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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+18°С, вдень: +29°С. 

Вітер південно-західний 2 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +17°С, вдень: +31°С. Вітер пів-
денно-східний 2 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: +19°С, денна: +25°С. Вітер 
північно-західнний 4 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 8 стор.

 Що нам 
дає 
безвіз?

 стор. 2

 Проміжні 
підсумки 
децентралізації

 стор. 2

 Цей рік видався 
врожайнішим, 
ніж той

 стор. 3

 Празник радості 
та щедрості

 стор. 8

Програма відзначення 26-річчя 
незалежності України

Святкування Дня Державного Пра-
пора та Дня незалежності України у Тис-
мениці розпочнеться 20 серпня о 10.00 
на міському стадіоні з легкоатлетичного 
пробігу «Кушнірські перегони» на 10-кі-
лометрову дистанцію вулицями міста.

23 серпня о 9.00 пройде традиційна 
загальнодержавна церемонія підняття 
Державного Прапора України. О 14.00 у 
концертному залі Народного дому роз-
почнуться урочисті збори і святковий 
концерт.

24 серпня у м. Тисмениця у храмах 
об 11.00 — святкове богослужіння. Піс-
ля його закінчення звичним маршрутом 
вирушить урочиста хода з покладан-
ням квітів до пам’ятників та пам’ятних 
знаків борцям за волю і незалежність 

України. Цього дня площа перед адмі-
ністративним будинком районної влади 
перетвориться на фольклорне подвір’я. 
Планується участь більше 25 територі-
альних громад району.

Показові виступи вихованців Тис-
меницької дитячо-юнацької спортивної 
школи на площі Ринок у Тисмениці — 
о 15.00, а в 16.30 відбудеться дитячий 
танцювальний флеш-моб.

Концертна програма за участі 
естрадних виконавців Тисмениччи-
ни, Прикарпаття та гостей з Польщі 
на міському стадіоні триватиме з 
17.00 до 21.00. На завершення свят-
кового вечора перед глядачами ви-
ступить популярний рок-гурт «Цвіт 
Кульбаби».

Клузову — 560!
Минулої неділі Клузів відзначив 560-у річницю від дня свого народження. 
Свято села — особливе, адже це не тільки можливість відпочити, отримати 
задоволення від прекрасної концертної програми, а й спільно відчути меш-
канцям Клузова єдність та гордість за своє село. Гарний цей день для клу-
зівчан був і тим, що у селі відбулось урочисте відкриття дільниці сімейної 
медицини Ямницької лікарської амбулаторії. 

У церемонії відкриття дільниці взя-
ли участь голова Тисменицької районної 
ради Роман Крутий, заступник голови 
райдержадміністрації Степан Мандибур, 
заступник головного лікаря Лисецької 
ЦРЛ Вадим Палій, голова села Марія 

Іваницька та працівники сільської ради. 
Освятив приміщення парох села отець 
Роман Боярський.

В приміщенні ФАПу належний по-
рядок і чистота. Отож, дільниця в Клу-
зові — структурний підрозділ Ямницької 

лікарської амбулаторії, її завідувач Ма-
рина Островська цілком справедливо 
відзначила, що медицина для мешканців 
села стала ближче. «Тут, — розповідає 
М. Островська, — будуть здійснювати-
ся огляди, маніпуляції, відві  дувачам 
зможуть поміряти тиск, зробити замір 
цукру в крові. Передбачається, що в 
майбутньому буде проводитись ліку-
вання в умовах денного стаціонару. Є 
чимало зручностей для батьків. Якщо 
вони зі своїми дітками, особливо пер-
шого року життя, змушені були їздити 
на щомісячний огляд в амбулаторію 
до Ямниці, то тепер  дитинку можна 
оглянути на місці. 

 Закінчення на 4 стор.

Вітальні виступи голови райради Романа Крутого та заступника голови РДА Степана Мандибура

Ганнусівський ювілей

Ганнусівка, яку з легкої руки її літописця, 77-річ-
ного педагога та краєзнавця Василя Остаповича ще 
називають «мальовничим селом під горою», широко, 
феєрично та життєствердно відзначила своє 580-річчя.

Передчуття свята можна було «впіймати», щойно 
потрапивши до села – прямого зв’язку в тому немає, 
але загалом на восьми ділянках геть розбитої цент-

ральної дороги настелено новий асфальт (700 тисяч 
гривень було виділено з обласного бюджету на ре-
монт автодороги Побережжя – Черніїв, а 250 тисяч 
безпосередньо сільській раді на дорогу було надано 
з районного бюджету). А по-справжньому святковою 
подією, що передувала урочистому концерту з нагоди 
ювілею Ганнусівки, стало відкриття та освячення щой-

но відремонтованої сільської бібліотеки. Тут за кошти 
районного бюджету було зроблено капремонт, відділ 
культури Тисменицької РДА придбав для книгозбірні 
нові меблі, а сільська рада зробила ще й свій дару-
нок – придбала комп’ютерне обладнання і жалюзі на 
суму 13332 гривні.

 Закінчення на 5 стор.

Гідність держави, зрештою, залежить від гідності особистостей, які її тво-
рять.
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Не збавляючи 
інтенсивності

Хоча сесійна робота парламенту з середини липня призупинилась до верес-
ня, багато народних депутатів продовжують працювати – не є виключенням 
і Михайло Довбенко.

Зокрема, як перший заступник Го-
лови комітету з питань фінансової і 
банківської політики він взяв участь 
у засіданні Ради Національного бан-
ку України, де регулятор презентував 
основні засади грошово-кредитної 
політики на 2018 рік. У ході дискусії 
було зазначено, що, незважаючи на 
відносну стабілізацію рівня інфляції 
та курсу гривні, все ще невиконаною 
залишається одна з основних функ-
ції Національного банку – сприяння 
економічному зростанню завдяки ак-
тивізації кредитування і зниженню від-
соткових ставок.

Не вщухає робота і в стінах Коміте-
ту. 18 липня народний депутат провів 
робочу зустріч з керівництвом Асоціа-
ції бюро кредитних історій, під час якої 
обговорювалися законодавчі ініціативи, 
спрямовані на підвищення захисту прав 
споживачів та зменшення їх ризиків при 
кредитуванні.

Продовжує парламентар і співпра-
цю з іноземними інвесторами з метою 
залучення до України сучасних техно-
логій та коштів. 19 липня в посольстві 
Японії Михайло Довбенко брав участь 
у робочій зустрічі з працівниками по-
сольства та представниками японського 
бізнесу, під час якої відбулося обгово-
рення декількох потенційних проектів у 
сфері енергоефективності в Івано-Фран-
ківській області. Як підкреслив під час 
зустрічі народний депутат, пріоритетом 
у їх реалізації має бути екологічність, 
продуктивність та висока додана вар-
тість виробленої продукції.

Як депутат-мажоритарник, який 
представляє в парламенті мешканців 
84-го округу, чималу частку діяльності 
Михайло Довбенко відводить підтрим-
ці розвитку регіону, сприяючи місцевим 
громадам у реалізації тих чи інших про-
ектів. У межах цієї роботи народний де-
путат активно комунікує і з обласною 
адміністрацією та радою, і з міністер-
ствами та відомствами на центрально-
му рівні. Основним пріоритетом його зу-
силь є активізація фінансування гума-
нітарних і соціальних потреб. Одним з 
прикладів успіху на цьому шляху стало 
виділення коштів із Державного бюдже-
ту на округ, в т.ч. на реконструкцію ди-
тячого садка в селищі Єзупіль – 1 млн 
грн. Здійснено  або реалізуються й ін-
ші інвестиційні проекти, зокрема, капі-
тальний ремонт дорожнього покриття 
в с. Клузів, придбання обладнання для 
Ямницького НВК, капітальний ремонт 
системи теплопостачання Березівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, капітальний ремонт 
Павлівського НВК, капітальний ремонт 
покрівлі приміщення головного корпусу 
обласного дитячого психоневрологічно-
го санаторію в Єзуполі тощо.

У межах своєї парламентської діяль-
ності Михайло Довбенко продовжує по-
стійно докладати всіх зусиль для забез-
печення достатнього розвитку як свого 
виборчого округу, так Івано-Франківської 
області в цілому та постійно звітує про 
результати перед громадою.

Наталія РОМАНЕНКО, 
помічник народного депутата

Україна – це Європа!
Наша держава отримала усі шанси стати повноцінною європейською краї-
ною. Українці споконвіку прагнули до культури, цивілізації, дружніх сусід-
ських відносин. Уся наша історія – доказ того, що Україна незмінно дотри-
мувалася принципів людяності, свободи та демократії. Це саме ті принципи, 
які глибоко притаманні нашому менталітету. Задля їх захисту найкращі сини 
українського народу завжди були готовими віддавати найцінніше – своє жит-
тя. І саме завдяки цьому, сьогодні сучасне українство змогло довести своє 
право бути незалежною, вільною та процвітаючою нацією, показати усьому 
цивілізованому світу свою унікальність та важливість.
На шляху до становлення України як процвітаючої європейської держави по-
винен змінюватися кожен з нас. Мають змінюватися не тільки наші державні 
мужі, керівники, моральні авторитети нації. Має змінюватися суспільство за-
галом. На державному рівні ми почали з реформ в основних сферах та галу-
зях життя. І як наслідок – маємо зараз незаперечні успіхи та отримали нові 
перспективи у цьому напрямку.

Одним з найбільших здобутків остан-
нього періоду безперечно є ухвалення без-
візового режиму з Європейським Союзом 
для України. Переконані, що ухвалення 
безвізу є свідченням визнання Європою 
приналежності України до спільного єв-
ропейського простору, а також ефектив-
ності основних реформ, які проводяться в 
нашій державі. Ключову координуючу та 
стимулюючу роль у цьому процесі відіграв 
Президент України Петро Порошенко, за-
вдяки зусиллям якого, попри складні еко-
номічні та політичні умови, незважаючи 
на шалену протидію опонентів, вдалось 
захистити імідж України на міжнародній 
арені, об’єднати зусилля дипломатів, ін-
ших державних органів та громадянського 
суспільства у процесі отримання Україною 
безвізового режиму з ЄС. Завдяки його по-
літичній волі вдалось провести необхідні 
для ухвалення безвізу реформи, зокрема 
– запровадити систему електронного де-
кларування.

Всупереч песимістичним прогнозам 
популістів, які переконували наше сус-
пільство, що скористатися перевагами 
безвізового режиму зможуть лише оди-
ниці, сьогодні ми уже можемо говорити, 
що безвіз працює справді ефективно. 
Зокрема, за даними Держприкордон-
служби, лише за перший місяць дії безві-
зового режиму з біометричними паспор-
тами кордон перетнуло майже сто тисяч 
українців, а відмову отримали лише 49 
наших співвітчизників. Для порівняння 
– з 28 березня по 27 квітня безвізовими 
поїздками до ЄС скористалися близько 
дванадцяти тисяч громадян Грузії (яка 
отримала таке право трохи раніше), 26 
особам було відмовлено у в’їзді.

Це дані загалом по Україні. Якщо ж 
говорити про наш район, то як повідоми-
ли в Тисменицькому районному відділі 
управління державної міграційної служби 
в Івано-Франківській області, з 11 червня 
2017 року біометричні паспорти отрима-

ли 1265 жителів Тисмениччини, ще 580 – 
отримали ID–картки.

На Тисмениччині сьогодні активно 
розвивається напрямок міжнародної 
співпраці з європейськими містами. Від-
бувається культурний обмін, зміцнюється 
спільна робота у галузях освіти, спорту, є 
напрацювання в економічному напрямку. 
Перспективи розвитку Тисмениччини, у 
поєднанні зі змінами у міжнародній полі-
тиці на рівні усієї держави є очевидними!

Хочемо підкреслити, що ухвалення 
безвізу – це вкрай важливий, однак не єди-
ний етап, який нам уже вдалось пройти на 
шляху євроінтеграції. Адже минулого мі-
сяця Рада ЄС прийняла рішення про укла-
дення Угоди про асоціацію з Україною від 
імені Європейського Союзу. Це заключний 
етап процесу ратифікації Угоди, завдяки 
якому уже з 1 вересня Угода про асоціа-
цію діятиме в повному обсязі. Це надасть 
нового імпульсу співробітництву в сферах 
зовнішньої політики і безпеки, правосуддя, 
свободи і безпеки, освіти, науки і техніки 
тощо. При цьому, більша частина положень 
Угоди вже діє. Зокрема, вона частково на-
була чинності з 1 вересня 2014 року, а її 
торговельна частина тимчасово застосо-
вується з 1 січня 2016 року.

Звичайно, це лише перші кроки нашої 
держави, перші кроки кожного українця. 
Безумовно, нас чекає ще багато випробу-
вань, й потрібно наполегливо працювати 
на усіх рівнях. Адже зміни не даються лег-
ко, не приходять самі собою. Та попри це 
переконані, що ми досягнемо своєї мети, 
а Україна стане повноправним членом єв-
ропейського цивілізаційного простору.

Фракція «Блок Петра Порошенка 
«СОЛІДАРНІСТЬ» 

у Тисменицькій районній раді

Дерев’янко закликає 
об’єднуватись, щоб не 
допустити диктатури

Останні події, пов’язані з припиненням українського громадянства Михайла 
Саакашвілі свідчать про згортання демократії і знищення політичних опо-
нентів Петром Порошенком. Тому народний депутат від партії «Рух нових сил 
Михайла Саакашвілі» Юрій Дерев’янко закликає політичні сили, активістів, 
громадських діячів, які бачать майбутнє України демократичним та євро-
пейським, об’єднуватись і спільними зусиллями не допустити встановлення 
президентської диктатури.

«Спочатку Порошенко запросив в 
Україну Михайла Саакашвілі, своїм Ука-
зом надав йому українське громадян-
ство як особі, яка становить особливу 
цінність для нашої держави. Він це ро-
бив для того, щоб показати, що в його 
команді є люди, які можуть робити ре-
форми. Михайлу Саакашвілі делегували 
повноваження голови Одеської облдер-
жадміністрації, однак всі реформи, які 
він напрацьовував на цій посаді, ігно-
рувались. З часом Михайло Саакашвілі 
зрозумів, що його просто використову-
ють як відому людину з хорошою репу-
тацією, а в країні і надалі відбувається 
дерибан, корупція, розподіл грошових 
потоків між олігархами. Саакашвілі не 
захотів далі грати цю гру, брати участь 
в цих ганебних процесах», – пояснює 
нардеп.

Коли Михайло Саакашвілі став полі-
тичним опонентом, Президент вирішив 
діяти рішуче, диктаторськими методами, 
відбираючи у Саакашвілі громадянство. 
Крім того, Президенту не сподобався 
той факт, що активісти «РУХУ НОВИХ 
СИЛ» та Михайло Саакашвілі розпоча-
ли процес об’єднання демократичних 
сил, на основі спільних проєвропей-
ських цінностей.

«Якщо ти маєш політичного опонен-
та – треба з ним змагатися. Якщо ти вва-
жаєш, що громадянин України порушив 
закон – треба його викликати до суду. 
Президент же пішов найпринизливішим 
шляхом – просто заборонив людині бу-
ти громадянином України, цим самим 
позбавивши її всіх прав, гарантованих 

Конституцією, зокрема права на захист. 
Порошенко хоче не допустити на тери-
торію України Михайла Саакашвілі, щоб 
не дати йому змоги захистити себе в 
суді», – каже Дерев’янко.

Юрій Дерев’янко та активісти «Ру-
ху нових сил» уже навідувались до Ген-
прокурора, керуючого справами Адміні-
страції Президента, керівника Державної 
міграційної служби, першого заступника 
Держприкордонслужби, втім ці державні 
органи досі не надали жодних докумен-
тів, які є підставою припинення грома-
дянства Саакашвілі.

«Ці всі чиновники, які живуть за ра-
хунок податків українців, до цього часу 
не надали документи, які б можна було 
оскаржити в суді. Михайло Саакашві-
лі має лише українське громадянство, 
тут його місце проживання, і в суд він 
може звертатись лише в Україні. В той 
же час ми чуємо гучні заяви про те, що 
Саакашвілі ніхто не збирається пускати 
в Україну», – каже Дерев’янко.

Юрій Дерев’янко вважає такі дії Пре-
зидента і його оточення грубим пору-
шенням прав людини, що неприпустимо 
в демократичній державі, та закликає 
об’єднуватись, аби протистояти цьому.

«Ми повинні об’єднуватись навколо 
мети – мати демократичну європейську 
країну, і в першу чергу ставати на захист 
демократії в нашій державі, не допусти-
ти диктатуру, яка зараз в неприйнятний 
спосіб провадиться Президентом» – за-
кликав Дерев’янко.

Соломія ХРЕПТИК

Децентралізація: проміжні підсумки
Учора Міністерство регіонального роз-

витку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України оприлюднило 
дані Моніторингу процесу децентралізації 
влади та реформування місцевого само-
врядування станом на серпень 2017 року.

В ході децентралізації, розпочатої 
Урядом з ухвалення Концепції реформи 
місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади, вже утворено 
616 об’єднаних громад, до складу яких 
увійшли майже 3 тисячі сільських, се-
лищних, міських рад. Ці громади стали 
важливими суб’єктами розвитку України. 
Про це сказав Віце-прем’єр-міністр Укра-
їни – Міністр регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, 
під час презентації моніторингу процесу 
децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування станом на сер-
пень 2017 року.

«Як показує моніторинг, беззапере-
чним успіхом реформи стало і суттєве зрос-

тання місцевих бюджетів: з 68,6 млрд грн 
у 2014 році до прогнозованих 170,7 млрд 
грн у 2017. Реформа дає нові фінансові 
можливості для розвитку українських міст 
і сіл, для посилення спроможності громад, 
а отже і для поліпшення рівня послуг меш-
канцям» – зауважив Геннадій Зубко. 

Водночас він наголосив, що крім до-
сягнень реформи, урядовий моніторинг 
дає змогу визначити її слабкі місця, по-
бачити, якої підтримки, підсилення яких 
напрямків роботи потребують органи міс-
цевого самоврядування та місцеві дер-
жавні адміністрації. 

За словами Віце-прем’єр-міністра, 
результати моніторингу оприлюднювати-
муться щомісяця у вигляді простих схем та 
графіків, що дасть змогу усім бажаючим 
постійно стежити за ходом реформи, мати 
оперативну, зрозумілу та об’єктивну інфор-
мацію, підтверджену цифрами і фактами.

Прес-служба Мінрегіону України

***
За даними цього моніторингу Івано-

Франківська область посідає 14 місце в 
загальному рейтингу областей щодо фор-
мування ОТГ. У 2015-2017 рр. на Прикар-
патті утворено 21 об’єднану громаду (три 
у 2015 р., вісім – у 2016 р. і 10 в поточному 
році, причому дев’ять з них у ЦВК). Ці ОТГ 
займають 9,3% площі області (це сьомий 
знизу показник). У 21 ОТГ об’єднано 102 
громади із загального числа 516 (19,8%). 
Лише одна з утворених в області ОТГ має 
менше 5 тис. населення (8,3%), тоді як на 
Львівщині серед утворених 40% таких ОТГ, 
на Тернопіллі – 47%, а загалом по Україні 
цей показник становить 35,3%.

За даними моніторингу в Івано-Фран-
ківській області створено шість опорних 
шкіл, у тому числі одна в ОТГ. Також, ви-
являється, в області вже створено п’ять 
госпітальних округів (на Львівщині, Волині 
та в Закарпатті жодного; на Тернопіллі – 
чотири, в Буковині – три).
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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:

ГРЕЙДУ Богдана Дмитровича, 
21.08.1950 р. н., сільського голову 
села Черніїв;

МАКЕЇВ Марію Володимирівну, 
21.08.1964 р. н., секретаря Підліської 
сільської ради;

ФЕДОРНЯК Марію Станіславівну, 
21.08.1968 р. н., депутата районної ради;

П’ЯТНИЧУКА Михайла Григоро-
вича, 22.08.1954 р. н., директора На-
родного дому м. Тисмениця;

СЛУБСЬКОГО  Миколу Васи-
льовича, 22.08.1985 р. н., головно-
го спеціаліста організаційно-право-
вого відділу виконавчого апарату 
районної ради;

ЗАНИКА Михайла Васильови-
ча, 22.08.1970  р. н., голову прав-
ління  кредитної  спілки  «Тисме-
ницька».

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!

  19 СЕРПНЯ — ДЕНЬ ПАСІЧНИКА

За допомогою — 
до бджоли

19 серпня, на  велике християнське свято Преображення Господа і Спаса на-
шого Ісуса Христа, відзначають своє професійне свято пасічники. З давніх-
давен українці займалися бджільництвом і діставали добрі збори меду. Спри-
ятливі кліматичні умови, достаток медоносних рослин зробили бджільництво 
важливою галуззю сільського господарства нашої країни. 

Пасічник, як кажуть, в третьому 
поколінні (бджільництвом займали-
ся і батько, і дід), Роман Михайлович 
Оленчук відомий не тільки мешкан-
цям Тисмениці. Любов до бджільни-
цтва прививає і своїм дітям, які до-
помагають йому на пасіці. З повагою 
ставиться до заняття свого чоловіка 
і дружина Ганна, за фахом медик, та-

кож із задоволенням допомагає йому 
в роботі із бджолами. «Маємо пасіку, 
— говорить Р. Оленчук, — розміщену 
в екологічно чистій місцевості нашої 
області, а саме в селі Нивочин Бого-
родчанського району та в лісі біля с. 
Узин Тисменицького району». 

Як пасічник і виробник бджоло-
реманенту Роман Оленчук віддавна 

мав мрію — відкрити свій торговий 
павільйон з продажу меду та бджо-
лопродуктів. І ось нещодавно такий 
павільйон відкрився в Тисмениці. Тут 
можна придбати мед різних сортів при-
карпатського краю.

— Також в продажу, — розповідає 
Роман Михайлович, — є стільниковий 
мед, медові смаколики, пилок, забрус, 
віск, перга, прополіс, медова косме-
тика, бджолиний підмор, настоянка 
воскової молі (вона здатна знищу-
вати воскову оболонку туберкульоз-
ної палички, тим самим відкриваючи 
шлях до лікування хвороби) та інші 
продукти бджільництва. Можна при-
дбати трав’яні збори, фіточаї для до-
рослих та дітей, також в продажу є 
цикорій в асортименті (з шипшиною, 
чебрецем, брусницею, арнікою, гінк-
го білоба).

Дані трав’яні збори, фіточаї та інші 
продукти бджільництва Карпатського 
краю є незамінними в лікуванні та під-
нятті імунної системи організму. Ще 
Гіппократ розглядав мед як найваж-
ливіший продукт харчування і ліки. 
Коротко кажучи, набагато простіше і 
ефективніше лікуватись перевірени-
ми народними засобами, ніж чекати 
негайної допомоги від синтетичних 
ліків. Тож, коли в нашій домашній ап-
теці завжди під рукою будуть баночка 
меду, настоянка прополісу, настоянка 
бджолиного підмору, бджолиний хліб 
(перга) — не буде потреби в застосу-
ванні сильнодіючих і не завжди без-
печних хімічних препаратів. 

Природа вже простягнула нам руку 
допомоги. Вона несе нам здоров’я на 
крилах бджоли, — пафосно підсумовує 
свою розповідь Роман Оленчук. 

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ  
Роман Оленчук (справа) розповідає покупцеві, як правильно використовувати заставкові 

рамки для отримання стільникового меду

Оголошення про проведення громадських слухань 
22.08.2017 року в приміщенні будинку культури
Драгомирчанська сільська рада повідомляє про те, що тривають громадські 

обговорення щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної до-
кументації — зміна до генерального плану села Драгомирчани Тисменицького 
району Івано-Франківської області.

Ознайомлення з містобудівною документацією і подача пропозицій та за-
уважень приймаються в Драгомирчанську сільську раду до 22.08.2017 року.

Оголошення

про проведення зборів виборців с. 
Драгомирчани о 19.00 25.08.2017 
р. в приміщенні будинку культури, 
на яких буде розглядатися питан-
ня про внесення пропозицій щодо 
відкликання депутатів Драгомир-
чанської сільської ради.  

Шановні пасічники району!
Щиро вітаємо усіх бджолярів району із Днем пасічника, який відзначається 

щорічно 19 серпня, на християнське свято Преображення Господнього або Спаса!
Бджільництво завжди було благородним заняттям людини, а бджоли – симво-

лом працелюбства і гармонії. З давніх-давен пасічників шанували на українській 
землі. Адже, щоб в кожному домі був духмяний мед, вони наполегливо і самовід-
дано, з великою любов’ю до природи працюють протягом усього року.

Мед – цінний і дуже корисний. Його виготовлення з кропіткого ремесла пере-
творилося на справжнє мистецтво. Цей смачний і корисний продукт додають до 
страв, частують гостей. Втім він є не тільки незамінним у харчуванні, а й чудови-
ми ліками від багатьох недуг. 

З нагоди професійного свята бажаємо вам, шановні пасічники, щедрих медо-
вих зборів, міцного здоров’я і оптимізму, добра та щастя вашим родинам, успіхів 
у праці на благо України!

Голова районної державної адміністрації     Голова районної ради
                      Іван СЕМАНЮК                    Роман КРУТИЙ

До уваги роботодавців!
Відповідно до норм чинного законодавства України, роботодавцям облас-

ті за кошти Фонду соціального захисту інвалідів може бути надана фінансова 
допомога на поворотній і безповоротній основі, цільова позика та дотація для 
створення додаткових робочих місць, призначених для працевлаштування ін-
валідів, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні.

Надати свої пропозиції та отримати детальнішу інформацію можна за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Гуцульська, 9, к./тел.: 77 37 75.

Клопоти жнивні
Гаряча і відповідальна пора у хліборобів. У районі успішно розпочали жнив-
ну кампанію, що залишилося до збирання, — про це розмовляємо з началь-
ником управління агропромислового розвитку Тисменицької райдержадмі-
ністрації Петром Собком.

— Всього посівна площа по всіх ка-
тегоріях господарств у цьому році стано-
вить 29146 гектарів, що на 772 га більше 
в порівнянні з минулим, 2016 роком. У 
районі на завершенні збирання ранніх 
зернових і зернобобових культур, ози-
мого та ярого ріпаку. До збирання за-
лишилося понад 100 гектарів пшениці 
озимої, льон олійний та пізні культури.

Станом на 14 серпня в усіх катего-
ріях господарств обмолочено зернових 
і зернобобових на площі 5637 гектарів, 
що становить 99,3 відсотка до прогнозу, 
в тому числі у сільськогосподарських 
підприємствах — 1250 га (91,2 відсотка). 
За оперативними даними валовий збір 
всього становить 25589 тонн зерна, з них 
у сільгосппідприємствах — 5730 тонн при 
середній урожайності відповідно 45,39 
та 45,83 центнера з гектара.

Озимої пшениці зібрано на площі 
3075 гектарів (96,2 відсотка до прогно-
зу), в тому числі у сільськогосподарських 
підприємствах — 725 гектарів, валовий 
збір становить 15121 тонна зерна, з них 
у сільгосппідприємствах — 3331 при се-
редній урожайності відповідно 49,2 та 
45,9 ц/га.

Повністю обмолочено ячмінь ози-
мий — 418 га, намолочено 2411 тонн зер-
на. Жита озимого обмолочено на пло-
щі 192 га (100 відсотків), валовий збір 
зерна — 520 тонн. На площі 647 гекта-
рів завершено обмолот пшениці ярої, 

валовий збір зерна — 2498 тонн, з них у 
сільгосппідприємствах — 150 тонн при 
середній урожайності відповідно 38,6 та 
42,6 центнера з гектара.

Ячменю ярого обмолочено на площі 
867 гектарів (стовідсотково), валовий 
збір — 3182 тонни зерна, з них у сіль-
госппідприємствах — 355 тонн при се-
редній урожайності відповідно 36,7 та 
47 центнерів з гектара.

Завершили  обмолот  вівса  на 
площі 281 гектар, валовий збір ста-

новить 1195 тонн зерна. Крім того, 
обмолочено 2264 гектара озимого 
ріпаку та 674 гектара ярого ріпаку 
(стовідсотково). Валовий збір ози-
мого ріпаку — 5385 тонн зерна, яро-
го ріпаку — 1887 тонн при середній 
урожайності відповідно 23,8 та 28 
центнерів з гектара.

Непогано йдуть справи на збиранні 
льону олійного у філії «Перспектив» МХП 
«Зернопродукт» (директор Павло По-
томський, головний агроном Олександр 
Загоруйко). Мають в нашому районі до 
збирання 385 гектарів льону олійного, 
працюють чотири комплекси (комбайн 
моделі CLAAS плюс вантажний автомо-
біль). На даний час збирають льон на 
полі (фото) біля села Радча.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

У Добровлянах – 
добрий асфальт

У селах Тисменицького району активно ведуться фрагментарні ремонти доріг. 
Фрагментарні, на жаль, бо капітально відремонтувати дороги одразу ні фінансово, 
ні фізично неможливо; ведуться, на щастя, бо впродовж багатьох років на ремон-
ти місцевих доріг були тільки копійки, за які вдавалося де-не-де залатати ямку.

Цього тижня проклали асфальт у селі Добровляни на вулиці Шевченка. Досі 
там було лише гравійне покриття, а цього року з районного бюджету було виділено 
150 тисяч гривень. Минулої п’ятниці дорожники лиш починали ремонт (на фото), 
позавчора роботу закінчили.

В. ЗАНИК

Сільський голова Петро Кашуба і депутат сільради Василь Паркулаб на території
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Клузову — 560!
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Тут здійснюватиме прийом лікар 
загальної практики сімейної медици-
ни, а фельдшер працюватиме постій-
но. Плановано, що раз на тиждень буде 
приїжджати лаборант (а це особливо 
важливо для людей старшого віку), щоб 
здійснити забір крові для загального 
аналізу. На місці мають проводитися й 
профілактичні щеплення». 

… Поки гості оглядали сільський 
медичний заклад, майдан біля клузів-
ського адмінбудинку наповнювався в 
передчутті свята…. І от — урочиста мить.  
З ювілеєм села поздоровила односель-
чан та привітала гостей Марія Іваниць-
ка. Поблагословив дійство отець Роман. 
Звучали в цей день численні побажан-
ня здоров’я, гараздів і процвітання. З 
ювілейною датою клузівчан вітали, зо-
крема, голова Тисменицької районної 
ради Роман Крутий, заступник голови 
Тисменицької РДА Степан Мандибур, 
очільники сусідніх громад: Угринова — 
Мирослав Вівчаренко, Павлівки — Іван 
Вацеба, Вовчинця — Михайло Назар, де-

путати Тисменицької районної ради клу-
зівчанка Ірина Боярська та її колега Га-
лина Бриндзей.

«Районна рада не стоїть осторонь 
проблем громад Тисменицького райо-
ну, зокрема і села Клузів, — підкреслив 
Роман Крутий. — Протягом півтора року 
на розвиток клузівської громади з ра-
йонного бюджету було виділено близько 
одного мільйона 300 тисяч гривень, а це 
і ремонт ФАПу, обладнання для нього, 
дороги, дитячий майданчик, це і допо-
мога церковній громаді та інші потреби, 
з якими звертались сільський голова та 
депутат районної ради».

«Хліб-сіль на вишитому рушнику — 
то висока ознака гостинності україн-
ського народу. Кожному, хто приходив із 
чистими помислами, підносили цю дав-
ню українську святиню» — звертаються 
до мешканців села, гостей свята ведучі 
Тарас Скринник та Аня Веркалець, ого-
лошують перших виконавців.

На сцені — знаний не тільки в Тис-
меницькому районі народний аматор-
ський жіночий ансамбль «Клузівчанка» 

(художній керівник Роман Мантуляк). 
Різноманітний репертуар ансамблю, та 
й хіба може бути інакше, адже в україн-
ській пісні було і є все — радість і горе, 
туга і кохання…

«Пісня — це дар, який Бог залишив 
для України», — продовжують ведучі, 
а на сцену піднімаються наймолодші 
учасники концерту. У виконанні дітей 
звучать як пісенні, так і віршовані ві-
тання, вони демонструють свою май-
стерність у танцювальних композиці-
ях. Бурхливі аплодисменти — то висо-
ка оцінка виступу талановитого юного 
баяніста Степана Зарицького. Власну 

поезію «Молитва за Україну» декламу-
вала Ірина Дмитраш. 

Свої вокальні композиції дарували 
публіці Юлія Сапіжак, Катерина Галько, 
Каріна Боярська та Світлана Івасишин, 
павлівчанка Христина Попадинець, лі-
кар, та, водночас, соліст Івано-Франків-
ської обласної філармонії Олександр 
Семчук, клузівський «сімейний підряд» 
Христина Родчин і Сергій Фенчук. Піс-
ню «Там за тином у садочку» заспівали 
дуетом Світлана Івасишин та Михайло 
Косьмій. Порадували односельчан гар-
ною піснею та чудовим виконанням Ми-
хайло і Роксолана Назаруки.

Пошанували своїх найближчих сусі-
дів і подарували пісенне вітання ямни-
чани — чоловічий вокальний гурт «Від-
родження», народний жіночий вокаль-
ний ансамбль «Калина» (керівник Євген 
Галька) та юні Анастасія Боднарчук і Рок-
солана Гасяк. В’язанку пісень подарува-
ло жіноче тріо «Мальви» із села Вовчи-
нець. Жартівливі пісні звучали у вико-
нанні ансамблю «Угринівська гальорка», 
прекрасні враження і від угринівського 
ансамблю «Чарівниця», іменитого на-
родного аматорського тріо бандуристок 
сім’ї Вівчаренків, фольклорного гурту с. 
Павлівка «Намисто» (художній керівник 
заслужений діяч мистецтв України Во-
лодимир Савчук).

Готуючи ювілейні урочистості клу-
зівська влада прагнула вшанувати ба-
гатьох достойних односельчан. Теплі 
слова визнання прозвучали на адресу 

Тетяни Магасевич — за активну участь 
у культурно-мистецькому житті села їй 
було вручено подяку від начальника від-
ділу культури Тисменицької райдержад-
міністрації Олександри Стефінко. 

Пошановані були під час свята і 
учасники АТО з с. Клузів: Віктор Гапчен-
ко, Юрій Мудрий, Володимир Кільчиць-
кий, Андрій Сеник, Олександр Волков, 
Леонід Тинкалюк, Ярослав Терлецький, 
Мирослав Зіняк, Андрій Глібчук. Їм були 
вручені пам’ятні подарунки від сільської 
голови Клузова Марії Іваницької. Пода-
рунком сільський голова відзначила і 
найстарішого мешканця села Теодозія 
Тауцького та його дружину Євгенію (вона 
донедавна виступала в «Клузівчанці»).

Допізна в селі лунали пісні, веселі 
жарти. Веселив публіку сміхованець із 
Івано-Франківська Ігор Чепіль.

Святковий концерт завершився 
потужним виступом гурту «Козаки» із 
Нових Кривотул, а всі, хто дочекався, 
мали змогу поласувати смачним свят-
ковим тортом (вага його була понад 35 

кілограмів). І, направду, свято в Клузові 
вдалося, тож нехай такі свята і надалі 
збагачують, прикрашають наше життя.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Дільниця сімейної медицини в Клузові 

Сільський голова Марія Іваницька 

Наймолодші учасники концертної програми 

Чоловічий вокальний гурт «Відродження» та народний жіночий вокальний ансамбль 
«Калина» з Ямниці 

Співають Каріна Боярська 
та Світлана Івасишин

Гурт «Козаки» з Нових Кривотул 
Композицію на баяні виконує 

Степан Зарицький

На сцені — народний аматорський жіночий ансамбль «Клузівчанка» 

Витвір кулінарного мистецтва — святковий 
торт для всіх учасників свята    
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Ганнусівський ювілей
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Оновлену бібліотеку освятив парох 
греко-католицької громади села, насто-
ятель церкви Різдва Пресвятої Богоро-
диці, військовий капелан отець Роман 
Залеський. На церемонії були присутніі 
начальник відділу культури РДА Олек-
сандра Стефінко, директор Тисмениць-
кої центральної бібліотечної системи 
Ірина Мельник, завідуюча бібліотекою 
Ярослава Попа, сільський голова Ігор 
Лукашевич, Василь Остапович та пра-
цівники соціальних установ Ганнусівки.

Підготовка до ювілейних заходів, 
вочевидь коштувала немалих зусиль 
їх організаторам, передовсім сільсько-
му голові Ігореві Лукашевичу. Молодий 
енергійний голова зумів залучити до під-
готовки підприємців, вихідців з села, 
депутатів і громадський актив, вдав-
ся по допомогу до районної влади, мав 
щиру підтримку друзів. І свято направ-
ду вдалося.

Урочистий концерт з нагоди 580-ї 
річниці від першої писемної згадки про 
село Ганнусівка розпочався  із Гімну 
України, який виконав хор церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці під керівництвом 
Василя Регея. Зі сцени, прикрашеної спе-
ціально виготовленими банерами та ори-
гінальною композицією з національної 
символіки, прапора села та вишиваних 
рушників, до численної публіки того дня 
звернулося чимало гостей. Привітавши 
земляків з ювілеєм села, Ігор Лукашевич 
запросив до слова голову районної ра-
ди Романа Крутого та заступника голо-
ви РДА Степана Мандибура, які, поздо-
ровляючи громаду з ювілейною датою, 
запевнили, що районна влада й надалі 

опікуватиметься нагальними проблема-
ми сіл району, допомагаючи їх жителям у 
вирішенні складних соціально-побутових 
питань. Вони провели нагородження спіль-
ними грамотами райради та РДА колишніх 

голів Ганнусівки Богдана Корпана і Марію 
Паркулаб, а також отця Романа Залеського. 

Зі словами привітань до ганнусівчан, 
які за роки служіння стали його великою 
родиною, звернувся і отець Роман. І, до ре-
чі, того дня він виступав з сільської сцени 
не лише як душпастир, а й співав в дуеті 
з донькою Соломією.

Згодом привітальні виступи продо-
вжили депутат Тисменицької районної ра-
ди ганнусівчанка Наталія Соколюк, дирек-
тор Поберезького НВК Василь Боднарчук, 
краєзнавець - літописець Василь Остапо-
вич, голова обкому профспілки працівників 
державних установ Ніна Гушпіт, помічник 

народного депутата України Михайла До-
вбенка Наталія Романенко, сільські голови 
сіл Узин Оксана Шалаута, Колодіївка Юрій 
Веркалець, Добровляни Петро Кашуба, Сі-
лець Богдан Богач , в.о. голови села Під-
лужжя Ярина Стойко, представник Єзупіль-
ської селищної ради Стефанія Бусько. На 
святкуванні були присутні депутат район-
ної ради Марія Щерб’як, директор Єзупіль-
ського НВК, також мешканець Ганнусівки 
Михайло Трушик, секретар Поберезької 
сільської ради Володимир Кабан.

Концертна програма свята була 
багатою  та барвистою. За сценарієм, 
підготовленим ентузіастами на чолі з 
директором будинку культури Іриною 
Вовк, виступи ганнусівських аматорів 
чергувалися з вокальними та хореогра-
фічними номерами гостей. Майстерно 
вели свято ведучі Оксана Бойко та Яна 
Войченко. Перед земляками виконували 
свої пісенні номери жіночий ансамбль 
«Ганнусівчанка» та чоловічий колектив, 
якими опікується Василь Регей, соліст-
ки Ангеліна Овчар, Оксана Бойко, Юлія 
Вовчук, художній керівник будинку куль-
тури Володимир Левицький, вокальне 
тріо «Водограй», віршовані рядки дарува-
ли односельчанам та гостям діти села.

Вразив глядачів своєю повноцін-
ною концертною програмою колектив 
«New Fran» Центрального Народного до-
му міста Івано-Франківськ (керівник Іри-
на Микитюк). Семеро вокалістів, серед 
яких і викладач Єзупільської ДМШ На-
талія Федорняк виконує в оригінально-
му та стильному аранжуванні українські 
народні пісні, іноземні вокальні твори 
тощо. Такий мистецький дарунок Ганну-
сівці колектив зробив завдяки вихідце-
ві з села Іванові Васильовичу Парипі. 
Показово, що за виступом свого колек-
тиву пильно спостерігала директор іва-
но-франківського закладу Галина Бай.

Виступили на ганнусівській сцені й 
сусіди: Сергій Дергай та ансамбль «Го-
рицвіт» з Узиня, художній колектив се-
ла Колодіївка, співачка Василина Фе-
дорів з Підлужжя, танцювальні колек-
тиви «Перлинка» (Єзупіль) та «Kiss Me» 
(Побережжя).

Під час святкування сільська рада 
вручила пам’ятні відзнаки найстаршим 
жителям села Миронюку Василеві Івано-
вичу, Парипі Анні Михайлівні, Вовк Ксенії 
Василівні, Савлюку Михайлові Івановичу, 
найстаршій подружній парі Анні Михай-
лівні та Михайлові Івановичу Савлюкам, 
наймолодшій парі Тетяні і Володимиру 
Вовк та передали схожу пам’ятку для 
новонародженої Яринки Бохун.

Спадали сутінки, коли на ганнусів-
ську сцену вийшла поберезька зірочка 
Роксолана Калин. Дівчина, яка невпин-
но вдосконалює виконавську майстер-
ність та осягає нові сценічні горизонти, 
подарувала сусідам велику насолоду 
своїми піснями.

Святковий концерт завершився ве-
чором відпочинку (дискотекою), який 
провів Cover band «LuckyDay» за підтрим-
ки Ганнусівської сільської ради.

Але ще до того сільський голова 
відзначив почесними грамотами близь-

ко 40 осіб та колективів: підприємців, 
колишніх голів та секретарів сільської 
ради, священнослужителів, депутатів 
районної ради, учасників АТО. Серед на-
городжених – і колектив редакції газе-
ти «Вперед».

Я дякую, всім, хто допоміг нам у 
підготовці ювілейного святкування, – 

каже Ігор Лукашевич. – Керівництву ра-
йону, депутатам Наталії Соколюк і Надії 
Стахнюк, підприємцям Ігореві Тхорику, 
Михайлові Лехану, Василеві Вовку, Окса-
ні Баб’як, Іванові Парипі, Мирославові 
Білецькому, Ользі Лейб’юк, Михайлові 
Стефанюку, Володимиру Лотоцькому, 
Романові Процику, Василеві Регею, Іго-
реві Любінцю, Василеві Матвійчуку, де-
путатам, виконавчому комітету і колек-
тиву сільської ради, директору будинку 
культури Ірині Вовк та художньому керів-
нику Володимирові Левицькому, нашій 
завбібліотекою Ярославі Остапівні, со-
ціальному працівнику Галині Рибіцькій, 
нашим господиням Лілії Вовк та Марії 
Регей, колективу «Ганнусівчанки», моло-
ді та жителям села, моїм друзям Тетяні 
Пришляк, Михайлові Сеньківу. Дякуємо 
всім задоволеним і всім не задоволе-
ним у святкуванні ювілейного дня села!

Підготував В. ЗАНИК

Ігор Лукашевич

Соломія Залеська Роксолана Калин

На сцені гурт New Fran

Юлія ВовчукВасилина Федорів

Привітання від Р. Крутого та С. Мандибура

Привітання від гостей

Ведучі О. Бойко та Я. Войченко

Чоловічий вокальний колектив

У бібліотеці: І. Мельник, І. Лукашевич, Р. Залеський, В. Остапович, Я. Попа, О. Стефінко

Ірина Вовк (справа) з учасницею тріо 
«Водограй» 
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  ПОГОДА

У понеділок, 21 серп-
ня — дощ. Тем пера тура 
вночі: +16°С, вдень: 
+18°С. Вітер північно-
західний 5 м/с.

У вівторок, 22 серпня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +13°С, денна: +21°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
3 м/с.

У середу, 23 серпня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +13°С, вдень: 
+22°С. Вітер пів нічно-
західний 2 м/с.

У четвер, 24 серпня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +12°С, денна: 
+26°С. Ві тер пів денно-
східний 1 м/с.

У п’ятницю, 25 серп-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +15°С, 
вдень: +28°С. Вітер пів-
нічно-західний 1 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
19 серпня — Спас

  Прийшов Спас — бери рукавиці 
про запас.

  Минув Спас — держи кожух про 
запас.

  До Спасівки бджола робить на па-
на, а після Спасівки на себе.

  Як у Спасівку будуть великі вітри, 
то зима буде з віхолами та лютими 
морозами.

  Якщо у Спасівку на деревах жов-
тіє листя буде рання осінь.

  Якщо на Спаса нема дощу на гар-
ну суху осінь. Дощів небагато буде.

  Якщо на Спаса йде дощ, січень 
наступного року буде сніжний, якщо 
жарко — січень морозяний.

  Якщо антонівка вродила — наступ-
ного року хліб уродить.

  Пройшов Спас — пішло літо від нас.
21 серпня

  За цим днем відповідно до пого-
ди завбачували січень.

23 серпня — Лаврентія
  На Лаврентія дивляться опівдні 

на воду: коли тиха, то й осінь буде 
тихою, а зима без завірюх.

Наостанок

Віват!
Депутати Рибненської сільради, виконком, увесь колектив 
та вся громада Рибного вітають із 60-річчям голову села

Василя Григоровича ІСАКІВА!
Щиро бажаємо Вам, шановний, молодечого запалу, енергії, бажання до вся-

кого доброго діла, Божої ласки на звершення планів, успішного керівництва риб-
ненською громадою для процвітання села, осо-
бистого щастя, сімейної злагоди, достатку, втіхи 
від рідних і близьких, завжди поруч добрих друзів 
та партнерів. І нехай Господь посилає Вам благо-
дать у доброму здоров’ї і світлому розумі дожити 
до сотого ювілею!
Щоб хотілось працювати, при нагоді — святкувати,
Щоб щастило Вам усюди і співалось на всі груди!
Серце хай життям радіє, кожен день несе надію!
Щоби люди шанували і охоти додавали,
Щоб була в сім’ї опора, завжди повною комора!
І не думайте старіти! Шістдесят — то серпень, літо!
Хай летять роки крилаті. Шістдесят — 

жнива багаті!
Повний келих піднімаєм, віват війту ми бажаєм!

В магазин побутової хімії та косметики В магазин побутової хімії та косметики 
«Плюс Маркет» (м. Тисмениця) «Плюс Маркет» (м. Тисмениця) 
на роботу потрібні продавці-консультанти. на роботу потрібні продавці-консультанти. 

Офіційне  працевлаштування, висока та своєчасна ЗП. 
Додаткова інформація за тел.:    097 142 63 29, 099 184 95 92.

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

Прийшов Спас, 
щоб радість була повною

19 серпня (6 серпня за старим стилем) відзначаємо одне з найважливіших 
християнських свят — Преображення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. У 
народі це свято має назву Яблучний Спас.

Преображення Господнє нале-
жить до дванадцяти головних свят, 
пов’язаних з подіями життя Христа і 
Пресвятої Діви Марії. Свято встанов-
лене у пам’ять преображення Ісуса Хрис-
та перед  учнями на горі, як вважається, 
Фавор, про що розповідають три єван-
гелисти — Матвій, Марко і Лука. Всі три 
синоптичних Євангелія містять дуже по-
дібні описи Преображення: незадовго до 
свого розп’яття Ісус Христос, взявши з 
Собою трьох учнів — Петра і братів За-
ведеєвих, Якова та Івана, вирушив з Ке-
сарії Філіппової в межі Галілеї. Зупинив-
шись біля гори Фавор, що підноситься 
над пагорбами Галілеї, Ісус став моли-
тися. Стомившись, апостоли заснули, а 
прокинувшись, побачили, що Ісус Хрис-
тос преобразився. Він стояв, оточений 
яскравим сяйвом: обличчя Його сяяло, 
як сонце, одяг зробився білішим від снігу 
і блищав, як світло. Поруч з Ним стояли 
два найшанованіші старозавітні проро-
ки — Мойсей та Ілля, які розмовляли 
з Господом про Його близький відхід.

Далі Євангеліє оповідає про те, що 
співрозмовників осінила біла хмара, з 
якої пролунав голос Божий: «Це — Син 
мій улюблений, його слухайте». Коли ви-
діння щезло і Христос постав у звичному 
вигляді, разом із Ним учні спустилися 
з гори. Ісус наказав нікому не розпові-
дати про те, що вони бачили, — до тих 
пір, поки Він не воскресне з мертвих.

Що стосується хронології встанов-
лення свята, то в історичній літургіці іс-
нують версії про його надзвичайно давнє 
походження: «З 900 року його святкують 
у Візантії як... Преображення Спасите-
ля». У IV столітті рівноапостольна Оле-
на, мати Костянтина Великого, звела на 
горі Фавор храм на честь Преображення 
Господнього. І якийсь час Преображен-
ня було в Святій Землі місцевим святку-
ванням. Вважається, що свято Преобра-
ження нагадує людям про необхідність 
їх — за Божим провідництвом і участю — 

духовного преображення. Церква вчить, 
що Своїм Преображенням Спаситель 
дозволив людям на власні очі побачи-
ти всю повноту того Преображення, яке 
очікує людину в Царстві Божому. Хрис-
тос готував учнів до Своєї смерті, вони 
повинні були побачити Його у славі, щоб 
не похитнутися у вірі в часі випробувань.

На Сході до початку серпня поспі-
вають злаки й виноград, які християни 
приносять у храм для благословення на 
подяку Богові за Його любов, за даруван-
ня щедрого врожаю. Частину врожаю у 
перші століття християни жертвували в 
храм для здійснення Таїнства Євхаристії 
(Святе Причастя). Стародавній звичай 
освячувати плоди походить з VIII сто-
ліття. У народній традиції Преображен-
ня називається Другим, або Яблучним 
Спасом, бо в цей день освячують яблу-
ка — найпоширеніший плід у Київській 
Русі. Спеціально до цього дня яблука 
везли цілими возами, і кожен більш-
менш заможний чоловік вважав своїм 
обов’язком роздати плоди бідним і хво-
рим. До цього дня, згідно з традицією, 
не належало їсти яблука і всі городні 
овочі, крім огірків — аж до освячення 
плодів в кінці святкової літургії.

Милосердний і преблагий Господь 
Ісус Христос прийшов у цей світ, аби до-
корінно змінити та зцілити, благослови-
ти, преобразити й освятити буквально 
всі сфери людського життя-буття. Або, 
як Він Сам про це наголосив, «Я прий-
шов для того, щоб ви мали життя, і щоб 
подостатком мали», і «щоб радість ваша 
була повною» (Ін. 10:10; 16:24). Причо-
му, Він бажає це почати робити в житті 
будь-якої людини не колись там, у да-
лекому майбутті, а практично вже тут і 
зараз. І тільки від нас, людей, цілковито 
залежить, чи ми, кожен особисто, пого-
димося та — в щиросердному покаянні 
і смиренні, благоговінні та з глибокою 
подякою — дозволимо й допоможемо 
Йому це чинити. Тобто, приймемо і, зре-

штою, матимемо цей чудовий і безцін-
ний, але ніяк не заслужений нами Божий 
дар. Чи навпаки: легковажно знехтуємо 
або навіть горделиво й свідомо, проте 

абсолютно безвідповідально, відкинемо 
його. І, зрозуміло, що з усіма тими ло-
гічними наслідками, що з цього нашого 
вільного вибору неминуче випливають.

Гора Фавор

Ябчанка від пані Стефи
(а також малинівка, суницівка, груш-
ківка і інші смачні фруктові зупки)
Для ябчанки нам потрібно взяти 

певну кількість яблук, розварити в не-
великій кількості води і перетерти через 
сито. Долити трохи води, додати трохи 
цукру (на смак) і на малий вогонь, по-
мішувати. Тим часом, поки яблука до-
ходять до кипіння — розколотити в пів 
літрі молока або шклянці доброї сме-
тани 2-3 ложки борошна. Додати троха 
цинамону і ванільний цукор.

Як закипить яблучне пюре — доли-
ти молоко \сметану\ з борошном і помі-
шуючи дати закипіти. За густиною воно 
має бути як кисіль.

У випадку з малинівкою — добре, що 
згадала ніби поки не пізно, бо ше якусь 
малину на базарі можна знайти, або по 
корчах пошукати. 2-3 шклянки малини 
— розварити в шклянці води, перетер-
ти через сито, щоб відділити песточки. 
Далі все так, як з ябчанкою.Вистудити і 
пити зимною. Або теплою. З булочкою 
з маслом і медом.

Варіанти для розварювання і пере-
міксовування, бо перетирати через сито 
не треба — нема дрібних песточок, до-
статньо зміксувати: яблука і малини; 
яблука і абрикоси або персики; яблука 
і вишні; яблука і грушки.

З інтернет-сайту «Pani Stefa»

Закритий яблучний пиріг
Потрібно: 2 склянки борошна, 7 се-

редніх яблук, очищених від шкірки і сер-
цевини, 1 склянка цукру, 1 ст. л. меленої 
кориці, чверть ч. л. меленого мускатно-
го горіха, 2/3 пачки вершкового масла, 
1 столова ложка подрібненої лимонної 
цедри, дрібка солі, крижана вода — кіль-
ка столових ложок.

У великій глибокій тарілці перемі-
шайте борошно, вершкове масло і сіль 
за допомогою ножа для рубки тіста або 
вилки. Додайте кілька ложок холодної 
води і добре вимішайте тісто (так, щоб 

воно не прилипало до країв миски). 
Яблука наріжте скибочками, посипте 
цукром, борошном (2 столових ложки 
борошна), лимонною цедрою, корицею 
і мускатним горіхом. Тісто розділіть на 
дві частини, першу частину розкачайте і 
викладіть на дно форми для запікання. 
Зверху викладіть яблука і трохи верш-
кового масла (2 столові ложки). Потім 
викладіть другий шар тіста і зробіть у 
ньому кілька прорізів, щоб виходила па-
ра. Запікайте пиріг в духовці приблизно 
50 хвилин або до готовності.

Книдлі зі сливками
Потрібно: 200 г слив; 250 мл моло-

ка; 20 г свіжих дріжджів; приблизно 4 
склянки пшеничного борошна; 1 яйце; 
4 ст. л. вершкового масла; 2 ст. л. цу-
кру; 1/2 ч. л. солі.

Для поливки: 150 г вершкового мас-
ла; 4 ст. л. цукру; 1 ч. л. кориці; 3 ст. л. 
волоських горіхів або пісочного печива.

Нагріти молоко до температури ті-
ла. Розпустити у молоці дріжджі. Яйце 
збити з цукром та сіллю і докласти до 
молока. Поступово додаючи просіяне 
борошно, замісити м’яке тісто. В кінці 
вмішати розтоплене та вистигле верш-
кове масло. Помістити тісто у змащену 
вершковим маслом миску, накрити руш-
ничком та поставити у тепле місце на 1 
годину. Далі розділити тісто на шматочки 
масою 30-35 г, які розтачати в палянич-
ку. Сливи вимити, висушити. Надрізати 
сливи з однієї сторони та вийняти кіс-
точки. Якщо сливи несолодкі, то на міс-
це кісточки можна покласти 1/2 чайної 
ложки цукру. Кожну сливу загорнути у 
паляничку з тіста і добре защепити краї, 
сформувавши кулю. У великому баняку 
закип’ятити воду з невеликою кількістю 
солі. Викладати книдлі у киплячу воду і 
варити з обох боків на малому вогні під 
кришкою 7-8 хвилин. Гарячі книдлі по-
лити розтопленим вершковим маслом, 
посипати корицею та цукром, розкри-
шеним печивом чи посіченими волось-
кими горіхами.


