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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+10°С, вдень: +24°С. 

Вітер південно-західний 2 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+15°С, вдень: +18°С. Вітер північно-
західний 5 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+13°С, денна: +20°С. Вітер північно-
західний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Охорона 
здоров’я: 
реформа на часі

 стор. 3

 Музичні школи — 
осередки юних 
талантів

 стор. 6

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

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

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

Передплатний 
індекс 61752

Програма 
відпустової відправи 

на 6-7 липня 
2017 року
Нічні чування

6 липня
21.00 – Все-

ношне
22.15 – Хрес-

на Дорога
7 липня 

0.00 — 01.00 – 
Молебень до Ма-
тері Божої 

01.00 – 02.00 
– Матері молит-
ви. Вервиця

02.00-03.00 – 
Свята година

03.00-04.00 – Молебень до Пре-
святого Серця Ісусового

04.00 — 05.00 – Акафіст до Іва-
на Хрестителя

05.00 – 06.00 – Сповідь
06.00 – 07.00 – Утреня
07.00 – 08.30 – Архієрейська Бо-

жествена Літургія. Мировання
8.30 – Св. Водосвяття
9.30 – концерт духовної пісні.

До Духової криниці – 
по святу водицю

Туризм і спорт – 
користь для молоді

12-14 червня на базі спортивно-оздоровчого туристського центру міжнарод-
ного співробітництва дітей та юнацтва (с. Рибне Тисменицького району) від-
бувся районний зліт туристів-краєзнавців, участь у якому взяли команди 15 
загальноосвітніх навчальних закладів.

У церемонії урочистого відкрит-
тя цього спортивно-масового зібран-
ня взяли участь представники район-
ної та місцевої влади – заступник 
голови районної державної адміні-
страції Степан Мандибур, заступник 
голови районної ради Ігор Федори-
шин, директор обласного держав-

ного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді Михайло Косило, 
начальник відділу освіти районної 
державної адміністрації Світлана 
Шарабуряк, сільський голова с. Риб-
не Василь Ісаків. Мистецьку програ-
му для учасників та гостей Зльоту 
представили учні Угринівського НВК.

Юні туристи змагались у ряді спор-
тивно-туристичних випробувань, серед 
яких:

— «теренова гра» (метання гранати в 
ціль, стрільба з пневматичної гвинтівки, 
транспортування потерпілого під маску-
вальною сіткою, «павутинка»);

— географічна вікторина (пись-
мові завдання у форматі «питання 
- відповідь» згідно з програмовими 
вимогами предмета «Географія» за 
6-9 класи);

— смуга перешкод (рух по купинах, 
рух по жердинах, рух по-пластунськи, 
«гусячий» крок);

— розпалювання багаття;
— в’язання вузлів.

 Закінчення на 2 стор.Відкриття турніру

Майстер-клас з туризму

Освячено унікальний храм

11 червня в селі Нова Липівка відбулося урочисте 
освячення відреставрованої колишньої лютеранської 
кірхи, яка, наче вдруге народившись, стала храмом Пре-
святої Трійці УГКЦ. Чин освячення престолу в храмі є 
виключною прерогативою церковнослужителя єпис-
копського сану, відтак цю місію здійснив Єпископ-по-
мічник Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ владика 
Йосафат Мощич. При цьому йому співслужили парох 
села Липівка  отець Василь Фіголь, настоятель По-

гінського монастиря  отець-ігумен Никодим Гуралюк, 
настоятель тисменицької церкви Святого Миколая о. 
Володимир Гринишин, священики Мирослав Пронюк, 
Роман Дармограй, Олексій Данилюк, Ігор Баланда, Воло-
димир Майка, Андрій Цеслів (парох церкви з сусідньої 
Ворони, яка належить до Коломийсько-Чернівецької 
єпархії УГКЦ), колишній сотрудник Липівської парафії 
(іншими словами, священик-помічник настоятеля) Ан-
дрій Кудлик і теперішній сотрудник Петро Малецький.

Освячення храму й Архієрейське богослужіння – чітко 
означений ритуал, слідуючи якому отець Василь, священи-
ки та прихожани зустріли владику перед храмом, піднесли 
йому хліб-сіль.У церкві єпископ вдягнув святкові шати та 
перейшов до освячення престолу, під час якого разом зі свя-
щениками, вдягнувши білі фартухи й нарукавники, омиває 
престол водою, пахощами та вином, по кутках в спеціально 
зроблені неглибокі отвори закладає святі мощі. 

 Закінчення на 7 стор.

Що менше розуму, то важче його приховати.
Олександр Перлюк
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Туризм і спорт – 
користь для молоді

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Майстер-класи з техніки пішохідно-

го туризму демонстрували учасники ко-
манд Угринівського НВК та Підпечерів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Діти отримали 
можливість ознайомитися зі справжнім 
туристичним спорядженням та набути 
практичні вміння з туристичної техніки.

Конкурсні випробування чергува-
лися з моментами дозвілля та налаго-
дження життя в польових умовах (об-
лаштування табору, приготування їжі). 

Належну організацію змагань та життя 
табору забезпечила кваліфікована суд-
дівська колегія (керівник – методист 
відділу освіти Василь Римчук).

Заслужені нагороди отримали пе-
реможці Зльоту – Угринівський НВК (І 
місце), Підпечерівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(ІІ місце), Липівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
і Тязівська ЗОШ І-ІІ ступенів (ІІІ місце). 
Юним туристам в екскурсіях та похо-
дах знадобляться намети, карімати та 
спальники.

До речі, команда з Тязева, яку підго-
тував досвідчений учитель фізвиховання 
Ігор Презлята, була на зльоті єдиною зі 
шкіл І-ІІ ступенів і, як бачимо, показала 
дуже високий результат.

Окремо було відзначено випус-
кника Підпечерівської школи Василя 
Дутчака, який отримав подяку за ва-
гомий внесок в розвиток спортивно-
туристичної галузі району і області, 
активну життєву та професійну по-
зицію. Цей юнак є справжнім при-
кладом для своїх друзів та колег: 
він – учасник районної та обласної 
туристичних збірних команд , кан-
дидат в майстри спорту з техніки 
пішохідного туризму.

Андрій ТАТАРИН

Переможці зльоту — Угринівський НВК

Підпечерівська ЗОШТязівська ЗОШ

С. Шарабуряк, В. Римчук з перспективним 
спортсменом В. Дутчаком

Довбенко проти будівництва 
ГЕС на Дністрі

Наближається до завершення черговий сесійний сезон у Верховній Раді Укра-
їни, але для народного депутата України Михайла Довбенка це означає ще 
більш насичений графік роботи. Черговий сесійний тиждень відзначився ак-
тивною діяльністю парламентаря у декількох напрямках. 

У середу, сьомого червня, в сесійній 
залі розглядалось питання ратифікації 
Договору між урядами України та Мол-
дови про співробітництво у сфері охо-
рони і сталого розвитку басейну річки 
Дністер. У своєму виступі з цього при-
воду Михайло Довбенко зауважив, що 
ратифікувати угоду, звичайно, потрібно, 
але ще більш необхідним є вироблення 
комплексного підходу до розвитку ба-
сейну Дністра. Також, коментуючи уря-
дову ініціативу будівництва на середній 
течії Дністра каскаду міні-електростанцій, 
він зазначив: «…Це неправильно, що за-
початкували роботи, не порадившись із 
громадами на місцях, не порадившись із 
представниками органів самоврядуван-
ня, як вирішувати таку серйозну пробле-
му. І ми бачимо, яка категорична позиція 
несприйняття будівництва цих міні-ГЕС 
на річці Дністер. Я думаю, що і колеги в 
Молдові, і в пониззі Дністра теж не під-
тримають цей проект, і нам в уряді треба 
змінювати позицію…».  Ще однією важ-
ливою складовою успішного розвитку 
регіону має стати збільшення ролі при-
родних парків навколо Дністра, зокрема 
«Дністровського каньйону», що, на думку 
депутата, «дуже важливо для розвитку 
туризму, для розвитку і започаткуван-
ня цікавого нового бізнесу на місцях, а 
також створення нових робочих місць і 
поповнення бюджетів органів самовря-
дування…».

Наступного дня Михайло Довбенко, 
як керівник Експертної ради найбільшої 
фракції, разом із керівником фракції БПП 
А. Герасимовим мав нагоду обговорити 
з Директором Світового банку у спра-
вах України, Білорусі та Молдови Сату 
Кахконен актуальні питання співпраці 
міжнародної фінансової інституції з пар-
ламентом. Враховуючи порядок денний 
парламентського тижня, першим питан-
ням, на яке звернули увагу міжнародні 
партнери, стала необхідність найшвид-
шої реалізації медичної реформи. Та-
кож п. Кахконен зауважила готовність 
до комунікаційної підтримки реформи, 
для цього Світовим банком зарезерво-
вано бюджет у сумі 1 млн. доларів США.

Ще одним важливим предметом 
обговорення стало питання посилен-
ня транспортного та логістичного потен-
ціалу України, в тому числі за рахунок 
технічної допомоги донорів, і не лише 
автомобільних шляхів, але й річкового 
та морського транспорту. Представники 
Світового банку зауважили, що на ре-
монт дорожнього полотна витрачаються 
значні кошти, але далеко не всюди від-
будовані шляхи відповідають світовим 
ознакам якості. Як один з механізмів 
вирішення проблеми сторони назвали 
широке запровадження вагових комп-
лексів для контролю навантаження на 
дорожнє покриття. Також за результата-
ми зустрічі було зауважено необхідність 
перегляду системи тарифоутворення у 
річкових та морських портах.

Наприкінці обговорення було до-
сягнуто домовленість про посилення 
співробітництва українського представ-
ництва Світового банку із Експертною 
радою фракції (яку очолює Михайло 
Довбенко).

Слід зазначити, що протягом тижня 
парламент погодив кілька важливих за-
конопроектів. Однією зі складових цьо-
го процесу стала попередня ефективна 
робота Експертної ради для концентрації 
підтримки продуктивних ініціатив фрак-
цією «Блок Петра Порошенка». Серед 
таких законопроектів можна виділити:

прийняття змін до зовнішньопо-
літичного курсу України, шляхом офіцій-

ного визначення спрямування на вхо-
дження до НАТО;

перший крок у реалізації медич-
ної реформи, яка була доопрацьована 
робочою групою; 

прийняття закону про створення 
фонду енергоефективності;

реформування сфери паркування 
транспортних засобів;

підвищення ефективності про-
цесу оздоровлення та відпочинку дітей;

подовження строків ввезен-
ня до України автомобілів стандарту 
«Євро 5» та відтермінування введен-
ня обов’язкового стандарту «Євро 6».

Поміж тим не полишав парламен-
тар цього тижня і роботи в профільно-
му комітеті. Сьомого червня відбуло-
ся планове засідання, на якому з ке-
рівництвом НБУ, Міністерства фінан-
сів, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг бу-
ло обговорено плани щодо реалізації 
грошово-валютної політики держави, 
а також окреслено пріоритетні для по-
ліпшення ситуації у фінансовій сфері 
законопроекти.

У п’ятницю Михайло Довбенко 
взяв участь у робочій нараді з ке-
рівником Укрпошти та представни-
ками НБУ та Міністерства фінансів, 
присвяченій перспективі посилення 
доступності фінансових послуг, у то-
му числі доставки пенсій у сільській 
місцевості, де наразі закриваються 
банківські відділення або де їх ні-
коли і не було.

У цей же день народний депутат 
проводив засідання круглого столу, 
організованого спільно з проектом 
USAID, присвяченого розвитку ринку 
фінансового лізингу. У своєму виступі 
він зазначив, що на відміну від своїх 
американських та європейських ко-
лег, представники українського мало-
го та середнього бізнесу приділяють 
замало уваги цій альтернативі бан-
ківським кредитам для забезпечення 
свого розвитку. Використання лізингу 
транспорту та обладнання, зокрема, 
для фермерських господарств, може 
стати продуктивним шляхом до онов-
лення основних фондів, особливо у ви-
падках відмови банків у фінансуванні 
внаслідок недостатності застави або 
фінансового стану, оскільки цією по-
слугою може скористатись навіть но-
востворене підприємство, яке не має 
достатніх власних коштів.

Наталія РОМАНЕНКО, 
помічник народного депутата

  СОЦІОЛОГІЯ

Якщо завтра вибори…
14 червня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати опитування 
громадської думки, яке проводилося 19-25 травня.

Аудиторія: населення України від 18 
років і старші. Вибірка репрезентатив-
на за віком, статтю, регіонами і типом 
поселення. Вибіркова сукупність: 2000 
респондентів. Особисте формалізоване 
інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезен-
тативності дослідження: не більше 2,2%.

За даними дослідження за останній 
рік у більш як 60% опитаних погіршило-
ся матеріальне становище, у 30% воно 
не змінилося, лише у 6% – покращило-
ся, 2% – не визначилися з відповіддю.

На думку 65% опитаних головною 
причиною того соціально-економічного 
стану, в якому зараз перебуває країна, 
є непрофесіоналізм та корупція чинної 
влади. 54% вважають головною причи-
ною воєнні дії на Сході, 31% — неспро-
можність Верховної Ради ухвалювати 
потрібні країні закони, 28% — непро-
фесіоналізм та корупцію попередньої 
української влади. З тезою, що Україна 
сьогодні перебуває у стані хаосу пого-
джуються 85% опитаних (10% не пого-
джуються, 4% – не визначилися), у ста-
ні розвалу – 75% погоджуються (17% не 
погоджуються, 7% – не визначилися), у 
стані змін – 44% погоджуються (50% не 
погоджуються, 7% — не визначилися), у 
стані розвитку – 21% погоджуються (71% 
не погоджуються, 8% – не визначилися), 
консолідації – 17% погоджуються (58% 
не погоджуються, чверть – не визна-
чилися). По цих питаннях опитані мо-
гли назвати кілька варіантів відповіді.

Половина опитаних (52%) підтри-
мують ідею розпуску парламенту і при-
значення нових виборів Верховної Ра-
ди та позачергових президентських ви-
борів, майже 40% не підтримують цю 
ідею, кожен десятий не визначився із 
відповіддю.

У разі проведення парламентських 
виборів найближчим часом 13,2% з тих, 
хто має намір взяти участь у голосуванні 
та визначився з вибором партії, готові 
віддати свої голоси за «Батьківщину». 
За БПП «Солідарність» готові проголо-
сувати 11,3%, Опозиційний блок – 10,4%, 
Радикальну партію – 8,9%, партію «За 
життя» – 8,2%. Громадянську позицію 
готові підтримати 7,6% опитаних, «Само-
поміч» – 7,1%, Свободу – 6,4%. Партію 

УКРОП, Аграрну партію, Народний Контр-
оль – по 2,3%, Рух нових сил – 2,2%. Рей-
тинг інших політичних сил менше 2%.

Якби вибори Президента України від-
булися наступної неділі, то за Ю. Тимошен-
ко готові проголосувати 15,2% з тих, хто 
має намір взяти участь у виборах та визна-
чився з вподобаннями. За П. Порошенка 
проголосували б 11,6%, за О. Ляшка і Ю. 
Бойка – по 8,5%, В. Рабіновича – 7,8%, А. 
Гриценка – 7,2%, А. Садового – 6,6%, О. 
Тягнибока – 3,9%, С. Вакарчука – 3,8%, Д. 
Яроша – 2,5%, В. Гройсмана – 2,4%. Рей-
тинг інших кандидатів менше 2%. 

Моделювання другого туру виборів 
Президента України дало такі результа-
ти: у парі П. Порошенко та Ю. Тимошенко 
24% підтримують діючого Главу держа-
ви, 32% – лідера ВО «Батьківщина», 30% 
не братимуть участь за таких умов, 14% 
не визначилися.

У другому турі, як показує опитуван-
ня, Ю. Тимошенко перемогла б будь-кого 
з ймовірних опонентів. П. Порошенко 
може поступитися ще А. Садовому (26% 
за лідера «Самопомочі», 23% за чинного 
Президента). У другому турі, практично 
за всіх можливих розкладів щонаймен-
ше 30% опитаних не підуть на вибори. 
Шоста частина опитаних не визначи-
лася щодо своєї участі в другому турі.

70% вважають, що ситуація, яка 
склалася зараз в Україні може привес-
ти до масових загальнонаціональних 
протестів (таких як у 2004 чи 2013 році), 
21% так не вважають, кожен десятий – 
не визначилися із відповіддю.

47% особисто не підтримують не-
гайну організацію загальнонаціональ-
них протестів, 41% — підтримують, 12% 
— не визначилися. 

Майже 40% особисто взяли б участь 
у таких протестах, якщо б вони розпоча-
лися найближчим часом, половина опи-
таних – не брали б участі, кожен деся-
тий – не визначився. Найбільше готові 
брати участь в акціях протесту мешканці 
Заходу, а також виборці «Самопомочі», 
Радикальної партії та партії «За життя».

Джерело: Економічна та політична 
ситуація в Україні очима громадян/
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Реформа медицини — 
реальні кроки

Верховна Рада України у четвер, 8 червня, ухвалила за основу законопроект 
про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засо-
бів, що є частиною медичної реформи.

Чому це важливо?
Україна суттєво відстає від сусід-

ніх держав за показниками очікуваної 
тривалості життя. Для європейського 
регіону цей показник становить 77,51, 
для країн ЄС — 80,87, України — 71,44. 
У той же час для Польщі — 77,89, Литви 
— 74,79, Словаччини — 77,07.

Наразі в Україні найвищий у Європі 
рівень смертності від серцево-судинних 
захворювань та мультирезистентного 
туберкульозу. В Тисменицькому районі 
показник смертності за п’ять попередніх 
років, зокрема за 2016 рік (13,0) пере-
вищує показник народжуваності (9,5). 
Відповідно маємо від’ємний природний 
приріст (-3,5), який протягом останніх 
п’яти років зріс у сім разів.

30 листопада 2016 року Кабінет 
Міністрів України дав старт створен-
ню системи громадського здоров’я в 
Україні, ухваливши Концепцію громад-
ського здоров’я. Вперше на рівні дер-
жави ставиться пріоритетний акцент на 
профілактиці, тобто на попередженні 
хвороб, а не лише на лікуванні.

Основні проблеми, які мають бути 
вирішені у цій сфері

Проблема перша: масштабний тягар 
хронічних неінфекційних захворювань. 
Неінфекційні захворювання (діабет, рак, 
серцево-судинні захворювання, хронічні 
хвороби органів дихання) зумовлюють 
понад дві третини загальної захворюва-
ності та близько 86% смертей в Україні.

Основними передумовами високо-
го рівня захворюваності є такі фактори 
ризику, як тютюнопаління, зайва вага, 
брак фізичного навантаження та надмір-
не вживання алкоголю. Без негайних дій 
Україна може втратити наступне поко-
ління через високі рівні смертності від 
хронічних неінфекційних захворювань.

Проблема друга: критичні рівні охо-
плення вакцинацією. В Україні катастро-
фічно знизився рівень охоплення дітей 
вакцинацією, який до 2008 року пере-
вищував 95% з усіх дитячих інфекцій, 
керованих засобами специфічної про-
філактики.

Проблема третя: ВІЛ-інфекція/СНІД 
та туберкульоз. Ми залишаємося краї-
ною з високим рівнем поширення ВІЛ-
інфекції та однією з п’яти країн з най-
вищим рівнем захворюваності на муль-
тирезистентний туберкульоз у Східній 
Європі та Центральній Азії.

Проблема четверта: неготовність 
існуючої системи біологічної безпеки 
країни до відповіді на сучасні викли-
ки. Наявна лабораторна база не гото-
ва виявляти та ідентифікувати нові для 
країни особливо небезпечні інфекційні 
хвороби (наприклад, лихоманки Ебола, 
Марбург та Денге, пташиний грип, вірус 
Зіка тощо) і реагувати на можливі те-
рористичні акти з використанням при-
родних або генетично модифікованих 
патогенних мікроорганізмів та вірусів 
(біотероризм).

Проблема п’ята: безпека крові. 
Служба крові в Україні децентралізована 
і характеризується нестачею важливих 
ресурсів: фінансових, матеріально-тех-
нічних, кадрових. У результаті громадяни 
не мають рівного та своєчасного досту-
пу до якісних та безпечних компонентів 
донорської крові у необхідній кількості.

Чого ми хочемо досягнути?
У перспективі — функціонування 

нової моделі системи громадського 
здоров’я, яка орієнтована на збережен-
ня та зміцнення здоров’я, збільшення 
тривалості та покращення якості жит-
тя, попередження захворювань, продо-
вження активного та працездатного віку.

До кінця 2017 року — гармонізації 
законодавчої і нормативно-правової ба-
зи в сфері громадського здоров’я з євро-
пейським законодавством; поєднання 
принципів централізації та децентра-
лізації через передачу окремо визна-
чених функцій у сфері громадського 
здоров’я та ресурсів органам місцево-
го самоврядування; впровадження ав-
томатизованої системи обліку в службі 
крові та створення єдиного національ-
ного реєстру донорів крові; запуск онов-
лених спеціальних мобільних протиепі-
демічних бригад.

Для раціонального використання 
наявних ресурсів Міністерство охоро-
ни здоров’я задекларувало початок 
реформи фінансування системи охо-
рони здоров’я України. Зрозуміло, що 
без вкладень у профілактику обсяги фі-
нансування на медичну допомогу будуть 
лише збільшуватись.

Фінансування системи громадсько-
го здоров’я здійснюється за рахунок дер-
жавного та місцевих бюджетів, фондів 
медичного страхування, міжнародної 
технічної допомоги, благодійних фондів 
та будь-яких інших джерел, не заборо-
нених законодавством, зокрема за ра-
хунок оплати робіт, що представляють 
собою втручання (послуги) в сфері гро-
мадського здоров’я.

Реалізацію політики у сфері громад-
ського здоров’я на регіональному рів-
ні здійснюватимуть органи місцевого 
самоврядування через обласні центри 
громадського здоров’я та мережу пер-
винної медико-санітарної допомоги.

Для зменшення впливу неінфекцій-
них захворювань впроваджується під-
хід, коли людина сама обиратиме за-
ходи, спрямовані на зміцнення свого 
здоров’я. Це дозволить очікувати і ви-
магати від органів місцевого самовря-
дування прийняття відповідних рішень.

Зокрема, при реалізації інфраструк-
турних проектів розвиватимуть паркові 
зони, будуватимуть велосипедні доріж-
ки, створюватимуть умови для здоро-
вого способу життя.

***
Напередодні професійного свята 

Дня медичного працівника хочу приві-
тати всіх медичних працівників району.

Збереження здоров’я — наша що-
денна робота. Кожен з нас зайнятий 
своєю справою: у кожного своя місія, 
своя робота, свої інструменти, препара-
ти. Але всіх медиків об’єднує одна голо-
вна мета: вони трудяться над збережен-
ням здоров’я, допомагаючи, зцілюючи і 
рятуючи. Бажаємо віддано служити сво-
їй професії, направити всі свої зусилля 
на збереження та зміцнення здоров’я 
жителів району та гостей.

Валентина ЛЕВИЦЬКА, 
завідувач Богородчанського 

міжрайонного відділу 
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ 

МОЗ України»

Про справи

Довідкова інформація
Валентина ЛЕВИЦЬКА, завідувач Богородчан-

ського міжрайонного відділу ДУ «Івано-Франків-
ський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Львів-
ського державного медичного інституту у 1984 році. 
Направлена в Богородчанську районну санепідстанцію 
на посаду лікаря з гігієни дітей і підлітків, де працюва-
ла 20 років. У 2005 році переведена в організаційний 
відділ Івано-Франківської обласної санітарно-епіде-
міологічної станції. 2006 рік — завідувач санітарно-
гігієнічного відділу Богородчанської райСЕС, 2011 рік 
— в.о. головного лікаря Богородчанської райСЕС до 
завершення її ліквідації. Учасник ХV з’їзду гігієністів України у 2012 році. З жовтня 
2016 року — завідувач Богородчанського міжрайонного відділу ДУ «Івано-Франків-
ський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Шановні лікарі, фельдшери, медичні сестри, 
ветерани охорони здоров’я Тисмениччини!

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем медичного працівника!
Прийміть разом із святковими привітаннями найщиріші слова вдячності за 

нелегку та відповідальну працю. Щастя вам, добра, родинного затишку, успіхів та 
наснаги. Хай завжди буде серед вас порозуміння, злагода і повага.

Новий час висуває нові вимоги. Я впевнений, що усі ми успішно впораємося 
з поставленими завданнями та зможемо разом подолати усі труднощі. Нехай у 
ваших домівках завжди панують щастя і мир. Міцного здоров’я, благополуччя і 
добра вам та родинам!

З повагою — головний лікар Лисецької ЦРЛ Тарас СКОРОПАД

Паломництво медиків 
до Зарваниці

У суботу, 10 червня, напередодні святкування Дня медичного працівника, 
відбулася V Всеукраїнська професійна проща медичних працівників. Цього-
річ місцем її проведення стала Зарваниця — відпустовий Марійський центр 
УГКЦ на Тернопіллі, який внесений до списку 15-ти найважливіших святинь 
католицького світу, пов’язаних із явленням Діви Марії.

До Зарваниці, окрім керівників Терно-
пільщини, прибув заступник директора де-
партаменту охорони здоров’я Івано-Фран-
ківської ОДА Микола Стовбан та голова по-
стійної депутатської комісії з питань охорони 
здоров’я Івано-Франківської обласної ради 
Манолій Піцуряк. Прибули сюди й медичні 
працівники з Івано-Франківської області, в 
тому числі Тисменицького району.

Проща розпочалася з Архієрейської 
Божественної Літургії, яку очолив Пре-
освященний владика Теодор Мартинюк, 
Єпископ-помічник Тернопільсько-Збо-
рівської Архієпархії. «Сьогодні склада-
ємо подяку Господу Богу за служіння з 
серця, — зазначив Владика Теодор. — 
Служіння, яке дозволяє пацієнту стати 
на ноги тілесно і духовно. Сьогодні мо-
литва, скерована до Господа через по-

середництво Пресвятої Богородиці, за 
всіх працівників: лікарів, медсестер, са-
нітарок, студентів медичних закладів».

Після освячення води прочани мо-
лилися за душі загиблих медичних пра-
цівників, пройшли Хресною дорогою. 
Відтак відбулася хода до чудотворної 
ікони Зарваницької Матері Божої та мо-
лебень до Пресвятої Богородиці.

Професія медика шляхетна та гу-
манна, а водночас і дуже відповідальна 
й нелегка, адже йдеться про здоров’я 
і життя людей. Тому такі заходи допо-
магають працівникам медичної галузі 
відновити свої сили, віднайти спокій 
в молитві, отримати благословення на 
подальшу роботу.

Микола СЕМЕНІВ

Українці проти 
закриття лікарень

З 9 по 12 червня 2017 року компанія «Соціополіс» спільно з контакт-центром 
«2call» провели опитування громадян України про їхнє ставлення до рефор-
мування державної системи охорони здоров’я. Опитування було проведене з 
використанням методу телефонного інтерв’ю (САТІ). Всього було опитано 1200 
респондентів віком від 18 років з урахуванням їх статі, віку та місця прожи-
вання. Опитування охоплювало всі регіони України, за винятком окупованих 
територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,8%.

Згідно з результатами опитування, 
жителі України не мають одностайної 
думки щодо концепції реформи систе-
ми охорони здоров’я України та відпо-
відного законопроекту, який був при-
йнятий Верховною Радою у першому 
читанні 8 червня. 18,2% опитаних по-
вністю підтримують реформу, а 18,9% 
– скоріше підтримують. Не підтриму-
ють 23,0% опитаних (14,8% – повніс-
тю не підтримують, а 8,2% – скоріше 
не підтримують). Разом з тим, майже 
третина опитаних (31,3%) не змогла 
визначитися зі своїм ставленням до 
медичної реформи, а 8,6% респонден-

тів відповіли, що їх це питання взага-
лі не цікавить.

При цьому більшість опитаних 
(57,6%) взагалі нічого не знають (або 
майже нічого не знають) про запропо-
новану реформу, близько третини опита-
них (33,6%) знайомі лише з окремими її 
положеннями і лише 8,8% респондентів 
в цілому знайомі з основними положен-
нями цієї реформи.

Показово, що серед респондентів, 
які нічого (чи майже нічого) не знають 
про реформу системи охорони здоров’я 
кількість її прихильників (28,7%) зна-
чно перевищує кількість її противників 

(12,0%) (решту з цієї категорії респонден-
тів не змогли визначитися з відповіддю 
(45,8%), або відповіли, що їх це питання 
не цікавить (13,5%)). Серед респонден-
тів, які знайомі з окремими положен-
нями медичної реформи, підтримують 
її 51,7%, а не підтримують – 32,8%. А от 
серед респондентів, які в цілому зна-
йомі з усіма основними положеннями 
реформи, підтримують її 35,9%, а не під-
тримують – 60,3%.

Більшість жителів України негатив-
но ставиться до створення госпітальних 
округів, при формуванні яких, зокрема, 
передбачається замість кількох діючих 
лікарень на певній території залишити 
одну базову лікарню інтенсивного ліку-
вання, яка буде надавати спеціалізовані 
медичні послуги усім мешканцям відпо-
відного госпітального округу. Таку ініці-
ативу не підтримують 63,9% опитаних (в 
тому числі 47,3% – повністю не підтри-
мують, а 16,6% – скоріше не підтриму-
ють), а підтримують – 28,5% опитаних 
(в тому числі 12,2% – повністю підтри-
мують, а 16,3% – скоріше підтримують).

Підготував В. ЗАНИК
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Футбольна арена
«Добігають» до апогею змагання амато-
рів шкіряного м’яча на районній та облас-
ній аренах. Для визначення тріумфаторів 
футбольного сезону-2016/2017 командам 
доведеться зіграти два тури. Отож, вже 
сміливо можна визначити футбольних лі-
дерів та аутсайдерів. 

Чемпіонат Тисменицького району. 19-ий тур: 
«Ураган» Черніїв – «Стримба» Липівка (юнаки – 
1:4; дорослі — 2:1); «Сокіл» Підлісся – «Дружба» 
Драгомирчани (1:3; 8:2);  ФК «Клубівці» — «Колос» 
Братківці (2:0; 0:3); «Бистриця» Старий Лисець — 
ФК «Радча» (2:1; 4:1); «Козацький острів» Чорно-
лізці – «Авангард» Загвіздя (3:2; +: - ). 

20-ий тур: ФК «Радча» — «Козацький острів» 
Чорнолізці (юнаки — 2:1; дорослі — 3:4); «Стрим-
ба» Липівка — «Бистриця» Старий Лисець (2:0; 
1:1); «Колос» Братківці — «Ураган» Черніїв (4:0; 
1:3); «Дружба» Драгомирчани — ФК «Клубівці» 
(1:5; 1:3); «Сокіл» Чукалівка — «Сокіл» Підліс-
ся (0:0; 0:2). 

Після 20-го туру лідерами у юнаків є пред-
ставники Підлісся, Клубівців та Чукалівки, у до-
рослих — Загвіздя, Чорнолізців та Чернієва.

Першість району. Юнацькі склади. 1-6 міс-
ця: 3-ій тур: «Оболонь» Милування – «Фортуна» 
Березівка – 2:3; «Дністер-Рітас» Побережжя — 
ФК «Марківці» — +:- ;  ФК «Вільшаниця» — ФК 
«Угринів» — 3:1.  4-ий тур: ФК «Вільшаниця» — 
«Фортуна» Березівка — 0:0; «Дністер-Рітас» По-
бережжя — ФК «Угринів» — 5:2; ФК «Марківці» 
— «Оболонь» Милування — 1:0.

7-12 місця: 3-ій тур: «Сокіл» Угринів – «Це-
гельник» Нові Кривотули — -:+; «Інтербур» Єзу-
піль — «Колос» Пшеничники – 2:9; ФК «Майдан» 
— «Козацький острів-2» Чорнолізці - -:+. 4-ий тур: 
ФК «Майдан» — «Цегельник» Нові Кривотули — 
-:+; «Козацький острів-2» Чорнолізці — «Інтер-
бур» Єзупіль — +:-; «Колос» Пшеничники — «Со-
кіл» Угринів — +:-. 

За два тури до завершення трійка лідерів 
виглядає наступним чином — Побережжя, Бере-
зівка, Милування.  

Дорослі склади. 1-6 місця: 3-ій тур: ФК 
«Угринів» — «Дністер-Рітас» Побережжя – 3:2; 
«Козацький острів-2» Чорнолізці – «Сокіл» Угри-
нів – 4:0; «Прикарпаття» Підлужжя – «Оболонь» 
Милування – 1:2. 4-ий тур: «Прикарпаття» Під-
лужжя — «Дністер-Рітас» Побережжя — 2:6; «Ко-
зацький острів-2» Чорнолізці — «Оболонь» Милу-
вання — 1:0; «Сокіл» Угринів — ФК «Угринів» — 1:5.

7-12 місця: 3-ій тур: «Інтербур» Єзупіль — 
«Цегельник» Нові Кривотули – 2:2; ФК «Вільша-
ниця» — «Фортуна» Березівка – 3:3; ФК «Майдан» 
— ФК «Марківці» — 0:7.

4-ий тур: ФК «Майдан» —  «Цегельник» Нові 
Кривотули — 5:2; ФК «Марківці» —  ФК «Вільша-
ниця» — 4:1; «Фортуна» Березівка — «Інтербур» 
Єзупіль — 3:2.

ФК «Угринів», Побережжя та Чорнолізці очо-
люють турнірну таблицю за два тури до завер-
шення першості. 

Кубок Тисменицького району дійшов до пів-
фінальної стадії. Згідно із жеребкуванням, про-
веденим районною федерацією футболу, в ½ фі-
налу зійдуться наймайстерніші. Серед юнацьких 
складів: «Сокіл» Підлісся — «Сокіл» Чукалівка та 
ФК «Радча» — «Бистриця» Старий Лисець. Пер-
ші матчі — 14 червня, матчі-відповіді — 21 черв-
ня. Пари півфіналістів серед дорослих складів: 
ФК «Радча» — «Ураган» Черніїв та «Козацький 
острів» Чорнолізці — «Колос» Братківці. Перші 
матчі — 15 червня, матчі-відповіді — 22 червня. 
Фіналістами Кубка району стануть команди, які 
за результатами двох матчів продемонструють 
кращі показники. 

На обласній арені. Чемпіонат області. І ліга. 
23-ий тур: «Вихор» Ямниця – «Придністров’я» Тлу-
мач — 4:1; 24-ий тур: ФК «Турка» – «Вихор» Ямни-
ця – 0:0. ІІ ліга. 23-ий тур: «Арсенал» Вербовець 
– «Хутровик» Тисмениця – 4:3; «Прут» Делятин 
– «Сокіл» Павлівка – 4:0; 24-ий тур: «Хутровик» 
Тисмениця – «Прут» Делятин – 5:0; «Сокіл» Пав-
лівка – «Покуття» Снятин – 1:4. 

ДЮФЛІФО. U-18: Чемпіонат. 23-ий тур: 
«Придністров’я» Тлумач – «Вихор» Ямниця – 
0:3;  24-ий тур: «Вихор» Ямниця – ФК «Турка» 
– +:– (неявка на гру ФК «Турка»).

Першість. 23-ий тур: «Арсенал» Вербовець 
– «Хутровик» Тисмениця – 0:6; «Прут» Делятин 
– «Сокіл» Павлівка – 1:5; 24-ий тур: «Хутровик» 
Тисмениця – «Прут» Делятин – 3:3; «Сокіл» Пав-
лівка – «Покуття» Снятин – 8:2.

За даними офіційного сайту ФФУ підготувала 
Оксана САКОВСЬКА 

«Срібна» надія 
Братківців

Вдруге поспіль свято дитячого футболу «Меморіал Івана Краснецького» від-
бувалося  8-9 червня у селі Братківці виключно на малій батьківщині зна-
ного у минулому футболіста і тренера. Цьогоріч змагання юних проходили 
у двох вікових групах – серед гравців 2004 і 2005 років народження одра-
зу на двох аренах: старші виявляли сильнішого на стадіоні загальноосвіт-
ньої школи, а молодші – на стадіоні, названого іменем Івана Краснецького.

У гості до братківчан завітали ста-
рожили-завсідники «Меморіалу» – ко-
манди Івано-Франківська  (СДЮСШОР 
«Прикарпаття», ДЮСШ №3, ДЮФК «Ні-
ка-05»), сусіди з Тисмениці, а також де-
бютанти з Калуша (ДЮФК «Ігровець»), 
Коломиї («Прикарпаття»), Конотоп 
Сумської області (ДЮСШ Конотоп).

Атмосферу великого свята і перед-
чуття хорошого футболу не змогли спи-
нити навіть примхи небесної канцеля-
рії. Затяжний дощ, котрий ішов у пер-
ший ігровий день, не став на заваді, не 
остудив запал у хлопчаків. Суттєво не 
позначився він і на планах організато-
рів. Загальновідомо, що футбол відбу-
вається за будь-якої погоди. Так було і 
цього разу. Корективи довелося вносити 
хіба що у церемонію відкриття змагань. 
Цього разу вона відбувалася у спортив-
ному залі місцевої школи. 

З напутнім словом до учасників 
турніру звернулися голова районної 
ради Роман Крутий, котрий до речі 
привіз юним футболістам у дарунок 
м’ячі та оригінальний красень кубок, 
голова ІФФФ Тарас Клим, сільський го-
лова Братківців Тарас Федорів, парох 
місцевої церкви о. Роман та дружина 
Івана Краснецького – Анна Тарасів-
на. На свято також завітали поважні 
гості – заступник голови РДА Степан 
Мандибур, начальник відділу молоді і 
спорту РДА Василь Дзудзило, комер-
ційний директор «Епіцентру» Руслан 
Високогляд, ветерани прикарпатсько-
го футболу Ігор Мельничук, Михайло 
Гнатишин, директор братковецької 
школи Роман Кіяшко. 

Ще не розпочавшись, сьомий «Ме-
моріал» встановив рекорд за кількіс-
тю учасників: їх налічувалося аж 13, 
причому футбольні осередки обласно-
го центру СДЮСШОР «Прикарпаття» 
та ДЮФК «Ніка-05» заявили на турнір 
одразу по три колективи, а господарі 
— братківчани — два.

На попередньому етапі вісімка 
команд молодшої вікової групи (грав-
ці 2005 р.н.) виявляли спочатку найсиль-
ніших у двох квартетах за коловою сис-
темою, а згодом, у фінальній частині, 
повинні були провести боротьбу безпо-
середньо за нагороди турніру та інші під-
сумкові місця. До четвірки найсильніших 
потрапили гості з Калуша та Конотопа, 

компанію яким склала команда СДЮС-
ШОР «Прикарпаття-1» та на радість брат-
ківчан команда господарів.

Цього разу місцева команда ви-
ступала під новою назвою «Надія-Ста-
ніславів». Саме так нарекли створений 
не так давно – наприкінці квітня — ор-
ганізований при ФК «Колос» Братківці 
футбольний осередок. Відтепер це по-
вноцінна однойменна сільська ДЮСШ, 
очільником якої є підприємець Роман 
Татумірак. «Меморіал-2017» став для 

дебютантів першою пробою сил і, за-
бігаючи наперед, слід зазначити, що 
своєрідне бойове хрещення новачки 
отримали і з честю пройшли перевір-
ку на міцність. Нова надія футбольних 
Братківців – «Надія-Станіславів» – це 
наступники команд, які захищали фут-
больну честь села у попередніх «Ме-
моріалах», і яких ми лагідно називали 
«колосочками»...

Однак до вирішального двобою 
четвірці потрібно було пройти випро-
бування півфіналами.

В цей час у поєдинку за сьоме 
місце команда Тисменицької дитячо-
юнацької спортивної школи перемогла 
суперників із СДЮСШОР «Прикарпат-
тя-2» з рахунком 5:4. П’ята сходинка 
дісталася коломийським «прикарпат-
цям», які виявилися сильнішими за су-
перників з ДЮФК «Ніка» (6:0). Обидва 
півфінали завершилися мінімальними 
перемогами 1:0. З таким рахунком ка-
луський «Ігровець» здолав опір першої 
СДЮСШОРівської дружини, а «Надія-
Станіславів» – команду з Конотопа. 
Втішний фінал (матч за 3-є місце) за-
вершився на користь прикарпатців. 
Поєдинок за головний приз виявився 
гідним фіналу. Він мав свою інтригу, 
свою драматургію і, звісно, перемож-
ця. Мабуть таки шкода, що ним не ста-
ла «Надія-Станіславів», котра посту-
пилася «Ігровцю», але… Для команди, 
яка робить свої перші кроки, і «сріб-
ні» медалі сьогодні на вагу «золота».

Вдалий виступ молодших під-
тримали їхні старші одноклубники. 
П’ятірка команд гравців 2004 року на-

родження змагалася також в одноко-
ловому турнірі за системою «кожен з 
кожним». І тут братківчани несподіва-
но для багатьох фінішували другими, 
поступившись лише переможцям – 
СДЮСШОР «Прикарпаття» у очному 
протистоянні. Над рештою опонентів 
братківчани здобули переконливі зви-
тяги. А суперники у них були не слаб-
кі – дві команди ДЮФК «Ніка-05» та 
інші франківці з ДЮСШ №3, які у під-
сумку фінішували п’ятими. Медальна 

супе речка двох команд «Ніки» завер-
шилася «бронзовим» фінішом другої 
команди.

А загалом змагання вже звично 
пройшли у теплій, щирій домашній ат-
мосфері. Її позитив відчувався в усьому 
довкола – у поєдинках, спілкуванні дітей 
та наставників, у приязному ставленні 
уболівальників, зрештою у призах і на-
городах. Без них не залишилися навіть 

ті з учасників, котрим не судилося сту-
пити на п’єдестал. Усі вони отримали 
від організаторів пам’ятні відзнаки за 
участь у турнірі, а також грамоти, ди-
пломи, вимпели, футбольні м’ячі та со-
лодощі. Нашим гостям із Сумщини від 
родини Краснецьких презентовано цін-
ний подарунок на згадку про відвідини 
гостинної прикарпатської землі.

Організаторами традиційно було 
названо лауреатів серед гравців 2004 
р. н. Ними стали: воротар Олександр 
Тропець («Надія-Станіславів»), захисник 
Олег Пицик (СДЮСШОР «Прикарпаття»), 
півзахисник Ярема Семчук («Надія-Ста-
ніславів»), нападник Олександр Саврій 
(ДЮФК «Ніка-2»). Кращим гравцем було 
визнано Артема Микуляка з команди 
СДЮСШОР «Прикарпаття».

З поміж 12-річних виокремили во-
ротаря Владислава Радька (ДЮСШ Ко-
нотоп), захисника Любомира Боднарука 
(СДЮСШОР «Прикарпаття-1»), півзахис-
ника Володимира Сморжанюка («При-
карпаття» Коломия). Калушани Олек-
сандр Саків та Олександр Олійник номі-
новані на призи кращого нападника та 
бомбардира відповідно. А приз кращого 
гравця було вручено братківчанину Ро-
ману Татуміраку-молодшому.

Заслужені призи – медалі, кубки й 
інші нагороди юні футболісти отримува-
ли із рук дружини Івана Краснецького 
– Анни Тарасівни, онучки Вікторії, най-
кращого друга Івана Михайловича – ба-
гаторічного партнера по «Спартаку», а 
пізніше – помічника на тренерській лаві 
у «Прикарпатті» Михайла Гнатишина, ве-
теранів прикарпатського футболу Петра 
Кушлика та Ігоря Мельничука.

Проведення турніру стало мож-
ливим завдячуючи зусиллям обласної 
державної адміністрації, обласної ради, 
Тисменицької райдержадміністрації та 
районної ради. А, власне, організація 
«Меморіалу-2017» відбулася за активної 
участі управління спорту ОДА (началь-
ник Орест Оклієвич), відділення облас-
ного НОКу (голова Мирослав Карабін), 
Івано-Франківської обласної федера-
ції футболу (голова Тарас Клим), Івано-
Франківської обласної організації ФСТ 
«Спартак» (голова Михайло Стефанків) 
та ФК «Колос» Братківці.

На щирі слова подяки неодмін-
но заслуговують директор департа-

менту молодіжної політики МВК Віта-
лій Матешко, президент громадської 
спілки «Дитячо-юнацька футбольна 
ліга Івано-Франківської області» Юрій 
Соловей, начальник відділу сім’ї, мо-
лоді та спорту Тисменицької РДА Ва-
силь Дзудзило, голова Тисменицької 
районної федерації футболу Василь 
Кобльовський, виконавчий директор 
обласного благодійного фонду «При-
карпатський футбол», головний суддя 
змагань Василь Луцький, сільський го-
лова Братківців Тарас Федорів, дирек-
тор місцевої загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Роман Кіяшко.

Від засновників турніру слід сказа-
ти велике людське спасибі приватно-
му підприємцю, керівнику ТОВ «Лідер 
Плюс» братківчанину Роману Татуміра-
ку, котрий не лише забезпечив якісну 
змагальну частину дитячих баталій, 
безпосереднє оперативне вирішення 
різноманітних оргпитань, пов’язаних 
із турніром, а також істотно допоміг 
змаганням фінансово. Він, як дбайли-
вий господар, опікувався чи не кожним 
юним учасником турніру, робив все для 
того, щоб юним футболістам було за-
тишно і комфортно, а у всіх хто завітав 
цими днями до Братковець залиши-
лися якнайкращі враження і спогади 
про чудову атмосферу свята великої 
гри. І, схоже, за свої зусилля п. Роман 
був винагороджений вдалим виступом 
своєї команди, вихованцями, котри-
ми він наразі опікується, вкладаючи 
у розвиток та популяризацію братко-
вецького дитячого (і не лише) футболу 
значну частину серця і душі. Створе-
ний ним новий футбольний осередок 
– ДЮСШ «Надія-Станіславів» з перших 
кроків свого існування сповнив серця 
місцевих симпатиків футболу надією 
на нові гучні звитяги братковецького 
футболу. Нинішні успіхи підопічних тре-
нерів Івана Скіцка та Ярослава Вата-
манюка є тими першими цеглинками у 
міцний підмурівок місцевого футболу 
на роки уперед. І нехай сьогодні юним 
футболістам забракло дещиці для по-
вного тріумфу, та все ж у наших очах 
вони є переможцями. І нехай не поли-
шає ні їх, ні нас з вами, ні усіх причет-
них віра у цю нову команду і надія на 
те, що «Надія-Станіславів» вже зовсім 
скоро «срібло» «Меморіалу Івана Крас-
нецького-2017» змінить на нагороди з 
металу більш значимої проби. Родина 
Краснецьких доземно вдячна вам, Ро-
мане Івановичу, за зусилля, що особис-
то ви доклали для реалізації сьомого 
«Меморіалу Івана Краснецького». Ва-
ші жести доброчинства, скеровані на 
розвиток турніру, варті уваги, поваги 
і наслідування.

Участь усіх причетних до змагань 
– юних футболістів, тренерів, добродіїв, 
їхня шляхетність дозволили віддати ша-
ну великій людині – нашому краянину 
Іванові Краснецькому, зробити чергові 
кроки до того, щоб пам’ять про видат-
ного футболіста, тренера, педагога-но-
ватора продовжувалася у звершеннях 
прийдешніх поколінь та була вічною. А 
турнір-спомин його імені – своєрідний 
фестиваль футбольних «зірок» майбут-
нього – і надалі посідав чільне місце у 
спортивному житті Прикарпаття та ка-
лендарі Всеукраїнських футбольних зма-
гань і у перспективі турнірам юних було 
дароване славне майбутнє.

Ігор КОСТЮК 

12-річні братківчани — «срібні» призери меморіалу 

Дружина Краснецького — Анна з онучкою, Роман Татумірак та Ігор Костюк з призерами

Ані сильна злива, ані спека у другий день не стали на заваді дитячим змаганням 
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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:

ШКРОМИДУ Ольгу Миколаївну, 
17.06.1989 р. н., консультанта відді-
лу проектів та програм розвитку міс-
цевого самоврядування виконавчого 
апарату районної ради; 

ГРИНИШИНА Павла Васильовича, 
18.06.1980 р. н., начальника відділу 
ведення Державного реєстру вибор-
ців районної державної адміністрації;

ВАЦЕБУ Івана Ярославовича, 
19.06.1985 р. н., сільського голову с. 
Павлівка;

МАКАРА  Івана  Петровича , 
19.06.1964 р. н., депутата районної ради;

ТАТАРИНА Андрія Богдановича, 
20.06.1984 р. н., головного спеціаліста 
відділу освіти районної державної ад-
міністрації, кандидата політичних наук;

ГУЛЬЧІЯ Михайла Васильовича, 
21.06.1956 р. н., начальника управління 
Державної казначейської служби Укра-
їни у Тисменицькому районі;

ВАСИЛІВА Сергія Павловича, 
21.06.1979 р. н., головного спеціаліс-
та відділу ведення Державного реє-
стру виборців районної державної ад-
міністрації.

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

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський коледж фізичного виховання 

національного університету фізичного виховання і спорту України

Оголошує прийом на навчання у 2017 році
Коледж готує фахівців галузі 01 «Освіта», спеціальнос-

ті 017 «Фізична культура і спорт»  за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «молодший спеціаліст» та ступенем «бакалавр».

Ліцензований обсяг прийому на навчання: за ОКР молод-
ший спеціаліст: денна форма навчання – 210 осіб, заочна 
форма навчання – 60 осіб;  за ступенем бакалавр: денна і 
заочна форми навчання – по 60 осіб.

Прийом  документів  проводиться:
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спе-

ціаліст: з 1 липня до 14 липня 2017 року: на основі базової 
загальної середньої освіти за денною ф/н, (вступні іспити 
та творчі конкурси – з 15 до 22 липня 2017 року); з 12 лип-
ня до 1 серпня 2017 року: на основі повної загальної серед-
ньої освіти за денною ф/н, (творчі конкурси проводяться з 2 
серпня до 7 серпня 2017 року); з 12 липня до 10 серпня 2017 
року: заочна ф/н (творчі конкурси – з 11 серпня 2017 року).

за ступенем бакалавр: з 12 липня до 24 липня 2017 
року (на денну форму навчання); з 12 липня до 31 липня 
2017 року (на заочну форму навчання).

спортивні  спеціалізації: бокс, боротьба, важка ат-
летика, легка атлетика, гімнастика, лижний спорт, плаван-
ня, волейбол, баскетбол, футбол, футзал, настільний теніс.

Зарахування до коледжу здійснюється за результатами 
вступних випробувань:

на основі базової загальної середньої освіти (9-ти 
класів): творчий конкурс; українська мова (тести).

на основі повної загальної середньої освіти (11-ти 
класів): творчий конкурс;сертифікат Українського центру 
оцінювання якості освіти з української мови та літератури 
(базовий рівень) виданий у 2016-2017 рр.

Заочна форма навчання 
творчий конкурс;
сертифікат Українського центру оцінювання якості 

освіти з української мови та літератури (базовий рівень) 
виданий у 2016-2017 рр.

Для здобуття ступеня бакалавр на основі освітньо-ква-
ліфікаційного рівня молодший спеціаліст (денна і заочна 
форми навчання): фахове випробування з теорії і методики 
фізичного виховання.

Студенти повністю забезпечуються гуртожитком.
По закінченні коледжу випускники мають право 

продовжити навчання у фахових вищих навчальних 
закладах. 

Адреса відбіркової комісії:  76026,  м. Івано-Франківськ,  вул. Гетьмана Мазепи, 142 а.
Тел. /факс/: (0342) 53-93-60, (0342) 73-24-83. E-mail: fizkol@ukr.net, веб-сторінка: www. kfv.if.ua

Шановні працівники служби дільничних інспекторів міліції!
Вітаємо вас із професійним святом – Днем дільничного інспектора міліції, 

який відзначається в Україні 18 червня. 
За родом своєї діяльності працівники цього підрозділу Національної поліції 

України знаходяться найближче до людей та їхніх помешкань, добре володіють 
важливою інформацією про особливості довіреної дільниці. Ці знання дають змогу 
передбачити можливі прояви правопорушень та вжити оперативних заходів для 
їх попередження. 

Бажаємо вам, правоохоронці, доброго здоров’я, родинного щастя і добробуту, 
наснаги та успіхів у щоденній діяльності на благо України.

Шановні медичні працівники району!
Щиро вітаємо усіх медичних працівників району – лікарів, фельдшерів, мед-

сестер, ветеранів сфери охорони здоров’я із професійним святом – Днем медич-
ного працівника, яке відзначається щорічно у третю неділю червня.

Протягом тисячоліть люди, які рятують від хвороб, вселяють віру у зцілення 
і гоять рани, користуються постійною любов’ю та повагою. Адже здоров’я – най-
дорожче, що є у кожного з нас. Вашу щоденну працю неможливо переоцінити – 
вона затребувана щохвилини. У будь-який час дня і ночі ви приходите на допомо-
гу хворим, повертаєте до життя, зберігаєте здоров’я наших краян. У цей день ми 
маємо нагоду ще раз подякувати усім медичним працівникам за турботу про ін-
ших, самовідданість і милосердя, доброту і вірність професійному та людському 
обов’язку, стійкість і чуйність.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя, невичерпної 
енергії, достатку і добра.

Шановні краяни!
22 червня – в Україні відзначається День скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні. Ми вшановуємо світлу пам’ять мільйонів земляків, життя яких обі-
рвала Друга світова війна. Горем і болем вона увірвалась в кожну українську до-
мівку, кривавою лінією пройшла через кожне серце, кожну долю.

Сьогодні, потерпаючи від кривавої військової агресії на Cході країни, ми осо-
бливо гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки. Кращі сини і доньки 
українського народу знову, зі зброєю в руках, захищають наші кордони, нашу сво-
боду, наш власний демократичний вибір.

Вічна пам’ять загиблим. Честь і слава живим героям!
Голова районної державної адміністрації     Голова районної ради
   Іван СЕМАНЮК                   Роман КРУТИЙ

Новокривотульська сільська рада оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради на час відпустки основного працівника

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

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до 
конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у конкурсі, 
в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановле-
ними законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу 
в органах місцевого самоврядування; заповнену особову карт-

ку (форма П1-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки 
розміром 4х6 см; копії документів про освіту, засвідчені нота-
ріально чи в іншому встановленому законодавством порядку; 
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру 
щодо себе та членів своєї сім’ї; копію першої та другої сторінок 
паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

Документи приймаються протягом місяця від дня опу-
блікування оголошення  в газеті, у приміщенні сільської ради 
за адресою: вул. Грушевського, 21А, с. Нові Кривотули Тисме-
ницького району. Телефон для довідок: 36-217.

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 30.05.2017 № 87-р, 
01.06.2017 №92-р, 07.06.2017 № 94-р “Про використання коштів з фонду на 
виконання депутатських повноважень” профінансовано видатки Фонду на ви-
конання депутатських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:

Дем’янця Ярослава Дмитровича – 
в сумі 1 245 (одна тисяча двісті сорок 
п’ять) гривень 00 копійок для надання 
матеріальної допомоги на лікування жи-
тельці с. Чукалівка. 

Іванишина Ігоря Михайловича 
– в сумі 4 350 (чотири тисячі триста 
п’ятдесят) гривень 00 копійок для на-
дання матеріальної допомоги на ліку-
вання жительці с. Підлісся.

Заника Володимира Володимиро-
вича – в сумі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) 
гривень 00 копійок для надання матері-
альної допомоги жительці с. Нові Кри-
вотули  на лікування сина.

Русиняка Петра Семеновича – в 
сумі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 
00 копійок для надання матеріальної 
допомоги жительці с. Марківці на лі-
кування сина.

Щербяк Марії Василівни – в сумі 
10 000 (десять тисяч) гривень 00 копі-
йок для надання матеріальної допомоги 
на лікування жительці с. Побережжя.

Бринзей Галини Миколаївни – в су-
мі 2 000 (дві тисячі) гривень 00 копійок 
для надання матеріальної допомоги жи-
телям с. Колодіївка.

Боярської Ірини Василівни – в сумі 
5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок 
на придбання будівельних матеріалів 

для ремонту адміністративного будин-
ку Клузівської сільської ради. 

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

Дмитрика Михайла Васильовича 
– в сумі 3 000 (три тисячі) гривень 00 
копійок для надання матеріальної до-
помоги жительці с. Підлужжя на ліку-
вання сина. 

Магуна Михайла Ярославовича – в 
сумі 9 967 (дев’ять тисяч дев’ятсот шістде-
сят сім) гривень 00 копійок на придбання 
будівельних матеріалів для облаштування 
дитячого майданчика с-ща Єзупіль.

Русиняка Петра Семеновича – в су-
мі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 
копійок для надання матеріальної допо-
моги жительці с. Одаї на лікування сина.

Василишина Василя Івановича – в 
сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень 00 
копійок для надання матеріальної допо-
моги на лікування жителю   с. Братківці.

Стахнюк Надії Василівни – в сумі 1 
250 (одна тисяча двісті п’ятдесят) гривень 
00 копійок для надання матеріальної допо-
моги на лікування жительці  с. Ганнусівка.

Тисменицька районна рада

  ВІСТІ З СУДУ 

Вісім років за гратами —
таким був вирок Івано-Франківського міського суду у кримінальній справі уро-
дженця Тернопільської області, 1987 року народження, раніше не судимого 
якого підозрювали у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 289 ККУ (неза-
конне заволодіння транспортним засобом ) та ч. 1. ст. 115 ККУ (вбивство).

Судом встановлено, що підсудний 
влітку минулого року викрав у Тисме-
ниці мопед чорного кольору та згодом 
перегнав його до села Хом’яківка, де 
залишив на зберігання у знайомого, по-
відомивши, що мопед буцімто його, про-
сто закінчилось пальне. 

Згодом підозрюваний разом зі сво-
єю співмешканкою та її неповнолітньою 
дитиною стали орендувати житло у 
Хом’яківці, у самотньо проживаючого 
чоловіка. Приблизно через тиждень піс-

ля того, як підозрюваний перебрався жи-
ти до потерпілого, вони сіли вечеряти, 
розпивали алкоголь. Під час чого між 
підозрюваним та потерпілим виник кон-
флікт, що переріс у бійку. Підоз рюваний 
почав наносити господарю помешкан-
ня удари в різні частини тіла та пова-
лив його на землю. Схопивши дерев’яну 
ніжку від стільця, почав наносити нею 
удари у життєво важливі ділянки тіла 
потерпілого. Згодом від отриманих ран 
чоловік помер.

В судовому засіданні підозрюваний 
свою вину визнав частково: не запе-
речував факт викрадення мопеда, але 
повідомив колегії суддів, що не хотів 
вбивати потерпілого, а лише хотів йо-
го побити. З його слів, потерпілий бу-
цімто чіплявся до його співмешканки, 
коли та спала.

Заслухавши покази підозрюваного, 
свідків, а також дослідивши матеріали 
справи та висновки медичних експертиз, 
Івано-Франківський міський суд ухва-
лив визнати підозрюваного, 1987 року 
народження, винним у інкримінованих 
йому злочинах та призначив йому по-
карання за вказані правопорушення у 
вигляді восьми років позбавлення волі.

Прес-служба 
Івано-Франківського міського суду 

Щоб не зашкодити «божій комасі»
Українське законодавство охороняє важливу у господарці України комаху 
— бджолу. На території країни діє закон від 2000 р. «Про бджільництво», 
а також ряд інструкцій. Відповідно до цих документів, юридичні та фізич-
ні особи, які проводять діяльність, що впливає або може вплинути на стан 
бджіл, зобов’язані забезпечити їх охорону. У них, зокрема, йдеться про по-
передження та ліквідацію хвороб і отруєнь бджіл, профілактику отруєння 
комах пестицидами.

Юридичні та фізичні особи, які за-
стосовують хімічні засоби захисту рос-
лин (ХЗЗР) під час цвітіння медоносних 
рослин, зобов’язані не пізніше, ніж за три 
доби до початку обробки, попередити про 
це пасічників, пасіки яких знаходяться на 
відстані десяти кілометрів від обробле-
них площ, письмовим повідомленням, а 
також по радіо чи через місцеву пресу.

При цьому повідомити точну дату 
обробки, територію і культури, що бу-
дуть оброблюватися, назву препарату, 
форми і методи його застосування, сту-
пінь і строки дії токсичності препарату і 
вказівку щодо строку ізолювання бджіл. 
Власники пасік зобов’язані зареєстру-
ватись у сільській раді, на території якої 
вони знаходяться, своєчасно інформу-
вати сільські ради, сусідні господарства 
про місця перебування своїх пасік на 
стаціонарі і при перевозках.

Після одержання повідомлення 
про майбутню хімічну обробку, бджо-

ляр повинен до її початку вивезти па-
сіку в безпечне місце або ізолювати 
бджіл у вуликах на термін, передба-
чений обмеженнями при застосуванні 
конкретних пестицидів. Акцентуєть-
ся увага на необхідності вжити захо-
ди з охорони бджіл від можливого 
отруєння.

На тарних етикетках пестицидів і 
агрохімікатів в обов’язковому порядку 
мають бути вказані номери державної 
реєстрації цих засобів, а також інфор-
мація про клас небезпечності для бджіл 
(«небезпечний для бджіл» або «безпеч-
ний для бджіл»).

Обробку нектароносів проводять у 
період відсутності льоту бджіл у ранкові 
та вечірні години. Допускається прове-
дення їх в денний час, в похмуру про-
холодну погоду, коли бджоли не виліта-
ють із вулика.

Відповідальність за порушення 
законодавства в галузі бджільництва 

несуть особи, винні у неповідомленні 
(приховуванні) або наданні неправди-
вої інформації про виникнення загрози 
бджолам при застосуванні засобів за-
хисту рослин.

Під час цвітіння плодово-ягідних 
рослин, ріпаку, гірчиці не можна про-
водити обробку пестицидами, інакше 
квітки можуть отримати опік, а бджо-
ли й інші корисні комахи-обпилювачі 
загинути. Обробку потрібно проводити 
в фазу бутонізації і до цвітіння.

Асортимент пестицидів, засоби за-
стосування та кратність обробок повин-
ні відповідати «Переліку пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до викорис-
тання в Україні». Ті, хто працює з пес-
тицидами та агрохімікатами, повинні 
пройти медичний огляд і мати допуск 
та посвідчення на право роботи з цими 
речовинами.

Порушення законодавства про за-
хист рослин тягне за собою дисциплі-
нарну, адміністративну, цивільно-право-
ву або кримінальну відповідальність.

Управління Держпродспоживслужби 
в Тисменицькому районі

Управління агропромислового 
розвитку Тисменицької 
райдержадміністрації
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Звітували малюки, молоді і 
досвідчені — об’єднані музикою

Потужним заключним акордом у навчальному році для Єзупільської дитячої 
музичної школи став її звітний концерт. Кращі вихованці закладу, а також 
його викладачі уклали насичену, динамічну і цікаву музичну програму, яку 
представили на сцені селищного Народного дому. Усе відбулося на одному 
подиху, у доброму настрої. Чому б ні? Адже 2016-2017 навчальний рік для 
ДМШ позначений багатьма творчими перемогами та гарними тенденціями. І 
концерт це чудово проілюстрував.

Скажімо, тішить те, що у музшколу 
минулого року вступили понад два десятки 
діток. Між іншим, більше половини, пору-
шуючи певний стереотип, обрали для на-
вчання не фортепіанний відділ, а оркестро-
вий та народний. До речі, саме найменші 
музиканти відкрили своїм виступом звітну 
концертну програму. Вивела хор першач-
ків на сцену досвідчений викладач, яка 
працює тут від початку існування закла-
ду (школа заснована у 1975 році) і більш 
як три десятки років навчає учнів-хорис-
тів, Марія Костюк. От і цей виступ малечі 
свідчить про хист педагога: лише один рік 
навчання — а у діток уже концертний де-
бют, перша зустріч із глядацькою залою, 
перші аплодисменти від публіки. Навіть 
назва пісеньки була відповідною: «Добрий 
день, матусю Україно».

А слідом за дебютантами на сцену 
вийшла уже впевненіша виконавиця, пе-
реможниця районного конкурсу ім. Йова 
Княгиницького, піаністка-четвертокласни-
ця Аліна Пушко (викладач Віолета Костен-
ко). Непростий твір сучасної композиторки 
Людмили Шукайло «Інтермецо» дозволив 
учениці виявити її хорошу технічність — да-
ну дитині від природи і добре розвинену 
завдяки навчанню у музшколі.

Ще одна піаністка, вихованка Єзупіль-
ської ДМШ — з тих, хто утверджує добре ім’я 
закладу — стала учасницею звітного концер-
ту. Старшокласниця Софія Танасійчук демон-
струвала свою виконавську майстерність на 
обласному конкурсі фортепіанних ансамблів 
(викладач Галина Павлів). А на сцені Єзупіль-
ського НД вона виконала композицію Яна 
Сібеліуса «Прощання», присвятивши свій ви-
ступ цьогорічним випускникам.

Однак не мінорний настрій домінував 
того дня у залі, а якраз навпаки — радісний. 
І саме «Радісний вальс» подарував публіці 
учень-акордеоніст Олег Ставичний у дуеті 
зі своїм викладачем Михайлом Дзебою. 
До речі, Олег теж приніс школі перемогу 
на конкурсі ім. Й. Княгиницького. І відпо-
відний, мажорний, тон цього дуету підхо-

пили знову ж таки першачки. Дебютний 
«Чеський жарт» від сопілкарів Арсена 
Левицького та Сергія Гнатківського (ви-
кладач Василь Величко) був без сумніву 
вдалим — тож глядачі нагородили малих 
музикантів гучними оплесками.

Про те, що попереду красне літечко і 
омріяні канікули, нагадали слухачам «Весе-
лі нотки» — переможці обласного конкурсу 
вокальних ансамблів (керівник вокального 
колективу — викладач Марія Костюк). Ді-
вчатка із запалом та задоволенням вико-
нали конкурсну пісню авторства сучасної 
української композиторки Богдани Фільц 
«Скоро сонечко пригріє».

Про позитивну атмосферу в залі по-
дбала також учениця Наталії Федорняк, 
юна бандуристка, володарка першої премії 
Всеукраїнського конкурсу ім. Ю. Сінгале-
вича, Вікторія Ганущак. Вона презентува-
ла цікавий джазовий твір Руслани Лісової 
«Веселий настрій». До слова кажучи, Р. 
Лісова працювала у журі всеукраїнського 
конкурсу бандуристів, і саме після перемо-
ги та особистого знайомства з автором Ві-
кторія вирішила вивчити її композицію. А 
щодо бандури — то цього року інструмент 
вочевидь виявися «у фаворі» для Єзупіль-
ської ДМШ, адже саме бандуристи здобули 
найбільше перемог на творчих змаганнях.

І про ще одну добру тенденцію в роботі 
школи засвідчив цей концерт: в колектив 
досвідчених успішно вливаються молоді, 
натхненні викладачі. Вони охоче беруть 
участь у заходах ДМШ, завзято працюють 
з дітьми. Скажімо, молодий педагог (дру-
гий рік роботи в навчальному закладі) На-
дія Мельник представила публіці новий 
учнівський ансамбль баяністів і акорде-
оністів. Музичні «Парасольки» розкрили 
над залом п’ятеро її вихованців.

Легкої лірики додали концерту банду-
ристки-вокалістки піснею «Пливуть хмари» 
— цьогорічна випускниця і знову ж таки 
переможниця Всеукраїнського конкурсу 
Діана Дзеба та випускниця минулого ро-
ку Оксана Величко. Номер вдався ще про-

никливішим завдяки скрипковій партії у 
ньому викладача школи Оксани Пинчук. 
Підготувала цей виступ Оксана Бацяк — 
педагог з великим стажем, яка випустила 
у світ не одну плеяду тих, хто обрав музику 
собі за спеціальність.

Скрипочка у руках викладача Наталії 
Логвінової покликала на сцену цілий ан-
самбль струнних. Під орудою скрипальки-
викладачки ансамблеві інструментальні 
твори представили слухачам спочатку учні 
середнього та старшого віку (композиція «Зо-
ре моя вечірняя», а далі — найменші музикан-
ти школи (обробка пісні «І шумить, і гуде»). 
Отож початківці поповнюють ряди шкільного 
ансамблю, а молоді викладачі успішно де-
монструють педагогічний та виконавський 
потенціал. Так, О. Пинчук поділилася з пу-
блікою ще й своїм вокальним даром. Її соло 
«Соловейко» гармонійно й приємно звучало у 
«парі» з флейтою ще одного молодого викла-
дача Любомира Фреюка. В цьому контексті 
варто згадати і про їхнього колегу — піаніста 
Віталія Баб’яка, котрий теж працює в школі 
лише перший рік, а вже бере активну участь 
у житті ДМШ.

Продовжуючи тему молодих педа-
гогів, згаданий уже в якості виконавця-
флейтиста Л. Фреюк із Н. Федорняк під-
готували на звіт номер від нового ансамб-
лю маленьких сопілкарів і старших за них 
бандуристів. Їхня «Полька» мала у глядачів 
чималий успіх. І допомогли учням викла-
дачі відділу оркестрових духових інстру-
ментів у ролі сопілкарів — Василь Величко 
та Андрій Палійчук.

Музика, як любов, не знає ні вікових 
меж, ні географічних кордонів. Тож у кон-
церті звучали не лише слов’янські мотиви, 
а й, скажімо, бразильські. Разом зі сво-
їм учнем Владиславом Курільцем викла-
дач А. Палійчук запропонував «Босанову». 
Естрадний твір у виконанні саксофоніста, 
цьогорічного випускника школи і, буде-
мо сподіватися, майбутнього учня музу-
чилища (хлопець має намір продовжити 
музичну освіту) В. Курільця звучав осо-
бливо ефектно.

Жвавості програмі додав і наступний 
виступ, в якому цікаво поєдналися банду-
ри (Діана Дзеба, Вікторія Ганущак, Оксана 
Величко), флейта (Любомир Фреюк) і бас-
баян (Надія Мельник). Цей новостворений 
ансамбль викладачів презентував сучасне 
трактування популярної народної пісні «Ніч 
яка місячна». А «Балада про дві скрипки» 
такого любленого українцями композито-
ра Володимира Івасюка у виконанні бан-
дуристки-вокалістки, призерки обласного 
конкурсу Софії Ковтун (викладач Н. Фе-
дорняк) зазвучала по-новому і тим більш 
оригінально, що хореографічним тлом для 
музики й співу послужив виступ зразково-
го ансамблю «Перлинка» під орудою Оль-
ги Парєшних. Власний номер танцюристів 
«Донечка Вкраїни» був ще однією перлин-
кою-прикрасою у звіті музшколи.

Кульмінацією цього музичного свята 
став виступ інструментального ансамблю 
викладачів Єзупільської ДМШ (керівник А. 
Палійчук). Пристрасне «Лібертанго» Астора 
П’яццолли захопило і полонило слухачів. 
Та на зміну аргентинському драматизму 
прийшла легка жартівливість рідної україн-
ської пісні. Світло й дзвінко звучали голо-
си викладачів-вокалістів у пісні Олексан-
дра Білаша «Сіножаті скосяться». А фінал 
звіту об’єднав і музику, і пісню, і танець у 
спільному номері всіх учасників концер-
ту. «Ми за мир» — актуально, та водночас 
оптимістично задекларувала на останок 
Єзупільська музшкола.

Майстерно вела концерт минулорічна 
випускниця школи Юлія Коропець, а ви-
сокопрофесійні концертмейстери Лари-
са Шафран, Тетяна Ткачівська та Віталій 
Баб’як стали незамінними помічниками 
виступаючих.

Не уникнемо увагою і візуальної час-
тини цього дійства. Нею була виставка ху-
дожніх робіт бабусі одного з вихованців 
ДМШ, талановитої аматорки Надії Мой-
сей-Гасюк. А ще присутні переглянули фо-
топрезентацію, яка розповіла про життя 
цього шкільного закладу, де на чотирьох 
відділах (фортепіанний, оркестровий, на-
родних інструментів, теоретичний) нині 
працюють 16 викладачів і навчаються май-
же дев’яносто дітей не лише з Єзуполя, а 
й Побережжя, Ганнусівки, Сільця, Угрино-
ва, Тязева і Загвіздя (Загвіздянська філія 
Єзупільської ДМШ). Життя, багате напо-
легливою роботою та немалими успіхами, 
музичними відкриттями та цікавими кон-
цертними зустрічами (скажімо, із колега-
ми з Івано-Франківського музучилища).

На думку усіх, хто побував на звіті, 
дійство вдалося якнайкраще. Голова се-
лища Ганна Кушнір подякувала учасникам 
за старання і за подароване естетичне за-
доволення. А ще вручила Подяку від на-
родного депутата Михайла Довбенка «за 
високі досягнуті результати».

Принагідно вдячність за матеріаль-
ну допомогу та моральну підтримку ви-
словлює і колектив школи: голові Тисме-
ницької райради Романові Крутому, голові 
РДА Іванові Семанюку, начальнику відді-
лу культури Тисменицької РДА Олексан-
дрі Стефінко.

Єзупільська ДМШ оголошує набір 
учнів на новий навчальний рік і запрошує 
у свою чудову творчу родину. Приходьте! 
Музика збагачує нас, робить щасливішими, 
цікавішими, вона може виявитися вірним 
другом, а то й супутником на все життя.

Вероніка ЗАНИК

«Тільки пісня поміж мрій 
поведе до майбуття»

Творчий звіт учнів та викладачів Ямницької ДМШ «Україно, рідна ненько!» 
відбувся 25 травня.

Чарівними голосами та щирим співом 
з любов’ю в серці дивували глядачів ви-
ступи зведеного хору (М. Полтава, «Укра-
їна», українська народна пісня в обробці 
І. Сивохіної «Ой, весна, весняночка»; ви-
кладач Світлана Бойко, концертмейстер 
Мар’яна Гермак), ансамблю дівчат молод-
ших класів (Л. Горова, «Відчинилося жит-
тя»; викладач С. Бойко, концертмейстер 
Наталія Маришко) та вокалістів Тетяни 
Деркач (Л. Горова, «У моєї доні»), Анастасії 
Боднарчук (українська народна пісня в об-
робці М. Дремлюги «Вербовая дощечка») 
і Роксолани Гасяк (Ш. Гуно, «Куплети Зібе-
ля» з опери «Фауст») (викладач С. Бойко, 
концертмейстер Н. Маришко).

До музичних вітань також долучили-
ся і учні по класу духових інструментів: 
Любомир Федорак (Л. Жульєва, «Дівка в 
сінях стояла»; викладач Андрій Павлусик, 
концертмейстер Н. Маришко), Ігор Копачук 
(О. Геліке «Танець»; викладач А. Павлусик, 
концертмейстер Н. Маришко), Ірина Салій 
(С. Фостер, «Родинне джерело»; викладач 
А. Павлусик, концертмейстер Н. Мариш-
ко), ансамбль саксофоністів (А. Дворжак, 
«Пісня», Мелдерен, «Танець»; викладач А. 
Павлусик, концертмейстер Н. Маришко).

Грою на фортепіано заворожували всіх 
присутніх Вікторія Гойсан (Л. Вільм, «По-
чуття радості»; викладач Галина Федуни-
шин), А. Боднарчук (М. Шмітц, «Джазова 
інвенція»; викладач Мар’яна Гермак), а та-
кож фортепіанні ансамблі у складі Соломії 
Галярник та Вікторії Гойсан (А. Хольцман, 
«Регтайм»; викладач Г. Федунишин), Веро-
ніки Обух та Оксани Петрів (О. Тимошен-
ко, «Полька»; викладач Уляна Федорів).

Підтримали радісну атмосферу свя-
та Тетяна Юрків (Ф. Сор, «Етюд у формі 
рондо»; викладач Ігор Присяжнюк) та ан-
самбль гітаристів (Е. Торлаксон, «Танцюючі 
гітари», К. Бадельт, тема з к/ф «Пірати Ка-
рибського моря»; викладач І. Присяжнюк).

Справжні мелодії українських танців 
глядачі почули у виконанні Тараса Ходоров-
ського (Є. Дербенко, «Український танець»; 
викладач Зоряна Димашок) та ансамблю 
скрипалів, які виконали «Прикарпатський 
танець» П. Терпелюка та «Арію» Д. Скар-
латті (викладач Галина Гринчук, концерт-
мейстер Уляна Федорів).

Весело і жартівливо прозвучала «Гу-
мореска» О. Кравчук у виконанні Розани 
Сиротинської (викладач Галина Гринчук, 
концертмейстер У. Федорів).

Національний характер та любов до 
Батьківщини продемонстрували Тетяна 
Деркач (Ю. Рибчинський, «Мова наша, 
мова» (викладач Марія Павлусик), дует 
у складі Тетяни Деркач та Катерини Шоз-
ди (В. Сидоренко, «Тече вода з-під явора»; 
викладач М. Павлусик), ансамбль банду-
ристів (М. Мошик, «Пісня про Україну»; ви-
кладач М. Павлусик).

Справжнім експериментом стало тріо 
у складі Зоряни Фіголь, Наталії Фіголь та 
Ірини Салій (В. Іщенко, «Полька»; викла-
дач М. Павлусик).

Родзинкою й окрасою вечора став 
вихід на сцену кращих учнів школи, ви-
пускниць, студенток музичного училища 
ім. Д. Січинського, Дарини Димашок (М. 
Лисенко, «Елегія») та Ірини Берчук (Ф. Шо-
пен, Скерцо b-moll №2).

Українські народні пісні «Од Києва 
до Лубен» та «Веселі гуси» в аранжуван-
ні Мар’яни Гусар прозвучали у виконанні 
тріо акордеоністів (викладач З. Димашок).

Останнім виступом на сцені музичної 
школи насолоджувалися учні-випускники 
Роман Семченко (українська народна піс-
ня в обробці С. Паньківа «За світ встали 
козаченьки»; викладач З. Димашок), Аліна 
Гават (П. Васхс, «Іспанська серенада; ви-
кладач Ольга Неволіна), Соломія Бунька 
(П. Терпелюк, «Безперервний рух»; викла-
дач Г. Гринчук, концертмейстер У. Федорів).

Перлиною концерту став виступ дуе-
ту викладачів Андрія Павлусика (вокал) 
та Мар’яни Гусар (фортепіано) (А. Кос-
Анатольський, «Ой ти, дівчино, з горіха 
зерня», аранжування Мар’яни Гусар).

Після завершення концертної програ-
ми відбулося вручення свідоцтв випус-
кникам. Привітальне слово виголосила 
директор музичної школи М. Гермак, яка 
вручила атестат про здобуття мистецької 

освіти, а також подякувала та побажала 
учням успіхів у подальшому житті.

Сценарій концерту підготувала Іри-
на Тутка.

Музичним дарунком від викладачів 
стала пісня «Під облачком» у виконанні 
вокально-інструментального ансамблю 
Ямницької ДМШ в аранжуванні М. Гусар.

Наостанок прозвучала пісня «Біля то-
полі» (аранжування М. Гусар) в пам’ять про 
Руслана Юрчишина, який був мешканцем с. 
Ямниця, і всіх загиблих героїв, що поклали 
своє життя на сході нашої країни, та для 
тих, хто зараз перебуває в зоні АТО, і для 
матерів, які виховали справжніх героїв.

Справжньою подякою від глядачів стали 
бурхливі оплески. Побажання мирного, світ-
лого неба над головою, талановитих дітей, 
творчої наснаги та подяку вчителям за гідне 
підростаюче покоління висловив голова Ям-
ницької сільської ради Микола Зелінський.

Ірина ТУТКА

Подяка з рук селищного голови — директору 
ДМШ Віолеті Костенко
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Липівчани минуле не забули 
і про майбутнє подбали

Витоки села Нова Липівка, яка на-
лежить до Липівської сільської ради, 
сягають початку ХІХ ст., коли у 1820 
р. німець Готфрід де Сіттауер започат-
кував на лівому березі невеликої річ-
ки Полінська у південній частині села 
Ляцьке (тепер с. Липівка) поселення ні-
мецьких колоністів. За його прізвищем 
колонія одержала назву Сіттауерівка, з 
якою проіснувала до 1939 р. В часи іде-
ологічного радянського диктату окремі 
автори робили спробу штучно нав’язати 
думку про походження назви поселення 
від шутрового кар’єру (тобто Шутрівка).

Поступово поселення розросталось 
і кількісно збільшувалось. У 1907 р. в 
колонії було вже 34 будинки, 223 жи-
телі, з яких 214 німці. Власне, останні 
роки ХІХ – початок ХХ ст. стали періо-
дом його найбільшого розвою. Джере-
ла згадують на 1900 р. новопосаджений 
сад площею 1 га. У 1900 р. тут була від-
крита однокласна німецька школа, пер-
шим вчителем у якій був Якоб Бізанц. 
У 1904 р. німецькі поселенці збудували 

дерев’яну лютеранську кірху у готичному 
стилі, яка була унікальною пам’яткою 
сакральної архітектури краю, і приєм-
но констатувати, що нею залишилась. 
Упродовж доволі короткої історії свого 
функціонування їй випали тяжкі часи. 
У період Першої світової війни (1914-
1918 рр.), територія поселення була при-
фронтовою зоною, а розташоване поруч 
село Ворона в більшості було спалене. 
Найбільш складні часи для культової 
пам’ятки припали на радянський пері-
од, коли місцевий колгосп використо-
вував її під зерновий склад.

Ще після Першої світової війни кіль-
кість німецьких поселенців Сіттауерівки 
почала поступово зменшуватись. Ста-
ном на 1 січня 1939 р. тут проживало 
160 чоловік, 150 німців і 10 українців. 
У 1939 р. німецькі поселенці покинули 
колонію, і на їх місце у 1940 р. прибу-
ла перша хвиля, а у 1945 р. друга хви-
ля українських переселенців з україн-
сько-польського етнічного порубіжжя. 
Зважаючи, що більшість переселенців 

було з Лемківщини, поселення одержа-
ло неофіційну назву Лемки. В офіційних 
документах в роки першої радянізації 
краю 1939-1941 рр., згодом фашистської 
окупації 1941-1943 рр. поселення імену-
валось як Нове Ляцьке-Шляхетське, а 
в післявоєнний період одержало назву 
Нова Липівка.

Йшли роки, і тільки стара пошар-
пана минулим кірха, посаджені кругом 
неї липи, трохи дальше місцевий цвин-
тар (в більшості німецький) залиши-
лись німими свідками минулого і ніби 
чекали, що їм не дадуть пропасти. Ко-
пітка праця, щира пожертва, креативні 
ідеї, щоденна активність місцевих жи-

телів, до яких вже належать власники 
дачних ділянок, здійснили цю мрію. 
Тож усім їм разом вдалося зберегти 
особливу пам’ятку сакральної архі-
тектури для нащадків… Не тільки в 
селі, а в цілому краї.

Ігор ЛЮБЧИК, доцент

Освячено унікальний храм
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Отвори щільно закривають (навічно, 
допоки служитимуть за цим престолом, 
а на застелений стіл встановлюють ки-
вот. Після цього єпископ окроплює стіни 
храму; потім процесія обходить церкву 
ззовні, її теж окроплюють. Завершаль-
ний момент – єпископ молиться перед 
зачиненими дверима храму, на просла-
ву Господа. Коли священнослужителі й 
прихожани зайдуть до храму, відбува-
ється Архієрейська літургія.

У Новій Липівці, розташованій 
приблизно на три кілометри південні-
ше власне Липівки, зараз мешкає при-
близно 80 людей. Але на богослужіння 
прийшли кілька сотень, і не лише ли-
півчани. Прибули на церемонію й ке-
рівники Тисменицького району – голо-
ва районної ради Роман Крутий та голо-
ва райдержадміністрації Іван Семанюк, 
їх заступники Ігор Федоришин і Степан 
Мандибур (він опікується гуманітарною 
сферою в районі).

Нижче ми подаємо довідку про Но-
ву Липівку, яку ретельно підготував кан-
дидат історичних наук Ігор Любчик. Він 
наголошує на унікальності відрестав-
рованої споруди: це чи не єдиний в об-
ласті дерев’яний лютеранський храм, 
зведений німецькими колоністами, що 
зберігся до наших днів. І до честі рес-
тавраторів: будівлю зовні та зсередини 
обшили деревом. При цьому на стінах 
храму зберегли фрески з біблійними 
цитатами, а на новій поверхні зробили 
їх точні копії. Відтак, відвідавши церк-
ву, ви побачите зроблені готикою «не-
зрозумілі» написи, які в канонічному 
українському перекладі Святого Пись-
ма означають:

— посередині – «У Бога є милість, 
і відкуплення велике в Нього» (цитата 
зі 130-го Псалма);

— зліва – «Бог – Дух. Ті, що Йому по-
клоняються, повинні в дусі і правді по-
клонятися» (Євангелія від Йоана, 4.24);

— справа – «Бог є любов, і хто пе-
ребуває в любові, той перебуває в Бо-
зі, і Бог перебуває в ньому» (І послання 
апостола Йоана, 4.16)

На ще одну унікальність – того, як 
відбувалося відновлення храму, вказує 
сільський голова Липівки Ігор Гураль. 
Зрозуміло, що нечисленна громада Нової 
Липівки самотужки не змогла б осилити 
ремонт, тож допомагали всі мешканці 
Липівської сільської ради. А ще не про-
сто долучилися до роботи, а й виконали 
її левову частку приблизно чотири сотні 
мешканців Івано-Франківська, які мають 
дачні ділянки у розташованих непода-
лік садових товариствах «Дружба» та 
«Берізка». Багато хто з них, принаймні, 
влітку, вибираються в свої будиночки 
на постійно, тож вони вже стали прихо-
жанами новолипівського храму. З сіль-
ського бюджету, каже І. Гураль, на ре-
конструкцію було виділено три тисячі 
гривень, 10 тонн цементу, за посередни-
цтва голови райради Р. Крутого, надало 
ПАТ «Івано-Франківськцемент», решту ж 
склали пожертви приватних осіб. Вод-
ночас сільський голова радий з того, 
що місцевій владі вдалося оформити 

на релігійну громаду правоустановчі 
документи і на земельну ділянку, і на 
споруду (попередні втрачені безслідно).

Суттєву допомогу місцевій громаді 
надала районна влада: по завершенні 
Архієрейського Богослужіння голова Тис-
меницької райради Роман Крути вручив 
отцеві Василю Фіголю сертифікат на 20 
тисяч гривень. Ймовірно, цим грошам 
знайдеться належне використання:  до-
вкола кірхи росли столітні липи, під час 
ремонту їх мусили зрізати, а деревину 
склали для просушки, і з неї – зауваж-
те, як символічно – планують зробити 
новий липовий іконостас до новоосвя-
ченого храму.

Володимир ЗАНИК

Р. Крутий вручає отцю Василію сертифікат Освячення престолу

Фото на пам’ять: владика Йосафат зі священиками та представниками влади

Липівський історик Ігор Любчик
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«ЛИСТ У ВІЧНІСТЬ»…
Тарас ТАБАЧИН. Окриленість. – Івано-Франківськ: «СІМИК», 2015. – 96 с.
Так називається одна із новел-балад з роману Юрія Яновського «Вершники». 
Чомусь мені видається, що ця назва підходить до розмови про краєзнавче 
видання, автором якого є вчитель української мови та літератури з більш як 
півстолітнім стажем, лауреат премії імені Р. Федоріва, автор п’яти віршова-
них повістей про ґеніїв української літератури Тарас Табачин із села Павелче, 
нині Павлівка, і яке присвячене розповіді про людей цього села.

Видається в часи незалежності ба-
гато краєзнавчої літератури. Однак досі 
краєзнавство є такою «незаконно наро-
дженою дитиною» історії та літератури. 
Зрештою, якісних краєзнавчих книг у 
нас не так багато.

Завдання Тараса Табачина, на пер-
ший погляд, десь скромніше. Розповісти 
про односельців, які залишили яскравий 
слід в культурно-духовному житті села. 
При цьому, автор розвідки свідомо опус-
кає розповідь про знаних павельчан: «У 
книзі свідомо не висвітлюється діяль-
ність наших славних, відомих в Україні 
митців: Юліана Целевича, педагога, істо-
рика, етнографа, Богдана Бори (Бориса 
Шкандрія), педагога, поета, Василя Ма-
тіяша, оперного співака, композитора, 
Василя Попадинця, діяча українського 
шкільництва в діаспорі, адже про них 
написано в книзі Б.Когуча і О.Сас «На-
риси з історії села Павелча (Павлівки)».

Структура книжки проста і в той же 
час логічна і чітка. У передмові до книж-
ки Лариса Шевчук («Окрилені творчіс-
тю») називає дослідження «авторською 
енциклопедією», і має цілковиту рацію в 
жанровому окресленні книжки: «Все на-
писане і надруковане в цій книзі, сповне-
ній поваги і любови до людей, має вищу 
доцільність – є тим євшан-зіллям, здат-
ним розбудити національну свідомість 
й генетичну пам’ять етнічних українців, 
що виповнює нас розумінням, яка наша 
місія на цій землі, і чим для кожного з 
нас є ця благословенна земля». А сам 
Тарас Табачин в авторському передньо-
му слові конкретизує своє завдання: 
«Справді, досвід, духовна спадщина без-
цінні. Саме прагнення не втратити над-
бане нашими предками, сучасниками – 
надважливе завдання цього скромного 
видання. Ми повинні пізнати духовний 
світ наших батьків, дідів, збагнути, чого 
вони прагнули, що любили, про що мрія-
ли. Одним словом, будь-яка деталь ми-
нулого, нелегкого, часто-густо трагічно-
го, буде для читача цікавою».

У книзі маємо авторський спомин 
про вшанування Шевченкіських днів на-
прикінці 60-х років ХХ століття; корот-
кий нарис про людей, які брали участь 
в художній самодіяльності села.

Відтак йде розповідь про свяще-
ників села; про учителів-мовників, кра-
єзнавців, музикантів, бібліотекарів, ху-
дожників, майстрів народної творчос-
ті (вишивальниці, ковалі, ландшафтні 
дизайнери); про керівників сільського 
і учнівського хору; акторів аматорсько-
го театру; журналістів (радіо- і теле-). 
До кожного розділу подається корот-
кий нарис і біографічні довідки. Наво-
диться коротка розповідь про захо-
плення голубівництвом німця Матіаса 
Гьопфнера. Подаються короткі зразки 
поетичної творчості односельців; спо-
мин з повстанських часів Павла Когуча 
(1923-1951), так гадаю, в художній об-
робці автора книжки. 

Завершують книгу перелік імен од-
носельців, які є гордістю села; «Розду-
мами вчителя», авторським віршованим 
посланням «Сучасникові». Доповнює 
книгу фотоілюстративний матеріял.

У «Роздумах вчителя», побудовано-
му на спогадовому матеріялі, є багато 
міркувань про проблеми духовності і 
дотримання народних традицій.

Окремі з цих міркувань тут наведу: 
«Мені книги прикрасили життя, зробили 
його цікавим, спонукали уже в поваж-
ному віці дечим поділитися з читачами. 
За це я щиро вдячний батькам, братам, 
що мене, малого, зацікавили книжкою»; 
«Моє життя багате на емоції. Їх мені да-
рували Боже творіння (навколишня при-
рода, люди як складова цієї природи), 
мандри, зустрічі з людьми, нелукавими, 
безкорисливими, доброзичливими, ціка-
ва робота, як розумова, так і фізична».

Ми вкотре «прогавили» оте поко-
ління, народжене на межі 20-30-х років, 
які вже не воювали збройно з більшо-
визмом, а стали учителями, справжніми 
галицькими інтелігентами. Нещодавно 

талановитий український перекладач 
Андрій Содомора розповів, що хоче по-
дати читачеві листи Плінія Молодшого, 
аби могли порівняти інтелігента давньо-
римського і сучасного, і аби читачі усві-
домили, яка прірва лежить між ними. 
Так ось, галицька інтелігенція 50-60-х 
років, до якої належить і Тарас Табачин, 
зробила величезний вклад у виховання 
покоління, яке все-таки вимріяло Укра-
їну і нині ентузіястично цю мрію-ідею 
тримає в серці.

Отакою небайдужістю, внутрішньою 
відповідальністю і громадянською ак-
тивністю Тарас Табачин нагадує мені 
маму, Михайлину Баран (1929-2017), се-
ред записок якої я знайшов такі мірку-
вання: «Багато хто зараз думає, чого це 
стара ще хоче, вона віджила вже свій 
вік. Це правда, віджила, але ще живу і 
мене болить, коли бачу, як дехто (…) спо-
кійно продає Україну. І то так дешево, 
за півлітри»…

Краєзнавча книжка Тараса Табачина 
є отим небайдужими дзвоном пам’яті, 
дзвоном сумління, дзвоном громадя-
нина-патріота. І, як така, ця книжка за-
вжди матиме свого читача, який не тіль-
ки згадуватиме про людей минулого, але 
й сам продовжуватиме велику справу 
розбудови України. Вона народжується 
і розростається в серці. І з любові ви-
ростає в стратегію дій. Власне, про це 
говорить учитель, літератор, краєзна-
вець Тарас Табачин.

Євген БАРАН, голова 
Івано-Франківської організації 

Національної спілки письменників 
України

Молодіжна опіка «Дем’янового Лазу»
Меморіальний комплекс жертв комуністичних репресій «Дем’янів Лаз» вклю-
чає п’ять могил з останками майже шести сотень українців, майдан для про-
ведення різноманітних масових акцій спомину, каплицю-дзвіницю для релі-
гійних відправ та філію обласного музею визвольної боротьби ім. С. Бандери. 
Традиційними тут стали акції з висадки квітів, прибирання території, ремонт 
і фарбування лавок, огорожі та інших конструкцій, де охоче працює учнівська 
та студентська молодь.

Започаткували їх у 2008 році тодішні 
восьмикласники Криховецької школи. У 
різний час до них долучалися учні Україн-
ської гімназії № 1, обласного фізико-техніч-
ного ліцею, гуртківці… З 2013 року активну 
участь в благоустрої меморіалу беруть члени 
ГО «Патріот України (голова Сергій Сивачук) – 
представники різних шкіл, коледжів та вузів.

Цьогоріч акції розпочались з се-
редини березня, коли молоді «патрі-

оти» висадили дубову «Алею героїв», 
яка поєднала могили полеглих від рук 
«енкаведистів» у 1941 році з місцем ві-
чного спочинку двох наших вояків, що 
загинули в 2015 році на Донбасі: Тараса 
Шевченка та Олега Басараба. В квітні, 
перед Великоднем, допомогти прибира-
ти територію меморіального комплексу 
прийшли шестикласники Криховецької 
школи (директор С. Каспрук, класний ке-

рівник Леся Івасечко); у другій полови-
ні травня гуртківці міської дитячої еко-
логічної станції (директор Г. Левицька ) 
на території комплексу висадили квіти.

А першого червня, в Міжнародний 
день захисту дітей, до «Дем’янового Ла-
зу» завітали учні 7-Б класу Криховецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Любов Вінтоняк). 
Другого червня в рамках Дня туризму 
прийшли, на чолі з викладачем Тетяною 
Влашиною, двадцять студенток групи № 
8 ІІІ курсу Івано-Франківського базово-
го медичного коледжу (директор В. Ста-
сюк). Ознайомившись з експозицією му-
зею в ході екскурсії, дівчата добровільно 
долучилися до робіт по впорядкуванню 
території меморіалу напередодні Пана-
хиди та Народного віче, що традиційно 

проходять тут на «Зелені свята». Поки 
одні готували обід на вогнищі у спеці-
ально облаштованій працівником музею 
Мирославом Луцишиним зоні відпочин-
ку, інші завзято боролися з бур’яном, 
що проріс у щілинах поміж тротуарни-
ми плитами. Через дві години обидві 
справи були зроблені. Старші люди, які 
приходили в цей час, щоб помолитися 
за душі наших краян, знищених НКВС, 
щиро раділи за молоде покоління, яке 
так ревно опікується могилами героїв.

Працівники музею дякують усім 
учасникам молодіжних толок, зокрема 
студенту університету нафти і газу Олек-
сандру, який не назвав свого прізвища, 
за допомогу в підготовці Меморіалу до 
найважливішої події в році. Хочеться 
також відзначити зусилля нашої облас-
ної «післямайданівської» влади, яка зу-

міла в цих непростих умовах провести 
значні внутрішні і зовнішні ремонтні 
роботи. Але справ ще багато: потріб-
но продовжити фарбування зовнішньої 
огорожі і перил на вході «Хресної до-
роги»; замінити бордюри, розчавлені 
колесами «крутих джипів», які по но-
чах приїжджають до гаю біля музею 
для потаємних утіх. Хочеться вірити, 
що наша нова поліція все таки знайде 
можливість боротьби з цим злом. Що 
ми всі разом: молодь і ветерани, гро-
мадськість і влада зробимо нашу свя-
тиню нічим не гіршою від таких же ме-
моріалів у країнах Європи.

Вічная пам’ять героям! Слава Укра-
їні!

Михайло ФРЕЇК, завідувач МК 
«Дем’янів Лаз»

  НОВЕ ВИДАННЯ

Щоб не втратити єдності 
з людьми і Богом

Власне це бажання — повернути, під-
тримати єдність людей між собою і з 
Богом — штовхало до підготовки но-
вої книжки мешканця села Ганнусівка 
Василя Остаповича. Адже, як резонно 
зауважує в передмові до неї краєзна-
вець Йосип Карпів, ми дедалі частіше 
будуємо між нашими оселями високі 
мури-паркани, відгороджуємося від 
світу і його Творця. Тим часом спо-
конвіку містками, що єднали галичан, 
були традиції, обряди, пісні. «Обрядо-
ві пісні, колядки, щедрівки села Ган-
нусівка» — таку назву має видання, 
упорядником якого є ганнусівчанин 
Василь Остапович.

Власне кажучи, книжку можна вва-
жати пісенником. Тут зібрані десятки 
пісень, які так полюбилися українцям, 
зокрема і мешканцям Ганнусівки. У ви-
данні вони розділені за тематикою: па-
тріотичні (козацькі, стрілецькі, упівські), 
ліричні, весільні… Збірник відкривається 
державним Гімном, за яким слідує духо-
вний Гімн «Боже Великий, Єдиний!» та 
національний «Ой у лузі червона кали-
на». Адже нерідко хочеться підспівати 
їх за різних обставин, а виявляється, 
що слів ми й не знаємо.

У книжці вміщені ще чимало пісен-
них текстів, котрі дуже придадуться, як-
що на свято зберуться родина, друзі. 
Адже українці — співоча нація. Тут зна-
йдемо десятки й десятки народних пі-
сень, найкращих авторських, естрадних 
— випробуваних часом і співаних-пере-
співаних уже не одним поколінням. Се-
ред таких, скажімо «Червона рута» Во-
лодимира Івасюка чи «Літа минають» 
Дмитра Циганкова.

Водночас книжка відображає міс-
цевий етнографічний колорит, особливо 
розділ, присвячений обряду весілля. Упо-
рядник зробив доволі детальний його 
опис, включаючи тексти запрошення на 
весілля, ладканок, весільних частівок, 
жартівливих пісень.

Знайшли у книжці відображення го-
ловні релігійні свята, шановані у рідному 
для Василя Остаповича, селі. А вони, як 
відомо, супроводжуються обрядовими 

піснями. Тож бачимо на сторінках ви-
дання численні колядки, найвідоміші 
гаївки, а ще — велику кількість духо-
вних пісень, що прославляють Бога і 
Божу Матір.

Тут слід відзначити, що упорядник, в 
минулому вчитель із 55-річним стажем, 
є глибоко віруючою людиною, практи-
куючим християнином. І йому особливо 
залежить на тому, щоб цю віру передати 
іншим. До слова, «Обрядові пісні, коляд-
ки, щедрівки села Ганнусівка» — далеко 
не перша книжка Остаповича. Є в йо-
го доробку, скажімо, видання 2009 ро-
ку «Святе письмо засвідчує». Тема віри 
з’являється і в інших його текстах. Не 
спроста автор був удостоєний Почесної 
грамоти від єпископа Івано-Франківсько-
го УГКЦ Володимира Війтишина. Чимало 
праці присвятив ганнусівчанин рідному 
селу, підготувавши декілька книжок про 
Ганнусівку.

Що ж до «Обрядових пісень…», 
то це видання варто мати в домі, і 
не лише ганнусівчанам, а й усім, хто 
шанує українську народну й естрадну 
пісню, традиції. Появою книжки на 
світ читач завдячує також підтримці 
місцевої влади — на частину тиражу 
Тисменицька районна рада виділила 
7 тисяч гривень. Книжку до друку 
підготувало Івано-Франківське ви-
давництво «Апостол».

Вероніка ЗАНИК
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Овен
Ви постійно готові влаштовува-
ти змагання, і перемагати. На-
ступного тижня спортивний 
дух стане в нагоді у професій-

ній сфері. Стежте, щоб вашу працездатність 
не використовували в корисливих цілях, а то 
завалять чужими справами. Корисно часті-
ше вибиратися на природу, і влаштовувати 
дружні пікніки.

Телець
Перепочиньте, і подивіться у 
вікно. Червневе сонечко лас-
каво кличе на природу, але хі-
ба ви вгамуєтеся? Робота і ще 

раз робота. Наступного тижня вас чекають 
зустрічі з друзями, які підкинуть кілька ці-
кавих ідей. Підробіток вам не завадить. У 
ці літні дні корисно влаштовувати шопінг. 

Близнюки
Наступних сім днів ви зуміє-
те проявити сміливість і рішу-
чість, і обженете навіть самих 
швидкісних колег. Ризикувати 

не потрібно, адже Фортуна на вашому боці. 
Фінансова ситуація вас порадує, проте не 
поспішайте хвалитися своїм достатком. У 
цей період бажано більше часу приділити 
своїй половинці.

Рак
Ви можете не боятися змін – зір-
ки підтримують вас у будь-яких 
починаннях. Намагайтеся біль-
ше бувати на людях, і викорис-

товувати отриману інформацію за призна-
ченням. У ці дні у вас з’явиться можливість 
налагодити стосунки з деякими товариша-
ми по службі. 

Лев
Тиждень принесе вам масу не-
забутніх вражень. Але втрача-
ти голову не потрібно. Ці дні 
червня вдалі для зміни про-

фесії, тільки не поспішайте – придивіть-
ся, поспілкуйтеся, пошукайте інформацію 
в Інтернеті. У фінансовій сфері можливі 
деякі труднощі – дійсно, грошей багато, 
а витрачати нікуди, та й ніколи. 

Діва
Головною проблемою на 
наступний тиждень стане 
небажання працювати. Зір-
ки цілком розуміють вашу 

лінь, але радять зібратися. Ідеї у вас 
з’являються щохвилини, але не діліть-
ся планами з усіма підряд – для цього 
є перевірені друзі, які не вкрадуть ваші 
розумні думки. У вихідні бажано втек-
ти на природу.

Ваги
В наступні сім днів все скла-
деться по потрібному сцена-
рію. Справи в порядку, не-
погані перспективи в плані 

кар’єри. Фінансова сфера хвилювань 
вам не принесе, але якщо ви вирішите 
вкластися в новий проект, постарайтеся 
для початку порадитися з людиною, яка 
обізнана у грошових питаннях. 

Скорпіон
Тиждень буде для вас не-
поганий. Питання заробітку 
завжди стоять на першому 
місці, але фінансова ситуа-

ція помітно покращиться. Відпочивай-
те з користю. Можна провернути кілька 
вигідних угод, і при цьому вирішити всі 
побутові питання. 

Стрілець
Стрільцям зірки пророкують 
насичений і цікавий тиждень. 
Ви будете буквально нарозхват 

– без вас не підписується жоден контракт, 
і не укладається ні одна угода. І нехай за-
здрісники обзивають вас необов’язковими 
і легковажними, удача все одно буде по-
руч з вами. 

Козеріг
Наступного тижня навіть зірки 
будуть світити по-іншому – на-
решті, і ви стали щасливчиками. 

Вам вдасться налагодити зв’язки з впливо-
вими людьми – їх підтримка ніколи не зава-
дить. Взаємини з колегами стануть теплими і 
дружніми. У вихідні корисно зустрітися з дру-
зями – запаліть на якійсь модній вечірці, не-
хай  молодь побачить, як треба розважатися.

Водолій
На вас чекає багато веселих 
пригод і незвичайних ситуацій. 
У вас з’явиться маса можливос-
тей для того, щоб проявити та-

ланти у професійній сфері. Тут головне, не 
боятися, і ділитися своїми ідеями. Загалом, 
на вихідні ви цілком і повністю належите рід-
ним – погоджуйтеся з усіма пропозиціями, і 
ви анітрохи не пошкодуєте.

Риби
Ви зумієте прийняти ряд рі-
шень, які вплинуть на ваше 
подальше життя. Тому довір-
теся підказкам інтуїції, звер-

ніться за підтримкою до вірних друзів і 
все складеться чудово. Деякі представ-
ники вашого знаку порадіють збільшен-
ню доходу, та, щоб потрапити в число 
цих щасливчиків, вам доведеться трохи 
попрацювати.   

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 19 по 25 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

  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.
  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, профнас-
тил — все для будівництва та монтажу зер-
носховищ, навісів та складів виробничого 
призначення. Тел.: 068 169 73 00, 050 373 
39 57.
  Господарку в урочищі «Швейцарія»: буди-
нок, літня кухня, стайня, стодола, кладова, 
криниця, сад, 20 ар землі, протікає поті-

чок до ставка. 5 км від смт. Коропець, 700 
м до р. Дністер, 40 км до Івано-Франків-
ська. Ціна 10 100 у. о. Тел.: 067 729 30 36, 
Марія Степанівна.
 Новий мотоблок МБ-6 «Мотор-Січ» (19000 
грн); стальну трубу діам. 100 мм, дов. 4 м 
(350 грн); двопольні вхідні двері 1,28х2,35 
(1000 грн); металічний ящик 2х1,26 м, ви-
сота 26 см, товщина бляхи 3 мм (1500 грн). 
Тел.: 096 225 20 70, 095 216 08 68, Руслан.

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. 

Запрошуємо 
працівників 

будівельних професій 
Великі обсяги. Оплата без 

затримок. Житло надається.  
Телефонувати: Пн-Пт. з 8:00 до 17:00 . 

+ 38 098 398 09 02, 
+ 38 063 036 02 35

Запрошуємо 
на роботу працівників 

(чоловіків) 
в м. Тисмениця.
Заробітна плата висока.
Тел.: 098 334 82 32,

099 307 59 07.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 5. Степова лисиця. 
6. Давньоєгипетський заупокійний літе-
ратурний твір . 10. Український поет. 11. 
Невелика бджолосім’я. 12. Великий со-

колоподібний птах. 13. Французький мім 
Марсель …. 15. Місто у Львівській області. 
16. Косметичний засіб для очищення шкі-
ри. 20. Ансамбль із восьми виконавців. 21. 

Іранська флейта. 22. Угорець. 23. Роман 
Альфонса Доде. 28. Тростинове перо. 29. 
Одяг мусульманок. 30. Маг. 33. Акваріумна 
рибка. 35. «Поки син малий, будь йому ви-
хователем; коли він … – братом» (арабське 
прислів’я). 36. Нідерландський футболь-
ний клуб. 37. Заручник. 38. Падаюча зірка.

По вертикалі: 1. Спосіб плавання. 2. Ліг-
во ведмедя. 3. Озеро в Канаді. 4. Масляне 
дерево. 5. Колюча акула. 7. «Любов до само-
го себе – роман, що … все життя» (Уайльд). 8. 
Золота слива. 9. Вулкан в Ісландії. 14. Тип ін-
дійського храму. 17. Міцний бульйон з м’яса. 
18. Сірий тюлень. 19. Приятель на Кавказі. 24. 
Тротуар на судні. 25. Легке розбірне житло з 
тканини. 26. Літнє житло якутів. 27. Бойове 
судно вікінгів. 31. Спішна робота на судні. 32. 
Кизил. 34. Мулла, що керує спільною молит-
вою в мечеті. 36. Бог буревіїв та блискавок у 
давньогрецькій міфології.

Відповіді на кросворд а № 23:
По горизонталі: 1. Меренга. 7. Далія. 

8. «Щитом». 12. Масаж. 13. Ван. 14. Купол. 
17. «Орас». 18. Батик. 20. Піст. 23. Яр. 24. 
Преса. 25. Абака. 26. Уд. 30. Апаш. 31. Ра-
сул. 32. Таро. 35. Скопа. 36. Ікт. 37. Фатум. 
40. Аргон. 41. Індик. 43. «Якраво».

По вертикалі: 2. Ефір. 3. Ер. 4. Грим. 
5. Ракас. 6. Вотум. 9. Дацан. 10. Паста. 
11. Болід. 15. «Полягає». 16. Стадіон. 18. 
Бісер. 19. Кабул. 21. Брі. 22. Акт. 27. Чай-
ка. 28. Осика. 29. Бакун. 33. Спора. 34. 
Тариф. 38. Морс. 39. Гнів. 42. Ар.

1  2  3  4  
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10    11       12    

13   14  15     16 17    

18 19
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31 32

33   34 35       36    

37       38      

        

АЛКОГОЛІЗМ
Лікар-нарколог Київського центру 

«Відродження» першого липня буде про-
водити в м. Івано-Франківську лікуван-
ня унікальним методом алкоголізму, па-
ління, ожиріння та залежності від ігро-
вих автоматів. Учасникам АТО знижка 
50 %, інвалідам — безкоштовно. Довідки 
за тел.:  067 673 94 41, 050 982 16 05.

Фітопрепарати для всієї сім’ї
Відновлення суглобів  Серцево-судинної системи
Шлунково-кишкового тракту Нервової та імунної системи
Дитячого здоров’я.  Доступні ціни. 

Наша адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 42, 
ІІ-й поверх, офіс 3 (зупинка с. Старий Лисець).
Довідки за тел.: 050 199 82 84, 096 605 91 55.

ТБ «Західна-Універсальна» проводить аукціон з продажу права 
оренди на земельні ділянки, які знаходяться в смт. Лисець:

ЛОТ №1 — Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, площею 0,0222 га, що знаходиться в смт. Лисець, вул. Січових Стрільців.  

ЛОТ №2 — Земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, під-
собних і допоміжних будівель підприємства переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості, що розташована в  смт. Лисець, вул. Чорновола, площею 0.5853 га.

Аукціон відбудеться 25.07.2017 р. о 12.00, м. Івано-Франківськ, вул. Гру-
шевського, 11, 4-й поверх, зал засідань.

Для участі в аукціоні необхідно сплатити реєстраційний внесок 800,00 грн 
на п/р 26006115469 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО  380805, код ЄДРПОУ 
35022850 та гарантійний внесок на п/р 26004491828 в АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 35022850 в сумі: лот №1 – 168,76 грн, лот 
№2 — 1667 грн 25 коп.

Детальна інформація – на сайті - http://www.torgy.dazru.gov.ua/auction/
lots/8237, або за тел.: 0503887323.
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Діти за мир в Україні 

Шановні батьки запрошуємо вас разом зі своїми дітками цієї неділі, 18 червня, 
о 15.00 на площу перед адміністративним будинком Тисменицької районної дер-
жавної адміністрації у містечко атракцій, веселих конкурсів, флешмоб та святковий 
концерт присвячений Дню захисту дітей «Діти за мир в Україні». 

Організатори, серед яких вокальна школа Лани Данчук та Тисменицька міська 
рада, передбачили переможцям конкурсів цікаві призи. Отож усі на площу за гарним 
настроєм та шквалом позитивних емоцій, які подарують наймолодшим аніматори. 

Якщо ж підведуть погодні умови, то ця весела країна дитинства помандрує у 
приміщення центру культури та дозвілля «Відродження» (кінотеатр міста Тисмениця).  

  ПОГОДА

У понеділок, 19 черв-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +13°С, 
вдень: +24°С. Вітер пів-
нічно-західний 3 м/с.

У вівторок, 20 червня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +17°С, денна: +27°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
3 м/с.

У середу, 21 червня — 
дощ. Температура вно-
чі: +17°С, вдень: +23°С. 
Вітер південно-західний 
4 м/с.

У четвер, 22 червня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +13°С, денна: 
+18°С. Ві тер пів нічно-
західний 5 м/с.

У п’ятницю, 23 черв-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +11°С, 
вдень: +21°С. Вітер пів-
нічно-західний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Як цвіркун цвіркоче, а пугач кли-
че «пугу» — на гожу днину.

  Якщо у молодика круті роги, то 
на негоду, а положисті — на гожу 
днину.

  Комарі та мошки стовпом — на 
гарну погоду.

  Кулик залишає болото і літає по 
полю — на ясну, теплу погоду.

  У лісі часто чути спів дятла — на 
холод і негоду.

16 червня — Луки
  Придивлялися, звідки дме вітер, 

а півдня — яровим хороший ріст, з 
північного заходу — до негоди, мо-
крого літа, зі сходу — на хвороби.

  Дощ увесь день — буде багато 
грибів.

18 червня — Дорофія
  Починаються найкоротші, горо-

бині ночі. На сході сонця спостері-
гали за вітрами, якщо погода тепла 
і ясна — зерно буде велике.

22 червня — Кирила
  Зацвіла липа — на тепле сонячне 

літо. Щедрим буде медозбір.

Наостанок

З ювілеєм!
Прекрасна ювілейна дата завітала 15 червня 

до чарівної жінки, енергійної завідуючої клубом 
с. Милування

Галини Василівни ЗІНЬКО.
З цієї нагоди сільський голова, колектив сіль-

ської ради, завідуюча бібліотекою, учасники худож-
ньої самодіяльності, друзі та молодь села шлють 
їй щирі вітання.
Від щирого серця бажаєм здоров’я — 

без нього не милі всі добрі діла.
Бажаємо успіхів, гарних подій, здійснення задумів, планів і мрій.
Щастя квітучого, злетів найвищих, шляхів до мети легких та найближчих.
Хай здоров’я, радість і достаток сиплються, немов вишневий цвіт.

Хай малює доля з буднів свято і дарує ще багато літ!

З ювілеєм!
13 червня прекрасний 55-річний ювілей святкувала неперевершена, силь-

на, ділова жінка, депутат Тисменицької районної ради 5 демократичного скли-
кання, діючий депутат Клубовецької сільської ради Марія Іванівна ПРОЦЕНКО.

З цієї нагоди  щирі вітання та побажання шлють найближчі друзі та однодумці.
Ваш ювілей – не тільки ваше свято, 
Радіють ваші рідні й друзі теж. 
Хай Бог пошле іще років багато, 
Здоров’я, щастя, радості без меж! 
Нехай добром наповнюється хата, 
Достатком, щирістю і сонячним теплом. 
Хай буде вірних друзів в ній багато, 
Прихильна доля огорта крилом. 
А весни будуть світлі, легкокрилі, 
Не буде втоми лагідним рукам. 
Нехай здійсниться те, що не збулося
І добре серце не підкориться рокам.

Вітаємо!
У нашій Терновиці, як і в кожному селі, мешканцям нерідко потрібна мудра 

лікарська порада. І тут справжньою помічницею, порадницею і просто чуйною 
людиною є фельдшер Надія Дмитрівна ЗОЛОТОНИШИН.

Вдячні мешканці села вітають її з Днем медика і бажають міцного здоров’я 
та Божої опіки. Бо добре серце, професіоналізм, готовність прийти на допомогу 
— це ті вічні цінності, які завжди викликають повагу і вдячність. Тож нехай до 
Вас повертається добро сторицею.

Кожен день Ви спішите в біді помагати.
А сьогодні Вас вітаєм з професійним святом!
Хай за чуйність і порадність, за слово і ліки
Бог дарує мир, достаток і довгого віку!
І нехай у поміч буде Вам людська повага
За терпіння й милосердя, до хворих увагу!

Громада с. Терновиця

З ювілеєм!
Сільський голова Угринова, члени виконкому 

та увесь колектив сільської ради 
вітають працівника сільради

Наталію Володимирівну ТИМКІВ
із її чудовим святом — 35-річчям. 

Нехай життя повниться гарними звістками, 
сміливими планами та їх щасливим звершенням. 
Нехай в домі запанує любов, взаємна повага, під-
тримка, а достаток та затишок у ньому тішать завжди. Нехай лихо оминає Вашу 
оселю сотою дорогою, а світла радість замешкає у серці. Міцного здоров’я, на-
тхнення, оптимізму і довгого, Небом благословенного, віку!

Ця прекрасна пора для надій і для мрій хай квітує, як маки у чистому полі.
А життя буде повне щасливих подій, і любові до Вас буде в ньому доволі.
Щоб сміливо і впевнено стежкою йти, де стрічаються люди надійні і щирі.
Щоби було кому вберегти від біди і підтримать завжди у життєвому вирі.

Тож прийміть побажання і щирий привіт! І хай Бог Вам дарує сто радісних літ!

20 червня, вівторок з 9.00 до 16.00
ДОРОГО КУПУЄМО ВОЛОССЯ

 натуральне від 32 см
 сиве, фарбоване та шиньйони від 42 см

оплата згідно з прейскурантом, в залежності від довжини та ваги
ГОДИННИКИ механічні радянські наручні у жовтих корпусах на запчастини, вибірково

Адреса: перукарня «Чарівниця», вул. К. Левицького, 8, м. Тисмениця. 
Тел.: 097 713 30 80. 

Старий Лисець й Татарів — партнери
В рамках II регіонального фольклорно-етнографічного фестивалю «Татарівська ватра», що відлунав минулої 
суботи у селі Татарів Яремчанської міської ради, мальовнича гірська місцина вітала аматорські колективи із 
сусідніх районів та цілої України. Гостями гуцульського села стали учасники художньої самодіяльності будин-
ку культури села Старий Лисець (вокальний ансамбль, троїсті музики та  фольклорний колектив «Родина»). 

Татарів, де проживають півтори тисячі мешканців, 
позиціонує себе як курортне містечко Гуцульщини. Ле-
жить у межах Карпатського національного природно-
го парку, розташований у долині річки Прут на висоті 
750 м. Вважається  одним з найдовших сільських на-
селених пунктів України: його довжина вздовж річки 
Прут — 25 км. Насамперед задля промоції краю та 
збереження, популяризації традицій та автентики гу-
цульського регіону за сприяння Татарівської сільської 
ради та Татарівської спілки підприємців, запровадили 
минулоріч «Татарівську ватру».

«Хочемо, аби до нас приїжджало на відпочинок 
багато туристів, зупинялося чимало мандрівників. Ми 
запрошуємо відомих виконавців, оскільки усвідомлю-
ємо, що зірка зацікавить більше глядачів, туристів, 
відповідно фестиваль буде на вищому рівні. Але осно-
вою свята все-таки залишаються місцеві колективи. 
Цього року у дійстві взяли участь до 30 етнографічних 
колективів», – каже сільський голова Олег Дзем’юк.

Під коломийки продавали свої вироби майстри 
кулінарії, виноробства, вівчарства та гончарства. Для 
малечі проводили майстер-класи. Всі охочі могли ку-

штувати сонячний банош, бриндзу, вурд, страви з м’яса 
та закарпатське вино. Крім фольклорних колективів 
Франківщини, глядачів запалювали «Дикі гуцули», 
Ярослав Рибак, Петро Сказків з Ворохти та відомий 
гурт «Петрос». А ввечері гуцульський Татарів зарядив 
латиноамериканською енергетикою Амадор Лопес та 
гурт «Rumberos».

Окрім надзвичайно розширеної мистецької програ-
ми у старолисецької делегації була ще одна поважна 
місія. День, 10 червня, став часом відліку партнерства, 
позаяк між двома селами підписано угоду про співп-
рацю. Свої підписи під час фесту на великій сцені під 
документом поставили очільник Старого Лисця Ана-
толій Лущак та керівник Татарівської територіальної 
громади Олег Дзем’юк. Знайомство представників 
місцевого самоврядування відбулося декількома ро-
ками раніше під час журналістського міні-футбольно-
го турніру пам’яті Ярослава Гретчука, який гостинно 
приймає Старий Лисець. Тоді ще головний редактор 
газети «Яремчанський вісник», а нині сільський голова 
Татарова Олег Дзем’юк, що очолював журналістську 
команду гуцульського регіону, оцінив реформаторські 
старання старолисецької громади у покращенні соці-
альної інфраструктури населеного пункту. Підписавши 
угоду, Олег Дзем’юк переконаний, що Татарову є що 
переймати у партнерів та голови села Анатолія Луща-
ка, особливо у комунальній сфері.

Оксана САКОВСЬКА 

Очільники Татарова Олег Дзем’юк та Старого Лисця 
Анатолій Лущак

Старолисецькі аматори  подарували бойківський колорит Гуцульщині


