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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+13°С, вдень: +18°С. 

Вітер північно-західний 5 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +14°С, вдень: +21°С. Вітер за-
хідний 5 м/с.
У п’ятницю — без опадів. Нічна тем-
пература: +11°С, денна: +27°С. Вітер 
південо-західний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 8 стор.

Для кожного українця 24-те серпня — це 
знаменна дата, адже вона подарувала україн-
ському народу право мати свою незалежну і 
прекрасну державу та почала нову золоту сто-
рінку в історії відродження нашої країни.

Нехай День Незалежності України прине-
се вам відчуття гордості за нашу країну, нехай 
під звуки Державного гімну ви відчуєте свою 
причетність до творення майбутнього Украї-
ни та в молитві попросите миру і єдності для 
Українського народу.

Гуртуймося, будьмо патріотами, й це зро-
бить нас сильнішими та духовно багатшими. 
Міцного здоров’я вам, щастя, талану та впевненості у завтрашньому дні!

З Днем Незалежності України! Слава Україні! Героям Слава!

Народний депутат України, 
Голова Івано-Франківської  обласної організації «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 

Володимир ШКВАРИЛЮК

Шановні жителі району!
Щиро вітаємо вас 

із Днем Державного Прапора України!
Державний прапор – це святиня, гордість і дух нації, символ свободи, відро-

дження, перемоги і слави України. 
У ході знакових подій нашої історії стяг завжди був оберегом та натхненням. 

За час незалежності він додавав сили й твердості учасникам акцій протесту під 
час Революції гідності. За роки проведення антитерористичної операції національ-
на святиня гартує й зміцнює бойовий і моральний дух українських військових.

23 серпня по усій країні міста, селища та села будуть одягнені у державні пра-
пори, які багатством сонячно-небесних кольорів прикрасять вулиці, державні уста-
нови, підприємства, організації, домівки людей.

Цього дня о 9.00 годині в усіх містах нашої держави проходитиме церемонія 
підняття Державного Прапора України. Ця урочиста подія відбудеться й у Тис-
мениці. Тож запрошуємо мешканців та гостей міста взяти участь у цьому заході.

З нагоди свята бажаємо миру і злагоди на усій території країни й кожній укра-
їнській родині. Нехай наш прапор буде надійним захистом у всіх справах задля 
прослави, розвитку та процвітання України!

Дорогі краяни!
Сердечно здоровлю вас з найвеличнішим 

державним святом  – 
Днем Незалежності України 

Наша незалежність плекалася і виборювалася кращими синами і дочка-
ми України упродовж століть. Боротьба за нашу свободу – це почасти трагічні, 
водночас і славетні сторінки історії,  які народили для прийдешніх поколінь 
сотні національних героїв. Саме завдяки їм і тисячам, мільйонам  наших пра-
дідів ми сьогодні маємо самостійну Українську державу, яка є гідним партне-
ром кращих європейських демократій.

Важливо нагадати, що у нинішньому часі Україна робить значимі кроки на 
шляху до Європейського Союзу, де панують  закон і цивілізовані взаємовід-
носини. Ми чітко усвідомлюємо, що нам ще багато треба зробити для свого 
розвитку. А насамперед треба досягнути миру та стабільності, а також єднан-
ня всіх демократичних сил, щоб Україна розвивалася як справді цивілізова-
на, економічно, культурно й духовно розвинена держава. Впевнений, що наші 
спільні зусилля вже скоро дадуть гідний результат. 

З нагоди Дня Незалежності України бажаю кожному міцного здоров’я, непереборної жаги до життя, миру і 
стабільності.  Плідно працюймо заради наших родин і заради нашої рідної України! 

Щиро ваш – Михайло ДОВБЕНКО, народний депутат України 

Із 26-м 
Днем незалежності 
вас, дорогі читачі!
Так, не раз нам хочеться з певною 

іронією та смутком зауважити: ну і до 
чого ми дожилися на 26-му році неза-
лежності? Та все ж це велике свято, яке 
українцям доводилося багато разів і до-
сі доводиться утверджувати. Бо наша 
незалежність і далі комусь стоїть упо-
перек горла. Що ж, це підстава пиша-
тися нею ще більше.

Наша редакція сердечно бажає 
вам, шановні краяни, наші читачі, щоб 
ми позбулися остаточно комплексу мен-
шовартості і щиро, без лукавства гово-
рили кожному, а найперше — самі собі: 
я українець, я громадянин незалежної 
держави — і це прекрасно! Нехай моїй 
країні ще далеко до того ідеалу, який 
ми собі виплекали в душі в час Май-
дану (втім, до ідеалу завжди далеко, і 
не лише Україні — про що ми вже здо-
гадуємося). Але поступ вперед таки є. 
Ким в очах світу ми були 26 років тому? 
Територією радянської імперії? Хто від-
різняв українця від росіянина, хто нас 
ідентифікував як окрему націю? Одини-
ці. Будьмо справедливими — за останні 
роки ситуація змінилася кардинально. 
Так, світ знає: Україна — велика, само-
стійна, незалежна і перспективна країна. 
І ця країна, очевидно, багато в чому не 
гірша за інші цивілізовані держави. Це 
доводять наші хлопці на фронті, це до-
вели українці на Майдані. Нам справді 
ще треба навчитися почуватися повно-
цінними, цивілізованими, людьми гід-
ності, високого культурного рівня. Нам 
треба виплекати добре, яке ми вже здо-
були, і викорінити — найперше кожен в 
собі — зле і нице. Але це праця довга. 
Тож нехай з Божою поміччю Україна ру-
хається до кращого! Бажаємо кожному 
з вас віри в це, впевненості, оптимізму!

Святкового вам настрою! Успіхів 
вам, щастя, здоров’я в нашій незалеж-
ній Україні!

Редакція газети   Голова районної  державної адміністрації Іван СЕМАНЮК               Голова районної ради   Роман КРУТИЙ

Шановні краяни! 
Щиро вітаємо вас із Днем Незалежності України – 

національним святом українського народу – 
нашим українським Великоднем!

24 серпня 1991 року. Цей благословенний день увінчав тисячолітню боротьбу 
українців за свободу і право бути господарем на своїй землі. 

Протягом останніх років ми по-новому відкриваємо для себе неоціненність 
скарбу жити у вільній і суверенній країні. І сьогодні маємо можливість відзначати 
святий день для кожного українця на мирній території завдяки сучасним героям, 
які захищають східний кордон держави від окупанта. Тож хай Бог допоможе нам 
вистояти у боротьбі за територіальну цілісність країни, а наші мужні воїни повер-
таються додому живими і здоровими.

Нехай це величне свято згуртує нас, дарує надію, додає життєвої насна-
ги, сили та міцності духу у справі розбудови процвітаючої, сильної європей-
ської України!

Слава Україні! 
Героям слава!

Втратити свободу може лише той, хто не вмів її захищати.
Вольтер
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29 жовтня – вибори 
в Ямницькій ОТГ

18 серпня Центральна виборча комісія прийняла Постанову № 164 «Про пер-
ші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територі-
альних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 
2017 року». Цією постановою призначено перші вибори у 198 новостворених 
об’єднаних територіальних громадах в усіх 24 областях України, зокрема в 
Ямницькій ОТГ Тисменицького району та ще семи нових об’єднаних грома-
дах Івано-Франківської області. Нижче подаємо текст Постанови ЦВК з де-
якими скороченнями.
До Центральної виборчої комісії ра-

зом із супровідними листами надійшли 
звернення обласних державних адміні-
страцій з доданими до них документа-
ми щодо прийняття Комісією рішення 
про призначення перших виборів депу-
татів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і від-
повідних сільських, селищних, міських 
голів у зв’язку з утворенням у зазначе-
них областях об’єднаних територіаль-
них громад.

Розглянувши вказані звернення, 
Центральна виборча комісія встано-
вила їх відповідність вимогам Консти-
туції України та законів України, а також 
Порядку призначення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських 
рад об’єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, місь-
ких голів, затвердженого постановою 

Комісії від 12 лютого 2016 року № 32 
(із змінами) (далі – Порядок)…

…Пунктом 1 Порядку передбачено, 
що за зверненнями, які відповідають 
вимогам Конституції України, законів 
України, Порядку, Комісія за наявності 
відповідних бюджетних асигнувань для 
організації підготовки та проведення 
місцевих виборів призначає перші міс-
цеві вибори не пізніше ніж за сімдесят 
днів до дня таких виборів двічі на рік 
– на останню неділю квітня та останню 
неділю жовтня.

Виборчий процес перших місцевих 
виборів розпочинається за 50 днів до 
дня виборів (частина п’ята статті 15 За-
кону)…

…Враховуючи викладене, відпо-
відно до частин восьмої, дев’ятої 
статті 7, пункту 1 частини тринадця-
тої статті 8 Закону України «Про до-

бровільне об’єднання територіаль-
них громад», частини сьомої статті 
14, частин п’ятої – восьмої статті 15, 
пунктів 1, 11, 8 частини першої статті 
24 Закону України «Про місцеві вибо-
ри», Порядку призначення перших ви-
борів депутатів сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, се-
лищних, міських голів, затвердженого 
постановою Центральної виборчої ко-
місії від 12 лютого 2016 року № 32 (із 
змінами), керуючись статтями 11-13, 
пунктами 1, 2, 13 статті 17, пунктами 
1, 2, 9 статті 21 Закону України «Про 
Центральну виборчу комісію», Цен-
тральна виборча комісія постановляє:

1. Призначити на неділю, 29 жовтня 
2017 року, перші вибори депутатів сіль-
ських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів за 
переліками згідно з додатками 1-24.

2. Оголосити з 9 вересня 2017 ро-
ку початок виборчого процесу перших 
виборів депутатів сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сільських, селищ-
них, міських голів, призначених пунктом 
1 цієї постанови.

3. Цю постанову надіслати облас-
ним державним адміністраціям для ви-
користання в роботі та передачі відпо-
відним територіальним виборчим комісі-
ям, а також оприлюднити на офіційному 
веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Найменування об’єднаної
територіальної громади

Богородчанський район
1. Дзвиняцька сільська 
об’єднана територіальна 
громада

Косівський район
2. Рожнівська сільська 
об’єднана територіальна 
громада

Надвірнянський район
3 .  Перер і слянська 
с ільська  об ’єднана 
територіальна громада

4. Ланчинська селищна 
об’єднана територіальна 
громада

Снятинський район
5. Заболотівська селищна 
об’єднана територіальна 
громада

Тисменицький район
Ямницька  с ільська 
об’єднана територіальна 
громада

Рожнятівський 
та Калуський райони
Б р о ш н і в - О с а д с ь к а 
селищна  об ’єднана 
територіальна громада

Найменування  місцевих  рад 
територіальних громад, що увійшли 
до складу об’єднаної територіальної 
громади

Дзвиняцька сільська рада (село 
Дзвиняч), Космацька сільська рада 
(село Космач), Міжгірська сільська рада 
(село Міжгір’я), Росільнянська сільська 
рада (село Росільна)

Рожнівська сільська рада (село 
Рожнів), Кобаківська сільська рада 
(село Кобаки), Хімчинська сільська 
рада (село Хімчин)

Переріслянська сільська рада
(село Перерісль), Волосівська сільська 
рада (село Волосів), Гаврилівська 
сільська рада (село Гаврилівка), 
Фитьківська сільська рада (село 
Фитьків)
Ланчинська селищна рада
(смт. Ланчин), Добротівська сільська 
рада (село Добротів)

Заболотівська селищна рада (смт. 
Заболотів), Ганьківська сільська 
рада (села Ганьківці ,  Вишнівка), 
Іллінецька  сільська  рада  (село 
Іллінці) ,  Олешківська  сільська 
рада  (села  Олешків ,  Любківці) , 
Рудниківська сільська рада (село 
Рудники), Троїцька сільська рада 
(село  Тро їця ) ,  Тростянецька 
сільська рада (село Тростянець), 
Шевченківська сільська рада (села 
Шевченкове , Зібранівка , Рожневі 
Поля)

Ямницька сільська рада
(село Ямниця), Павлівська сільська 
рада (село Павлівка), Сілецька сільська 
рада (село Сілець), Тязівська сільська 
рада (село Тязів)

Рожнятівський район:
Брошнів-Осадська селищна рада (смт. 
Брошнів-Осада), Креховицька сільська 
рада (село Креховичі); Калуський район:
Кадобнянська сільська рада
(село Кадобна)

Найменування сільської, селищної, 
міської ради об’єднаної територіальної 
громади, що обиратиметься на перших 
виборах депутатів місцевої ради

Дзвиняцька сільська рада 
Богородчанського району
Івано-Франківської області

Рожнівська 
сільська рада Косівського району 

Івано-Франківської області

Переріслянська сільська рада 
Надвірнянського району 

Івано-Франківської області

Ланчинська селищна рада 
Надвірнянського району 

Івано-Франківської області

Заболотівська селищна рада 
Снятинського району 

Івано-Франківської області

Ямницька сільська рада 
Тисменицького району 

Івано-Франківської області

Брошнів-Осадська селищна рада 
Рожнятівського району 

Івано-Франківської області

Найменування посади сільського, 
селищного, міського голови, що 
обиратиметься на перших виборах 
сільського, селищного, міського 
голови

Дзвиняцький сільський голова 
Богородчанського району 
Івано-Франківської області

Рожнівський сільський голова 
Косівського району Івано-

Франківської області

Переріслянський сільський 
голова 

Надвірнянського району 
Івано-Франківської області

Ланчинський селищний голова 
Надвірнянського району 

Івано-Франківської області

Заболотівський селищний 
голова Снятинського району 
Івано-Франківської області

Ямницький сільський голова 
Тисменицького району 

Івано-Франківської області

Брошнів-Осадський селищний 
голова Рожнятівського району 
Івано-Франківської області

Перелік об’єднаних територіальних громад, утворених 
у межах Івано-Франківської області, у яких призначаються 

перші місцеві вибори 29 жовтня 2017 року
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ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ  
ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ 
СУМІЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

26 років юності. 
Як Україна продовжує 

розбудовувати 
свою Незалежність

Чверть століття тому українці пережили розпад СРСР і почали будувати влас-
ну державу. Попри руйнацію імперії, боротьба за незалежність нашої країни 
не закінчилась у 1991 році, вона неодноразово спалахувала – і триває досі. 
Російська агресія змусила Україну відчайдушно захищати свій суверенітет. 
Боротьба за незалежність триває на лінії зіткнення з ворогом, на диплома-
тичному фронті, у кабінетах реформаторів та у домівках звичайних грома-
дян. Спробуймо подивитися на українську незалежність крізь призму змін, 
які ще відбуваються.

Професійна армія 
24 серпня Україна відзначатиме 

26 річницю з дня проголошення неза-
лежності. У цей день в Києві відбудеть-
ся урочистий парад, участь у якому ві-
зьмуть українські військові, воїни АТО і 
військовослужбовці країн НАТО. Міцне 
військо, яке крокуватиме Хрещатиком, 
є яскравим уособленням змін, які здій-
снила наша держава за роки незалеж-
ності. В умовах війни Україна змогла 
переозброїти армію, посилити контрак-
тну складову, збільшивши грошове за-
безпечення військовослужбовців. Для 
порівняння, у 1997 році сума, що виді-
лялася на армію з державного бюдже-
ту, складала 791,5 мільйона доларів, у 
2017-му ця цифра сягнула 2,5 мільяр-
да доларів. З початку війни Державний 
концерн «Укроборонпром» забезпечив 
українську армію близько 16 тисячами 
одиниць озброєння. За три роки кіль-
кість військовослужбовців досягла 250 
тисяч осіб, а рівень довіри до Збройних 
сил демонструє найвищі показники за 
часи незалежності – 55,9%, за даними 
опитування Центру Разумкова.

Європейський вибір
Історія євроінтеграційного шляху 

України бере початок у 1994 році з Уго-
ди про партнерство та співробітництво 
з ЄС. Протягом наступних років відно-
сини Україна - ЄС проходили різні етапи 
зближення та віддалення, відбувались 
спільні саміти, затверджувалися страте-
гії інтеграції. Про лібералізацію візового 
режиму між Україною та Європейським 
Союзом почали говорити від початку 
президентства Віктора Ющенка. Зі свого 
боку Україна скасувала візи для грома-
дян ЄС з 1 вересня 2005 року.

Польський депутат Міхал Боні влуч-
но зазначив, що безвізовий режим для 
України – це не подарунок, а результат 
боротьби. І справді, Революція Гідності 
стала переламним моментом в історії 
держави. Сформувалися активне гро-
мадянське суспільство та політична на-
ція, яка раз і назавжди визначила свій 
європейський шлях. У травні 2017 року 
Євросоюз лібералізував візовий режим. 
Українці отримали можливість вільно 
подорожувати у 30 країн Європи, вклю-
чаючи 26 країн ЄС та ще чотири, які не 
є членами Спільноти, але входять до 
Шенгенської зони.

«Саме Євромайдан, Революція 
Гідності і світлої пам’яті Небесна со-
тня безповоротно визначили європей-
ський вектор України. Ми рухаємося в 
правильному напрямку і до правиль-
них цілей. Та шлях до європейських зі-
рок, як і будь-який інший, пролягає крізь 
терни», – впевнений Президент України 
Петро Порошенко. 

Декомунізація 
Звісно, шлях до Європи не був би 

можливим без відмови від радянського 
минулого. На 24-му році незалежності 
Україна нарешті скинула тягар імпер-
ського минулого і провела масштабну 
декомунізацію. З 2014 року червонопра-
порна символіка й ідеологія забороне-
ні законом. Пам’ятники комуністичним 
вождям демонтовано, а вулиці отримали 
назви на честь національних героїв. У 
результаті перейменування населених 
пунктів відновлено понад 300 історич-
них назв, із них близько 70 належать 
до культурної спадщини корінних на-
родів та національних громад України 

– кримських татар, болгар, греків, єв-
реїв. За даними Українського інститу-
ту національної пам’яті, демонтовано 
понад 1300 пам’ятників Леніну.

«Ми довгий час жили в країні, імена 
на мапі якої давали чужинці. Ми жили, як 
в гостях. І щойно тепер починаємо повер-
татися додому. Це означає, що українці 
знаходять в собі силу заявити про себе 
як про господарів цієї землі», – зазначає 
голова Інституту Володимир В’ятрович. 

Енергонезалежність 
За останні кілька років Україна 

не лише ментально та історично розі-
рвала стосунки з Росією, окремим до-
сягненням стала енергонезалежність. 
З листопада 2015 року наша держава 
відмовилась від прямих поставок газу 
з Російської Федерації, закуповуючи 
реверсний газ у Європі, зокрема, в 
Угорщині, Польщі та Словаччині. На-
разі Україна використовує власний, 
імпортований, а також накопичений 
у підземних сховищах газ. Таким чи-
ном, наша країна вже понад 600 днів 
не залежить від російського «блакит-
ного палива», яке було інструментом 
маніпуляцій з боку Кремля. 

«Українська влада за останні кіль-
ка років, по суті, знищила енергетичну 
зброю Москви, яка використовувала газ 
в цій якості», – зауважує екс-посол США 
в Україні Джеффрі Пайетт.

Експерти зазначають, що енергоне-
залежність України – це не лише еко-
номічна необхідність, насамперед, це 
фактор національної безпеки. І попри 
відмову від російського газу, станов-
лення енергетичної незалежності три-
ває. За словами голови правління «Укр-
газвидобування» Олега Прохоренка, до 
2020 року Україна збільшить видобуток 
газу та зменшить його споживання, що 
дозволить взагалі не імпортувати «бла-
китне паливо».

Децентралізація 
До 2015 року адміністративна кар-

та України віддзеркалювала радян-
ський устрій, тобто була подрібнена на 
клаптики з тисячами дрібних  міських, 
сільських і селищних рад, які не мали 
ані достатніх коштів, ані повноважень. 
Як свідчить європейський досвід, міс-
цеві проблеми можуть ефективно ви-
рішуватись тільки на місцевому рівні. 
Тож заради спроможності українських 
громад була розпочата реформа де-
централізації. За три роки в Україні 
створено 413 об’єднаних територіаль-
них громад, які отримали фінансову 
незалежність. Надходження власних 
ресурсів до громад за січень-липень 
2017 року склали 4,7 млрд грн. Зараз 
за рахунок місцевих бюджетів у селах 
і містечках освітлюють вулиці, про-
кладають централізоване водопоста-
чання, відновлюють школи, садочки, 
будують дороги.  Вперше за часи не-
залежності українські громади не за-
лежать цілком від централізованого 
рішення Києва.

Озираючись на 26 років назад, 
можна сказати, Україна відбулася як 
незалежна держава. Подолавши пе-
реламні моменти історії, наша краї-
на продовжує проводити реформи і 
входить в новий відповідальний етап 
державної зрілості.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю
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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:

ГЕРМАК  Мар’яну Василівну, 
27.08.1989 р. н., в. о. директора Ям-
ницької дитячої музичної школи;

КОСТЕНКО Віолету Василівну, 
29.08.1975 р. н., директора Єзупіль-
ської дитячої музичної школи;

КУЦЬКУ Люсьєну Михайлівну, 
29.08.1985 р. н., головного спеціа-

ліста управління економіки райдерж-
адміністрації;

СЕНЮКА Михайла Григоровича, 
31.08.1956 р. н., голову правління ВАТ 
«Поберезький завод пресових агре-
гатів».

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!

Поз доровляємо!
Фахівець із соціальної роботи 

Тисменицького районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді
Мар’яна Василівна ЦЮЦЬМАЦЬ

святкує 26 серпня свій День народження. 
Колектив Тисменицького РЦСССМ сердечно 

вітає її з цим святом і бажає моря квітів і гарних 
вражень, добрих друзів та люблячих рідних, со-

нячної погоди на серці, вірної удачі у кожній справі, щастя, достатку, міцного 
здоров’я! Хай довга щаслива життєва дорога буде встелена добром та радістю, 
і ніколи смутком чи розчаруваннями.

Агрохолдинг «Мрія» завершив 
збір ранніх зернових

Агрохолдинг «Мрія» минулого тижня 
завершив першу хвилю збиральної кам-
панії – 2017, зібравши 240 тис. тонн ранніх 
зернових культур із загальної площі 57,2 
тис. га. Найбільшу частку традиційно для 
«Мрії» займає озима пшениця, валовий 
збір якої склав 176,4 тис. тонн із площі 
35,3 тис. га. Також завершено збирання 
озимих ячменю, ріпаку та жита, ярих рі-
паку, ячменю і пшениці, гороху. Під час 
літніх жнив «Мрія» задіяла одночасно 
508 одиниць своєї та найманої техніки: 
120 комбайнів і 388 одиниць вантажно-
го автотранспорту.

Зокрема, у Тисменицькому районі 
«Мрія» зібрала врожай озимого ріпаку з 
площі 1 381 га. Перші проміжні підсумки 
збиральної кампанії підбив операційний 
директор «Мрія Агрохолдинг» Андрій Гри-
горов: «Збиральна пройшла в планово-

му режимі, відповідно до агрономічних 
термінів. У цьому році ми робили ставку 
на оптимальну собівартість, а не на мак-
симальну врожайність, і результатом за-
лишилися задоволені. Наприклад, вро-
жайність по ярому ячменю перевищила 
планову на 26%, по озимому ріпаку — на 

17%. Паралельно готуємо ґрунт під осін-
ню посівну, яка вже стартувала з посіву 
озимого ріпаку, на черзі — озима пшени-
ця. До активної фази осінніх польових 
робіт ми плануємо суттєво покрити де-
фіцит у техніці й будемо рухатися в бік 
інтенсифікації технології та підвищення 
врожайності».

Збір врожаю на полях Агрохолдингу 
«Мрія» триває. Йде підготовка до зби-
рання кукурудзи, цукрового буряку, сої 
та соняшнику.

Ірина ПИСКУР

Алкоголізм
Лікар-нарколог Київського цен-

тру «Відродження» дев’ятого верес-
ня буде проводити в м. Івано-Фран-
ківську лікування унікальним мето-
дом алкоголізму, паління, ожиріння 
та залежності від ігрових автоматів. 
Учасникам АТО знижка 50 %, інвалі-
дам — безкоштовно. 

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

До уваги споживачів електроенергії 
Тисменицького району!

З 1 вересня 2017 року обслуговування всіх споживачів  електро-
енергії Лисецького РЕМ буде проводитись в м. Івано-Франківськ за 
адресою: вул. Грушевського, 17 у «Центрі обслуговування клієнтів».
Графік роботи: понеділок-п’ятниця — з 8:00 до 18:00; cубота – з 9:00 до 13:00; 

вихідний: неділя.

У ФІЛІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ НЕ БУДЕ!
Адміністрація АТ «Прикарпаттяобленерго»

Корисний дарунок 
клузівчанам

13 серпня мешканці Клузова, як ми вже писали, феєрично відзначили 560-річ-
ний ювілей села. До цієї дати було приурочене відкриття дільниці Ямницької 
лікарської амбулаторії, оновлено фасад адміністративного будинку. А безпосе-
редньо на свято багато клузівчан мали приємність прибути по свіжовстеленій 
гладкій дорозі. Нове асфальтне покриття вулиці Івасюка – це такий дарунок до 
ювілею мешканцям села від народного депутата України Михайла Довбенка.

За сприяння депутата на капіталь-
ний ремонт цієї вулиці з бюджету було 
заздалегідь виділено 710 тисяч гривень. 
Кошти надійшли виконавцям, але  га-
рячої літньої пори облавтодор, виявля-
ється, настільки завантажений, що не 
міг гарантувати виконання робіт до дня 
села. І тут уже допомогли авторитет М. 
Довбенка, наполегливість його поміч-
ника Наталії Романенко та розуміння 
ситуації й готовність піти назустріч з 
боку керівника Служби автомобільних 
доріг в Івано-Франківській області Ва-
силя Буджака. Буквально напередодні 

святкування, 11 серпня, дорожники за-
вершили роботи в Клузові. Фото, яке В. 
Буджак виклав на своїй сторінці у фейс-
буку, зафіксувало робочий момент. На 
передньому плані – сільський голова 
Клузова Марія Іваницька та помічник 
народного депутата М. Довбенка На-
талія Романенко.

Від імені громади села М. Іваницька 
висловлює щиру вдячність Михайлові 
Довбенку за турботливу увагу до про-
блем сільської громади.

В. ЗАНИК

ШАНОВНА ГРОМАДО 
ТИСМЕНИЧЧИНИ!

Щиро вітаємо вас з визначними дер-
жавними святами – Днем Державного 
Прапора та 26-ю річницею Незалежнос-
ті України! 

Отримання нашою державою незалежності не було подарунком долі. Це 
висока цінність, яку здобували, а нині захищають найкращі сини українського 
народу. Проголошення Незалежності України законодавчо закріпило вікові де-
мократичні прагнення нашого  народу до національного відродження, духовної 
свободи та культурного піднесення. 

Тож бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, взаєморо-
зуміння, злагоди та процвітання. Нехай ваші серця наповнюються гордістю за 
вільну, незалежну та єдинуУкраїну.

Слава Україні! Героям слава!

Фракція партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»» 
у Тисменицькій районній раді

Тренди 26-го року незалежності
Майже непомітно минув рік відтоді, як Україна відзначила чвертьстолітній ювілей 
своєї Незалежності. Незалежній Україні вже 26. Існує певна умовність усіляких 
річниць, ювілеїв – вони зручні для свого роду обліку, тоді як вагомі події рідко 
співпадають з якимись уже зафіксованими датами. Але День незалежності – то 
привід озирнутися на рік, що минув та вирізнити факти і явища, якими цей рік 
може бути пам’ятний. Отож, не відтворюючи хроніку подій, спробуємо визна-
чити, чим може бути пам’ятний 26 рік незалежності для Тисменицького району.

Півстолітній ювілей
У грудні минулого року відбулося 

урочисте відзначення 50-річчя утворен-
ня Тисменицького (до 11 березня 1982 р. – 
Івано-Франківського) району, до якого на 
той момент входило 49 населених пунк-
тів, об’єднаних у 25 сільських та дві се-
лищні ради (Лисецька і Тисменицька). На 
сьогоднішній день у районі з населенням 
понад 82 тисячі жителів нараховується 48 
сіл, два селища та місто Тисмениця, діють 
наразі 44 місцеві ради. Попри повалення 
комуністичного режиму та зміни, що від-
бувалися в адміністративному поділі до 
середини 1990-х років, за великим рахун-
ком, уся соціальна інфраструктура була 
зорієнтована на функціонування в дію-
чих адміністративних межах. Упродовж 
останніх років відбувалися малопомітні 
для загалу зміни в системі управління та 
функціонування структур, уповноважених 
державою (до прикладу, утворення між-
райвідділів силових, фіскальних органів, 
пенсійного фонду, місцевої прокуратури, 
реорганізація певних структур тощо). Ре-
форма децентралізації, якщо влада вия-
виться спроможною її провести, в кінцево-
му підсумку може привести до ліквідації, 
чи якогось іншого за формою зникнення 
Тисменицького району, і якогось наступ-
ного ювілею вже не буде. Відтак, торішня 
дата може бути важливою в історичному 
контексті.

У лютому цього року минуло й 50 років 
від заснування районної газети «Вперед».

Рік достатку
У цьому визначенні – як констатація, 

так і іронія одночасно. Реально, за попе-
редні 25 років незалежності не було та-
кого періоду, щоб у районному бюджеті 
були мільйони гривень на ремонти, будів-
ництво, придбання, розвиток громад. Як 
інформувала Тисменицька районна рада, 
у 2016 році на потреби громад з районної 
скарбниці було виділено майже 25,18 млн 
грн (майже один мільйон американських 
доларів!). При прийнятті у грудні минулого 

року бюджету на 2017 рік було визначено 
профіцит (тобто, перевищення доходів над 
видатками на рівні 21,5 млн грн). По факту 
за підсумками першого півріччя 2017-го ра-
йонний бюджет по доходах перевиконано 
на 13,5 мільйона гривень. Такі ресурси да-
ли змогу в порівняно короткому проміжку 
часу спрямувати кошти на ремонти, благо-
устрій, навіть нове будівництво, а також 
ремонт місцевих доріг та вулиць. По суті, 
в кожному населеному пункті можна зна-
йти тому ілюстрацію.

Звідки взялися такі можливості, 
якщо економічного зростання в Укра-
їні майже немає? Наївно було би гада-
ти, що фінансисти так погано рахують, 
що занижують показники. Фінансисти 
рахують не согірше, але є два моменти, 
які треба брати до уваги. По-перше, при 
тому, що головні фінансові потоки таки 
регулюються урядом, нинішня влада по-
збулася досвіду «папєрєдніків», коли всі 
ресурси скеровувалися в Макєєвку з 
Єнакієвим, а Західна Україна отримува-
ла нуль. По-друге, це видиме багатство 
ґрунтується на нищівно низьких доходах 
більшості населення, особливо пенсіо-
нерів. П’ять років тому, маючи на будові 
п’ять тисяч гривень, українець вагався, 
чи варто їхати на заробітки за кордон. 
Нині на такі гроші годі знайти робітника.

Але є ще третій фактор, який має на-
зву ПАТ «Івано-Франківськцемент». Завдя-
ки головному платнику податків до район-
ної скарбниці Тисменицький район чується 
в силі. Та чи довго так триватиме?

Ямницька «ластівка» 
збирається у вирій

Одна з останніх доконаних по-
дій 2017 року – утворення Ямницької 
об’єднаної територіальної громади, де 29 
жовтня пройдуть перші вибори. Бюджет 
цієї ОТГ, прогнозується, складатиме 50 
мільйонів гривень, з яких 40 мільйонів 
надходитиме від податків з доходів фі-
зичних осіб, а основним платником буде 
ПАТ «Івано-Франківськцемент». Району, 

походу, стане не солодко. Втім, до 1992 
року цементно-шиферний комбінат по-
датки в Тисменицю не платив…

Утворення Ямницької ОТГ бачиться 
зрозумілим і логічним: об’єднаються дві 
відносно бідні, одна не бідна й одна багата 
громади, й ОТГ спокійно дасть собі раду. 
Наразі з іншими не склалося. Серед них 
потенційно сильною виглядає лише мож-
лива ОТГ з центром у Лисці. Перспективи 
інших об’єднань, схвалених на рівні Каб-
міну, доволі примарні.

Ах, дороги!
Таким у нашому контексті бачиться су-

часний ремейк занудної російської пісні про 
дороги, на яких пилюка з туманом. Трошки 
більше року тому, 25 травня 2016 року, було 
розпочато капітальний ремонт дороги Стрий 
– Мамалиґа на 114 кілометрі біля Чернієва. 
Це відбувалося в присутності народного де-
путата України Михайла Довбенка. А 26 серп-
ня у центрі Марківців пан Довбенко провів 
брифінг з нагоди завершення ремонту ділян-
ки. Зауважимо, що вечірньої лютневої пори 
на тому ж місці припорошену снігом доро-
гу оглядав Президент України, оголосивши 
наступного дня в Івано-Франківську про ре-
монт доріг як один зі стратегічних напрямків.

Нарікати на стан доріг ще маємо гай-
гай (любителям могулу на асфальті може-
мо порекомендувати дорогу до села Терно-
виця). Але маємо й очевидний факт: на 26 
році незалежності в Тисменицькому районі 
відремонтували найбільше наразі доріг. 
Фінансування відбувалося і з районного 
бюджету (цього року на рівні 2,5 млн грн).

Безперечно, впродовж року відбуло-
ся чимало важливих для кожної громади 
та громади Тисменицького району подій. 
Це відкриття соціальних закладів та ви-
робничих об’єктів, освячення храмів та 
пам’ятних місць, ювілеї сіл, численні мис-
тецькі та спортивні заходи. Це й такі не-
тривіальні оказії як участь павлівського 
вертепу «Вифлеємська зоря» в фестивалі 
«Вертеп Фест» у Харкові, звитяги нашого 
паралімпійця Василя Петруніва та віден-
ський вальс, який він танцював з першою 
леді України на Мальтійському приятель-
ському балі.

Були піднесення, були моменти неви-
травного смутку. Життя вирувало різними 
барвами; життя триває.

Володимир ЗАНИК
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Привітання Юлії Тимошенко з Днем Незалежності
Україна відзначає 26-ту річницю відновлення свого державно-

го буття. Попри всі складні та драматичні обставини, на тлі яких ми 
зустрічаємо цей знаменний день, уже із  впевненістю і оптимізмом 
можна стверджувати: Україна відбулася!

Відбулася, передусім, як народ і суспільство. Ми маємо всі під-
стави пишатися належністю до героїчної української нації, яка вже 
понад чверть сторіччя впевнено долає перепони на шляху повер-
нення до європейської родини. 

Перед нами  давно вже не стоїть питання: «Чи бути Україні?» 
Воно лежить в іншій площині: «Якою саме їй бути?»  Карколомне 
прискорення руху соціального часу вимагає практично від кожної 
людини, спільноти чи держави максимальної мобілізації для ство-
рення власного майбутнього у неймовірно динамічному, небезпеч-
ному, але чудовому і щодень новому світі.  

Ціною величезних жертв у важкій боротьбі Україна виборола і 
сьогодні виборює собі право на гідне майбутнє.  

Його ми бачимо, передусім, у доброзичливому і відповідально-
му співіснуванні з усіма цивілізованими народами Європи та світу.

Війна Росії проти України, анексія та окупація росіянами Криму 
та частини територій Донецької і Луганської областей є відчайдуш-
ною, підлою і жорстокою спробою залишити нашу країну в імпер-
ському минулому, зупинити її демократичний розвиток.

Четвертий рік війни патріоти України своєю звитягою повсякчас 
демонструють готовність вмирати за свою країну. Це і є найперекон-
ливішим свідченням того, що українське суспільство має величез-
ний запас міцності та потужно прагне стати зрештою рівноправною 
частиною багатоманітної сучасної цивілізації. 

Дуже важливо, щоб наступна влада в Україні була гідною цього 
прогресивного суспільства.  

Україна – наша неповторна і прекрасна країна — неодмінно ма-
тиме добру і щасливу долю. І ми всі разом здійснимо мрію україн-
ців про щасливе майбутнє. Задля кожного з нас, задля наших дітей 
і онуків, задля пам’яті тих, хто віддав життя за Україну. 

Щиро вітаю усіх нас з Днем Незалежності!
Слава Україні! Героям слава!

З повагою — Юлія ТИМОШЕНКО

Шановні краяни !
Від Тисменицької районної організації Народного Руху України 

та від себе особисто вітаю вас з нагоди 26-ї річниці Дня Незалеж-
ності України!

Мільйони українських патріотів впродовж сторіч поклали на 
вівтар свободи найцінніше — своє життя, щоб врешті сучасне по-
коління вибороло Незалежність нашої Держави. Нам судилося ста-
ти учасниками творення новітньої української держави. Це велика 
честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною 
й прийдешніми поколіннями. 

Саме від кожного з нас залежить, якою бути нашій державі. 
Молімося до Всевишнього, просячи миру та перемоги для держа-
ви, збереження найціннішого —  життя і здоров’я героям, які захи-
щають Незалежність України. Разом здобули Незалежність України, 
разом її захистимо!

Сердечно бажаю вам здоров’я міцного, щасливої долі, добра, 
тепла й процвітання та Божого благословення вам, вашим родинам 
й нашій рідній Україні! 

Слава Україні! Героям слава!

Ярослав ЄФІМЧУК, голова Тисменицької районної організації НРУ, 
депутат  районної  ради

Шановні тисменичани, 
військовослужбовці, учасники АТО, патріоти!

 Щиро вітаю вас із Днем Незалежності України!
Сьогодні надзвичайно важкий період для нас – наш народ ге-

роїчно відстоює право на Незалежність, бореться за європейське 
майбутнє та свободу.

День Незалежності за останні роки став для нас, українців, не 
просто святом. Нікого з нас не оминули події, присвячені боротьбі за 
захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої 
Батьківщини. Тільки зараз усі ми усвідомили ціну, яку доводиться 
віддавати за нашу свободу. Сьогодні українська армія  — нова, не та, 
яка була ще три роки тому. Щодня проводиться робота над реформу-
ванням війська, над створенням сильної армії. Чисельність військо-
вослужбовців за контрактом в Збройних Силах постійно збільшуєть-
ся, адже служба в армії на сьогодні знову стала перспективною в 
плані кар’єрного зростання,  грошового та соціального забезпечен-
ням. Основна мета – створити армію на контрактній основі, що на-
близить військові стандарти до європейських. 

Тож у цей день хочу привітати вас, шановні тисменичани, вій-
ськовослужбовці та резервісти, волонтери та воїни-атовці, та по-
бажати миру і злагоди нашій країні, добробуту та здоров’я вам та 
вашим сім’ям.

Нехай наші діти живуть у мирній незалежній Україні.

Військовий комісарТисменицького районного військового 
комісаріату підполковник Олександр ДІДЕНКО

Дорогі жителі с. Майдан, с. Нова Гута, 
військового містечка Ценжів!

Вітаю вас із великим святом — Днем Незалежності України. 24 
серпня 1991 року — дата, яка навічно записана золотими літерами 
на скрижалях нашої історії. Ми гордимося нашою незалежною дер-
жавою і разом з тим болісно переживаємо ті негаразди, які ще нас 
супроводжують. Попри все віримо, що спільними зусиллями скорі-
ше доб’ємося змін на краще, перетворимо Україну в квітучу держа-
ву. Любім Україну!

Вітаю вас зі святом нашої волі! Нехай в цей урочистий день по-
всюди панує світлий настрій, міцне почуття гордості за свою країну. 
Зичу вам від усієї душі міцного здоров’я, щедрої долі, сил та наснаги 
у всіх справах, миру і благополуччя!

Сільський голова Марія ЗЕЛІНСЬКА

Шановні односельчани!
Від щирого серця вітаю вас із великим святом — Днем Неза-

лежності України!
Цей день, коли наш народ здобув право бути самим собою, спо-

нукає до осягнення власної сутності, робить ще сильнішими почуття 
гордості за свою країну, її велику історію та духовні подвиги, за ва-
гомий внесок українців до скарбниці світової культури.

Цей славний день — свято кожного патріота. Але не тільки свя-
то. Це й роздуми, зважування помилок, це намітки тих доріг, якими 
підемо завтра в подальшій розбудові держави. Звісно, ми усвідом-
люємо, що не вдалося повністю розв’язати усі нагальні проблеми, 
але Україна є, зоря її незгасна і довіку буде сяяти в сузір’ї держав і 
народів вольних колі. Хай це велике всенародне свято додає нам 
віри і наснаги. Бажаю вам, шановні односельчани, міцного здоров’я, 
щастя, злагоди і миру, сімейного благополуччя та всіляких гараздів.

Сільський голова Колодіївки Юрій ВЕРКАЛЕЦЬ

Шановні мешканці Радчі!
Прийміть мої щирі вітання з нагоди славної дати в новітній істо-

рії України — 26-ї річниці Незалежності! Віковічна мрія українського 
народу бути незалежним стала дійсністю. Україна вже 26 років торує 
свій шлях, утверджуючи себе у світовому товаристві. За Україну, в 
якій би людина могла жити гідно, віддали життя кращі її сини і до-
чки. День Незалежності України — це торжество правди та історич-
ної справедливості. Нехай це велике свято додає нам творчих сил 
і натхнення в усіх справах в ім’я процвітання України. Дорогі одно-
сельчани, прийміть найщиріші побажання здоров’я, міцності духу, 
твердості переконань, доброти і щирості у відносинах.

Сільський голова Василь ВАЦЕБА

Шановна громадо села Рошнів!
З нагоди великого свята Української Державності прийміть най-

щиріші вітання. 24 серпня 1991 року проголошено Акт незалежнос-
ті України. На календарі знаменних дат нашої України з’явилося ще 
одне велике свято. Здійснилося те, про що мріяли, за що боролися 
багато поколінь українців. Україно, ти є! Нехай синьо-жовтий прапор 
та червона калина завжди будуть у наших серцях. Працюймо для 
рідної України, злагоди всім нам, бажаю вам і вашим сім’ям добра, 
здоров’я на многії літа!

Сільський голова Богдан БІДОЧКА

Дорогі мешканці села Довге!
Щиросердечно вітаю вас із всенародним святом — Днем Неза-

лежності України! Це не просто день народження держави. Це свя-
то пам’яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і бо-
ролися за державність, а також день, у який варто думати про день 
завтрашній. Минувшина має вселяти в нас мудрість, а майбутнє по-
винне виховувати в нас відповідальність за прийняття рішень, адже 
Україна — наша земля і господарями у ній є ми. З вірою в серці та 
світлими помислами працюймо з натхненням для рідної України за-
для утвердження її серед заможних, демократичних світових держав.

Бажаю вам добра і радості, здоров’я на всі літа, хай Господь Бог 
благословляє, сил додає на творення добра. Нехай ласка Божа вас 
тримає сьогодні, завтра і ціле життя.

Сільський голова Роман ЧЕРВАК
Дорога громадо села Рибне!

Щиросердечно вітаю вас із всенародним святом — Днем Не-
залежності України. 24 серпня 1991 року, як вінець багатовікових 
державотворчих пошуків українців, на політичній карті світу поста-
ла незалежна Українська держава. Хай це велике свято додає нам 
віри у те, що житимемо у заможній та квітучій Україні. Мусимо зро-
зуміти, щоб так сталось, треба докласти ще багато праці. Працюймо 
разом для рідної України, хай поруч з вами завжди будуть друзі та 
однодумці. Доброго вам здоров’я, щастя, добробуту, наснаги, миру 
і родинного затишку, нових добрих справ задля щасливого майбут-
нього нашої України!

Сільський голова Василь ІСАКІВ

Дорогі мешканці Підлужжя!
Відзначаємо 26-у річницю Незалежності України. Для кожного 

з нас це велике свято. Ми є незалежною, вільною нацією, ми пиша-
ємось своєю країною, бажаємо їй добра, прагнемо її процвітання. 
Віддаємо шану і схиляємо голови перед тими, хто загинув за волю 
рідної вітчизни, за її майбутнє.

З нагоди великого свята Української Державності прийміть най-
щиріші вітання. Нехай завжди буде чистим українське небо, щедрою 
— українська нива, нехай лунає наша мелодійна українська мова, 
звучить веселий сміх наших дітей. Бажаємо вам міцного здоров’я 
і благополуччя, здійснення всіх заповітних мрій. Добра, достатку, 
успіхів і нових звершень на благо нашої країни.

В. о. сільського голови Підлужжя Ярина СТОЙКО, депутатський 
корпус та виконавчий комітет Підлузької сільської ради

Шановні мешканці селища Лисець!
Від щирого серця вітаю вас із великим святом — Днем Незалеж-

ності України. Послідовно і мужньо крізь віки йшов до цієї славної події 
український народ. Незалежність і свобода як для окремої людини, так 
і для усього народу — це ще й велика відповідальність, яку не можна 
перекласти на чужі плечі. Ще чимало негараздів, шлях, який проходи-
мо, нелегкий. Але ми віримо у твердий поступ українського духу. Бажаю, 
щоб ваша праця на благо рідної Батьківщини завжди була плідною та 
натхненною і дарувала вам лише радість та задоволення. Хай міцною і 
заможною стане наша Україна, хай благословить нас у цьому Господь Бог!

Бажаю вам міцного здоров’я, гарного настрою, радості, щастя, 
віри у щасливе майбутнє України!

Селищний голова Віктор ДУБНИЦЬКИЙ

Дорога громадо села Клузів!
Щиросердечно вітаю вас з Днем Незалежності України!
Століттями точилась боротьба — кривава і безкровна — за цей 

день. Наш народ ціною величезних духовних і фізичних сил, ціною 
життів найкращих синів і дочок виборював священне право бути 
господарем на своїй землі, самому вирішувати свою долю. І ось 
24 серпня 1991 року сповнилася віковічна мрія українців — Україна 
стала незалежною, самостійною державою.

Будьмо щасливі від того, що ми є поколінням, яке пережило не-
забутню мить народження держави, яке має можливість вписувати 
свої рядки у літопис її утвердження! Бачимо, не все дається легко, 
але мусимо кожен, в міру своїх сил, підставляти плече, щоб збуду-
вати економічно і політично сильну незалежну державу.

Зичу вам усім щастя і здоров’я, сил і наснаги у побудові вільної 
і заможної Української держави.

Зі святом, рідна Україно!

Сільський голова Марія ІВАНИЦЬКА

Дорога Старолисецька громадо!
Щиро вітаю вас з Днем Незалежності — святом національного 

єднання всіх українців. 26 років тому з великою надією та вірою ми 
стали на шлях створення та розбудови власної незалежної держави.

Хоч нелегкі судились путі, —
Прагну я поріднити в житті
Власну долю і долю Вкраїни, — 

ці слова поета Ярослава Дорошенка підкреслюють і те, що шлях до 
справді незалежної, справді квітучої України є нелегкий, і те, що на 
нашу долю випала дуже важка і відповідальна робота наповнення 
реальним  змістом та відстоювання незалежності нашої держави. Тож 
будемо готовими гідно цю роботу виконувати. Хочу побажати вам у 
цей святковий день щастя, здоров’я і добробуту, звершення всіх ва-
ших задумів і планів. Добрими справами ми неодноразово доводили, 
що ми — згуртована, одностайна громада. Будьмо такими і надалі. 

Тож ще раз щиро вітаю зі святом. Доброго здоров’я на многії 
літа, людського щастя!

Сільський голова Старого Лисця Анатолій ЛУЩАК

Дорогі узинчани!
Нашій державі 26 років! 24 серпня 1991 року Верховна рада 

України своїм історичним Актом проголосила державну незалеж-
ність України. Торуючи свій новітній шлях з пам’ятного, історично-
го 24 серпня 1991 року до дня сьогоднішнього, ми пройшли через 
труднощі, через дві революції — Помаранчеву і Революцію Гідності. 

Так, ми сьогодні долаємо труднощі. Дехто із скептиків може 
задати запитання: чи можна оптимістично дивитися далі? На це за-
питання можна відповісти словами прикарпатського поета Романа 
Юзви: «Моя Вкраїно! Земле яснозора! Тебе свобода радісно віта. Дже-
рела б’ють натхненно і прозоро, їх не замулять грози і літа…» Тож ві-
ри нам — у себе, у власні сили, у те, що ми вийдемо з усіх труднощів.

Міцного здоров’я і добра вам і вашим родинам на многії літа, 
щасливої долі та благополуччя на рідній землі, віри і впевненості у 
дні прийдешньому.

Зі святом!

Сільський голова Оксана ШАЛАУТА 

Вітаємо з Днем Вітаємо з Днем 
Нез алежності України!Нез алежності України!



23 серпня
2017 року № 34 5Зі святом!

Дорогі односельчани, мешканці Ганнусівки!
Прийміть щирі вітання з Днем Незалежності України!
Твердою упевненою ходою ми і наші попередники йшли до цьо-

го знаменного свята. На вівтар нашої Незалежності, нашої Держави 
лягли мільйони життів кращих синів і дочок України, світла пам’ять 
про яких навіки вписана золотими літерами в історію. Нехай над на-
шою землею ніколи не згасне сонце волі і свободи, а в наших душах 
не перестають господарювати мир і злагода. Міцного вам здоров’я, 
великого щастя, успіхів у праці та достатку, примноження добрих 
справ задля розбудови і зміцнення Української Держави.

Сільський голова Ігор ЛУКАШЕВИЧ, депутатський корпус 
та виконавчий комітет Ганнусівської сільської ради

Дорогі милуванчани!
Прийміть щирі вітання з Днем Незалежності України.
Століттями наш народ виборював священне право бути госпо-

дарем на своїй землі, самому вирішувати свою долю. Нам випала 
можливість здійснювати заповітну мрію багатьох поколінь — тво-
рити країну миру й достатку, любові й злагоди.

Ми подолаємо усі негаразди, зможемо зробити все залежне від 
нас задля України, а отже, і для самих себе. Любімо Україну! Хай ця 
любов дає нам натхнення творити світлі справи. З святом нашої волі!

Міцного здоров’я вам, щастя, миру і добра!

Сільський голова Милування Марія ТАТАРИН

Шановні односельчани!
Угринівська сільська рада вітає вас із 26-ою річницею неза-

лежності України. 
Це не просто День народження держави. Це свято пам’яті про 

покоління наших предків, що творили націю і боролися за свою дер-
жаву. Україна — рідна земля, — зі своїх живодайних глибин давала 
їм силу вистояти в борні й зламати пута.

Нехай свято нашої державності наповнить серця гордістю за 
нашу державу, додасть віри в те, що мир і злагода в суспільстві, на-
ші спільні зусилля і наполеглива праця завжди будуть запорукою 
її процвітання. 

Вірю, що, консолідувавши зусилля, ми зробимо ще багато до-
брих справ і для розквіту нашого славного села Угринів. Від усієї душі 
бажаю вам міцного здоров’я, довгих років життя та благополуччя. 

Сільський голова Мирослав ВІВЧАРЕНКО

Шановна черніївська громадо!
Від щирого серця вітаю кожного представника нашої багато-

тисячної громади з великим святом — Днем Незалежності України!

26 років — це вже вік зрілості. Це значить, що вільній, незалеж-
ній, демократичній Україні зросло нове покоління людей, а сама 
Україна сталася, ствердилася і відбулася.

Напевне, кожен з нас знає, що запорукою успіху в будь-якій справі 
є впевненість у собі. Хай цей святковий день  додає нам впевненос-
ті і віри у те, що разом здолаємо будь-які перешкоди, а невирішені 
завдання будуть подолані.

Зі святом вас, дорогі односельчани! Міцного здоров’я вам, сі-
мейного благополуччя, добра і злагоди!

Сільський голова Богдан ГРЕЙДА 

Дорогі односельчани!
Щиросердечно вітаю вас з нагоди великого державного свя-

та — 26-ї річниці Незалежності України. Нехай це свято ознаменує 
утвердження в серці кожного з нас вічних чеснот — злагоди, взаємо-
розуміння та єдності, що стане запорукою щасливого майбутнього 
кожної родини, громади, нашої держави.

Нехай святковий день принесе вам світле почуття радості від усві-
домлення власної причетності до спільної справи — розбудови дер-
жави, нехай любов до України поповнює сонячну енергію вашої душі.

Ще раз вітаю вас з великим всенародним святом, щиро зичу вам 
міцного здоров’я, родинного тепла, всіляких гараздів.

Сільський голова Сільця Богдан БОГАЧ

Шановні мешканці Нових Кривотул та Терновиці!
Вітаю вас із найбільшим державним святом — Днем Незалеж-

ності України. 
24 серпня 1991 року назавжди залишиться для українців віко-

помною датою, знаменним днем, коли здійснилася сокровенна мрія 
багатьох поколінь патріотів і почалася нова історична ера — незалеж-
ної суверенної України. Акт проголошення незалежності, прийнятий 
Верховною Радою цього дня двадцять шість років тому, безповорот-
но визначив подальшу долю не лише держави, а й кожного з нас.

Розмірковуючи про зміни в Україні за 26 років, можна говори-
ти і про перемоги, і про поразки, і про змарновані шанси… Але ми 
— українці, і перешкоди нас тільки гартують. Ми мужніємо у непро-
стий час. З вірою в Україну, з пошаною до героїв йдемо в майбутнє. 
Святкуючи разом з вами, бажаю міцного здоров’я, радості, щастя, 
віри у щасливе майбутнє України!

Сільський голова Михайло МАНТУЛЯК

Дорога громадо Старих Кривотул та Красилівки!
Прийміть щирі вітання з Днем Незалежності України. Для кож-

ного українця це знаменна дата, адже вона подарувала українському 
народові право мати свою незалежну і прекрасну державу та почала 
нову золоту сторінку в історії її відродження.

Ми пройшли нелегкий шлях, не обійшлося без помилок. Але, як 
кажуть, не помиляється той, хто нічого не робить. З любов’ю до Укра-
їни подолаємо усі труднощі, тому що ми сильні. Нехай цей святковий 
день принесе вам відчуття гордості за нашу країну, зичу всім вам на-
тхнення, оптимізму. Нехай любов до рідної землі надихає вас на нові 
звершення, міцного здоров’я, щастя, успіхів у всіх ваших справах.

Сільський голова Володимир НАЗАРУК

Дорогі мешканці села Добровляни!
24 серпня наша рідна Україна святкує День народження — 26 

років державної незалежності. Цей день став початком нового ета-
пу історії нашої держави, а народ український став господарем своєї 
землі, своєї долі, свого майбутнього.

Нехай же над нашою землею ніколи не гасне сонце волі і свобо-
ди. Бажаю вам і вашим сім’ям міцного здоров’я, щастя, хай і надалі 
наші робочі будні протікають у злагоді й мирі. Добра вам і достат-
ку, нехай величне державне свято надихає нас на нові звершення, 
додає сил і наснаги у досягненні великої мети — міцної і заможної 
України. Зі святом!

Сільський голова Петро КАШУБА

Дорогі односельчани!
 Щиро вітаю вас із найбільшим національним святом україн-

ського народу — Днем Незалежності України! 26 незалежних років! 
З історичного нині 24 серпня 1991 року Україна торує свій новітній 
шлях. Святою справою для кожного патріота є збереження і процві-
тання України. Тож, з гарячим серцем, холодним розумом та чистою 
совістю будуймо наше майбутнє!

Нехай свято незалежності принесе у ваш дім щастя і добро, по-
розуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров’я, успіхів 
у всіх починаннях!

Сільський голова Хом’яківки Тетяна ГРЕТЧУК

Дорогі мешканці села Посіч!
З нагоди великого національного свята нашої державності — 

Дня Незалежності України — прийміть сердечні вітання. 
Минуло вже 26 років, відколи здійснилася споконвічна мрія 

українців — бути господарями на своїй багатій, щедрій українській 
землі. Будьмо гідні пам’яті тих, хто боровся за незалежність, будьмо 
гордими за свою країну і вірмо, що всі негаразди й труднощі будуть 
подолані спільною працею, силою розуму й рук.

Бажаю вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, добра і 
злагоди. Хай світлі почуття патріотизму та любові до України окри-
лять вас на нові звершення в ім’я нашої незалежної держави.

Сільський голова Галина ВИТВИЦЬКА

Шановні односельчани!
Сердечно вітаю вас зі святом омріяної державності та свободи 

— 26-ю річницею Незалежності України!
 Ця визначна дата навіки увійшла в історію нашої держави золо-

тою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого 
народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення 
до національного відродження і духовної свободи.

У цей знаменний день бажаю вам міцного здоров’я, щастя, миру, 
добробуту, родинного тепла і затишку, впевненого погляду у майбут-
нє та успіхів у всіх добрих справах і починаннях.

Сільський голова Стриганців Андрій МАКСИМІВ

Дорогі мешканці сіл Марківці та Одаї!
Щиросердечно вітаю вас із Днем Незалежності України!
З кожним роком розбудови і розвитку нашої держави погли-

блюється усвідомлення цієї події і дати — 24 серпня 1991 року — і 
значення її для всієї країни, для кожного з нас, її громадян. І це за-
кономірно: великі події осягаються з плином часу.

Нині вже ніхто не сумнівається в тому, що український народ 
у змозі поліпшити життя в своєму домі, бути в ньому господарем.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, а наша 
спільна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.

Зі святом Вас!
Здоров’я вам, достатку й гараздів на рідній землі!

Сільський голова Іван БУРТИК

Свято музики, пісні і танцю
По-справжньому святковим видався недільний день 13 серпня в селі Старі 
Кривотули. В переповненій залі сільського будинку культури зібралися і до-
рослі, і діти, щоб разом з аматорами сцени поринути в чарівний світ музи-
ки, пісні і танцю.

Святковий концерт, присвячений 
26-й річниці Незалежності України, роз-
почали флешмобом. Наймолодших та 
учасників середньої вікової групи, тан-
цювального гуртка під керівництвом На-
дії Назарук (разом близько  50 дітей) 
об’єднала в танцювальній композиції 
пісня Тіни Кароль «Україна — це ти». У 
нових різнокольорових спідничках та 

яскравих вишиванках, з сяючими усміх-
неними обличчями, діти справили на 
присутніх захоплююче враження.

Веселими, жартівливими піснями 
учасники аматорських колективів сіль-
ського будинку культури доповнювали 
життєрадісну атмосферу свята.

Дівчата зі старшої танцювальної 
групи  відтворили на сцені фрагмент во-

кально-хореографічної композиції «Ой 
на Івана, тай на Купала». Північноаме-
риканським танцем «Кантрі» танцюрис-
ти зірвали хвилю схвальних вигуків та 
аплодисментів глядачів. 

Зачарували своїм співом односель-
чан та гостей жіночий і чоловічий во-
кальні ансамблі та квартет.

Народний аматорський ансамбль 
пісні й танцю «Барви Прикарпаття» під 
керівництвом Петра Заника та Ярослава 
Лесюка порадував присутніх вокально-
хореографічною композицією «В Криво-
тулах на забаві», що була кульмінацією 
концертної програми.

Після виступу кривотульських 
аматорів зі сцени ще довго лунала 
заворожуюча музика оркестру на-
родних інструментів ім. Олега Ка-
мінського Тисменицького народного 
дому під керівництвом Володимира 
Шотурми. Чарівні мелодії та звуки 
цимбал і інших інструментів до сліз 
зворушили гостю свята з Канади Лю-
бов Боровську, колишню солістку 
ансамблю пісні й танцю. Вона після 
завершення концерту разом із сіль-
ським головою Володимиром Наза-
руком, директором будинку культу-
ри Михайлом Гавадзиним та голо-
вою осередку  «Просвіти» Василем 

Гавадзиним щиро подякували му-
зикантам, співакам, танцюристам, 
організаторам та всім присутнім за 
чудове дійство.

Є надія, що свято музики, пісні і тан-
цю під назвою «В Кривотулах на забаві» 

стане щорічним, традиційним. Тільки б 
мир і спокій панували в наших домівках, 
в Україні і в цілому світі.

Михайло ГАВАДЗИН, 
директор будинку культури   
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Віват!
Асоціація сільських і селищних рад 

Тисменицького району 
щиро вітає колегу, голову с. Рибне

Василя Григоровича ІСАКІВА
із 60-річчям!

Шановний Василю Григоровичу, Ваш досвід 
керування громадою, успішна праця на благо рід-
ного села викликають велику повагу. Нехай вона 
буде стимулом у житті та роботі. З нагоди Вашого 
ювілею сердечно бажаємо невичерпного натхнен-
ня і завзяття у подальшій праці для процвітання 
Рибного, енергії й оптимізму, прекрасних задумів 
та їх успішного втілення в дійсність, великого осо-
бистого щастя, родинного затишку. Нехай не бракує в житті ні душевного те-
пла, ні матеріальних благ, Господь повсякчас допомагає й береже, дарує міцне 
здоров’я і довголіття!

60 — не привід для печалі,
60 — це зрілість золота.
Хай до ста, а може, навіть далі
Йдуть, не озираючись, літа.
Хоч було в житті тривог багато,

Та не будем згадувать сумне,

Бо горить в душі іще багаття,
Ще вогонь горить — це головне.
Горизонт нехай не вкриють хмари,
І хода пружиниться міцна.
Ми за Вас сьогодні, ювіляре,
Келих піднімаємо сповна!

  ПОГОДА

У суботу, 26 серп-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +16°С, 
вдень: +30°С. Вітер пів-
денно-західний 2 м/с.

У неділю, 27 серпня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +19°С, денна: 
+27°С. Вітер пів нічно-
за хід ний 2 м/с.

У понеділок, 28 серп-
ня — дощ. Температу-
ра вночі: +17°С, вдень: 
+29°С. Вітер пів денно-
східний 3 м/с.

У вівторок, 29 серп-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +19°С, ден-
на: +20°С. Ві тер пів-
нічно-західний 4 м/с.

У середу, 30 серпня — 
дощ. Тем пература вно-
чі: +16°С, вдень: +23°С. 
Вітер північно-західний 
2 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Після сухого й спекотного літа на-
ступний рік буде врожайним.

  Багато горіхів — голодний рік.
27 серпня — Тодося, Михея

  Якщо 27 серпня день був вітря-
ним — на вітряну осінь, якщо буде 
буря — вересень дощовий.

28 серпня — Успіння, перша 
Пречиста

  Початок молодого бабиного літа.
  Якщо погода молодого бабино-

го літа (з 28 серпня по 11 вересня) 
гарна, то старе бабине літо (13-21 
вересня) буде негожим.

  Як на Пречисту йде дощ, то осінь 
буде погана, дощова, сльотлива і хо-
лодна. І навпаки: як не буде дощу, то 
тепла, сухувата, без болота.

29 серпня — третій Спас, горі-
ховий

  Якщо журавель відлетить до тре-
тього Спаса, то на Покрову буде мо-
розно.

  Починається відліт ластівок.
  Післяуспіння прийшло — сонце на 

осінь пішло.

Наостанок

З ювілеєм!
24 серпня славний ювілей  у дорогої  донечки, коханої дружини,  

найкращої  у світі мами, люблячої і турботливої бабусі 
Розалії Іванівни ТИМЧУК

із с. Пшеничники.
Рідну, дорогу матусю вітаємо зі святом. Матусю кохана, з Днем народжен-

ня тебе! Сьогодні твій день, коли навколо квіти і компліменти, найтепліші слова 
вітань, багато посмішок і щирого щастя. Так нехай же в цей день, коли святкує 
вся наша  Україна, збудуться найзаповітніші мрії, найпотаємніші бажання, нехай 
кожен твій новий день буде чудовий, прекрасний і неповторний, хай тебе оточу-
ють найдорожчі твоєму серцю люди. Бажаємо залишатися такою ж красивою, 
молодою, веселою, активною. В цей дивовижний, сонячний день хочемо  поба-
жати міцного здоров’я на багато років, молодості і краси. Нехай твої чарівні очі 
випромінюють щастя, а твій шлях завжди буде усипаний запашними квітами, 
Ангел-охоронець завжди тебе супроводжує. Дякуємо  за турботу, ніжність, лю-
бов і ласку! З твоїм Днем народження, наша дорогоцінна!

Ти найкраща в світі, ми тебе дуже любимо. 
Усміхається сонце ласкаве,
Буйним колосом квітне земля,
У нас сьогодні свято –
День народження мама стріча.
У цей день, наша рідна матусю,
Хочемо бачити радість твою,
Хочемо душу тобі ми віддати,
Як віддала ти нам свою.
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі матусю, що життя дарували,
Спасибі матусю, що ви нас навчали.
Спасибі рідненька за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа.

З повагою — мама Михайлина, чоловік Василь, дочка Наталія, зять Василь, 
онуки Софійка та Андріанка, дочка Марійка, зять Ігор та онучка Валерійка

Митрополит у Павлівці 
закликав 

до переображення
Рівно 105 років тому в селі Павлівка, що поруч з Івано-Франківськом, було 
закладено наріжний камінь під будівництво храму Преображення Господньо-
го. Тому 19 серпня громада святині відзначала цю знаменну подію. Привітати 
вірян з їхнім торжеством завітав Архієпископ і Митрополит Івано-Франків-
ський Кир Володимир Війтишин.

Святкова програма була багатою 
на спів: співав хор, прославляли Гос-
пода молодь і діти. Божественну Літур-
гію очолив Митрополит Володимир у 
співслужінні з адміністратором парафії 
о. Володимиром Заліським та іншими 
священнослужителями.

Спеціально до урочистої дати па-
рафіяни доклали максимум зусиль і 
спільно з місцевою владою відновили 
ззовні та зсередини свою святиню. Та-
кож був придбаний новий престіл, тому 
урочисті богослужіння розпочались з 
його освячення.

Вітаючи присутню громаду в пропо-
віді, Предстоятель Івано-Франківської 
Архієпархії розповідав про таїнство 
празника Преображення Господнього. 
Зокрема, митрополит наголосив на то-
му, що культ свята не полягає в освя-
ченні наших першоплодів, але в пере-
міні нашого серця, нашого мислення, 
нашої свідомості. «Своїм торжествен-
ним Переображенням наш Спаситель як 
від апостолів, так і від нас домагається 
нашого переображення та віри в його 
Божество», — акцентував проповідник.

За словами архієрея, християни 
зобов’язані здійснити цю переміну для 
того, щоби йти у світ та нести світло, не-
сти Христа, нести переміну в суспіль-
ство, переміни у відносини з родиною, 
у сім’ю, у відносини з нашими ближніми.

Після спільної молитви митропо-
лит Володимир відзначив вітальними 
грамотами жертводавців, меценатів та 

усіх, хто посприяв відновленню храму 
в с. Павлівка. Відтак, усі соборно по-
молилися за мир в Україні гімн «Боже 
великий, єдиний», а опісля на церков-
ному подвір’ї владика освятив першо-
плоди присутнім вірним.

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ

27 серпня село Узин святкує своє 625-річчя 
від часу першої писемної згадки.

Запрошуємо усіх на урочистості та концерт, 
що розпочнуться о 16 годині 

на площі біля Будинку культури. 
Наш мальовничий куточок Прикарпаття радо зустріне гостей!

Узин запрошує 
на свято!


