щодо розвитку 
регіону, зокрема шляхом залучення іноземних інвестицій, як части-
ни своїх зобов’язань перед виборцями.

***
31 травня Михайло Довбенко разом з головою Івано-Франків-

ської облдержадміністрації Олегом Гончаруком відвідали ТОВ «Па-
дана Кемікал Компаундс», що знаходиться в Ямниці, займає частину 
території колишнього заводу ТОС та спеціалізується на виробництві 
полівінілхлоридних (ПВХ) композицій. Народний депутат виконав 
приємну місію – він вручив керівнику фірми Вадимові Бабію відзна-
ку Верховної Ради України за значний особистий внесок у фінансо-
вий, економічний та інвестиційний розвиток Прикарпаття, сумлінну 
працю та високий професіоналізм, а також цінний подарунок 

(годинник) голови Верховної Ради України. У поїздці на виробництво 
М. Довбенка та О. Гончарука супроводжували голова Тисменицької 
РДА Іван Семанюк і голова райради Роман Крутий.

ПВХ композиції сьогодні є одним з найбільшпоширених напівфабри-
катів, що широко використовуються у різних сферах господарства, а та-
кож в медицині. ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» недавно відкрило нову, 
сучасну технологічну лінію для виробництва сировини для виготовлення 
медичного обладнання. На її впровадження було затрачено 1,5 млн. євро.

Потужності виробництва у рік складають 22 тис. тонн. Працю-
ють тут майже 60 працівників. Минулого року підприємство реалі-
зувало продукції на загальну суму 335,5 млн. грн. І, зауважимо, по-
при всі труднощі, пан Бабій ось уже два десятиліття успішно веде 
бізнес на Прикарпатті, залучає та вкладає інвестиції у виробництво.

«Відкриття нової технологічної лінії виробництва на ТОВ «Па-
дана Кемікал Компаундс» є свідченням тому, що наша область є 
відкритою для іноземних інвесторів, – підкреслив Олег Гончарук. 
– Варто зазначити, що поряд із капіталовкладеннями задля збіль-
шення потужностей виробництва, на підприємстві створюються но-
ві робочі місця, а продукція, яка має чималий попит за кордоном, 
сприяє створенню позитивного іміджу про область».

За словами народного депутата України Михайла Довбенка, 
сьогодні держава завдяки податково-бізнесовим преференціям 
намагається покращувати рівень інвестиційного клімату в Україні. 
«Продукція ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» – це підґрунтя для 
інновацій країни, – зауважив М. Довбенко. – Якщо раніше нам до-
водилося закуповувати медичне обладнання за кордоном і витра-
чати для цього валютні кошти, то нині сировину виробляє дане під-
приємство, тобто, відбувається імпортозаміщення. Завдяки цьому 
залучаються кошти для власного розвитку».

Наталія РОМАНЕНКО

Михайло Довбенко та Олег Гончарук вручають відзнаку голови Верховної 
Ради Вадиму Бабію

Іван Семанюк, Юрій Івасюк, Анатолій Лущак, Юрій Цимбалюк, Роман Крутий оцінюють роботу древокола
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Так в Тисьмениці оповідали
 Продовження. Поч. в №№ 20, 21

Якщо про австрійські часи згадува-
ли з ностальгією, то про радянські часи 
говорили вже зовсім іншим тоном. Не 
міг ніяк забути дзядзьо, як зрабували 
(пограбували) його вже перші совіти (ра-
дянська влада 1939), бо тоді у Станисла-
вові на стації конфіскували у нього два 
вагони зі шкірами кримки (каракулю).

Минулося… Давно вже нема ні того 
муркотливого кота, ні дзядзя, ні його ровес-
ників. Залишилися у пам’яті їхні розповіді.

Треба завважити, що тоді не тіль-
ки добре варили їсти, але й смачно та 
влучно вміли свого кривдника назва-
ти, обізвати й посваритися. Якщо тепе-
рішня сварка зводиться до матюків, то 
тодішня більше подобала до театраль-
ної вистави, яку навіть було слухати до-
сить цікаво й весело. Особливо творчо 
підходили до цього жінки. Інколи свої 
слова вони навіть підтверджували від-
повідними жестами. Могли обернутися 
й показати своєму ворогові зад, а були 
такі, що йшли ще далі — задирали свою 
широку спідницю і вже наповал «вбива-
ли» цим суперницю, додаючи до цього 
«посилання»: «На! Поцілуй мене в с…ку».

Сварки, як правило, здебільшого 
виникали через побутові дрібниці. Десь 
забігли сусідські кури в город, хтось при 
оранці чи сапанні зачепив межу — і тут 
уже можна було показати весь запас 
«красномовства». Для підтвердження 
своєї правоти зденервовані (знервова-
ні), червоні, розпашілі бігли до хати, ви-
носили мап́ку (план) й тикали пальцем, 
де має бути межа й якої ширини. Про-
ходив час, забувалася сварка (а може 
розумнішали), і йшли перепрошувати-
ся. Найкращою нагодою для перепро-
син був час великого посту, запрошення 
на весілля чи ще якась подібна оказія.

За совітів (за совєтської влади) час-
то сварки виникали в чергах, які були 
характерними для тих часів. Тоді на тих, 
що пхалися без черги, казали: лізуть на 
ґра́нду, роблять ґранду.

Після таких емоційних сварок і про-
кльонів можна було й заслабнути. Хо-
рували (хворіли) тоді, як і тепер. Якщо 
була якась легка слабість, то ратували-
ся (рятувалися) народними засобами, 
а вже в складніших випадках кликали 
до́хтора (лікаря), аби зба́дав (послухав) 
і виписав реце́пту (рецепт), а як треба, 
то й зробив за́стрик (укол).

В а́птиці в будь-яку пору доби мож-
на було купити піґулки, порошки́, кро́плі 
(краплі), йодин́у (йод), га́зу (марлю, бинт), 
масть (мазь), пля́стри (пластирі) — все, 
що мало помогти слабому.

Садова зелепу́га (недостигла са-
довина) дуже часто спокушала дітей. 
Тоді в серди́ні (в животі) зачинало кру-
тити й нападало розвільнення (діарея) 
з бігункою (розладом шлунку). Молоді 
жінки, які були в тяжі́ (вагітні), часто му-
чилися від того, що їх увесь час млоїло 
(нудило) й тягнуло на квасне́ (кисле). 
Але найбільше, напевно, й тоді бояли-
ся дантиста (зубного лікаря). Хорували 
на сухоти (туберкульоз), тиф́ус (тиф), цу-
крицю (діабет), діставали пропу́клину 
(грижу), робили шкро́банку (аборт), мали 

горє́чку (температуру), грипу; дро́жило 
(морозило), румат́изм (ревматизм) кру-
тив коліна, обсипали чиріки ́(чиряки), а 
шкліроза (склероз) не одному потроху 
відбирала пам’ять. Одним словом, ко-
лишні сла́бости (захворювання) зовсім 
не відрізнялися від теперішніх.

* * *
Слабість слабістю, але гарно вигля-

дати, файно (гарно) вбиратися (одягатися) 
любили всі, ріжнилися (різнилися) хіба 
що тільки за стилем одягу. Жінки-ріль-
нички подобали на пишні кольорові квіти. 
На них були широкі шаліно́ві (вовняної 
тканини) в квіточки спідниці (могло бути 
їх і кілька ), а поверх них — фартушок з 
фальбанкам́и (дрібненькими застрочени-
ми внизу складками), талію підкреслю-
вали вишневі оксамитові шнурівки́ (кор-
сетки), а шию прикрашали кілька шнурків 
червоних коралів з дуката́ми (кількість 
дукатів залежала від статків родини).

Інакше виглядали міщанки. Вони бу-
ли вбрані в сукєнки́ (сукні) чи ко́стюми, 
відповідно до віденської, варшавської 
чи львівської моди. На ногах, обтягну-

тих шовковими панчохами, мали меш́ти 
на французькім обцасі (підборі), голови 
їх прикрашали фризури (зачіски) й різ-
ні капелюшки, а на руці висіла туре́бка 
(турепка) (дамська сумочка).

Чоловічий одяг не був такий барвис-
тий, як у кольорі, так і в кількості його 
елементів. Рільники на щодень одяга-
ли полотняні штани, поверх яких була 
довга сорочка, підперезана поясом. Мі-
щани ж замовляли собі у кравця у́бранє 
(костюм), а про свята чи до фотигра́фії 
(фотографії) вбирали фрак, а до нього 
ще й метелик.

Жінки в усі часи старалися гарно ви-
глядати. Вже тоді вони завивали льоки (ло-
кони) руркою (плойкою), робили папільо́ти 
(закручували волосся на смужки тканини чи 
паперу), вправно вміли підкоригувати своє 
личко пу́дером (пудрою), шмі́нкою (губною 
помадою), напахтитися водою кольо́нською 
(одеколоном), знали й про чудодійний омо-
лоджуючий засіб — кольд-крем.

* * *
Отак, визбирані (прибрані) й напах-

чені вибирались тисьменичани в неділю 
після Служби Божої й доброго обіду на 

шпа́цер (проходжування). Прогулювали-
ся попідручки по місті, йшли на ста́цію 
(вокзал) зустріти поїзд зі Станиславова, 
чи до когось у гості, а, може, на весілля 
чи на фести́ни або заба́ву.

Це були часи, коли старалися сповіду-
вати здоровий спосіб життя. Фестини зі 
спортивними номерами, котильоно́ві за-
бави з танго́, «ломаним через коліно», коли 
під час танцю шлярки (оборки) єдвабних 
(шовкових) суконь тріпотіли, як якісь ве-
ликі му́тилі (метелики), чеколядо́ві бом-
би (шоколадні цукерки) для вподобаної 
панни, прошу… перепрошую… цілуй ручки…

Де це все поділося? Розказують, 
що тоді за ціле весілля випивали лише 
три літри горілки, зате багато співали, 
танцювали. Рільницька молода (нарече-
на) своїм народним одягом, а особливо 
великим зеленим миртовим вінком, на-
гадувала русалку, міщанська — у довгій 
сукні зі шлейфом, у вельо́ні (фаті), з ве-
ликим бу́кєтом паперових білих руж (тро-
янд), подобала на якусь княжну. А ще 
були уродини (дні народження), імяни́ни 
(іменини), що теж давало можливість 
гарно відпочити, повеселитись, а ще й 
на додачу отримати през́ент (подарунок).

* * *
Читальні «Просвіти», що були на пе-

редмістях Тисьмениці, підтримували укра-
їнський дух. Там сперечалися на політичні 
теми, говорили про господарство, слухали 
лекції про кооперацію, садівництво, хво-
роби, можна було послухати навіть радійо 
(радіо), взяти почитати книжки, а ще й на 
додачу — поспівати й потанцювати. «Союз 
Українок» навчав жінок, як доглядати ма-
леньких дітей, шити, вишивати. Особливий 
наголос робився на етичному вихованні 
молоді. Вчили куховарству, бо найкращий 
і найкоротший шлях до коханих чоловіків 
у всі часи пролягав саме через смачну їжу.

Тисьменицькі пластуни ́(скаути) вліт-
ку вибиралися з походом у Карпати. Лю-
бителі спорту, а особливо фо́тбалю (фут-
болу), з пара́солем (парасолею), який бра-
ли на випадок літнього дощу, та газетою 
під пахвою (на ній сиділи) йшли дивити-
ся меч (матч). Вболівали кожен за свою 
команду. Українці мали «Скалу́» (черво-
но-чорні), євреї — «Гасмоне́ю» (біло-бла-
китні), а поляки — аж дві: «Бялоску́рню» 
(біло-зелені) і «Стше́лєц» (біло-червоні).

Шанувальники прекрасного завжди 
могли відвідати Народний дім, де ви-
ступав місцевий хор «Боян», приїздив 
із хором Дмитро Котко, подружжя Кол-
чанів ставило різні українські вистави. 
Вперше тут показали кін́о (фільм). Хтось 
на са́лі (в залі), коли з’явився на екра-
ні поїзд, крикнув: «Тікайте, бо переїде». 
Перші ряди зчинили паніку, а решта діс-
тала можливість від душі посміятися.

Не забували тисьменицькі христи-
яни й про спасіння своєї душі. Ходили 
на прощу до Пого́ні, Лисця́, їздили фі-
рою до Зарвани́ці, а дехто й до Кальва́рії 
(Старосамбірщина).

* * *
Від літньої спеки тисьменичани ря-

тувалися на річках — Воро́ні та Стри́мбі. 
Тоді ці річки ще вільно дихали своєю 
чистотою й свіжістю. До плюскотіння 
води на броді додавалися цвірінькан-

ня пташок у лозах і лун-
ке ляскання пран́ика (ви-
довженої дерев’яної ло-
патки для прання виби-
ванням) десь на че́рпалі 
(облаштованому місці на 
березі).

Кажуть, що навіть 
найсмачніший  росі́л 
був саме з річкової во-
ди, а фасолі́ (квасолю) 
обов ’язково  замочу-
вали в такій воді, що-
би швидше зварилися. 
Кожна компанія (україн-
ці, поляки, євреї, міщани, 
рільники, гімназисти, ма-
лі діти, великі, хлопці, ді-
вчата) мала свої улюбле-
ні місця на обох річках. 
Йшли на річку майже на 

цілий день, брали з собою ко́цик (ма-
ленький коц) та ще й якусь пере́куску. 
Малим дітям дозволяли хляпатися на 
броді. Там вони будували собі з камін-
ців греблю, робили маленькі озерця, в 
які тихенько запливала дрібна рибка, а 
тато показував, як плескатим камінцем 
пускати цюці-ба́бку (підскакування ка-
мінця по водяній поверхні).

Таля́паючись (хлюпаючись) у воді, 
боялися зустрітися поглядом із жабою. 
Казали, що, як таке станеться, то помре 
твоя мама, а цього ж ніхто ніколи у світі 
би не захотів. Дівчатка збирали в траві 
псюрки ́(кульбабу) і плели з них віночки, 
а зі стебел-трубочок робили ланцюжки. 
А ще можна було зірвати стебло дикої 
моркви і зробити дудочку.

Трошки більші, які вже вміли плавати 
і йти ну́рка (пірнати), бавилися (гралися) 
в ла́панки у воді, веселили тих, що були 
на березі, різними витівками. Не всі (з 
підлітків) мали тоді можливість придбати 

плавки, а тому купалися голими. Найпо-
пулярнішим їхнім трюком було показати 
для тих, що були на березі, «яка година» 
(пірнути й показати голий зад). А ще тре-
ба було бути на сторожі, щоби тебе зби-
точники не «посолили» — не намастили 
синьо-зеленою глиною з дна річки.

Великі хлопці мали серйознішу забав-
ку. Вони прив’язували на дереві шнур в міс-
ці, де була глибока вода, й найсміливіші, 
розгойдуючись, скакали з нього у воду. 
Інші відчайдухи скакали «на щупака́» (го-
ловою вниз) зі ско́чні (трампліну), якою 
слугувало зігнуте дерево чи високий бе-
ріг. Накупавшись, хлопці бігли в корчі (ку-
щі) сушити шві́нки (труси) за відповідною 
технологією. Взявшись вдвійко за труси, 
крутили їх кожен в протилежний бік, а по-
тім ще цей скручений джгут розтягали, але 
мусили дуже вважати, щоби не порвати, бо 
як вийдеш тоді з тих кущів? Дівчата-під-
літки купалися в сорочках. Серед дорос-
лих тоді вже були й такі, що мали купаль-
ні костюми — жіночі купелівки́ й чоловічі 
плавки із зав’язками по боках.

* * *
У річках тоді було повно різної ри-

би. Можна було злапати (зловити) ве-
лику, маленьку рибу — щупака́ (щуку) 
чи ба́бку, а поляк пан Смулка виходив 
до міста на шпа́цир (пішу прогулянку) 
з видрою на ланцюжку.

Ще за́темна вибиралися з дому затя-
ті грибники. На якісь там голубінки́ (сиро-
їжки) чи печериці й т. п. уваги не зверта-
ли, брали, в основному, справжні (білі) й 
козарі́, а восени ще й підпеньки (опеньки).

Просто до лісу на прогулянку вихо-
дили цілим сімейством. Весна дарува-
ла підсніжники, на які ходили любува-
тись аж під Клубі́вці, на Стави́щі цвіли 
плантації збано́чків (рябчика шахового, 
червонокнижної рослини). Влітку збира-
ли сунички, робили букети з дзвіночків, 
борщику, волових очок, болотяної лілії. 
Багато їх було на краю Литвинчишиного 
лісу. Серед цих квітів і високої трави хо-
вався невеликий сірий кам’яний хрест. 
Розповідали, що на тому місці був по-
хований чи вбитий графський син (на-
певно, з Потоцьких). Заходили до лісу 
— й відразу ставало прохолодно. Але ще 
холодніше ставало від страху, коли до-
ходили до вже давно зарослого рову й 
ями. Казали, що там ховалися розбійни-

ки й мали свою криничку. Зі страху тоді 
дитяча рука сильніше стискала татову. 
А він казав: «Дивися, дивися! Маленька 
дика коза!». І вже дитячий страх пере-
скакував на кізочку й гнав її у зелену 
гущину. А ще там протікала невеличка 
й неглибока річка з дивною назвою Уня-
ва. Вода в ній була холодна й прозора, а 
по синьо-зеленому глейовому дну тиха 
течія рівненько розчісувала водорості.

Надходив вечір. В калаба́нях (ве-
ликих калюжах) радісно співали жаби: 
«Кум-кума, де бузько? Нема. А де? Помер. 
Коли? В четвер. А ми раді-раді-раді». Пта-
хи вмощувались на гілках на ночівлю. З 
приємною втомою від вихідного дня по-
верталися тисьменичани додому з про-
гулянок, гостей. У прохолодних вечірніх 
запахах матійолки пливли у дрімоті на 
теплій татовій шиї маленькі діти. Уже 
вдома вони міцно засинали під розпо-
віді про паню, що сховала золоті клю-
чі, про Івана-Побивана, що сам звоюва́в 
(переміг) ціле чуже во́йско (військо). 
Потроху стихали співи в різних кутках 
міста, лише запах матійольки (матіоли) 
ще тримався до самого ранку.

 Далі буде

Лілія ЛИШЕГА, директор 
Музею історії міста Тисмениця
Фото Івана ПОСТОЛОВСЬКОГО

Афіша і програма фамільного банкету-забави з обіднім меню 
з Українського товариства українців м. Тисмениці в Америці  

(м. Нью-Йорк, 1927 р.)
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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:

ДАНИЛЮКА Сергія Богдановича, 
3.06.1959 р. н., начальника філії «Ли-
сецький РЕМ» ПАТ «Прикарпаттяобле-
нерго»;

НАГІРНУ Ірину Володимирівну, 
3.06.1987 р. н., завідувача Лисецько-
го дошкільного навчального закладу 
«Сонечко»;

СТЕФАНІВА Івана Михайловича, 
5.06.1968 р. н., голову ГО «Спілка учас-
ників АТО Тисменицького району»;

ПЛАЗИНСЬКУ Марію Євгенівну, 
6.06.1960 р. н., голову фермерського 
господарства «Росинка-М» (с. Брат-
ківці). 

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця й людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Офіційно

Зекономлені субсидії 
частково повернуть готівкою

Рішення уряду від 26.04.2017 р. про внесення змін до деяких Постанов КМУ, 
в тому числі до №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій 
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбан-
ня скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», перед-
бачає монетизацію частини зекономлених житлових субсидій.

Передбачено грошову виплату енер-
гоощадним родинам – еквівалент вартості 
зекономлених 150 кіловат електроенергії, 
якщо цей ресурс використовується для 
опалення, або 100 кубічних метрів газу.

До 1 червня 2017 року підприємства-
виробники чи підприємства-виконавці по-
слуг з газо-, та електропостачання в папе-
ровому та електронному вигляді повинні 
надати управлінню соціального захисту 
населення списки енергоощадних субси-
діантів із зазначенням суми невикориста-
ної державної допомоги.

Субсидіантам, які вели енергоефек-
тивне домогосподарство, для отриман-
ня коштів необхідно буде з 1 липня до 1 
вересня звернутися в управління соціаль-
ного  захисту населення за адресою: м. 
Тисмениця, вул. Липова, 7, (тел.: 2-41-16)
та подати заяву, на підставі якої здійсню-
ватиметься монетизація невикористаних 
сум субсидій з розрахунку 100 куб. м газу, 
що становить 696 грн. та 150 кВт електро-
енергії – 174 грн.

Інформацію про наявність економії ко-
жен отримувач субсидії може відслідковува-

ти у своїй платіжці або шляхом звернення до 
постачальника газу чи електроенергії, якщо 
вони використовуються для опалення.

Відкриття рахунку в банку, як і вибір 
самої уповноваженої банківської устано-
ви, через які проводяться виплати соці-
альних допомог та пенсій, здійснюється 
субсидіантом самостійно. На момент по-
дачі заяви рахунок в банку повинен бути 
уже відкритим.

Згідно зі статтею 165.1.1 Податково-
го кодексу України, субсидія, незалежно 
від вигляду, в якому вона виплачується, 
не включається до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу плат-
ника податку. Тому монетизація частини 
зекономлених субсидій жодним чином НЕ 
впливає на процес декларування, а отри-
мана від держави сума не повинна зазна-
чатися у Декларації про доходи громадян.

Управління соцзахисту 
Тисменицької РДА

Тисменицька районна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

       30 травня 2017 року  №86-р  м. Тисмениця
Про скликання дев’ятої сесії районної ради

Відповідно до п. 4 ст. 46, п. 6 ст. 55 
Закону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні”:

1. Скликати дев’яту сесію районної 
ради у п’ятницю, 30 червня 2017 року, о 
10 годині в залі засідань районної ради.

2. Запропонувати такий порядок 
денний сесії районної ради:

2.1. Про затвердження звіту щодо 
виконання районного бюджету за І квар-
тал 2017 року.

2.2. Про внесення змін до район-
ного бюджету на 2017 рік.

2.3. Про програму соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку Тисме-
ницького району на 2017 рік.

2.4. Про організацію відпочинку 
та оздоровлення дітей влітку 2017 
року.

2.5. Про стан, ремонт, утримання 
і фінансування автомобільних доріг в 
районі в 2017 році.

2.6. Про стан пасажирських пере-
везень на території району.

2.7. Інші питання.
3. На сесію районної ради запроси-

ти народних депутатів України та депу-
татів обласної ради від Тисменицького 
району, сільських, селищних та міського 
голів, керівників районних підприємств 
і установ, громадських організацій та 
політичних партій.

4. Виконавчому апарату районної 
ради забезпечити проведення органі-
заційних заходів для ефективної робо-
ти сесії.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

       19 травня 2017 року  №78-р  м. Тисмениця

Про присудження премії  Тисменицької районної ради  
“Обдаровані діти Тисмениччини” у 2017 році

Відповідно до рішень районної ради 
від 25 грудня 2015 року “Про премію Тис-
меницької районної ради “Обдаровані діти  
Тисмениччини”, від 23 грудня  2016 року  
“Про  районний бюджет на 2017 рік” та  
протоколу засідання комісії з питань при-
судження премії від 17 травня 2017 року 
№ 7 “Про присудження премії Тисмениць-
кої  районної ради “Обдаровані діти Тис-
мениччини” у 2017 році”: 

1. Присудити премію Тисменицької 
районної ради “Обдаровані діти Тисме-
ниччини” та присвоїти звання “Лауреа-
та премії Тисменицької районної ради 
“Обдаровані діти Тисмениччини” з ви-
платою грошової винагороди в сумі 10 
000 (десять тисяч) гривень 00 копійок 
(до видачі) кожному:

1.1. В номінації “Учень року” — Пер-
чик Мар’яні Володимирівні 2002 р.н.,                    
с. Ямниця.

1.2.  В номінації “Спортсмен року” 
— Данилюку Назарію Олеговичу, 2002 
р.н.,  с. Клубівці.

1.3. В номінації “Творча особистість 
року” — Дудій Вероніці-Анастасії Володи-
мирівні, 2003 р. н., с. Підпечери.

2. За підготовку переможців Премії ви-
ділити  винагороду в сумі 5 000 (п’ять тисяч) 
гривень 00 копійок (до видачі) кожному:

2.1. Вчителю української мови та 
літератури Ямницького навчально-ви-
ховного комплексу Перчик Надії Ярос-
лавівні.

2.2. Тренеру-викладачу Тисмениць-
кої ДЮСШ Савчуку Віталію Богдановичу.

2.3. Керівнику з вокалу  Івасюк Оль-
зі Онуфріївні.

3. Заступнику керівника виконавчо-
го апарату районної ради М. Королику:

3.1. Забезпечити оприлюднення 
розпорядження у засобах масової ін-
формації та на інтернет-сторінці район-
ної ради.

3.2. Організувати до Міжнародного 
дня захисту дітей вручення перемож-
цям премії Тисменицької районної ра-
ди “Обдаровані діти Тисмениччини”: 
дипломів, нагрудних знаків та грошо-
вих винагород.  

4. Відділу фінансів та бухгалтерсько-
го обліку виконавчого апарату районної 
ради (Г. Панчишин) здійснити виплату 
грошових винагород Лауреатам премії 
Тисменицької районної ради “Обдаро-
вані діти Тисмениччини” та вчителям, 
тренерам за їх підготовку.

5. Контроль за виконанням розпо-
рядження залишаю за собою.

Голова районної ради 
Роман КРУТИЙ

Територія поширення сказу 
зростає

Вже вдруге за місяць, 31 травня, у 
Тисмениці збирається засідання Дер-
жавної надзвичайної протиепізоотичної 
комісії при районній державній адміні-
страції під керівництвом першого за-
ступника голови Тисменицької район-
ної державної адміністрації Володимира 
Заника. Причиною став випадок, який 
трапився у с. Підлісся — домашній со-
бака вкусив господиню. Труп тварини 
направили до Івано-Франківської регі-
ональної державної лабораторії ветери-
нарної медицини для дослідження на 
сказ, і результат виявився позитивний.

У Лисецькій ЦРЛ призначили по-
терпілій курс лікування антирабічними 
препаратами.

Обговоривши ситуацію, комісія ого-
лосила неблагополучним зі сказу тва-
рин с. Підлісся з прилеглими лісовими 
і польовими угіддями та визначили те-
риторії с. Загвіздя, с. Старий Лисець та 
с. Посіч загрозливою зоною. Відповід-
но накладено карантинні обмеження.

Усі необхідні заходи безпеки про-
водять Держпродспоживслужба, вете-
ринарна та медична служби району, ко-
ристувачі мисливських угідь, виконав-
чий комітет Підліської сільської ради. 
Крім того спеціалістами Держпродспо-
живслужби розроблено план заходів з 
профілактики та ліквідації сказу.

Богдан РЕВ’ЮК, секретар ДНПК

Оголошення 
Черніївська сільська рада 

повідомляє про прийняття рі-
шення «Про внесення змін до 
генерального плану с. Черніїв» 
від 30 травня 2017 року. 

30.06.2017 р. о 10:00 в залі за-
сідань виконавчого комітету Чер-
ніївської сільської ради (вул. Ста-
сюка, 4, село Черніїв) відбудуться 
громадські слухання з обговорен-
ня внесення змін до генерального 
плану с. Черніїв.

Для ознайомлення з матері-
алами, які обговорюватимуться 
на громадських слуханнях, звер-
татися у Виконавчий комітет Чер-
ніївської сільської ради. Запро-
шуємо мешканців територіальної 
громади села взяти участь у гро-
мадських слуханнях. 

Пропозиції до зміни гене-
рального плану села Черніїв 
приймаються до 30.06.2017 р. 
Виконавчим комітетом Черніїв-
ської сільської ради.   

Посадова особа, яка забез-
печує роботу з розгляду та враху-
вання пропозицій громадськос-
ті: І. Турів, землевпорядник Чер-
ніївської сільської ради.

Черніївська сільська рада 
Тисменицького району Івано-Франківської області 

Р І Ш Е Н Н Я X-ї сесії 7-го  демократичного скликання (засідання друге)
  від  30 травня  2017 року № 34-10/2017 с. Черніїв

Про внесення змін до генерального плану с. Черніїв
Заслухавши інформацію членів комісії 

з питань земельних відносин, спеціаліста-
землевпорядника Черніївської сільської ра-
ди Туріва І. В., керуючись Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Наказом Міністерства ре-
гіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства України від 
16.11.2011 р. № 290 «Про затвердження По-
рядку розроблення містобудівної докумен-
тації», у зв’язку з проведенням землеустрою 
на території с. Черніїв, з метою раціонально-
го використання земельних ресурсів та ви-
никнення потреби у розміщенні об’єктів, що 
забезпечують громадські інтереси, сільська 
рада вирішила:

1. Розробити зміни до генерального пла-
ну села Черніїв.

2. Доручити сільському голові Грейді Б.Д. 
звернутись до ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» 
для укладення договору на виконання робіт 
та складання технічного завдання.

3. Виконавчому комітету Черніївської 
сільської ради приймати пропозиції щодо 
внесення змін до генерального плану тер-
міном один місяць з моменту прийняття да-
ного рішення.

4. Провести громадські слухання 
30.06.2017 р. о 10:00 в приміщенні Черніїв-
ської сільської ради.

5. Дане рішення оприлюднити в місце-
вих засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та спеціаліста-землев-
порядника Туріва І. В.

Сільський голова Богдан ГРЕЙДА

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 19.05.2017 № 79-р,  
“Про використання коштів з фонду на виконання депутатських повноважень” 
профінансовано видатки Фонду на виконання депутатських повноважень 
згідно із заявами  депутатів районної ради:
Буника Олександра Михайловича – 

в сумі 5 180 (п’ять тисяч сто вісімдесят) 
гривень 00 копійок на придбання прин-
тера для Липівської ЗОШ    І-ІІІ ступенів.

Градюк Тетяни Володимирівни – 
в сумі 4 490 (чотири тисячі чотириста 
дев’яносто) гривень 00 копійок на при-
дбання фальшбрусів для УГКЦ  св. Арх. 
Михаїла с. Хом’яківка.

 Зелінського Михайла Васильовича – 
в сумі 3 000 (три тисячі) гривень 00 копі-
йок для надання матеріальної допомоги 
на лікування двом жителям с. Майдан. 

Лутчина Мирослава Івановича – в 
сумі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 
00 копійок для надання матеріальної до-
помоги на лікування жительці  с. Радча. 

 Тисменицька районна рада

Подяка
Сім’я Чуйко з м.Тисмениця щиро дякує 

Центру допомоги учасникам АТО та членам 
їх сімей, малозабезпеченим та інвалідам, 
який відкрито в м.Тисмениця (керує ним 
подружжя Курт та Мирослава Зіммхени) 

за надання інвалідного візка, який дуже 
став у пригоді хворому.

Бажаємо вам міцного здоров’я, хай 
ваша добра справа зміцнює людей і Укра-
їну на краще, а Господь Бог сторицею від-
дячить вам за вашу допомогу!

Шановні журналісти, працівники засобів масової інформації району,
ветерани журналістики Тисмениччини!

Щиро вітаємо редакцію районної газети «Вперед», творчий колектив КП «Те-
лерадіоорганізації «Тисмениця», журналістів краю з нагоди професійного свята, 
що відзначається щорічно 6 червня! 

Кожний з вас на своєму робочому місці творить історію сьогодення та вносить 
вагому лепту в літопис нашого району. 

Неможливо уявити сучасне суспільство без нескінченного потоку інформації, 
засобів її передачі, а головне, без професіоналізму тих, хто доносить її до читача, 
слухача, глядача. Саме ви, представники друкованих та електронних ЗМІ, майстри 
пера, слова та мікрофона щодня оперативно й об’єктивно інформуєте краян про 
новини соціально-економічного, політичного, спортивного та культурного життя 
району, про важливі події в нашій державі. Адже з газет, інтернет-сторінок, теле-
передач люди отримують різноманітну інформацію про ситуацію в Україні та світі, 
на Прикарпатті та у своєму рідному районі, дізнаються про цікаві події, непересіч-
них особистостей, знаходять відповіді на важливі питання повсякденного життя.

У цей святковий для вас день бажаємо великих тиражів, поповнення читацької 
аудиторії, розширення кола друзів та партнерів, а також міцного здоров’я, щастя, 
сімейного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера і творчого натхнення на 
благо Тисмениччини та України.

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
   Іван СЕМАНЮК                        Роман КРУТИЙ

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами TOB «КЛІАР ЕНЕРДЖІ»
TOB «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» порушує клопотання про видачу дозволу на вики-

ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КЛІАР ЕНЕРДЖІ», ЄДРПОУ 39907675.
Юридична адреса: 15300, Чернігівська обл., Корюківський район, місто Ко-

рюківка, вул. Вокзальна, 24.
Фактичне місце розташування виробництва: Івано-Франківська, обл. Тис-

меницький р-н, с. Рибне, урочище Конюшні, 2.
Директор TOB «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» — Гріненко А. Ю.
На підприємстві діють дві установки по спалюванню біогазу. Перелік ін-

гредієнтів, які викидаються від джерел складає два найменування (без ураху-
вання парникових газів):

— оксид вуглецю — 1,7556 т/рік;
— оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] — 8,2618 т/рік.
Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних днів з да-

ти публікації в Тисменицьку райдержадміністрацію: 77400, Івано-Франківська 
обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 17.
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Дорогами пам’яті та слави
21 травня 20017 року відбувся ІV велопробіг «Дорогами пам’яті», присвяче-
ний Дню пам’яті жертв політичних репресій і Дню героїв в Україні, маршрут 
якого проліг повз меморіали українських патріотів, що боролись за віднов-
лення власної держави в буремному ХХ столітті. Це Меморіальний комплекс 
«Дем’янів Лаз» – вул. Страчених – вул. І. Франка (приміщення ЗОШ № 5) – 
Меморіальний цвинтар по вул. С. Бандери – м. Тисмениця – с. Пшеничники 
– пам’ятники Є. Коновальцю та С. Бандері в Івано-Франківську.

Незважаючи на рясний дощ до 
Дем’янового Лазу приїхали два десят-
ки людей віком від 9 до 40 років, щоб 
зареєструватись для участі у велопро-
бігу. Розпочалась акція з цікавої екс-
курсії по музею і молитви за знищених 
комуністичним та нацистським режи-
мами мільйонів українців. До учасників 
звернулися завідувач музею Михайло 
Фреїк та начальник відділу внутрішньої 
політики виконкому Івано-Франківської 
міської ради Ігор Кінаш. На п’яти моги-
лах меморіалу були запалені поминальні 
лампадки, покладені живі квіти та віноч-
ки з природніх матеріалів, виготовлені 
гуртківцями обласного еколого-натура-
лістичного центру учнівської молоді під 
керівництвом Ірини Кухар.

Маршрут велопробігу через ремонт-
ні роботи на дорогах був дещо змінений 
і складався з 10 етапів. З Дем’янового 
Лазу велосипедисти поїхали вулицею 
К. Ціолковського, якою в 1941 році «ен-
каведисти» возили наших патріотів на 
розстріли. Завдяки мешканцям цієї ву-
лиці, які розповіли про ті події учасни-
кам товариства «Меморіал», в 1989 році 
були проведені перші розкопки місця 
страхітливого злочину комуністичної 
«імперії зла». Масове перепоховання 524 
останків жертв, знайдених на околиці 
Івано-Франківська, що зібрало близько 
500 тисяч людей на панахиду, відправ-
лену священиками забороненої греко-
католицької церкви 29 жовтня 1989 ро-
ку, сколихнуло весь світ і прискорило 
розвал СРСР.

Далі колона зупинилась біля 
пам’ятника Борцям за волю України в 
с. Пасічна, що був офіційно відкритий 
і освячений 14 жовтня 2012 року біля 
старого кладовища на території АС №2, 
де також похований і вояк УПА з Волині 
на псевдо «Боян», який загинув в жовтні 
1945 року. Наступна зупинка велопро-
бігу – монумент полеглим героям, уро-

дженцям Княгинина, що споруджений 
біля входу на кладовище. Юні патріоти 
також поклали вінок, запалили свічку 
і помолилися на могилі Богдана Ясін-
ського, бійця дивізії «Галичина»; члена 
ОУН, УГВР (Українська Головна Визволь-
на Рада) і ГВШ (Головний Військовий 
Штаб), виховника української молоді, 
колишнього очільника української біблі-
отеки Конгресового комітету Америки 
у Вашингтоні. Далі була вул. Страчених 
(пам’ятник членам ОУН, розстріляних 
нацистськими окупантами в листопаді 
1943 року) і вул. І. Франка (приміщення 
ЗОШ №5), де юних велосипедистів зу-
стрічав сивочолий член правління то-
вариства «Меморіал ім. В. Стуса», ор-
ганізатор багатьох розкопок Іван Пав-
ликівський.

Наступна зупинка – Меморіальний 
сквер (могили січових стрільців, жертв 
НКВС і новітніх українських героїв: Романа 
Гурика та вояків, що загинули на Донбасі). 
Учасники велопробігу зібрались біля піра-
мідоподібного п’єдесталу із високим сим-
волічним хрестом пам’яті. Пам’ятник цей 
присвячено 269 жертвам комуністичних 
репресій 1939-1941 рр., останки яких були 
знайдені під час розкопок «Меморіалу» у 
1990 році. З короткою історичною довід-
кою виступила старший науковий праців-
ник музею Анна Чорній, яка розповіла, що 
могили Українських січових стрільців, яких 
на кладовищі було 143, в часи комуністич-
ного правління були по-варварськи зни-
щені. Лише у 1990 році їх відновили, але 
символічно і в іншій частині скверу. Тепер 
це два ряди спільної могили, в одному з 
яких 60 хрестів, в іншому — 40. Іван Павли-
ківський розповів також про першу велику 
політичну і релігійну акцію, що пройшла 
тут на Зелені свята 1989 року – панахиду 
за полеглими українськими героями, яку 
відслужили священики забороненої кому-
ністичною владою УГКЦ. Право запали-
ти свічки пам’яті надали учаснику Рево-

люції гідності Василеві Симчичу та його 
сину, дев’ятирічному Юркові, нащадкам 
команданта Гуцульської сотні УСС Григо-
рія Голинського та сотника Березівської 
сотні УПА Мирослава Симчича.

До Тисмениці група рухалася в су-
проводі автомобілів патрульної поліції. 
Від імені організаторів і учасників про-
бігу хочу подякувати їм за високу про-
фесійну підготовку та особисті моральні 
якості, що сприяло атмосфері доброзич-
ливості, взаємоповаги та успіху акції. На 
центральній площі старовинного міс-
течка біля пам’ятника Борцям за волю 
України та арки Героїв Небесної Сотні 
учасників велопробігу зустріли пред-
ставники районної влади: начальник 
відділу у справах молоді і спорту РДА 
Василь Дзудзило і міський голова, про-
фесор, доктор історичних і юридичних 
наук Степан Сворак. Наймолодші учас-
ники велопробігу Софійка Дергун, Юрко 
Симчич з Івано-Франківська та Сашко 
Петранюк і його батько Любомир з Тис-
мениці урочисто поклали кошик з жи-
вими квітами до підніжжя постаменту.

З Тисмениці учасники велопробігу 
вирушили повз урочище «Городище» в 
бік Хом’яківки, де в лісосмузі при ав-
тодорозі, що веде в бік Коломиї, знахо-
диться вивершена дерев’яним хрестом 
братська могила, у якій поховані остан-
ки 578 жертв.

Розкопки в розташованому непо-
далік яру розпочалися 14 вересня 2010 
року і тривали рік – до 15 вересня 2011 
року. То була важка й клопітка робота. 
За розповіддю учасника розкопок, су-
дово-медичного експерта Омеляна Ле-
вицького, складність полягала в тому, 
що поховання знаходилось на великій 
площі – понад 5300 кв. м. Для порівнян-
ня в Дем’яновому Лазі, де було виявле-
но 524 жертви, які знаходились у трьох 
похованнях, загальна площа розкопок 
становила 144 кв. м. Тобто, поховання 
у Пшеничниках по площі було у 37 разів 
більше від поховання в Дем’яновому ла-
зі. У Пшеничниках жертви знаходились 
в переважній більшості не компактно, а 
безсистемно по всій площі, часто у ви-
гляді окремих кісток або їх відламків. 
Це  утруднювало підрахунок загальної 
кількості жертв, встановлення їх ста-

ті, віку, росту та виявлення наявних по-
шкоджень.

Крім членів «Меморіалу» на роз-
копках працювали місцеві люди (зо-
крема, Василь Мельник допомагав на 
екскаваторі, а Мар’яна Петришин з 
Хом’яківки готувала та вивозила до-
слідникам обіди), а також семінаристи 
Івано-Франківського богословського 
університету, студенти Чернівецького 
університету.

Перепоховання жертв репресій від-
булося 9 травня 2013 року. Відтоді ми-
нуло чотири роки, біля могили, якою 
опікується комунальне підприємство 
«Пам’ять» Івано-Франківської обласної 
ради, нічого не змінилося, дерев’яний 
хрест мало хто з подорожніх і помічає… 
Лише недавно завдяки коштам благо-
дійників, зокрема, голови Правління ПАТ 
«Івано-Франківськцемент» Миколи Кру-
ця, розпочалося спорудження постійно-
го монумента.

Хочемо відзначити, що узбіччя до-
роги були старанно викошені. Цього, 
на жаль, не скажеш про територію по-
ховання, що викликало смуток і неро-
зуміння в 82-річного Івана Павликів-
ського, який брав участь в цих розкоп-
ках. Виконуючи обіцянку поважному й 
безкорисному активісту «Меморіалу», 
звертаємося через газету «Вперед» 
до місцевої громади і всіх свідомих 
мешканців, а також представницької 
влади області та району з проханням 
догляду, благоустрою (встановлення 
лавок, інформаційної дошки) та про-
ведення тут щорічної панахиди в тре-
тю неділю травня.

Поклавши вінок і запаливши свіч-
ку пам’яті, ми поверталися до Івано-
Франківська, щоб завершити акцію бі-
ля пам’ятника Степану Бандері, де після 
покладання квітів підвели підсумки та 
нагородили найстійкіших учасників ве-
лопробігу: Олександра Хоменка, Андрія 
Бондарєва, Любомира і Олександра Пе-
транюк, Віру і Софійку Дергун, подружжя 
Василя і Марію Симчич, їх дітей Юрія та 
Анастасію грамотами і книгами, надани-
ми товариством «Просвіта» та музеєм. 
Особливу подяку висловлюємо «Націо-
нальному корпусу» Івано-Франківська 
за допомогу в організації та проведенні 
акції та впорядкування висадженої ними 
дубової «Алеї слави» в Дем’яновому Лазі.

Вічная пам’ять полеглим за волю 
і незалежність України! Слава Україні!

Михайло ФРЕЇК

Юна зміна: Сашко, Юрко та Софійка

В світі усе починається з мами
Таким був лейтмотив святкового концерту з нагоди найпрекрасні-
шого свята — Дня матері, який зібрав минулого четверга у прикра-
шеному вишитими рушниками залі Чорнолізького будинку культу-
рипокоління місцевих мешканців та гостей. А тематична виставка 
художніх творів зарубіжної та української класики, творів сучас-
ного письменства, зорганізована у приміщенні бібліотеки-філіалу 
завідувачем Тетяною Кондрасевич ще раз засвідчила всю любов 
та шану материнству.   

Кожен виступ учасників художньої 
самодіяльності зі сцени та навіть звер-
нення до парафіян настоятеля храму пе-
ренесення мощей святителя Миколая 
отця Василя Качура й вітальна промова 
сільського голови Антона Збіглея були 
сповнені надзвичайної любові до тих, 
хто привів нас на цей світ, дбав, пестив 
та виховував у любові до Бога та батьків-
щини. Про нерозривність вічних понять: 
Рідна мати, Матір Божа, Мати-Батьків-

щина говорили ведучі: «Пер-
ша мати – то рідненька, що на 
світ зродила, що пестила, до-
глядала, добра-правди вчила. 
Друга мати – Україна, рідная землиця! 
Третя мати – це Марія, Небесна Цариця». 

Біблійну історію, яка засвідчила лю-
бов Ісуса до своєї матері, передали зі 
сцени юні аматори разом із директором 
БК Наталією Мельник. А як зворушливо 
прозвучала беззаперечна теза: «Мож-

на на світі чимало зробити, перетвори-
ти зиму на літо. Можна моря й океани 
здолати, гору найвищу штурмом узяти. 
Можна пройти крізь пустелі і хащі, тіль-
ки без мами, не можна нізащо. Бо най-
дорожче стоїть за словами: «В світі усе 
починається з мами»».

Саме матусі у великій любові при-
вели на світ чарівне своє продовжен-
ня, що так хвилююче разом із татусями 
вальсували на великій сцені. Ця поста-
новка вміло зрежисерована керівником 
танцювального колективу «Намисто» 
Яною Палюгою захопила не тільки їх 
найрідніших, яким їх половинки разом 
із дітками вручали прекрасні троянди, а 
й усіх глядачів. Від того у залі додалося 
якоїсь особливо вселенської християн-
ської любові один до одного, до тих, хто 
привів нас на світ… 

Кожне наступне виконання пісень 
вокальним ансамблем «Острівчанка», 
окремими вокалістами Тетяною Петрів, 

Олександром Ленівим, Галиною Дани-
люк, молодіжним ансамблем, вокальни-
ми дуетами та тріо, декламування поезій 
школярами та хореографічні композиції 
різних вікових груп «Намиста» демон-
струвало мистецьке різнобарв’я милого 
серцю куточка під назвою «Чорнолізці». 
Якщо вокалістів та музик у тритисячному 
населеному пункті ніколи  не бракувало, 
то з появою молодого хореографа Яни 
Палюги, яка до того ще сама студентка, 
село потрохи почало перетворюватися 
у танцювальну столицю. З кожним кон-
цертом її підопічні захоплюють новими 
танцями. Здається, зараз танцює чи не 
вся шкільна молодь, до яких активно 
підтягуються навіть дошкільнята, які 
під час святкового концерту дивували 
розученими з наставником елементами. 
Активна підтримка родичів дозволяє 
юним танцюристам  урізноманітнюва-
ти сценічні костюми. 

Глядачі не зчулися, як спільне ви-
конання пісні «Хай добро вам сіється», 

з найщирішими побажаннями мирно-
го неба, усміхнених дітей та радісних 
матерів стало логічним завершенням 
святкового концерту. А найкращою 
подякою місцевим аматорам, які то-
го дня виступили зі сцени, стали гуч-
ні аплодисменти та подяка очільни-
ка громади. 

Оксана САКОВСЬКА  



2 червня
2017 року № 22 7

Нагороди для найкращих
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Учнем року комісія з питань при-
судження премії під головуванням 
голови райради таємним голосуван-
ням одностайно визнала щиро залю-
блену в рідне слово 15-річну ямниць-
ку юнку Мар’яну Перчик. У навчаль-
ному році, який щойно минув, вона 
стала переможцем III етапу, учасни-
ком IV етапу Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської 
і студентської молоді імені Тараса 
Шевченка, переможцем ІІІ етапу та 
учасник IV етапу Міжнародного кон-
курсу з української мови імені Петра 
Яцика , зайняла II місце в III етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіа-
ди з української мови і літератури 
та III місце в III етапі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з біології. До 

філологічних конкурсів та олімпіад 
дівчину готувала її мати , вчитель 
української мови та літератури Ям-
ницького НВК Надія Перчик.

«Спортменом  року» став  клу-
бовецький дев’ятикласник Назарій 
Данилюк, вихованець Тисменицької 
дитячо-юнацької спортивної школи, 
триразовий чемпіон області з на-
стільного тенісу, бронзовий призер 
чемпіонату України, срібний призер 
Міжнародного турніру «Кубок Рок-
солани» та бронзовий призер Між-
народного турніру «Кубок Карпат» 
(тренер Віталій Савчук).

А в номінації «Творча особистість 
року» лаври здобув також сімейний 
тандем – перспективна 14-річна во-
калістка зі співочої підпечерівської 
родини Вероніка-Анастасія Дудій, яку 
вчить вокалу її бабуся Ольга Івасюк. 
Серед трофеїв вихованки Підпечерів-
ської дитячої музичної школи ІІ місце 
у Всеукраїнському конкурсі «Карпат-
ські соловейки» (2014 рік), ІІІ місце у 
Міжнародному фестивалі естрадного 
мистецтва «Захід ХХІ століття» (2015 
рік), І місце у Всеукраїнському фести-
валі мистецтв «Україна у моєму сер-
ці» (2016 рік), І місце у Міжнародному 
фестивалі-конкурсі «Буковельська Зір-
каФест» (2016 рік), І місце у Всеукра-
їнському фестивалі мистецтв «Єдина 
країна» (2016 рік), І премія пісенно-
го конкурсу «Гордість Івано-Франків-

ська». А попереду – нові кон-
курси та фестивалі.

Нагородження лауреатів 
провели голова райради Ро-
ман  Крутий  та  голова  рай -
держадміністрації  Іван  Се -
манюк.  Після  зворушливо -
го  виступу  Мар ’яни  Перчик 
та  пісенного  дарунка  Веро-
ніки  Дудій  керівники  райо -
ну,  а  також  заступник  голо-
ви РДА Степан Мандибур та 
заступник  голови  райради 
Ігор Федоришин провели на-
городження учнів , які цього 
року  мали  здобутки  на  об -

ласному  і  вищому  рівнях ,  а  також 
їх  учителів.

У списку відзначених за досяг-
нення в царині знань 33 дітей (а та-
кож 28 педагогів) з 18-ти шкіл ра-
йону. І найбільше серед нагородже-
них – шестеро учнів Підпечерівської 
школи, четверо з яких 11-класники. 
Чотири грамоти отримали вихован-
ці Старокривотульської школи, три 
– Ямницького НВК. Звернемо увагу 
й на такий показовий факт: серед 
нагороджених вихованці та вчите-
лі трьох шкіл І-ІІ ступенів – Драго-
мирчанської , Новокривотульської 
та Підлузької.

Добрі  результати демонструє 
районний будинок дитячо-юнацької 
творчості – 14 вихованців і восьме-
ро наставників отримали грамоти за 
перемоги в творчих і технічних кон-

курсах. За перемоги на обласному 
рівні відзначено 13 учнів ДЮСШ (в 
тому числі шестеро хлопчиків, які 
стали чемпіонами області з футболу 
в своїй віковій групі) та вісім тре-
нерів. З двох десятків грамот для 
вихованців дитячих шкіл мистецтв 
половину отримали учні Тисмениць-
кої ДШМ, п’ять – Єзупільської. Гра-
мотами відзначено 15 педагогів.

Свято  супроводжувалося  ко -
роткою  концертною  програмою , 
під час якої виступали юні таланти 
Тисмениччини ,  у тому числі лауре-
ати  премії  «Обдаровані  діти» ми -
нулих  років  ямничанка  Анастасія 
Боднарчук (вокал), вільшаницький 
танцювальний  дует  Мар ’ян  Лобур 
та  Марія  Татарин.

Володимир ЗАНИК

Обдаровані

Узинська пісня для мами
Нещодавно у с. Узин відзначили свято матері. Дійство відбулося у Будинку 
культури за участі школярів та учасників місцевої самодіяльності. З віталь-
ним словом виступила сільський голова Оксана Шалаута і побажала матерям, 
бабусям щасливої жіночої долі та довгого віку.

Концерт розпочала вокалістка 
Оксана Белько, вчитель музики і спі-
ву Узинської ЗОШ, піснею «Коли на во-
лю проситься сльоза». Згодом на сцену 
вийшли учні, вітаючи матусь віршами та 
піснями. Літературна композиція «Зне-
долена мати», присвячена матерям за-

хисників України, розчулила глядачів. 
Головну роль зіграла Марія Овчар. Зна-
ний не лише в селі народний аматор-
ський фольклорний колектив «Гориц-
віт» як завжди приніс насолоду вико-
нанням цілої музичної програми. Тріо у 
складі Ганни Салиги, Тетяни Фуштей та 

Валентини Ягель подарувало матерям 
пісні «Понад садом, садом», «Візьму я 
відеречко». Зачепило за душу слухачів 
соло на скрипці Лілії Шовганюк із не-
повторною «Ave Maria».

Організатори й глядачі вдячні за 
участь у святі художнім керівникам Бу-
динку культури Сергію Дергаю та Марії 
Борковській.

Зорина ШВЕЦЬ, 
директор Будинку культури

Найуміліші вихованці та викладачі Будинку дитячо-юнацької творчості

Лауреат районної премії у номінації  «Учень року» Мар’яна Перчик з 
наставницею Надією Перчик та очільниками району

«Творча особистість року» Вероніка-Анастасія Дудій з найріднішими: 
бабусею, дідусем та мамою

У номінації «Спортсмен року» тріумфував 
Назарій Данилюк

Відзнаки вихованцям та викладачам мистецьких шкілСпортивна гордість Тисмениччини: юні спортсмени та їх наставники

Вони навчають та виховують майбутнє України
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Підкорювачка прудкого м’яча 
Такий титул можна присвоїти вихованці Тисменицької дитячо-юнацької спор-
тивної школи Юлії Барасюк, яка нещодавно стала переможцем обласного 
чемпіонату з настільного тенісу серед вихованців спортивних шкіл 2005 ро-
ку народження та молодших «Прудкий м’яч». 

Ці представницькі змагання для 
юних пінг-поністів нагода поспарин-
гуватися із однолітками, а відтак по-
кращити виконавську майстерність. 
Тому географія учасників обласного 
чемпіонату якнайширша: Косівщина, 
Коломийщина, Калущина, Рогатинщи-
на, Богородчанщина, Тисмениччина та 
обласний центр Прикарпаття. 

Вихованка тренера ДЮСШ Віталія 
Савчука з-поміж інших представників 
районної спортивної школи найкраще 
продемонструвала навички гри у на-
стільний теніс. Маючи у своїй підгрупі 
серед дівчат 21 суперницю, Юлія Бара-
сюк показала найкращий результат. 
Відтак посіла перше місце. 

  ЗМАГАННЯ ПОЖЕЖНИХ

У старолисецьких 
вогнеборців — «срібло»
Покликання чоловіків мужньої професії під назвою «рятувальник» є безпе-
ка людей та їх майна. Відтак при виконанні їх професійних обов’язків фізич-
ній складовій приділяється особлива увага. Тому вже стало доброю тради-
цією для Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в 
Івано-Франківській області збирати колективи професійних рятувальників, 
пожежних дружин та працівників місцевих пожежних охорон на своєрідний 
екзамен профпридатності. 
19 травня відбулися змагання з по-

жежно-прикладного спорту серед під-
розділів місцевої пожежної охорони 
Івано-Франківської області. Цьогоріч у 
спортивному дійстві взяли участь аж 
13 місцевих пожежних команд із різ-
них районів Прикарпаття. Зростаюча 
кількість МПО — виклик часу, позаяк чи 
не в кожній об’єднаній територіальній 
громаді, процес утворення яких остан-
нім роком на Прикарпатті зрушився з 
місця, утворюються МПО. Тому перевір-
ка їхніх навичок та удосконалення про-
фесійної майстерності перебувають під 
контролем Управління ДСНС.  

Підтвердили свою професійність та 
відмінні навички працівники місцевої 
пожежної охорони села Старий Лисець, 
які в повсякденній роботі відзначають-
ся оперативністю, рятують матеріальні 
цінності, а інколи — людські життя під 
час надзвичайних ситуацій. МПО цілком 
виправдала сподівання підрозділу ДСНС 
в районі, ставши їй достойною підмогою 
на «лисецькому» кущі, обслуговуючи ві-
сім довколишніх населених пунктів. На 
десятому році функціонування на рахун-
ку єдиної на Тисмениччині МПО 307 ви-
кликів. Відтак, змагаючись у видах по-
жежно-прикладного спорту: пожежній 

естафеті 4х100 метрів, бойовому роз-
гортанні, подоланні 100-метрової смуги 
з перешкодами старолисецькі вогнебор-
ці Михайло Сікора, Роман Удуд та Дми-
тро Сікора показали направду високу 
фізичну підготовку та якісні професійні 
навички. Злагодженість дій принесла 
їх команді почесне третє місце чи не у 
найскладнішому завданні — бойовому 
розгортанні. 

Загалом за результатами чотирьох 
видів команда Старолисецької МПО по-
сіла друге місце, їх випередила місце-
ва пожежна команда селища міського 
типу Печеніжин. Третіми на цьогорічних 
змаганнях стали представники Надвір-
нянщини. 

Вітаючи учасників іспиту пожеж-
ної майстерності ,  керівний склад 
ДСНС в Івано-Франківській облас-
ті відзначив фаховість працівників 
місцевих пожежних. А найвправні-
шим призерам дісталися заслуже-
ні грамоти та медалі. Окрім всього 
відмінним доповненням до них ста-

ли грошові сертифікати  від громад-
ської організації «Спортивна феде-
рація пожежно-прикладного спорту 
Івано-Франківської області», прези-
дентом якої є Володимир Чернець-
кий. За зайняте друге загальноко-
мандне місце Старолисецька МПО 
отримає дві тисячі гривень на по-
кращення матеріально-технічної ба-
зи (для придбання нової форми). Стартує меморіал 

Івана Краснецького
До організації та проведення тра-

диційного «Меморіалу Івана Краснець-
кого», що його внесено до календаря 
Всеукраїнських футбольних змагань та 
переліку спортивно-масових заходів 
Прикарпаття, традиційно долучилися 
його засновники – управління спор-
ту Івано-Франківської ОДА, відділен-
ня НОК України в Івано-Франківській 
області, Тисменицька районна рада і 
райдержадміністрація, департамент мо-
лодіжної політики та спорту Івано-Фран-
ківської міської ради, Івано-Франків-
ська ОФФ, обласний благодійний фонд 
«Прикарпатський футбол», обласна ор-
ганізація ФСТ «Спартак», футбольний 
клуб «Колос» Братківці, а також комер-
ційні структури, установи, організації, 
підприємці, колишні партнери, вдячні 
вихованці, друзі, рідні і близькі, шану-
вальники ігрового та тренерського та-
ланту І. Краснецького.

Цьогоріч за головний приз і нагоро-
ди сьомого за ліком футбольного тур-

ніру дитячих команд «Меморіал Іва-
на Краснецького», 8-10 червня на ма-
лій батьківщині І. Краснецького, у селі 
Братківці, сперечатимуться футбольні 
дружини вихованців спортивних шкіл, 
2004-2005 років народження, з Івано-
Франківська (СДЮШОР «Прикарпаття», 
ДЮФК «Ніка-05», ДЮСШ №3), Тисмениць-
кого району («Надія-Станіславів» Брат-
ківці, ДЮСШ Тисмениця), ДЮФК «Ігро-
вець» Калуш, «Прикарпаття» Коломия, 
ДЮСШ Конотоп.

Тож запрошуємо шанувальників 
най масовішої гри на справжнє свято 
дитячого футболу. Урочисте відкрит-
тя змагань відбуватиметься у четвер, 
8 червня, о 12.00 в селі Братківці на 
стадіоні ім. Івана Краснецького. Там же 
та на стадіоні загальноосвітньої школи 
протягом двох днів пройдуть поєдинки 
своєрідного фестивалю футбольних «зі-
рок» майбутнього. По завершенні яких 
визначаться нові переможці та володарі 
спеціальних відзнак. 

Перемога з присмаком болю 
27-28 травня у румунському місті Тульча відбувся 10-й Чемпіонат Європи з 
Кйокушінкаі Карате Унія серед юніорів, кадетів, дорослих та ветеранів у розділі 
«Куміте» та «Ката». У Чемпіонаті Європи взяли участь 165 учасників з 14 країн.

Офіційна збірна команда Укра-
їни  від  Федерації  Кйокушінкаі  Ка-
рате Унія України (Президент — Ші-
хан  Станіслав  Шмат)  була  пред -
ставлена  сімома  учасниками.  За 
результатами виступів національ-

на  команда  завоювала  шість  на -
город :  по  дві  «золоті», «срібні» та 
«бронзові» медалі. 

Відрадно, що «золото» у дисциплі-
ні «Ката» команді принесла зовсім юна 
Мар’яна Сливінська.  

Мар’яна з першого кола захопила 
лідерство. Вже у фіналі їй конкуренцію 
склали дві румунки і угорка, проте укра-
їнка виявилась сильнішою.

Як  справжній  боєць ,  попри 
травму  юнка  отримала  заслужену 
найвищу відзнаку. Вітаємо Мар’яну 
із  черговим  кроком  у  підвищен -
ні  виконавської  майстерності  та 
бажаємо  якнайшвидшого  віднов -
лення. 

Мар’яна Сливінська з батьком Юрієм

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА

Футбольна арена 
Чемпіонат Тисменицького району. 

18-ий тур: «Козацький острів» Чорноліз-
ці — «Бистриця» Старий Лисець (юнаки 
— +:-;  дорослі — +:-); ФК «Радча» — «Ура-
ган» Черніїв (13:0; 1:2); «Стримба» Ли-
півка — ФК «Клубівці» (0:2; 3:2); «Колос» 
Братківці — «Сокіл» Підлісся (1:5;  5:1); 
«Авангард» Загвіздя — «Сокіл» Чукалів-
ка (1:5; 6:0).

Першість району. Юнаки. 2-ий тур. 
1-6 місця: «Фортуна» Березівка — «Дніс-
тер-Рітас» Побережжя — 2:1; ФК «Угри-
нів» — «Оболонь» Милування —  0:2; ФК 
«Вільшаниця» — ФК «Марківці» — 1:1.

7-12 місця: «Цегельник» Нові Кри-
вотули — «Інтербур» Єзупіль —  гра пере-
несена; «Козацький острів-2» Чорнолізці 
— «Сокіл» Угринів —  +:-; ФК «Майдан» 
— «Колос» Пшеничники —  -:+.

Дорослі. 2-ий тур. 1-6 місця: «Дніс-
тер-Рітас» Побережжя — «Козацький ост-
рів-2» Чорнолізці — 1:2; «Оболонь» Милу-
вання — ФК «Угринів» —  1:0; «Сокіл» Угри-
нів — «Прикарпаття» Підлужжя — 2:5.

7-12 місця: «Цегельник» Нові Криво-
тули — ФК «Вільшаниця» — 4:2; ФК «Мар-
ківці» — «Інтербур» Єзупіль —  6:0; «Фор-
туна» Березівка — ФК «Майдан» — 10:0.

Кубок Тисменицького району. Про-
тягом двох тижнів 16 юнацьких та до-
рослих складів команд змагалися за 
визначення півфіналістів Кубка району. 

Пропонуємо результати чверть-
фінальних поєдинків серед юнацьких 
складів: «Дністер-Рітас» Побережжя — 
«Сокіл» Чукалівка (17 травня: перший 
матч — 2:4; 24 травня: матч-відповідь 
— 2:1); «Козацький острів-2» Чорноліз-
ці — ФК «Радча» (0:6; -:+); «Козацький 

острів» Чорнолізці — «Сокіл» Підлісся  
(1:0; 2:6); ФК «Клубівці» — «Бистриця» 
Старий Лисець (2:1; 3:5). 

Серед дорослих складів: «Прикар-
паття» Підлужжя — ФК «Радча» (18.05 
перший матч — 2:3 ; 25.05 матч-відповідь 
— 1:6); «Колос» Братківці — «Сокіл» Чу-
калівка (3:1; 4:0); «Бистриця» Старий Ли-
сець — «Козацький острів» Чорнолізці 
(1:5; -:+); «Ураган» Черніїв — «Дністер-
Рітас» Побережжя (4:2; 3:2 ).

До наступної стадії увійшли ко-
манди, які за результатами двох мат-
чів показали кращий результат. Жереб-
кування учасників ½ фіналу районна 
федерація футболу проведе у вівто-
рок, 6 червня.  

На обласній арені. Чемпіонат об-
ласті. І ліга. 22-ий тур : ФК «Битків» — 
«Вихор» — 6:0. 

ІІ ліга. 22-ий тур: «Хутровик» – ФК 
«Рогатин» — 0:1; «Сокіл» — «Арсенал» 
Вербовець — матч не відбувся (неявка 
команди гостей). 

Дитячо-юнацька футбольна лі-
га Івано-Франківської області. 18-ий 
тур: Рожнятівська ДЮСШ – Тисмениць-
ка ДЮСШ (U-14: 3:0; U-16: 3:0). 

Вихованці Тисменицької ДЮСШ за-
вершили друге коло і заразом чемпіо-
нат. Молодші на восьмій позиції, старші 
– замикають турнірну таблицю. 

U-18. Чемпіонат. 22-ий тур: «Вихор» 
– ФК «Битків» - 8:0. 

Першість. 22-ий тур: «Хутровик» – 
ФК «Рогатин» — 3:0; «Сокіл» — «Арсенал» 
Вербовець — 6:0.

За даними офіційного сайту ФФУ
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Овен
Ви ненавидите правила і 
обмеження, але наступно-
го тижня доведеться йти на 
поступки, і прислухатися до 
думки інших людей. Службо-

ва діяльність у цей весняно-літній період 
принесе задоволення. Часу на особисте 
життя у вас майже не залишиться.

Телець
Ви не уявляєте своє життя 
без труднощів і готові навіть 
придумувати проблеми, аби 
їх вирішувати. Але в ці черв-

неві дні все буде складатися майже іде-
ально. На любовному небосхилі ситуація 
нормалізується до вихідних. Шануваль-
ники без вас розслаблятися не вміють, і 
обов’язково вигадають щось цікавеньке.

Близнюки
Багато хто наївно вважає, 
що ви непристосовані до 
життя. Наступного тижня від 
вашої легковажності не за-

лишиться і сліду. Ці літні дні подарують 
успіх і в сфері творчості. Сімейні спра-
ви налагодяться – родичі підтримають 
будь-яку ідею. 

Рак
Справи складуться непога-
но – ви дисципліновані, і на-
чальник буде ставити вас у 
приклад. У ці літні дні лагідно 

світить не тільки сонечко – Фортуна теж 
гріє вас своїми променями, і підкидає ви-
гідні угоди. В особистому житті у вас буде 
вистачати і сюрпризів, і спокус.  Вихідні 
корисно провести на свіжому повітрі.

Лев
Тиждень обіцяє бути наси-
ченим і веселим. Так що, 
зберіться з силами. Долати 
труднощі ви вмієте. Улюбле-

ний шеф завалить вас відрядженнями 
– ось і довгоочікуваний шанс проявити 
свої таланти. Але про рідних приятелів 
не забувайте – планів на ці літні дні у 
ваших товаришів багато, і без вас вони 
не обійдуться. 

Діва
Зірки передбачають, що на-
ступний тиждень буде яскра-
вим і цікавим. Вас чекає ба-
гато нових знайомств і зустрі-

чей. Заробляти ви вмієте, то ж заплануйте 
великі покупки. В перші дні літа у вас тра-
питься свято романтичних подарунків. Не 
забудьте розслабитися у вихідні, але не на 
грядках, як ви звикли, а на пікніку.

Ваги
Ви любите приносити людям 
радість, і часто дієте на шкоду 
собі. Але наступного тижня по-
трібно подбати про свою персо-

ну – кар’єрна драбина вільна. У ці дні очіку-
ються сюрпризи у фінансовій сфері, грошо-
ва удача завітає до вас, і буде поряд з вами 
досить довго. Чудовий привід оновити гар-
дероб. Ситуація на любовному фронті буде 
схожа на якийсь казковий сон. 

Скорпіон
Скорпіони будуть мудрими і 
терплячими. Можливостей і 
шансів у ці дні буде багато, го-
ловне, прислухатися до своєї 

інтуїції. До компромісів ви не схильні, але ді-
лові партнери готові співпрацювати на ваших 
умовах.  Представники вашого знаку вміють 
не тільки працювати, але й розважатися. Ось 
і буде чим зайнятися на вихідні.

Стрілець
Зірки обіцяють вам, що наступ-
ного тижня буде повно веселих 
сюрпризів. З вашим оптиміз-

мом можна і гори звернути, що вже гово-
рити про ризиковані підприємства. Але 
не будьте занадто довірливими і не під-
давайтеся чужому впливу. Вихідні, хочете 
ви чи ні, доведеться провести в колі сім’ї.

Козеріг
Наступний тиждень буде ши-
карним. Ви любите і вмієте 
працювати, і пора отримати 

по заслугах. Грошова ситуація стане  
відмінною – можете шукати партнерів 
для відкриття своєї справи. Спілкуван-
ня з друзями буде інтенсивним – ви і не 
знали, що у вас так багато товаришів.  

Водолій
Водолії, логіка у вас на висоті, 
а інтуїція в повному порядку – 
не дивно, що все складається 
найкращим чином. Ви працю-

єте у власному ритмі, і навколишні навчи-
лися підлаштовуватися під вас. Але не пе-
реборщіть. Любовний фронт у наступні сім 
днів переповнений романтикою.  

Риби
Професійна сфера займає зна-
чне місце у вашому житті, але 
не забувайте, що для загальної 
справи важливі і дружні відно-

сини з колегами. Наступного тижня можуть 
активізуватися конкуренти, але хвилюватися 
ні про що – в перші дні літа всі суперники тер-
міново втомляться. А ви дійте, і успіх вас не 
залишить. На вихідні – ви просто зобов’язані 
розслабитися в компанії друзів.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 5 по 11 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

  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.
  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.
  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. Тисме-
ниця, вул. Липова, 7б. Тел.: 099 211 91 08.
  Комбайн Claas Consul у робочому стані. Є ка-
біна, ширина жатки 3 м. Тел.: 097 164 56 08, 
066 928 97 79, Микола 

 Січкарню  в доброму стані с. Черніїв. Тел.: 
095 028 64 91, Петро.
 Металеві колони, ферми, прогони, профнастил 
— все для будівництва та монтажу зернос-
ховищ, навісів та складів виробничого при-
значення. Тел.: 068 169 73 00, 050 373 39 57.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, мо-
нети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.

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. 
 Ремонт та заміна  основних вузлів елек-
трокран балок та тельферів вантажопід-
йомністю 1,0-10,0 тонн. Тел.: 068 169 73 
00, 050 433 26 32.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Щириця. 6. Ча-
клунство Гаїті. 7. Куполоподібна хижа з 
льоду. 9. Столиця Центральноафрикан-
ської Республіки. 11. Передача м’яча. 12. 
Вірш із чотирнадцяти рядків. 18. Знак 

додавання. 19. Низький японський сто-
лик. 20. Білкове тістечко. 23. Щоденна 
п’ятиразова молитва мусульманина. 24. 
Молода трава. 28. Французька співач-
ка. 29. Справжня оса. 30. Шукав Ясон. 

33. Будівельний стіновий матеріал. 34. 
Багаторічний дрейфуючий лід. 35. Міс-
то в Полтавській області. 38. Духовний 
наставник в сикхізмі. 39. Акваріумна 
рибка. 40. «Як приємно … в безнадійний 
відчай, – це дає право ображатися на 
весь світ» (Сартр).

По вертикалі: 2. Мінлива популяр-
ність. 3. Солодка тягуча маса. 4. «Якщо 
людина займеться дослідженням … ор-
ганізму або морального стану, то нео-
дмінно визнає себе хворою» (Гете). 5. 
Пуп’янок квітки. 8. Вид салату. 10. Спосіб 
бігу коня. 13. Держак шпаги. 14. Пози-
ка, що видається під заставу нерухомо-
го майна. 15. Невисока огорожа моста. 
16. Винний погріб. 17. Велика травоїдна 
африканська тварина. 21. Розряд в кара-
те. 22. Жіноче ім’я. 25. Піпа, ропуха. 26. 
Жіноче божество в аккадській міфоло-
гії. 27. Літній сорт груш. 31. Індійський 
персик. 32. Невірний у мусульман. 36. 
Задня частина тулуба коня. 37. Одини-
ця ваги та маси.

Відповіді на кросворд в № 21:
По горизонталі: 5. Багдад. 6. Татамі. 

10. Каюр. 11. Броколі. 12. Трак. 13. Кар-
по. 15. Шолом. 16. Аргал. 20. Арама. 21. 
Гайно. 22. Ятоба. 23. Гомер. 28. Апачі. 29. 
Олива. 30. Пудра. 33. Гало. 35. «Сміш-
ний». 36. Град. 37. Ундина. 38. Тамада.

По вертикалі: 1. Агар. 2. Ґарбо. 3. 
Рапід. 4. Пакт. 5. Блават. 7. Імамат. 8. 
Лотос. 9. Молох. 14. Перстач. 17. Ранде-
ву. 18. Амеба. 19. Ґанок. 24. «Спрагу». 25. 
Алкід. 26. Свінг. 27. Армада. 31. Осінь. 
32. Айран. 34. Орда. 36. Граф.

 1 2    3   

   4 5

 6    7       

8

9 10    11   12   13  

14 15 16 17

18    19       20    

21 22

23     24     

25 26 27

28    29       30    

31 32

 33     34   35      

36 37

   38    39       

 40        

Вода не любить «дикої» поведінки
Цього року у районі на воді вже загинула людина. А купальний сезон лише 
розпочинається. Адже недотримання елементарних норм безпеки часто пе-
ретворює відпочинок на трагедію.

Щоб уникнути трагедії на воді, слід 
пам’ятати основні й не складні умови 

безпеки. Найперше купатися в спе-
ціально призначених та обладнаних 

для цього місцях в спокійну, безві-
тряну погоду при температурі води не 
нижче +180С.

Під час купання забороняється: за-
ходити у воду в незнайомих місцях та 
в місцях не призначених для купання; 
здійснювати купання в місцях, обладна-
них написами «Купатися заборонено!»; 
розпивати спиртні напої; купатися на-
підпитку; пірнати з берега, гірки, дерева; 
залишати дітей без догляду; запливати 
за буйки; порушувати правила громад-
ської поведінки.

Нагадуємо громадянам Тисмениць-
кого району, що культура поведінки в 
місцях масового відпочинку, зокрема 
біля водойм, є відображенням вашого 
культурного рівня в цілому.

Ігор ДМИТРІВ, начальник 
Тисменицького РВ УДСНС 

в Івано-Франківській області
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м.Тисмениця, вул. Галицька, 19
Вітаємо!

Колектив Тисменицького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
сердечно вітає з Днем народження колегу, 

фахівця із соціальної роботи
Галину Іванівну 

МАЗУРИК
і бажає великого особистого щастя, задо-
волення від роботи і успіхів у ній, любові, 
миру, радості, енергії, здоров’я та квітучо-
го довгого життєвого шляху! Нехай серце 
мріє, а мрії збуваються! Нехай доля дарує 

найкращі презенти!

Поз доровляємо!
Сьогодні, 2 червня, свій День народження святкує 

завідуюча клубом с. Майдан, 
дорога матуся, бабуся і талановита жінка

Любов Миколаївна КОКАР.
Учасники художньої самодіяльності села, шануваль-

ники української народної пісні, а також працівники Май-
данської сільської ради вітають іменинницю з її святом та 
бажають натхнення й доброго настрою, життєвої радості, 
світлої долі, достатку й миру в домі, Божого благословен-
ня на неї і її родину, міцного здоров’я та довголіття! Нехай 

ще до сто літ життя у Вашій душі лунають прекрасні українські пісні, нехай світ 
для Вас квітне калиною, а птахи несуть на крилах до Вашого дому лише радість 
та добро!

  ПОГОДА

У понеділок, 5 черв-
ня— без опадів. Тем-
пера тура вночі: +16°С, 
вдень: +23°С. Вітер пів-
денно-західний 2 м/с.

У вівторок, 6 червня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +17°С, денна: +21°С. 
Вітер південно-схід ний 
3 м/с.

У середу, 7 червня — 
дощ. Температура вно-
чі: +17°С, вдень: +21°С. 
Вітер пів нічно-східний 
3 м/с.

У  четвер ,  8 черв-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +14°С, ден-
на: +15°С. Ві тер пів-
нічно-західний 7 м/с.

У п’ятницю, 9 червня — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +12°С, вдень: +14°С. 
Вітер північно-західний 
7 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Рясно зацвіла акація — на вро-
жайний рік.

  Увечері голосно цвіркочуть кони-
ки — на добру погоду.

  Шпаки особливо голосно співа-
ють — уночі піде дощ.

  Журавель танцює на потепління.
  Павуки швидко снують павутину 

— на зміну погоди.
  Риба ловить над водою мошок 

— на дощ.
  Якщо місяць повний, то на зміну 

погоди, а щербатий — на дощ.
  Якщо вранці не розкрилися білі 

квіточки зірочника — в обід піде дощ.
2 червня — Талагія

  «На Талагія велика надія», — ка-
зали, спостерігаючи за погодою, яка 
мала запрогнозувати сприяння уро-
жаю овочевих культур.

3 червня — Костянтина
  Якщо в цей день буде дощ із гра-

дом, то 3 грудня — сніг із крупою.
7 червня — Іванів день

  Сильні роси на Іванів день — до 
хорошого врожаю.

Наостанок

З 80-річ чям!
31 травня свій 80-літній ювілей святкував вчитель трудового навчання 

Рошнівського НВК 
Богдан Петрович МІСЮРА. 

З цієї нагоди педагогічний колектив щиро вітаює ювіляра.
Шановний Богдане Петровичу!

Дозвольте в цей прекрасний день побажати Вам міцного здоров’я й життє-
вих сил, радісних подій і звершень, бадьорості духу.  Нехай роки не затьмарю-
ють радість і повноту буття. Хай доля збагачує Вас  життєвою мудрістю, енергі-
єю, натхненням і радістю.

Нехай душа у вас ніколи не старіє, 
На білій скатертині будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль. 
В житті нехай все буде, що потрібно, 
Без чого не складається життя, 
Любов, здоров’я, щастя і повага
Та вічна нестаріюча душа. 
Хай руки ніколи спочинку не знають, 
Хай легко, мов крила, внучат пригортають, 
Хай серце ще довго тріпоче у грудях, 
Живіть до ста років на поміч всім людям.
Здоров’я міцного вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра

На многії і щасливії літа.

Святий Дух і наше серце
«А як настав день П’ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж 
ось роздався зненацька шум неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, 
де вони сиділи. І з’явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному 
з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, 
як Дух давав їм промовляти» (Дії апостолів).

У молитві до Святого Духа назива-
ємо Його Царем Небесним, Утішителем 
і Духом Істини, визнаємо і сповідуємо 
Його Скарбом добра і життя Подателем. 
Ми просимо, щоб Він прийшов і оселив-
ся в нас і очистив нас від усякої нечи-
стоти і як Добрий, спас душі наші. Про-
те необхідно знати, що Святий Дух не 
увійде в нашу нечистоту. Тому потрібно 
очистити серце сльозами покаяння — і 
воно стане Храмом Божим і Дух Божий 
житиме в ньому, як написав про це у 
своєму листі до Коринтян св. ап. Павло.

У темі спасіння в науках і пропові-
дях переважно наголошується на меті, 
яка полягає в осягненні Небесного Цар-
ства. Але коли йде мова про спасіння, то 
необхідно акцентувати, від чого чи від 
кого спасатися. І тут також зрозуміло, 
що від гріха і від диявола. На жаль, крім 
гріхів є ще й пристрасті. Часто в сповідях 
доводилося чути: «Які там у мене гріхи? 

Не вкрав(ла), не вбив(ла) та й взагалі 
інші Заповіді Божі не порушив(ла)». А як 
бути з пристрастями, яких так багато і 
хто з нас не опанований ними, не є у їхній 
владі, а отже — їхнім рабом? А це: лукав-
ство, лицемірство, дволичність, фаль-
шування, крутійство, заздрість, захлан-
ність, зарозумілість, зверхність, славо-
любство, марнославство, честолюбство, 
владолюбство, улесливість, об’їдання, 
пияцтво, блудне розпалення, лихослів’я, 
грошолюбство, скнарість, користолюб-
ство, хабарництво, жорстокосердість, за-
пальність, гнівливість, злопам’ятність, 
ненависть, ворожнеча, мстивість, на-
клеп, осуд, малодушність, нетерплячість, 
жорстокість, хвалькуватість і т. д. Як же 
може перебувати Господь в людині, сер-
це якої переповнене цим брудом? А щоб 
очиститись від нього, не достатньо роз-
каюватися з гріховних вчинків, бо це те 
саме, як вчать великі аскети, як сапати 

на городі бур’яни, які знову виростуть. 
Потрібно їх повністю вирвати з коренем 
і викинути або спалити. За наукою Свя-
тих Отців, пристрасть є коренем всякого 
гріха. Тому й всі наші сили мають бути 
спрямовані проти них.

Отже, потрібно виявити конкретні 
причини в собі. І, усвідомлюючи їхню 
згубну дію на серце, ввесь свій пра-
ведний гнів направити проти них. В 

поміч, через молитву, піст і Св. Тай-
ни, обов’язково прийде Господь, Який 
сказав: «Без мене нічого не можете 
робити». Він допоможе з коренем ви-
рвати з серця всі пристрасті — і тоді 
воно наповниться невимовною радіс-
тю, миром, любов’ю і поселенням в 
ньому Святого Духа.

Священик Михайло МЕЛЬНИК

Як рибняни влилися 
в Загвіздя

Невеличке село Рибне назване односельчанином, академіком-україністом 
Володимиром Качканом «незнищенним». І це воно засвідчило у часи лихо-
ліття життєствердною діяльністю та патріотизмом його громади. Ні різні 
соціально-економічні, національні утиски, ні арешти, депортації і «гуманні» 
переселення «нєугодних» не зламали стійких рибнян.

Виславши  у  худобовозах  в 
«нєоб’ятниє простори родіни» біль-
ше двадцяти родин, совєтська влада 
не могла заспокоїтися, що село усе ще 
живе, що поранена громада не вми-
рає, а виявляє своєрідний протест, 
зокрема всіляко підтримуючи УПА. 
Тож оскільки більше «грішників» про-
ти совєтської влади кагебісти ще не 
«накопали», у березні 1951 року на-
дійшла пропозиція про «миролюбну 
угоду»: добровільно переселитися до 
східних регіонів України. Особливістю 
тієї «гуманної» депортації було те, що 
переселенцям не забороняли пере-
биратися у сусідні села. Тож десяток 
родин осів у ближньому с. Загвізді — 
у вивільнених оселях депортованих 
загвіздян (понад 50 осіб). Влившись у 
місцеву громаду, рибняни внесли сюди 
свої інтелект, працьовитість, мораль-

ність. Місцева влада, церковна гро-
мада, установи культури, медицини, 
лісового господарства, ветеринарної 
медицини отримали нових фахівців-ен-
тузіастів. Серед них: секретарі Роман 
Галько, Ольга Липчук, медпрацівники 
Ольга Кучерган, Ірина Стасюк, ветери-
нар Василь Кучерган та інші.

Це переселення  і поселення трива-
ло не менше року. Відтоді минуло шіст-
десят п’ять літ. На мою думку, у верес-
ні-жовтні, пов’язуючи це з днем села, 
було би доцільно відзначити і ювілей 
переселення, закласти при цьому Парк 
злагоди спільними зусиллями Рибного 
і Загвіздя (скажімо, у Загвізді виділити 
ділянку, а від Рибного — саджанці). Са-
ме є час керівникам сільських громад 
подумати над цією ідеєю.

Петро ЛАВРУК

  ЦІКАВО

Чому він червоний?
Червень — перший літній місяць. Це насамперед найдовші дні та найкоротші 
ночі, бо саме на червень припадає літнє сонцестояння.

Червень походить від слова «чер-
вець». Саме в цей час з’являється со-
коживна комаха — кошеніль (червець). 
З неї в давнину добували червону фарбу, 
якою фарбували давньоруські стяги. Її 
також продавали сусіднім державам. 
Гниль цього черв’яка вважалася зціляю-
чою, її навіть їли. До цього місяць звав-
ся: кресень, гедзень, червивий місяць, 
гнилець, ізок (коник).

За іншою версією, місяць назива-
ється червень, бо у цьому місяці ягоди 
червоніють. Ще одна версія — найкра-
сивіший місяць року — все цвіте, яскра-
ве, сочне, красиве, «червоне». Звідси й 
назва «найкрасивішого» — «червоного» 
місяця — Червень.

Латиною червень Jūnius, що отри-
мав свою назву на честь римської бо-
гині Юнони, дружини Юпітера.


