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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+13°С, вдень: +25°С. 

Вітер південно-східний 2 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +14°С, вдень: +24°С. Вітер пів-
нічно-західний 2 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+16°С, денна: +21°С. Вітер північно-
західний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.
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У День знань

Шлю доброго ранку тобі, Україно,
І світлого ранку, і мирного дня.
Йде в школу сьогодні вкраїнська дитина,
Збирається знову учнівська рідня.

Йдуть розумом, серцем цей світ осягати
На стежці науки і творчих змагань.
Тож хочеться щастя їм всім побажати
В їх день незабутній, святковий 

День знань.

Всі діти твої, Україно, мов квіти,
Майбутнє народу, який з предвіків
Утвердив знаннями себе в цьому світі,
Піснями і мовою гідних батьків.

Дай нову їм школу як мудра держава,
Щоб нас не залишив позаду прогрес.
І будуть вони — твоя сила і слава,
У вік незрівнянних науки чудес.

Щоб виросли мудрі, здорові та здібні,
Ти будь їм як мама й любов’ю зрости.
Лиш були б тобі вони вдома потрібні,
Та праці шукати не йшли у світи.

І лиш би вони у тривозі не жили
Й ніколи не знали страшної війни,
Щоб в рідній землі не рясніли могили,
В яких — ворогами убиті сини.

Шлю світлого ранку тобі, Україно,
Господнього захисту й мирних надій
Тобі, українська чарівна дитино.
А ворог хай згине у злобі своїй.

Михайло МЕЛЬНИК, 
учитель, с. Чорнолізці

Історія змушена повторюватися, тому що її ніхто не слухає.
Лоуренс Пітер

Феєричне державне свято 

Упродовж двох днів, 23 і 24 серпня, 
в Тисмениці з якимись незначними пере-
рвами відбувалися заходи з відзначення 
Дня Державного Прапора України та Дня 
Незалежності України. Цього року до іс-
торичного календаря району додалася 
ще одна вагома дата – 15 років з часу 
підписання партнерської угоди між Тис-

меницьким районом та ґміною Стшельце 
Опольскє Республіки Польща. Урочис-
тості з цього приводу в польському міс-
ті відбулися на початку червня, під час 

традиційних Днів землі Стрілецької, а в 
Тисмениці вони продовжилися на наше 
державне свято. Вийшло так, що цього 
року на відзначення Дня Незалежності 
до Тисмениці прибуло одразу три офі-
ційні делегації: ґміни Стшельце Ополь-
скє на чолі з віце-бурмістром Юзефом 
Кампою та головою ради міста Ґабріе-

лою Пузік; з міста Рацібож, яке має без-
посередні партнерські стосунки з міс-
том Тисмениця, на чолі з президентом 
Рацібожа Мірославом Лєнком; з міста 

Бандера американського штату Техас, з 
яким також підписана партнерська уго-
да. Місто Бандера в Тисмениці представ-
ляли амбасадор (власне, повноважний 
представник) Еленора Дугош Ґудлі та її 
асистент Джоан Алісу Маларчук. Відтак, 
у програму святкування увійшли ще кіль-
ка заходів, пов’язаних з 15-річчям під-
писання Партнерської угоди.

А розпочалися святкові заходи 20 
серпня «Кушнірськими перегонами» –
змаганнями з бігу на 10-кілометрову дис-
танцію, які були започатковані торік з 

ініціативи стаєра, викладача Івано-Фран-
ківського коледжу фізичного виховання 
Василя Кабана з нагоди 25-річчя Неза-
лежності. Організаторами цього спор-
тивного заходу виступили Тисмениць-
ка районна рада, Тисменицька районна 
державна адміністрація, Федерація лег-
кої атлетики Івано-Франківської облас-
ті, Тисменицька міська рада. Головним 
суддею змагань був президент федера-
ції легкої атлетики Івано-Франківської 
області Віталій Матешко.

 Закінчення на 3 стор.



2 1 вересня
2017 року № 35 Насамперед

Уродженка 
Терновиці 
очолила 
Світову 

федерацію 
лемків

25 серпня на шостому Конгресі Сві-
тової Федерації Українських Лем-
ківських об’єднань (СФУЛО) голо-
вою цієї організації обрано Яросла-
ву Іванівну Галик (Хомин).

Ярослава Галик народилася шос-
того серпня 1953 року в с. Тернови-
ця Тисменицького району Івано-Фран-
ківської області в родині депортова-
них лемків Репели-Галик Стефанії Пе-
трівни та Галика Івана Даниловича із 
сіл Ростока Велика і Крижівка повіту 
Новий Санч Краківського воєводства 
(Польща). Закінчила Івано-Франків-
ське медичне училище та Чернівець-
кий державний університет, біологіч-
ний факультет. З 1971 р. живе і пра-
цює на Гуцульщині (працювала ме-
дичною сестрою, вчителювала у селі 
Татарів, була директором пансіонату 
при медичному реабілітаційному цен-
трі «Кремінці» МВС України). У 2000-
2006 рр. перебувала в трудовій емі-
грації у Франції.

Автор та упорядник книг «Лемків-
щина – край наших предків» (2009), 
«Маленька українка у великому Пари-
жі» (2012), «Світло очей моїх» (2013), 
«Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946», 
том 1 (2015), том 2 (2016), том 3 (2016). 
З 2014 р. – член Колегії Всеукраїнсько-
го товариства «Лемківщина», очолює 
Яремчанське літературно-мистецьке 
об’єднання «Зґарда».

Із зарядом позитиву 
повертаємось додому

Такий щирий відгук ветеранів, учасників АТО нашого району котрі впродовж 
трьох днів, 25-27 серпня, мали гарну нагоду поспілкуватись і взяти участь у 
тренінгу психологічної реабілітації, що проводився в Старому Лисці у відпо-
чинковій зоні біля озера. «Така зустріч, а всього з району в ній взяло участь 
15 учасників АТО, — говорить заступник голови Спілки ветеранів АТО Тис-
меницького району Володимир Борщ, — стала можливою завдяки райдерж-
адміністрації, яка допомогла фінансово. Організаційну складову забезпе-
чив Центр допомоги учасникам АТО Тисменицького району (керівник Галина 
Вальчишин). І ми щиро вдячні їм за це».

«Проект «Побратими», — розповів 
координатор тренінгу Андрій Фармуга, 
— має статус міжнародного. Ведеться та-
ка робота, по психологічній реабілітації, 
з учасниками бойових дій у 12 країнах 
світу. За рекомендацією ООН розроблена 
спеціальна методика для програми реа-
білітації миротворців, головним принци-
пом в ній  є «рівний рівному». Тобто, не-
має якогось тренера, який є цивільною 
людиною і не знає, що таке бойові дії».

Військові будні солдат АТО далеко 
не безхмарні, дійсно, хлопці мали вели-
кий рівень довіри до координаторів тре-
нінгу, адже перед ними виступали їхні то-
вариші, такі ж учасники АТО. «Ми працю-
вали досить  ефективно, — продовжував 
розповідь Андрій Фармуга. — Програма 
тренінгу складалася з трьох основних 
блоків. В першому ми розглядали, що 
відбувається з людиною як біологічною 
істотою під час бойових дій, всі нюанси 
щодо повернення до цивільного життя, 
чому важко повертатися і тягне знову 

на війну. В другому блоці обговорюва-
ли різні методи уникнення конфліктів 
в сім’ї, покращення сімейного клімату. 
Є ще тут один дуже важливий момент 
— спілкування з дітьми. Третій блок — 

це взаємодія ветеранів і суспільства в 
цілому, як нас люди сприймають, як ми 
їх сприймаємо. Знову ж, як уникати яки-
хось конфліктних ситуацій».

«Хлопці задоволені, — доповнив 
розповідь свого товариша голова Іва-
но-Франківської обласної асоціації ве-
теранів та учасників АТО Тарас Шпук, 
— говорять, що отримана інформація 
знадобиться їм в практичному житті. 
Додаймо сюди те, що ми знаходились 
в дуже гарному місці, і, власне, поєдну-
вався відпочинок з таким ненав’язливим 
навчанням. Хочу щиро подякувати і сіль-
ському голові Старого Лисця Анатолію 
Лущаку за теплий, щирий прийом».

Нагальною потребою держави є па-
тріотизм. «Багатьох з тих бійців, які про-

демонстрували в зоні бойових дій живий 
дух справжнього патріотизму, немає вже 
з нами», — сказав учасник бойових дій, 
мешканець Єзуполя Михайло Олійник. 
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять  
полеглих воїнів під час захисту терито-
ріальної цілісності України.

Запам’яталися щиро сказані Ми-
хайлом Олійником слова: «Хай панує 
в нашому спільному домі — Україні — 
добробут і мир».

Хай береже вас усіх Господь, міц-
ного здоров’я, здійснення усіх мрій, — 
побажав учасникам тренінгу заступник 
голови Тисменицької райдержадміні-
страції Степан Мандибур.

Ігор ГОРОДЕЦЬКИЙ

Заступник голови Тисменицької райдержадміністрації Степан Мандибур, керівник Центру 
допомоги учасникам АТО Тисменицького району Галина Вальчишин, сільський голова 

Старого Лисця Анатолій Лущак з учасниками АТО

Учасник бойових дій, мешканець Єзуполя 
Михайло Олійник під час тренінгу 

в Старому Лисці

Турнір пам’яті захисників 
Батьківщини

17 серпня на відкритих майданчиках Івано-Франківського коледжу фізичного 
виховання відбувся перший обласний турнір з міні-футболу серед команд ве-
теранських організацій області, присвячений пам’яті загиблих учасників АТО.

У ньому взяли участь вісім команд: 
обласної спілки воїнів – учасників АТО, 
шести районних організацій цієї спілки, 
а також команда під назвою «Волон-
терський рух». До участі зголосилася й 
команда з Тисменицького району, яка 
в підсумку посіла третє місце в турнірі.

Позаяк ідея турніру виникла нещо-
давно і майже спонтанно, команда спілки 
учасників АТО Тисменицького району не 
мала ігрової практики. Зібрав усіх бажа-
ючих побратимів військовослужбовець 
обласного військкомату Ярослав Андру-
сяк з Марківців, який і став капітаном 
команди. Зіграти за район зголосилися 
його односельчанин Володимир Борщ, Ва-

силь Іванюк, Юрій Іванилюк і Віктор Сус 
з Липівки, Любомир Калинчук  і Андрій 
Петелюк з Пшеничників, Тарас Борищак 
та Микола Семиць з Тязева, Роман Де-
ренько з Чернієва, тисменичанин Ігор Ти-
хонюк, загвіздянець Валентин Вергілі, Ва-
силь Герула з Підпечер, Михайло Озарук 
з Угринова та Михайло Демчук з Радчі.

Відповідно до регламенту, коман-
ди змагалися у двох групах, переможці 
яких у фіналі змагалися за перше міс-
це, а команди, що посіли другі місця в 
групах, виборювали між собою бронзу.

У першій же грі наші бійці зійшлися 
з командою «Волонтерський рух», яка 
вже має значну ігрову практику, та по-

ступилися з рахунком 1:4. Зате в двох 
наступних іграх хлопці впевнено пере-
могли команди з Тлумача (5:2) і Калу-
ша (3:1), а в напруженій грі за третє міс-
це здолали сусідів з Богородчанського 
району з рахунком 2:1. Переможцями 
турніру стали волонтери, обігравши ко-
манду обласної спілки учасників АТО з 
рахунком 4:1.

Відтак, наші бійці виступили до-
волі успішно. Побажаємо їм нових 
спортивних звитяг на мирних полях. 
Ветерани АТО дякують Тисменицькій 
районній раді та райдержадміністра-
ції за допомогу в придбанні футболь-
ної форми.

Степан ДОЛИК

День Рошнева на новій сцені
У Рошневі вже стало традицією святкувати День села 28-го серпня. Оскіль-
ки в селі немає окремої клубної будівлі, то дійство завжди проводилося на 
шкільному подвір’ї. А цьогорічне святкування було надзвичайним.

Адже за ініціативи сільського голо-
ви Богдана Бідочки, за підтримки Тисме-
ницької районної ради, допомоги сіль-
ських депутатів, працівників сільради, 
бібліотеки і з активною участю мешкан-
ців Рошнева тут звели літню сцену, тан-
цювальний майданчик. І село ожило. 
Рошнівчани з нетерпінням чекали свята.

Його почесними гостями були отець 
Микола Данилюк, районні депутати Рус-
лан Фармус, Роман Мохняк, Тетяна Гра-
дюк, керуючий справами Тисменицької 
райради Юрій Проценко, директор Рош-
нівської школи Василь Басараб, сільські 
голови Стриганців — Андрій Максимів і 
Довгого — Роман Червак. Їхні щирі вітан-
ня рошнівчани зустрічали оплесками.

Такими очікуваними були виступи 
аматорів села. Хто ж перший вийде на 
нову сцену? Завдяки працелюбності й 
таланту завклубом Оксани Бажалук, свої 
вокальні номери представили публіці 
молодіжні колективи дівчат і хлопців.

Ведучі свята Сніжана Мельник і 
Альона Лободовська привітали рош-
нівчан з 577-річчям села та Днем Не-

залежності. Пісню «Моя Україно» пода-
рували односельцям Сніжана Бажалук, 
Соломія Козогін, Соломія Сліпченко, Ма-
рія Бойко, Сніжана Мельник, Альона Ло-
бодовська, Софія Литвин, Таня Протас. 
Зі сльозами на очах слухали рошнівча-
ни «Ангела Майдану» у виконанні сес-
тер Ніни й Марії Білик. А згодом сама 
Ніна представила публіці пісні «Цвіте 
терен» і «Родина».

Пісні «Рідна Україна», «Я дякую Богу 
за тата і маму», «Карпати» прозвучали у 

виконанні талановитої Сніжани Мель-
ник. Бурхливими оплесками зустріча-
ли глядачі виступ Соломії Сліпченко: 
звучали «Донечка України», «Батьки 
мої» та інші.

А пісня «Солдатські матері» прозву-
чала для учасників АТО: Руслана Банду-
ровича, Романа Сухобокого, Ярослава 
Литвина. Хвилиною мовчання вшану-
вали присутні пам’ять героя-земляка 
Сергія Харенка. Для його родини учас-
ники самодіяльності виконали пісню 
«А мати жде».

Лунали на святі й вірші «Моя Украї-
но», «Село моє», декламовані Сніжаною 
Бажалук, Марією Бойко, Софією Литвин. Жвавості концерту додали дівочі хоре-

ографічні композиції «Сонце нам сяє», 
«Літо», «Перлина».

Дружніми аплодисментами зустрі-
ли сельчани виступ хлоп’ячого ансамб-
лю у складі Віталія Гвоздецького, Свя-
тослава Литвина, Андрія Микуляка, Ан-
дрія Литвина, Олега Кабана, Віктора Фі-
гураша, Стаса Литвина, Тараса Добро-
вольського, Максима Буника. У їхньому 
виконанні прозвучали пісні: «Вишень-
ка-черешенька», «Смерека». А коли на 
сцену вийшов «Рошнівський Дзідзьо» 
за участі Віктора Фігураша, Максима 
Буника й Тараса Добровольського, смі-

ху не було краю. Артисти розвеселили 
навіть найсумніших. Їхній «Кадилак» 
припав публіці до смаку.

Уже під вечір пролунала заключна 
пісня концерту «За столом зібралася ро-
дина». Але й після концерту глядачі не 
розходилися, продовживши свято тан-
цями під акомпанемент черніївських 
«Файних хлопців».

Молодь села щиро дякує сільсько-
му голові, завклубом за танцмайданчик, 
прекрасне свято і охоче братиме участь 
у подібних дійствах і надалі.

Надія ГВОЗДЕЦЬКА
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Феєричне державне свято 
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Цьогорічні перегони видалися по-
пулярнішими та масовішими, ніж попе-
редні. До них уже долучилися не лише 
спортсмени, а й корінні тисменичани 
– загалом 42 учасники, серед яких бу-
ли керівник апарату Тисменицької РДА 

Ярослав Татарин та начальник відділу 
в справах молоді та спорту Василь Дзу-
дзило. Змагались у семи вікових кате-
горіях. Наймолодшим з учасників був 
п’ятирічний Олег Угриновський, який 
біг разом з батьком, а найстаршим – 
Василь Кричук (69 років).

Переможцями в абсолютній пер-
шості серед чоловіків стали Дмитро 
Дідоведюк (переможець забігу), Олег 
Озарко, Олег та Мирослав Федорчак. 
Серед жінок першою фінішувала Оле-
ся Дідоведюк.

Насиченою офіційними заходами 
була середа, 23 серпня. О дев’ятій ран-
ку на площі перед адміністративним бу-
динком районної ради вже традиційно 
зібралися керівники та працівники ад-
міністративних установ, вояки Братства 
вояків ОУН-УПА, воїни АТО, представни-
ки громадськості на церемонію підняття 
Державного Прапора України. На цере-
монії були присутні й закордонні гості.

Місію підняття освяченого перед 
тим Прапора держави виконали голова 
районної ради Роман Крутий, голова ра-
йонної державної адміністрації Іван Се-
манюк, голова Братства вояків ОУН-УПА 
Петро Галига та дочка учасника АТО, вій-
ськовослужбовця ЗСУ, 11-класниця Мар-
ковецького НВК Мирослава Андрусяк.

На знак пошани та взаємоповаги 
поряд із прапором України піднято стя-
ги ґміни Стшельце Опольскє та округу 
Бандера. Коротку промову перед при-
сутніми виголосив Іван Семанюк.

Одразу після цього відбулася уро-
чиста передача пожежного автомобіля 

рятувальниками з Республіки Польща 
своїм українським колегам – рятуваль-
никам державної пожежної частини. Ця 
церемонія проходила за участі керівни-
ків району, міста Тисмениця, керівників 
іноземних делегацій, рятувальників з 
ґміни Стшельце Опольскє та була при-
свячена 15-річчю партнерства.

Під час церемонії виступили керів-
ники рятувальних служб міст-партнерів, 
очільники Тисменицького району. Юзеф 
Кампа вручив начальнику Тисмениць-
кого РВ УДНС ключі від автоцистерни 
та акцентував, що свого часу адміні-
страція німецького міста Зост переда-
ла партнерам зі Стшелец Опольских чо-
тири пожежні автомобілі. Відтак, схо-
жий дарунок для українців символізує 
євроінтеграцію.

Таким чином, завдяки добрій та 
тісній співпраці, парк пожежної служ-
би Тисменицького району поповнився 
автоцистерною STAR P244L ємністю 2,5 
тонни з автонасосом для подачі вогне-
гасних засобів.

А о 10-й годині того ж дня в залі за-
сідань районної ради відбувся офіцій-
ний прийом міжнародних делегацій з 
міст-партнерів Тисмениччини. 

На зустрічі були присутні керівни-
ки представницької і виконавчої влади 

району Роман Крутий та Іван Семанюк, 
міста Тисмениця Степан Сворак, їх за-
ступники, члени президії районної ради, 
депутати обласної ради Роман Ткач, Ва-
силь Гладун, Василь Попович, керівники 
структурних підрозділів Тисменицької 
РДА. На зустрічі повним складом були 
іноземні делегації.

Відбувся обмін вітальними промо-
вами, а також дарунками й почесними 
відзнаками. Дипломатичний прийом, як 
неофіційно назвали цю зустріч україн-
ські посадовці, пройшов на високому 
рівні. Він виразив серйозність намірів 
української сторони, презентував наші 
можливості, підкреслив наше прагнен-
ня до європейського рівня міжнародної 
співпраці, показав сучасний підхід ке-
рівництва Тисмениччини до вирішення 
нагальних справ, що стосуються нашо-
го розвитку.

Згодом центр святкування змістив-
ся до Тисменицького народного дому, 
де пройшли урочисті збори, приуроче-
ні Дню Незалежності України, під час 
яких виступили голова Тисменицької 
РДА та голова Тисменицької районної 
ради, керівники іноземних делегацій. 
Хвилиною мовчання присутні вшану-
вали пам’ять загиблих борців за волю 
України, героїв Небесної Сотні та бій-
ців антитерористичної операції на Сході 
України. Р. Крутий та І. Семанюк вручи-
ли почесні відзнаки воїнам АТО, ветера-
нам ОУН-УПА, активістам національних 
рушень початку 1990-х. 

Святкове дійство продовжила кон-
цертна програма «Люблю тебе всім сер-
цем, Україно» за участі учасників аматор-
ського мистецтва Тисмениччини. Кращі 
колективи та виконавці району своїми 
музичними, пісенними, танцювальними, 
фольклорними номерами додали гарно-
го настрою усім присутнім та створили 
атмосферу затишку, гармонії і добра.

Не менш насиченим і ще більш 
атракційним став наступний день – влас-
не День Незалежності України. Того дня 
після святкового Богослужіння пройшла 
урочиста хода з покладанням квітів до 
пам’ятника Борцям за волю України та 
арки Героям Небесної Сотні. У фойє На-
родного дому м. Тисмениця відбулося 
нагородження призерів та учасників ра-
йонного учнівського конкурсу з обра-
зотворчого мистецтва “Тисмениччина 
очима дітей”.

А згодом на майдані біля адмінбу-
динку завирувало найефектніше фес-
тивальне дійство під назвою “Фоль-
клорне подвір’я Тисмениччини”, на 
якому було розгорнуто 28 «дворів». 
Одночасно в інших локаціях, на площі 
Ринок відбулися показові виступи ви-
хованців Тисменицької дитячо-юнаць-
кої спортивної школи та танцюваль-
ний патріотичний флешмоб “Україна 
– це Європа” за участю вихованців на-
родного аматорського ансамблю тан-
цю “Тисменичанка” (керівники Ярема 
Галига та Роман Шкрумида) та клубу 
спортивного танцю “Стар Данс” (ке-
рівники Микола Старчук та Мар’ян 
Лобур). Загалом композиції під па-
тріотичні українські пісні виконали 
136 юних учасників віком від шести 
до двадцяти років.

Завершився святковий день кон-
цертом на стадіоні «Хутровик».

Володимир ЗАНИК

Символічно: Петро Галига та Мирослава Андрусяк
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Успіху в бізнесі можна навчитися 
Розвиток малого та середнього бізнесу є одним з пріоритетних напрямків роз-
витку економік як розвинених країн, так і країн з транзитивною економікою. 
Його рівень безпосередньо визначає ступінь розвитку економіки держави в 
цілому. В країнах ЄС, наприклад, частка малого та середнього бізнесу скла-
дає до 90% від загального числа підприємств. Це забезпечує розвиненим 
країнам конкурентоспроможність національної економіки, ефективність ви-
робництва, а також сприятливі умови для розвитку інноваційних технологій.

На Заході національні влади надають 
великого значення підприємствам малого 
бізнесу та підтримують їх. У розвинених 
країнах сформувався багаточисельний се-
редній клас, який служить базою для ста-
більного розвитку економіки.

Українська економіка орієнтована на 
європейський та світовий простір, саме 
тому український уряд працює над ство-
ренням сприятливих умов для розвитку 
малого та середнього бізнесу. Однією з 
найважливіших цілей Мінекономрозвитку 
є збільшення активності бізнесу.

Уряд обрав простий та ефективний 
механізм зменшення тиску на бізнес – де-
регуляцію. Вона передбачає відміну над-
мірних регуляторних обмежень та неефек-
тивних процедур контролю, скасування 
надлишкового ліцензування, застарілих 
систем сертифікації.

Дерегуляція відбувається у три етапи:
1. Відміна ключових регуляторних 

бар’єрів для бізнесу.
2. «Регуляторна гільйотина» – повний пе-

регляд регуляторної бази за умови, що тепер 
вже державні органи доводитимуть потребу 
у певних обмеженнях для ведення бізнесу.

3. Впровадження превентивного ме-
ханізму, який не дозволить відновлення 
надлишкового адміністративного тиску.

Визначивши найболючіші обмеження 
для бізнесу, Верховна Рада України при-
йняла Закон про спрощення ведення біз-
несу, яким відмінено 16 неефективних ре-
гуляторних обмежень та створено систему 
«єдиного вікна» для відкриття бізнесу лише 
за два дні; було внесено зміни до Закону 
про ліцензування, якими відмінено ліцен-
зування 26 типів господарської діяльності; 
прийнято урядову постанову про дерегу-
ляцію, якою відмінено потребу у неефек-
тивних сертифікатах в сільськогосподар-
ській сфері та моніторингу користування 
надрами; прийнято Закон про захист прав 
інвесторів, що привів стандарти нашого 
законодавства до загальноєвропейських 
і забезпечив відповідний захист мінори-
тарних акціонерів.

Наступними кроками Мінекономроз-
витку буде подальша відміна ще 130 не-
ефективних регуляторних обмежень, які 
разом з бізнесом ідентифікували, як «бо-
льові точки» для його роботи.

У травні поточного року Кабмін ухва-
лив Стратегію розвитку малого і середньо-
го підприємництва в Україні на період до 
2020 року. Її реалізація сприятиме закрі-
пленню системного підходу до формування 
і реалізації державної політики у цій сфері 
та створенню сприятливих умов для роз-
витку конкурентоспроможного малого і 
середнього бізнесу.

Для підтримки МСП в нашій державі 
працюють багато різноманітних фондів та 
Програми, які підтримуються Урядом. Се-
ред них – Програма COSME та Програма 
UNLIMIT UKRAINE.

Програма COSME – це набір тематич-
них проектів та програм на період з 2014 
по 2020 роки із загальним бюджетом 2,3 
млрд євро. Перелік програм, що визна-
чаються Європейською комісією, щороку 
змінюється та викладається в окремому 
документі – Робочій програмі.

У 2017 році COSME розвиває три на-
прямки:

полегшення виходу на зовнішні 
ринки;

поліпшення умов для конкуренто-
спроможності;

формування культури ведення біз-
несу.

Проект UNLIMIT UKRAINE, ініційова-
ний Європейською Бізнес Асоціацією, має 
на меті надати поштовх молодому україн-
ському бізнесу до зростання та розвитку.

Асоціація набула значного досвіду 
роботи, навчилася підтримувати та роз-

вивати великий бізнес, і зараз готова по-
ділитися своїми знаннями з малим бізне-
сом, допомогти йому в розвитку та виході 
на якісно новий рівень. 

Взяти участь у проекті можуть ком-
панії, які:

виготовляють товари на території 
України;

працюють не більше 7 років;
офіційно зареєстровані та можуть 

це підтвердити відповідними докумен-
тами;

продукт, який виготовляє компа-
нія, є креативним, інноваційним, якісним 
та сучасним;

компанія прагне розвиватись та пра-
цювати за європейськими стандартами.

В рамках проекту підприємці мають 
змогу отримати підтримку від Європей-
ської Бізнес Асоціації у вигляді:

обміну досвідом та нових знань;
інформаційної підтримки;
налагодження бізнес-контактів;
індивідуальних консультацій;
участі у майстер-класах, тренінгах 

та воркшопах;
участі у конкурсах проекту;
анонсування новин компанії на 

сайті проекту;
знайомства з цікавими спікерами.
На реалізацію пілотного проекту допо-

моги українським безробітним Всесвітній 
банк виділив 20 млн грн. У рамках проекту 
«Рука допомоги» всі бажаючі з числа без-
робітних отримають підтримку в працевла-
штуванні, включаючи громадські роботи, 
а також в обмін на бізнес-плани, безпро-
центну фінансову допомогу в розмірі 65 
тис грн у вигляді обладнання та матеріа-
лів для започаткування власної справи.

Проект розрахований на два роки і 
уже стартував. Поки він реалізується в Хар-
ківській, Полтавській та Львівській облас-
тях, маємо надію, що реалізація проекту 
відбудеться і в Івано-Франківській області. 

Актуальним залишається питання 
доступу українського бізнесу до кредит-
них ресурсів у банках. За прогнозами 
НБУ, з 2017 року кредитування має від-
новлюватися. 

Державні банки пропонують різнома-
нітні програми кредитування для малого 
та середнього бізнесу. Менеджери банків 
намагаються вивчити бізнес «зсередини», 
пропонуючи фінансове рішення для кож-
ної конкретної ситуації.

Багато людей мріють розпочати влас-
ну справу, але не наважуються взяти ініці-
ативу в свої руки та зробити перший крок 
на шляху до своєї мети. Хтось не знає, який 
напрямок вибрати, когось лякають обся-
ги початкових інвестицій. Однак, якщо 
ви знаєте, які ніші є найперспективніши-
ми, то це істотно спростить вам відкрит-
тя власного бізнесу. Ось кілька ідей для 
початку бізнесу.

Переробка пластику
Утилізація відходів сьогодні є одні-

єю з головних проблем людства. Сміт-
тєзвалища займають величезні тери-
торії, але кількість відходів в будь-який 
момент можна значно зменшити, якщо 
взятися за їх переробку.

У розвинених країнах влада ство-
рює великі комплекси, на яких відбува-
ється сортування та переробка сміття. 
Це дозволяє позбутися проблем із за-
сміченням навколишнього середовища.

У нашій державі ситуація виглядає 
інакше, оскільки всього кілька невели-
ких підприємств працюють в даному 
сегменті. Тому переробка пластику – це 
хороший варіант для тих, хто планує роз-
почати бізнес. Сировину для перероб-
ки можна знайти просто під ногами, а 
кінцевий продукт (вторинна пластмаса) 
завжди користується попитом на ринку. 

Кондитерський бізнес
Солодке завжди користується попи-

том, і його популярність дозволить ство-
рити успішний бізнес. Окрім традиційних 
пляцків, можна зайнятись виробництвом 
мармеладу. Для його виготовлення ви-
користовують айву, яблука, абрикоси, до 
складу яких входить природний пектин. 
Виробництво мармеладу – досить простий 
процес. У цьому напрямку можна заробля-
ти навіть в умовах високої конкуренції.

Кавовий бізнес
Цей напій є найбільш популярним у 

різних країнах світу. Багато українців ні 
за що не відмовляться від смаку і аро-
мату меленої кави, приготованої із зерен.          
Найлегший спосіб початку бізнесу в цьо-
му сегменті – купити франшизу відомого 
бренду. Таким чином деякі організаційні 
аспекти візьме на себе компанія-партнер. 
Зокрема, вона може допомогти з орен-
дою приміщення або навіть з повним за-
пуском бізнесу.

Правда цей напрямок потребує суттє-
вих інвестицій. Стартовий капітал повинен 
становити хоча б 300-400 тис грн. Частина 
грошей піде на придбання торгової мар-
ки і виконання вимог компанії-партнера.         
Також важливо правильно вибрати торгову 
точку. Вона повинна бути багатолюдною, 
що відразу приверне до вас клієнтів і до-
зволить заощадити на рекламі.
Доставка екологічно чистих продуктів

Правильне харчування – ключовий 
аспект здорового способу життя, і все біль-
ше людей це розуміють. Ми часто чуємо 
історії про неякісні продукти на полицях 
супермаркетів, тому шукаємо гідну аль-
тернативу. Не дивно, що екологічно чисті 
продукти користуються попитом, і люди 
готові платити за них більше.

Цю бізнес-ідею можна реалізувати в 
двох варіантах:

власне виробництво (вимагає са-
мостійного вирощування зелені, овочів і 
фруктів, розведення птахів чи риби);

укладення договору з фермерськи-
ми господарствами та подальша реаліза-
ція їхньої продукції.

Ягідний бізнес
Україна нарощує експорт ягід. Нам 

поки далеко до світових масштабів. 130 
тисяч тонн – це 1% від того, що продають 
у Європі, але і цей показник – солідний, 
бо розвивається в нашій державі ягідний 
бізнес лише сім років.

Українські ґрунти для ягід ідеальні. Ви-
ведена у нас смородина, наприклад, пере-
живе будь-яку засуху. Вирощувати можемо, 
продавати вміємо. Не вистачає одного – 
переробка. Це найдорожче в цьому бізнесі. 

Експортують майже усі лісові та куль-
турні ягоди, та перш ніж купувати україн-
ське, європейці проконтролюють увесь 
цикл виробництва. Проведуть аналіз ягід-
ників, подивляться, чи не близько вони 
до дороги, перевірять на радіацію та інші 
шкідливі елементи. При постачанні ягід 
на ринок особлива увага – до тари. Вона 
має бути потрібного розміру. 

Загальний об’єм світового ринку ягід 
– 8 мільйонів тонн. Українська доля скла-
дає близько 1,5%. Серед наших конкурен-
тів – США, Китай та ЄС.

Молочний та м’ясний бізнес
Через поглиблення інтеграції націо-

нального господарства в глобальну еконо-
міку постають нові виклики перед вироб-
никами м’ясо-молочної продукції. Зокре-
ма, однією з вимог СОТ є впорядкування 
торгівлі м’ясною та молочною продукці-
єю на внутрішньому ринку відповідно до 
міжнародних стандартів якості.

На сьогодні в нашій державі значну 
роль у забезпеченні населення продуктами 
харчування відіграють домашні господар-
ства. Так склалося історично, що багато 
українців віддають перевагу продукції, що 
вироблена в домашніх умовах – як більш 
натуральній та екологічно чистій.

У 2005 році було внесено зміни до За-
кону України «Про якість та безпеку харчо-
вої продукції та продовольчої сировини» 
про заборону реалізації необробленого 
молока та сиру домашнього виробництва 
та м’яса тварин подвірного забою.

Ці положення мали вступити в силу 1 січ-
ня 2010 року, але відповідна інфраструктура 
із забійно-санітарними пунктами та пунктами 
закупівлі молока не була створена. 

Влітку 2014 року було прийнято Закон 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо харчових продук-
тів». Законом передбачено поступовий 
перехід до нових правил. Так, з 20 вересня 
2020 року продукти тваринного та рослин-
ного походження домашнього виробництва 
зможуть продаватися на агропродоволь-
чих ринках за умови підтвердження їхньої 
придатності за результатами досліджень 
акредитованої лабораторії.

Єдиний вихід для селян – 
об’єднання в кооперативи!

Проблемним в Україні є питання сер-
тифікації виробництва тваринницької про-
дукції та документального її підтвердження 
по системі Global CAP. Незважаючи на те, 
що зміни в законодавстві здійснювалися 
з урахуванням вимог і стандартів Євросо-
юзу як заходи з просування євроінтеграції 
в Україні, не було враховано, що українські 
села не підготовлені до цього, а бюджет 
не має вільних коштів для будівництва 
спеціалізованих пунктів.

Якби особисті селянські господарства 
виробляли 3-5% тваринницької продукції, 
але вони виробляють 67% молока і понад 
60% м’яса. Заборонити селянам торгувати 
власною продукцією без будь-якої альтер-
нативи – означає поставити українське 
село у ще більш складні умови. Щоб міні-
мізувати ризики від введення таких забо-
рон, потрібно створити необхідну кількість 
спеціальних забійно-санітарних пунктів або 
цехів, а також пунктів прийому молока, на 
яких формувалися б товарні партії моло-
ка хорошої якості, що в свою чергу дало 
би можливість заявляти більш високі за-
купівельні ціни на молоко від населення.

Радимо аграріям об’єднуватись в ко-
оперативи за профілем – тваринницький, 
садівничий, переробний тощо.

Враховуючи соціально-економічні осо-
бливості України, людям слід надати змогу 
поступово перейти до нових європейських 
правил. Можливість торгувати м’ясом, нео-
бробленим молоком і сиром домашнього ви-
робництва збережеться до 20 вересня 2020 
року. Уже після цього наберуть чинності нові 
правила, передбачені євронтеграційним За-
коном «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів щодо харчових продуктів».

В нашій державі здійснюють реалі-
зацію ряд міжнародних проектів, метою 
яких є надання грантів виробникам сіль-
ськогосподарської продукції.

Серед них проект USAID «Підтримка 
аграрного і сільського розвитку», що здій-
снюється компанією «Кімонікс Інтернешнл 
Інк.». Зацікавлені підприємства можуть 
надсилати концепції проектів для інвесту-
вання діяльності, спрямованої на збільшен-
ня доданої вартості у плодоовочевому та 
м’ясо-молочному секторах, впровадження 
нових технологій переробки та післявро-
жайної обробки продукції, впровадження 
міжнародних стандартів якості та безпеч-
ності сільськогосподарської продукції, роз-
ширення ринків її збуту.

Гранти за цією програмою надава-
тимуться:

малим та середнім підприємствам-
виробникам сільськогосподарської про-
дукції (МСП);

сільськогосподарським обслуговую-
чим кооперативам (СОК) та їх об’єднанням;

малим і середнім підприємствам 
(МСП) в сфері агропромислового сектору 
(переробка, логістика, збут тощо);

галузевим сільськогосподарським 
асоціаціям.

Загальною метою цієї програми гран-
тів є розширення ринків збуту та збіль-
шення доданої вартості продукції МСП та 
сільськогосподарських обслуговуючих ко-
оперативів. Проект насамперед підтримає 
такі пропозиції, які слугуватимуть моделя-
ми найкращої практики для розширення 
в майбутньому.

Україна входить до трійки найбіль-
ших виробників ячменю, поряд з Фран-
цією, Німеччиною та США – одна з най-

більших виробників цукрового буряка. Та-
кож Україна входить до сімки найбільших 
у світі виробників цукру, олії, свинини та 
картоплі, до п’ятірки найбільших світових 
виробників меду.

Завдяки дипломатичним зусиллям 
нашої влади з 1 серпня почала діяти уго-
да про зону вільної торгівлі України з Ка-
надою. Відтак 98% товарів Україна зможе 
експортувати за океан не розмитнюючи.

На сьогодні всі бар’єри для тих, хто 
займається бізнесом і хоче експортувати 
свій товар за кордон, у напрямку Канади, 
знято. Фермер, який вирощує соняшник чи 
горіхи, чи підприємець, який шиє сороч-
ки або взуття, уже може продавати це в 
Канаду без мита.

Частка малого та середнього бізнесу 
в Тисменицькому районі складає близько 
60%. Загальна кількість зареєстрованих 
МСП в районі дорівнює 3316, з них: 1165 – 
юридичні особи і 2151 – фізичні особи. За 
даними Тисменицької об’єднаної податко-
вої інспекції, протягом 2017 року станом 
на 1 серпня в Тисменицькому районі за-
реєстровано 36 новостворених юридич-
них осіб та 271 – фізичних.

Підприємці району працюють в таких 
напрямках:будівництво;торгівля побуто-
вими та харчовими товарами; перукарські 
послуги; стоматологічні послуги; вантажні 
перевезення.

В агропромисловому секторі зареє-
стровано 51 фермерське господарство, 
та реально здійснюють свою діяльність 
47. Як правило, фермерські господарства 
традиційно займаються вирощуванням 
зернових культур. Але серед них є госпо-
дарства, які започаткували нові напрям-
ки. Це ФГ «Ягода Карпат», яке займаєть-
ся вирощуванням ягід, ФГ «Нові сади» за-
ймається вирощуванням саджанців дерев, 
ФГ «Екосад» займається вирощуванням 
ягід та фруктів.

Багато молодих людей задумуються 
про власну справу. Відразу виникають пи-
тання, як почати, звідки взяти капітал, ку-
ди бігти, і що необхідно робити?

Почніть з ідеї. Ви повинні визначити, 
чим хочете займатися, продавати чи нада-
вати послуги, а може зайнятися виробни-
цтвом. Головне, щоб ваша ідея могла бути 
практично реалізована і мала кінцевого 
споживача. Ви повинні відповісти на пи-
тання: хто буде це купувати? Чим більше 
потенційних покупців, тим більше у вас 
шансів заробити на своїй ідеї. 

Якщо ви окреслили коло потенційних 
покупців – переходьте до розрахунку бізнес-
плану. Він, як правило, багатьох лякає, і на 
цьому етапі ідея залишається тільки ідеєю 
та і забувається. Не все так страшно! Вам 
потрібно бажання і хороший консультант. 
Звертайтеся в Центр підтримки ініціатив і 
розвитку підприємництва. Тут вам нададуть 
кваліфіковану консультацію, підкажуть, як 
знайти затребувану нішу для вашого бізнесу, 
допоможуть у розробці бізнес-плану.

Тисменицький районний фонд «Центр 
підтримки ініціатив і розвитку підприєм-
ництва», заснований Тисменицькою ра-
йонною радою і Тисменицькою районною 
державною адміністрацією, тісно співпра-
цює з органами державної влади. В межах 
своєї компетенції надає консультації під-
приємцям-початківцям у складанні бізнес-
планів, надає консультації підприємцям 
щодо прогресивного розвитку бізнесу на 
території району, проводить семінари-тре-
нінги для підприємців-початківців, готує 
семінар для підприємців, які здійснюють 
свою діяльність в районі щодо означен-
ня проблем ведення бізнесу та дієвої до-
помоги. Семінар планується провести у 
жовтні-листопаді поточного року. Запро-
шуємо підприємців району взяти участь 
у цьому семінарі.

І, насамкінець, віримо в те, що замож-
ною Україна буде, але для цього потрібно 
створити максимально комфортні умови 
для бізнесу.

Галина ГІЛЬТАЙЧУК, директор 
Тисменицького районного фонду 

«Центр підтримки ініціатив і розвитку 
підприємництва»
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Вітаємо!
День народження — свято осо-

бливе для кожного з нас. Воно спо-
внює кожного святковим настроєм, 
радістю. Тож з цієї нагоди районна 
рада та райдержадміністрація щиро 
здоровлять:

ГОРДІЙЧУКА Ігоря Григоровича, 
4.09.1980 р. н., директора ТзОВ «Штерн-
Агро»;

ФЕДОРУКА Романа Миколайови-
ча, 4.09.1989 р. н., консультанта відді-
лу проектів та програм розвитку міс-
цевого самоврядування в апараті ра-
йонної ради; 

ДЕМКІВА Ігоря Васильовича, 
5.09.1976 р. н., депутата районної ради;

БОГАК Ольгу Петрівну, 6.09.1963 
р. н., заступника начальника управлін-
ня агропромислового розвитку район-
ної державної адміністрації;

ЩЕРБ ’ЯК  Марію Василівну, 
7.09.1961 р. н., депутата районної ради.

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

Офіційно

Шановні підприємці!
У першу неділю вересня ми традиційно відзна-

чаємо День підприємця!
Щиро вітаю вас з професійним святом. У цей день 

слова вдячності адресуються енергійним, ініціатив-
ним людям, що зуміли організувати свою справу, вті-
лити в життя нові ідеї та проекти, своєю невтомною 
працею активно сприяти поступальному розвитку на-
шої держави.

Приватне підприємництво є важливим чинником 
економічного розвитку держави та зростання добро-
буту її громадян. Без приватного бізнесу неможливо 
уявити сільське господарство і будівництво, торгів-
лю та побутове обслуговування, транспорт і зв’язок, 
інші галузі економіки.

Підприємці нашого району – це сміливі, рішучі, ініціативні люди, які створю-
ють умови для власного добробуту і розвитку рідного краю.

Тож дозвольте у цей святковий день побажати всім вам невичерпної енергії, 
натхнення і здійснення задумів, мудрості в справах та процвітання бізнесу, ста-
більності, добра й благополуччя вам і вашим родинам!

З повагою — Галина ГІЛЬТАЙЧУК, директор Тисменицького районного фонду 
«Центр ініціатив і розвитку підприємництва»

Церковний комітет, хор, спільноти «Матері в молитві», «Молодіжна спіль-
нота», «Апостольство доброї смерті», «Молитва на вервичці», сільський голо-
ва та парафіяни храму св. Івана Хрестителя с. Загвіздя Лисецького деканату 
висловлюють щирі співчуття отцеві Іванові Мислюку в зв’язку з непоправною 
втратою — смертю батька 

Володимира.
Нехай наші співчуття допоможуть пережити тяжкий біль розлуки з рід-

ною людиною, а Господь добру і щиру душу спочилого оселить там, де пра-
ведні спочивають.

Шановні учні, учителі, батьки Тисмениччини!
Щиро вітаємо вас із прекрасним вересневим святом першого дзвоника – Днем 

знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних джерел мудрості.
Щиро віримо, що цей першовересень принесе нові здобутки й перемоги для 

нашої Тисмениччини, а спільна праця, єдність думок та наполегливість стануть 
запорукою успіхів у справі розвитку української освіти.

Бажаємо вам, любі наші учні – від першокласників до випускників – йти шля-
хом знань легко і впевнено, з цікавістю відкривати для себе скарбницю мудрості, 
підкорювати заповітні вершини, зустріти добрих і надійних друзів. 

Шановні педагоги, хай засіяні вами зерна науки зростуть щедрим врожаєм 
знань та успіхів ваших вихованців на прославу нашого краю.

Сердечно бажаємо усім міцного здоров’я, віри в себе й натхнення! Нехай в жит-
ті завжди буде місце для знань, любові та добра. А новий навчальний рік принесе 
гарний настрій у кожен освітній заклад, кожну родину та кожне серце!

Зі святом!
Шановні підприємці району!

Вітаємо вас із професійним святом, яке згідно з Указом Президента відзна-
чається щорічно у першу неділю вересня.

Відкриття власної справи та успішне ведення бізнесу – це талант підприємли-
вих людей, помножений на наполегливість, цілеспрямованість, вміння ефективно 
працювати в ринкових умовах. Розвиток підприємницької діяльності забезпечує 
збільшення асортименту товарів і послуг, створення нових робочих місць, напо-
внення бюджетів усіх рівнів, а отже, – функціонування життєво важливих суспіль-
них інституцій, установ, організацій. 

З нагоди свята щиро бажаємо вдалих угод, надійних партнерів, витримки та 
оптимізму. Нехай підґрунтям ваших успіхів будуть міцне здоров’я, сімейний зати-
шок, натхнення, мир та стабільність у нашій державі!

Голова районної державної адміністрації          Голова районної ради
     Іван СЕМАНЮК                        Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна державна адміністрація та Тисменицька районна 
рада висловлюють щире співчуття спеціалістові відділу містобудування та ар-
хітектури районної державної адміністрації Стефанії Степанівні Прилепській 
у зв’язку із важкою втратою – смертю 

батька.
Нехай наше співчуття полегшить біль втрати рідної людини.

На здобуття премії ім. Романа Федоріва
З 1 вересня до 1 листопада 2017 року здійснюється прийом конкурсних творів комісією з питань присудження пре-
мії імені Романа Федоріва.

Районна премія імені Романа Федоріва є найвищою у 
районі відзнакою за вагомий внесок у розвиток літератури, 
культури, образотворчого і народного мистецтва.

Премія заснована рішенням районної ради від 12 черв-
ня 2003 року.

Премією відзначаються високохудожні твори літера-
тури, культури, образотворчого і народного мистецтва, 
які стали помітним явищем в мистецькому, духовному 
та культурному житті Тисменицького району, утверджу-
ють високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну 
пам’ять співвітчизників, пропагують духовну культуру, 
національну свідомість, патріотизм, традиції та самобут-
ність українців і спрямовані на державотворення неза-
лежної, суверенної, економічно і духовно багатої України, 
виховання в громадян почуття любові до Батьківщини, 
поваги до минулого і сучасності.

На здобуття Премії висуваються кандидати, які є 
уродженцями, проживають чи працюють в Тисмениць-
кому районі, а також автори, у творах яких висвітлю-
ється історія, культура, суспільне життя району. По-
ложенням про Премію установлено три річні премії 
у таких номінаціях:

література (поезія, проза, літературний переклад, 
драматургія, гумор, твори для дітей і юнацтва, журналісти-
ка, публіцистика і краєзнавство);

культура (музика , пісенний жанр , театральні 
вистави, теле- і відеофільми, концертні та радіомов-
ні програми);

 образотворче і народне мистецтво (фотомисте-
цтво, живопис, графіка, скульптура, ткацтво, розпис, ви-
шивка, декоративно-композиційний жанр, різьблення, 
гончарство).

Лауреатам Премії виплачується грошова винагоро-
да та вручається Диплом і Почесний Знак.

Висування кандидатів на здобуття Премії окремо в 
кожній номінації проводяться літературними творчими 
спілками, відділами культури та освіти районної дер-
жавної адміністрації, редакціями районної газети і те-
лебачення, громадськими організаціями мистецького і 
просвітницького спрямування та іншими творчими ор-
ганізаціями.

Конкурсні твори приймає Ігор Федоришин — заступ-
ник голови районної ради за адресою: м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 17, каб. 302.

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»

Якісні дороги – шлях 
до економічного зростання

Відрадно, що протягом останніх двох років керівництво України збільшило 
обсяги фінансування будівництва та ремонту доріг державного значення.
В усьому світі одним з показників розвитку економіки країни є саме стан 
автомобільних доріг.
Україна стала на шлях євроін-

теграційних процесів. Тому одним з 
пріоритетних напрямків роботи пре-
зидента, українського уряду, наших 
представників у Верховній Раді Украї-
ни стало відновлення вітчизняних до-
ріг. Виходимо з того, що гарною доро-
гою в Україну поїдуть туристи з усіх 
куточків світу. А гостям потрібно за-
безпечити харчування, житло та най-
різноманітніші варіанти проведення 
дозвілля. Дорогою сюди також потріб-
ні автозаправні станції. Задоволення 
усіх цих потреб обумовлює створен-
ня додаткових робочих місць, збіль-
шення відрахувань у місцеві бюдже-
ти.  Це загальний принцип розвитку 
економіки краю.

Тому, за ініціативи народних депу-
татів  України від БПП «Солідарність» 
Михайла Довбенка, Анатолія Матвієнка 
з Державного бюджету щороку виділя-
ються значні кошти на ремонт і будів-
ництво доріг.

За 2015-2016 роки на Прикарпатті 
капітально відремонтовано 200 км доріг 
загального користування, за два роки 

на ремонт і утримання доріг витрачено 
понад 2 млрд. гривень.

За всі роки незалежності такі ко-
шти на ремонт доріг не спрямовували 
в нашу область. А це капітально відре-
монтовані дороги з гарантією експлу-
атації 10 років.

Сьогодні маємо якісні дороги за на-
прямками Івано-Франківськ—Львів, Іва-
но-Франківськ—Чернівці. Уже зроблено 
16 км дороги у напрямку Стопчатів—Ко-
сів, майже завершено ремонт дороги з 
Косова до Верховини та з Надвірної в 
сторону Закарпатської області.

Загалом у поточному році заплано-
вано використати на ремонт доріг на-
шої області приблизно 1,4 млрд. грн. 
За сприятливих погодних умов ниніш-
нього року відремонтуємо дороги, які 
з’єднують Івано-Франківськ із сусідніми 
обласними центрами.

Також цього року буде завершено 
будівництво п’яти мостів на Прикарпатті, 
частина з яких була зруйнована повін-
ню ще у 2008 році. Зокрема, це мости в 
Драгомирчанах, через Дністер у селах 
Незвисько, Татарів і Бережниця. Що сто-

сується моста через Бистрицю Солот-
винську на 103 кілометрі автодороги 
державного значення Н-10 Стрий-Івано-
Франківськ-Чернівці-Мамалига (с. Дра-
гомирчани Тисменицького району) буде 
здано в експлуатацію до кінця  верес-
ня. Кошти на його будівництво виділе-
ні урядовою постановою, завдяки кло-
потанням народного депутата України 
Михайла Довбенка та добрій репутації, 
яку за два роки здобула Івано-Франків-
щина у сфері дорожнього будівництва. 
Вартість робіт з будівництва моста ста-
новить 28971 тис гривень. Відновлен-
ня ще сімнадцяти мостів — у планах на 
найближчі роки.

І це не дивно, адже цьогорічне фі-
нансування ремонту доріг в Україні бу-
де збільшено у 2-2,5 рази.

Довідково: Мережа автомобільних 
доріг на Тисмениччині складає 300,2 кі-
лометра. З них 131,6 кілометра доріг дер-
жавного значення: відтинки національ-
них автодоріг Н-09 Мукачеве-Львів, Н-10 
Стрий-Чернівці, Н-18 Івано-Франківськ-
Тернопіль.

Фракція «Блок Петра Порошенка 
«СОЛІДАРНІСТЬ» 

у Тисменицькій районній раді

«Рух нових сил» Прикарпаття вийшов на акцію 
у День Незалежності в Івано-Франківську

Близько 100 активістів партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» з різних 
куточків Прикарпаття в День Незалежності вийшли на акцію у міському пар-
ку ім. Т. Г. Шевченка в Івано-Франківську. Вони привітали українців зі святом, 
заспівали гімн, а також висловили протестну позицію щодо свавілля чин-
ної влади – позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства. 
Активісти оголосили про масову мобілізацію людей на пропускному пункті 
«Краковець» (Львівської області) 10 вересня, коли Михайло Саакашвілі по-
вертатиметься в Україну. 

Координатор обласної організації 
партії «Рух нових сил Михайла Саакаш-
вілі» Тетяна Пришляк відзначила, що до 
«Руху нових сил» на Прикарпатті приєд-
нується все більше молодих активних 
людей, яким не байдуже, що відбува-
ється в країні та нашій області.

«Кожен українець після подій 2013-
14 років, після початку війни на сході 
України має міцний стержень, і не мо-
же допустити зазіхань на свою неза-
лежність. Наша команда готова сказа-
ти СТОП диктатурі і висловити своє не-
вдоволення тим, що робить влада, Пре-
зидент, і не залежно чи це стосується 
особисто персони Михайла Саакашвілі, 

якого незаконно позбавили громадян-
ства, чи це стосується кожного з нас. 
Ми оголошуємо масову мобілізацію лю-
дей на 10 вересня, де ми будемо разом 
з активістами, прихильниками, небайду-
жими людьми, політичними партнерами 
зустрічати Михайла Саакашвілі на пункті 
пропуску «Краковець» у Львівській об-
ласті. Закликаємо усіх небайдужих до-
лучатись. Ми будемо стояти на пункті 
пропуску доти, доки не переможе спра-
ведливість», — заявила Тетяна Пришляк.

«Прикро, що на 26-ий рік незалеж-
ності, 4-ий рік війни, поки гинуть хлоп-
ці, наш Президент, гарант Конституції 
сам її і порушує та безпідставно по-

збавляє людину громадянства. І це 
стосується кожного з нас, адже завтра 
можуть у нас відібрати громадянство, 
відкрити проти нас кримінальне про-
вадження, чинити тиск, бо їм так за-
манеться. Тільки наше об’єднання, на-
ша щоденна боротьба, зможе нарешті 
вибороти право бути господарями на 
своїй землі»,  додав демобілізований 
боєць 79 бригади ЗСУ, секретар облас-
ної Асоціації учасників АТО, представ-
ник Івано-Франківської міської орга-
нізації партії «Рух нових сил Михайла 
Саакашвілі» Андрій Фармуга.

Соломія ХРЕПТИК

Всіх бажаючих долучитись до акції 
10 вересня на пункті пропуску «Крако-
вець» активісти закликають звертатись 
в офіс обласної організації партії «Рух 
нових сил Михайла Саакашвілі», що роз-
ташований у м. Івано-Франківськ, вул. 
Пилипа Орлика, 8, тел.: 098 700 5076, 
(0342) 78-40-31.
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Павлівка в фазі ювілеїв
Приблизно о півтретій ночі 28 серпня, оваціями після виступу відомої поп-
співачки Ірини Федишин закінчилося на стадіоні в Павлівці урочисте від-
значення 435-ї річниці від часу першої писемної згадки про село. Втім, як 
оголосив зі сцени сільський голова Іван Вацеба, в архівах знайдено давніші 
записи про Павлівку (в дорадянський період Павелче), тож наступного року, 
ймовірно тут святкуватимуть 450-річчя села. Як мовиться, наперед більше, 
бо хто би сумнівався, що поселення в такій вигідній місцині мусило існува-
ти значно раніше.

Версії версіями, а цьогоріч, здаєть-
ся, на відзначення Дня села зібрала-
ся рекордна кількість як глядачів, так 
і учасників концертної програми. Втім, 
називати цьогорічний День села днем 
трохи некоректно. Заходи мали розпо-
чатися ближче до вечора, а до того вини-
кла серйозна проблема з електропоста-
чанням, і Лисецькі енергетики на чолі з 
директором філії «Лисецький РЕМ» Сер-
гієм Данилюком зробили все, аби від-
новити в Павлівці електропостачання, 
а відтак – аби свято відбулося.

Зрештою, залунали фанфари, й дій-
ство, яке тривало понад сім годин (!), по-
чалось. У дебюті концертної програми 
відбувся дебют – пісні «Свіча пам’яті», 

слова якої написав місцевий автор Ми-
хайло Федак, музику – Василь Михайло-
вич, а виконала Христина Попадинець. 
І, вже традиційно, перед неодмінними 
виступами священнослужителів та по-
садовців у виконанні зведеного хору 
під керівництвом заслуженого діяча 
мистецтв України Володимира Савчу-
ка прозвучав оригінальний гімн села 
– «Павлівський вальс».

Звертаючись з привітальним сло-
вом до земляків сільський голова Пав-
лівки Іван Вацеба зробив зі сцени й ко-

роткий звіт про основні проекти, які вда-
лося реалізувати на 26-му році незалеж-
ності України та про деякі плани. Уже на 
вересень в селі заплановано відкриття 
кількох об’єктів соціальної інфраструк-
тури, зокрема дитячого та спортивно-
го майданчиків, значні ремонти відбу-
ваються в Павлівському НВК. Голова 
обіцяє, що ще цього року розпочнеться 
будівництво будинку культури в селі.

Жителі села та гості у спільній мо-
литві просили Господнього благословен-
ня для розвитку Павлівки та добробуту її 
жителів. Молитву за Україну та жителів 
села провели священики церкви Свя-
того Миколая УГКЦ о. Василь Сенько 
та о. Володимир Зелінський з церкви 
Христа Спаса УГКЦ.

З привітальними словами до павел-
чан зі сцени звернулися голова Тисме-
ницької районної ради Роман Крутий, 
заступник голови райдержадміністрації 
Степан Мандибур, а також депутат об-
ласної ради Михайло Королик.

Павлівські аматори сцени, серед 
яких багатьох виконавців справедли-
во можна зарахувати до професіона-
лів, тішили односельчан вокальними 
та драматичними номерами (зокрема, 
народний драматичний колектив на чолі 
з Олександрою Боднар продемонстру-
вав зі сцени інсценізацію вечорниць).

Зворушливо доповнювали виступи 
бувалих виконавців найменші учасни-
ки програми, серед яких цьогорічна во-
лодарка другого місця районного фес-
тивалю-конкурсу «Майбутнє України» 
Іванка Криштоп і найменша артистка 
на концерті Іванка Мандзюк.

Як вже було заведено раніше, під 

час Дня села відбувалися нагороджен-
ня односельчан у різних номінаціях, що 
відповідають певним галузям господар-
ки та соціальної сфери, а також наго-
родження найстарших і наймолодших, 
ювілярів тощо.

Що дужче вечоріло, то більше роз-
кручувалося святкування. Дитячі атрак-
ціони, торгові та розважальні балаґани 
кишіли відвідувачами. А на протилеж-
ному від сцени боці стадіону депутати 
сільської ради демонстрували ужиткові 

речі власного виробництва та пригощали 
власними ж наїдками. Десь поряд ва-
рилися рибна юшка і боґрач, мліли від 
жару шашлики. Сцена ж, на якій розпо-
рядниками були ведучі Наталя Шкляр і 
Тарас Василюк, робилася скоріше фести-
вальною. Її заповнювали гості – амато-
ри сцени з сусіднього Майдана на чолі з 
сільським головою Марією Зелінською; 
Ямницький голова Микола Зелінський на 
чолі вокальних ансамблів «Відроджен-
ня» і «Берегиня», які разом утворюють 
потужний хоровий колектив, та разом 
з талановитими дівчатками Анастасі-
єю Боднарчук і Роксоланою Гасяк, чиї 
виступи викликали хвилю захоплення. 
У кількох абсолютно різних іпостасях 
постав перед павлівчанами народний 

ансамбль «Клузівчанка», в якому висту-
пає голова села Марія Іваницька, – учас-
ники виконували патріотичні, ліричні, 
народні пісні, виступали сольно, дуета-
ми, а врешті змусили публіку хапатися 
за животи від інсценізації пісні Наталії 
Фаліон «Хелоу, Европа». Свій багатий 
доробок продемонстрували у Павлівці 
й учасники художньої самодіяльності 
села Підлужжя.

Заключна частина святкової про-
грами була віддана запрошеним вико-
навцям: гумористові та конферансьє 
Ігореві Чепілю, співаку Василеві Михай-
ловичу, гурту «Будьмо» та згаданій уже 
Ірині Федишин.

Володимир ЗАНИК

На сцені ямничани

Марія Зелінська та майданські аматори сцени

Вітання сусідам від Ямницького голови

Роман Крутий, Степан Мандибур, Михайло Королик

Інсценізація вечорниць по-Павлівськи

Співає Іванка Криштоп

Гості з Підлужжя

Співає «Клузівчанка»
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Де буяє природа 
у вирі яснім…

Цими словами з поетичної посвяти рідному селу узинчанина Сергія Дергая 
можна лаконічно описати нерукотворну «декорацію» відзначення 625-річчя з 
часу першої писемної згадки про село Узин, яке відбулося минулої неділі, 27 
серпня. Серед буяння природи, осяяна лагідним сонцем, величальними піс-
нями, барвами вишиванок і дитячим сміхом відсвяткувала узинська родина 
разом із друзями-сусідами та гостями свій поважний ювілей.

Якщо відштовхуватися від наяв-
них писемних джерел, Узин – одне з 
найдавніших сіл Тисменицького ра-
йону. В його літописі чимало славних 
вікопомних сторінок, його історія на-
дихає сучасників намоленими стінами 
понад 200-літньої церкви Перенесення 
мощей святого Миколая, легендами та 
переказами про княжі часи. І ця історія 
зобов’язувала організаторів провести 
достойне святкування.

А розпочалося воно нехарактер-
ною для наших теренів урочистою хо-
дою всіх учасників концерту – від най-
меншого до найстаршого – в багатих 
національних костюмах. У святковій 
колоні йшли не лише узинські амато-
ри, а й учасники художньої самодіяль-
ності з сусідніх Ганнусівки, Добровлян, 

Колодіївки. (До речі, на цьому «кущі» 
склалася добра традиція, коли на днях 
сіл зі своїми концертними номерами 
виступають сусіди). Отож, виглядало 
досить урочисто та піднесено, коли 
на сходах перед будинком культури 
вишикувалося понад півсотні учас-
ників і разом з глядачами заспівали 
Державний Гімн України.

Після вступного слова сільського 
голови узинський хор виконав Духовний 
гімн «Боже великий, єдиний», а настоя-
тель церкви Успіння Пресвятої Богоро-
диці УГКЦ Володимир Михайлишин при-
вітав узинчан віршованими рядками та 
благословив дійство. Зі словами приві-
тань до громади села звернулися голо-
ва Тисменицької районної ради Роман 

Крутий (він зазначив, що на соціальний 
розвиток невеликого села з районного 
бюджету виділено понад мільйон гри-
вень, та побажав громаді миру і процві-
тання), заступник голови райдержадмі-

ністрації Степан Мандибур. Щирі слова 
прозвучали й з вуст головів сусідніх сіл 
Богдана Богача (Сілець), Юрія Веркаль-
ця (Колодіївка), Петра Кашуби (Добро-
вляни), виконавчого директора Всеукра-
їнської асоціації сільських і селищних 
рад по Західному регіону Юрія Івасюка. 
Згодом сусідів привітав ще один гість – 
Вовчинецький голова Михайло Назар.

Цікавою та різноплановою була кон-
цертна програма свята, яку вели юні Ве-
роніка Овчар та Марія Тихонюк. Виступи 
узинського народного ансамблю «Го-
рицвіт» (керівник Марія Борковська), 
юних виконавців Діани Щерб’як, Тетя-
ни Щерб’як, Ані Устінської, Ані Галушко, 
Іванни Бойко, Вікторії Овчар, вокалісток 
Юлії Вовчук, Юлії Федук, сімейного дуету 
Марії та Мирона Бойчуків, чоловічого во-
кального квартету, якими опікується ху-
дожній керівник будинку культури Сергій 
Дергай, чергувалися з концертними про-
грамами у виконанні гостей. Для сусідів 
співали жіночий вокальний колектив з 
Добровлян, з яким віднедавна працює 
та ж М. Борковська, самодіяльні співа-

ки з Колодіївки (керівник Ігор Сукенник), 
жіночий ансамбль «Ганнусівчанка» та чо-
ловічий вокальний колектив з Ганнусівки 
(керівник Василь Регей). Свій незаперечно 
високий виконавський рівень продемон-
стрували для узинчан учасниці народно-
го вокального тріо «Мальви» з Вовчинця, 
потішила своїм пишним вокалом Оксана 
Белько, якій вдається успішно розвивати 
аматорське мистецтво у Побережжі. Якіс-
ний технічний супровід дійства забезпечи-

ли директор районного будинку культури 
Михайло П’ятничук і звукооператор Воло-
димир Данилюк.

А завершилася концертна програ-
ма своєрідним гімном села – «Піснею 
про Узин», текст якої написав відомий 
тележурналіст Ярослав Гнесь. Її співали 
квартетом Д. Щерб’як, Т. Щерб’як, Марія 
Овчар і С. Дергай. Але на тому свято не 
закінчилось. Більше того: воно трива-
ли й наступного дня, на парафіяльний 
празник Успіння Пресвятої Богородиці, 
небесної покровительки Узина.

Володимир ЗАНИК

Виступ перед односельчанамиВступне слово сільського голови

Привітання керівництва району Вітання від сільських голів

На марші «Ганнусівчанка»

Серед глядачів аматори з Колодіївки та Вовчинецький голова Тріо «Мальви»

Ведуча Вероніка Овчар

Ведуча Марія Тихонюк

Ансамбль з Добровлян

Діана Щерб’як
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Співпраця школи та 
університету ефективна

Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному 
закладі — особливе і складне завдання, розв’язання якого вимагає, з одного 
боку, залучення традиційних видів діяльності, збереження досягнень минулого, 
а з іншого — пошуку і задіяння нових форм впливу на школярів, використання 
нових методик. Педагогічний колектив Поберезького навчально-виховного 
комплексу працює над цим, і однією з новітніх форм роботи школи є співпра-
ця з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

Слід відзначити, що Поберезька 
школа однією з перших у районі облад-
нала комп’ютерний клас, де учні можуть 
навчатися комп’ютерної грамоти. З іні-
ціативи ректора вузу, почесного жите-
ля села Побережжя, Євстахія Крижанів-
ського для учнів 10, 11 класів проводили 
навчання на комп’ютерах безпосеред-
ньо в університетських лабораторіях. 
До речі, учнів безкоштовно привозили 
вузівським автобусом.

Євстахій Крижанівський — не ли-
ше науковець, але й творча людина, 
патріот рідного села. Завдяки його 
допомозі вчителі школи втілили свої 
творчі проекти. До прикладу, вийшла 
друком збірка поезій Любові Пушко «А 
музика звучатиме завжди» (2002 р.); 
книга Василя Остаповича «Мальов-
ниче село під горою» (з історії села 
Ганнусівка, 2000 р.) та «Школа і осві-
та у селах Побережжя та Ганнусівка: 
погляд у минуле та сучасне» (2016 р.). 
Триває праця над створенням книги 
з історії села Побережжя.

У контексті співпраці вузу й шко-
ли та задля профорієнтації поберезь-
ких учнів організовуються екскурсії 
до Івано-Франківського національно-
го технічного університету нафти і га-

зу. Відвідувачі мають змогу детальні-
ше пізнати славну і величну історію 
ІФНТУНГу, довідатися про його діяль-
ність, зокрема міжнародну співпрацю, 
наукові досягнення, оглянути цікаві 
експонати університетського Геоло-
гічного музею.

Як наслідок, багато випускників 
школи поступають до університету, де 
навчаються за різними спеціальностя-
ми. І найутішніше, що немало випускни-
ків вузу вже отримали звання кандидата 
наук і працюють у стінах цього та інших 
навчальних закладів.

А планів на подальшу співпрацю По-
березького НВК та Івано-Франківського 
НТУНГ є багато, зокрема готується уго-
да про співпрацю між університетом та 
навчально-виховним комплексом. Адже 
сьогодення вимагає від нас підготов-
ки конкурентоспроможних випускників, 
адаптованих до швидкозмінних вимог 
суспільства, формування особистості, 
котра оволодіває певною системою цін-
ностей, людини з високими розумовими 
здібностями.

Мирослава ТРУШИК, заступник 
директора з виховної роботи 

Поберезького НВК

У Погоні — пам’ятник 
Софронові Дмитерку

У відпустовому місці в с. Погоня, на території василіянського монастиря Успін-
ня Пресвятої Богородиці постав пам’ятник Івано-Франківському єпископові 
УГКЦ, василіянину Софронові Дмитерку. І власне на храмове свято монас-
тиря відбулося освячення монумента. Очолив чин Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський Володимир Війтишин.

Пам’ятник встановили у річницю «іс-
повідника віри» Дмитерка (владика Со-
фрон народився 1 червня 1917-го і ниніш-
ній рік в єпархії приурочений єпископові, 
видатному оборонцю греко-католицької 
віри, великому українському патріотові). 
Також і чин Василія Великого цього ро-
ку відзначає ювілей — 400-ліття, про що 
нагадав чисельним вірним на зібранні 
з нагоди освячення пам’ятника митро-
полит Володимир. Під час проповіді на 
літургії він навчав про важливість і сенс 
святкування Небовзяття Божої Матері, 
наголосивши, що головною метою жит-
тя християнина є Небо.

Привітавши погонян та духовен-
ство, а особливо носіїв імені Марія з 
празником, владика Війтишин вручив 
настоятелю Святоуспенського монас-
тиря отцю Никодиму Гуралюку медаль 
«100-річчя від дня народження Владики 
Софрона Дмитерка».

На чин освячення пам’ятника прибу-
ли також родичі світлої пам’яті владики 
Софрона (відійшов у вічність 5 листо-

пада 2008 р.). Митрополит Володимир 
подякував усім причетним до постан-
ня цього монументу. А отець-ігумен Ни-
кодим Гуралюк — голові Тисменицької 
районної державної адміністрації Іва-
ну Семанюку та голові Тисменицької 
районної ради Роману Крутому, також 
доброчинцям та меценатам за допомо-
гу в розбудові храму. Автор пам’ятника 
єпископові Дмитерку — старший викла-
дач інституту мистецтв Прикарпатсько-
го національного університету Володи-
мир Кіндрачук.

Вероніка ЗАНИК

Загвіздянські канікули 
з Богом

Ось і пролунав Перший дзвоник, 
який покликав усіх за шкільні парти. А 
позаду спогади, відпочинок, незабутні 
враження. При парафії села Загвіздя, з 
благословення отців Івана Шевчука й 
Івана Мислюка, був організований ка-
техитичний табір. Учні села разом із мо-
лодими батьками відвідували щоденні 
богослужіння, які проводив отець Іван 
Мислюк. Багато зусиль для доброго від-
починку дітей віддали брат Дмитро і се-
стра Тереза. Вони проводили катехитичні 
читання, розважальні ігри.

Відповідальною за харчування і при-
дбання канцтоварів та спортивного ін-
вентаря була секретар при парафіяльній 
раді Любов Гимон.

Протягом табірного часу діти збага-
чувались краплинами людяності й до-
броти, щирості й ввічливості. Учні вчи-
ли побожні пісні, малювали плакати, 
складали вірші. Повні добрих намірів, 
грали гру «Потаємний друг», в якій об-
мінювались листівками, подарунками 
і сувенірами.

Закінчився табір поїздкою в село 
Погоня (26 серпня), де всі подякували 
Матері Божій за добродійства й ласки, 
які вона нам посилає завжди і повсяк-
час у нашому житті. Думаємо, що цей 
добрий почин підхоплять й інші пара-
фії для духовного збагачення молоді.

Галина ОКТИСЮК, вдячна мама

Прочани відвідали Вільшаницю
У рамках ювілейного року Патріарха Йосифа Сліпого відбу-
лася XII Міжнародна піша проща із Самбора на Львівщині до 
Марійського духовного центру «Зарваниця» на Тернопільщині, 
організована Пасторально-міграційним відділом УГКЦ. Од-
ним із місць зупинки прочан була Вільшаниця.

Проща родин мігрантів-заробітчан 
та всіх охочих стартувала 4 серпня. Ду-
ховний похід мав орієнтовну довжину у 
260 кілометрів і тривав десять днів. Про-
щу родин заробітчан — як один із ефек-
тивних кроків реінтеграції після повер-
нення трудових мігрантів із чужих світів 
у сім’ї, родини і суспільство — 2006 року 
започаткував і упродовж багатьох ро-
ків духовно провадив світлої пам’яті о. 
Василь Поточняк. А сьогодні духовний 
провід паломництва, до якого належить 
і парох греко-католицької церкви у селі 
Слобідці Тисменицького району о. Ми-
рослав Пронюк, очолює священик Ки-
ївської Архієпархії УГКЦ о. Антон Борис.

Шлях прощі пролягав теренами 
Львівської, Івано-Франківської та Тер-
нопільської областей. З огляду на те, 
що маршрут щороку змінюється, орга-
нізаторам вдалося охопити нову «нехо-
джену» вітку Івано-Франківщини. 9-10 
серпня Тисменицька земля урочисто 
зустрічала прочан.

У четвер, 10 серп-
ня, проща Самбір — За-
рваниця прибула до с. 
Вільшаниці. Парох се-
ла о. Василь Середюк 
та церковна проце-
сія жителів села радо 
зустріли подорожніх 
привітальним словом 
і врученням короваю, 
яке відбулося біля не-
щодавно побудованої 
церкви Святого Теодо-
зія Печерського. Після 
цього всі разом, із піс-
нею «Україно, молюся за тебе», виру-
шили до храму Покрови Пресвятої Бо-
городиці, аби відслужити молебень до 
Божої Матері. Паломники та жителі се-
ла піснями прославляли Ісуса Христа 
й Богородицю, поклонилися іконі За-
рваницької Божої матері.

Після молебня, стараннями се-
стриць і всіх жителів села, прочан при-

гостили смачним обідом. На згадку про 
Вільшаницю кожен із паломників отри-
мав буклет «Село під назвою тризуба» з 
історією поселення та церкви.

Відпочивши і набравшись сили, про-
чани продовжили свій шлях до Зарвани-
ці, куди прибули через три дні, 13 серп-
ня, і де подякували Богу й Богородиці 
за щасливу мандрівку.
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Овен
Досить емоційний тиждень. 
Постарайтеся врівноважи-
ти ваш настрій та емоційний 
стан. А допоможуть вам у 
цьому близькі люди, давні 

надійні друзі. Не соромтеся звернутися 
до них за допомогою. Навіть не встиг-
нете помітити, як життя повернеться до 
вас сонячною стороною. 

Телець
Вдалий і продуктивний пе-
ріод. Ваші рішучість й діло-
ва активність дозволять 
здійснитися більшій час-

тині планів та завдань. І все ж зверніть 
увагу на стосунки. Важливо сприймати 
людей і події такими, які вони є. У ви-
хідні вам, швидше за все, доведеться 
відповідати на претензії родичів. 

Близнюки
Будуть вдалими поїздки і по-
дорожі. В діловому та осо-
бистому житті не все ще за-
лежить від вас самих. Але 

те, що є, це вже чимало. Гарні новини у 
суботу-неділю додадуть оптимізму та 
впевненості у власних силах. Приділіть 
більше уваги дітям. 

Рак 
Ловіть важливу ідею, це у 
найближчому майбутньому 
розширить ваші можливос-
ті. Не відкладайте важливі 

справи в довгий ящик. Раніше почнете – 
раніше завершите. Уникайте безглуздих 
суперечок і критики на адресу близьких 
людей. У вихідні душевні бесіди прине-
суть масу корисної інформації. 

Лев
Продуктивний період для ви-
рішення важливих завдань і 
проведення ділових зустрі-
чей. Нові знання та ідеї да-

дуть вам шанс влаштуватися на більш 
високооплачувану роботу. Жодних осо-
бливих турбот і ускладнень не передба-
чається. Уникайте конфліктів на роботі, 
говоріть приємне членам своєї родини. 

Діва
Можливе  просування 
кар’єрними сходами, однак 
не обійдеться без конфлік-
тів як з керівництвом, так і 

з колегами чи партнерами. Варто вия-
вити особливу обережність, стежте за 
своїми словами, інакше ризикуєте ко-
гось серйозно скривдити. У вихідні не 
відмовляйтеся від запрошення в гості. 

Терези
 У вас може з ’явитися 
схильність до нереальних 
фантазій, витання у хмарах 
й ілюзорна уява про свої 

можливості. Дивіться на речі більш 
реалістично, це позбавить багатьох 
розчарувань. І сподівайтеся тільки на 
себе, не варто чекати, що інші зро-
блять все за вас. 

Скорпіон
Ви можете одержати бажа-
не, варто тільки захотіти й 
поділитися своєю мрією з 
коханою людиною. Підси-

ляться ваші інтелектуальні здібності, 
логіка та пам’ять. Хоча на це може бу-
ти витрачено досить багато енергії, всі 
проблеми ви вирішите, у тому числі й 
фінансові. 

Стрілець
Вдалий час для важливих ді-
лових переговорів, підписан-
ня угод, зміни місця роботи 

чи кола спілкування. Можливі даремні 
переживання й нервова метушня. Ре-
тельно перевіряйте всю вхідну інфор-
мацію, щоб не було неточностей і поми-
лок. Вихідні присвятіть собі, розслабте-
ся на самоті. 

Козеріг
Вам залишилося для досяг-
нення великої мети докласти 
зовсім трохи зусиль, і резуль-

тат принесе очікувані плоди. Втім, під 
тиском зовнішніх обставин ваша точка 
зору може змінитися. Але нехай вас не 
бентежить, що хтось буде мати через це 
незручності. У суботу знайдіть час для 
генерального прибирання. 

Водолій
Вирішення звичайних по-
всякденних завдань зажа-
дає від вас чималої кіль-
кості сил і часу. Майте на 

увазі, що діяти доведеться наодинці. 
Але на вас буде очікувати успіх прак-
тично у всіх починаннях. Так що гріх 
не використати будь-яку сприятливу 
можливість. 

Риби
На роботі досить напруже-
ний період, не виключено, 
що доведеться працювати 

за колег, які пішли у відпустку чи ку-
дись поїхали. Сприятливий період для 
творчості, навчання, самоосвіти. Бажа-
но, щоб емоції не були перешкодою у 
стосунках з близькими. 

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 4 по 10 вересня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

  КРОСВОРД

По горизонталі: 5. Апельсиновий 
лікер. 6. Самурайський меч. 10. Валка 
возів. 11. Заборона ввозу або вивозу то-
варів. 12. Крісло царя. 13. Оселедцева 
риба. 15. Буддійський монастир-універ-
ситет. 16. Севанська форель. 20. Житло 

горців Кавказу. 21. Монета некруглої 
форми. 22. «Найлегше в … – померти, 
найважче – жити» (Азад). 23. Престиж-
на кінопремія. 28. Одиниця виміру елек-
тричної напруги в системі СІ. 29. Засно-
вник сикхізму. 30. Лавка для гребця у 

човні. 33. Певна частина змагань. 35. Іта-
лійський кріп. 36. Американський пись-
менник. 37. Цінна промислова риба. 38. 
Місто у Київській області.

По вертикалі: 1. Легкий прибереж-
ний вітер. 2. Відлюдник. 3. Роман Аль-
фонса Доде. 4. Міжнародний договір. 5. 
Мати богів у давньогрецькій міфології. 
7. Приємний запах. 8. Неправдиві сло-
ва, вчинки, дії. 9. Дикий гірський баран. 
14. «Плакати – не завжди … страждати» 
(Жанліс). 17. Сушені на сонці перси-
ки з кісточками. 18. Маленька жіноча 
сумочка. 19. Чиста водна гладінь. 24. 
Холодна колюча зброя. 25. Лігво вед-
медя. 26. Плавучий навігаційний знак. 
27. «Нікому не пошкодить те, що він 
промовчав, але може пошкодити те, 
що він …» (Катон Молодший). 31. При-
йом їжі після заходу сонця під час по-
сту в ісламі. 32. Шотландський фізик 
і хімік. 34. Командний вид спорту. 36. 
Старовинна боротьба.

Відповіді на кросворд в № 32:
По горизонталі: 1. «Боячись». 7. 

Шамот. 8. Юкола. 12. Ракас. 13. Гіт. 14. 
Ітака. 17. Гуаш. 18. Проща. 20. Орел. 23. 
Го. 24. Гагат. 25. Естет. 26. Як. 30. Клір. 
31. Торос. 32. Брют. 35. Антре. 36. Ушу. 
37. Планк. 40. Бекон. 41. Гранд. 43. «Ви-
магає».

По вертикалі: 2. Осот. 3. Чу. 4. Саке. 
5. «Баран». 6. Еліта. 9. Ладан. 10. Пітон. 
11. Скарб. 15. Агогіка. 16. «Плакати». 18. 
ПЛАСТ. 19. Аксіс. 21. Нар. 22. Гея. 27. Гі-
єна. 28. Груша. 29. Бренд. 33. «Орфей». 
34. Елінг. 38. Роги. 39. Арба. 42. Ма.

1  2  3  4  

 5       6     7  

8  9 

10    11       12    

13   14  15     16 17    

18 19

20    21      

22    23      

 24 25 26 27

28     29     30     

31 32

33   34 35       36    

37       38      

        

Приватні оголошення
Продаю

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опа-
лення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицького р-ну, 
після реставрації, 98 м кв. на земельній ді-
лянці 0,05 га. Три кімнати, веранда, комо-
ра, газ. Вода на вулиці (помпа). Можливий 
обмін на квартиру в м. Івано-Франківську. 
Тел.: 095 945 69 13.
  Будинок  в м. Тисмениця, вул. В. Стефани-
ка, 25. Ціна договірна. Тел.: 099 721 96 92.
  Терміново! Новий цегляний будинок 120 
кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 47а. 
Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 соток зем-
лі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 099 068 47 85 
— Назар.
  2-кімнатну квартиру в м. Тисмениця, 42 м 
кв. з індивідуальним опаленням, утепленим 
балконом. Тел.: 068 727 09 22.
  Терміново земельну ділянку під будівництво 
в м.Тисмениця, вул. Америка (район ново-
будов), 10 соток, всі комунікації, асфальтний 
під’їзд, документи у наявності власника. Ці-
на договірна. Тел.: 066 904 66 27.
  Будинок та земельна ділянка (загальна пло-
ща 37 соток) в с. Стриганці. Ціна за домов-
леністю. Тел.: 095 323 99 08, 095 572 45 02.
 Нові дерев’яні вікна розм. 1,30х1,40 м, 6 шт.; 

смола 7, 8 мішків; шифер шести хвильовий, 
широкий, 55 листів; великий дерев’яний го-
динник для офісу, накручується один раз на 
два тижні; настільний телефонний апарат 
для офісу; саморобна циркулярка з мотором; 
труба алюмінієва — довжина 12 м, діаметр 
17 см. Тел.: 066 387 13 36.
 Двокімнатну квартиру на 1-му поверсі з ме-
блями, на дві сторони, балкон, перед бал-
коном — грядки. Тел.: 068 104 35 89, 095 
429 09 14.
 Нові металеві двері 1,00х2,10 м 2 шт. Ціна 
договірна. Тел.: 050 877 00 88.
 Квартиру з ремонтом (52 кв. м) в м. Тисме-
ниця, вул. Липова, 7б. Тел.: 099 211 91 08.
 Січкарню  в доброму стані с. Черніїв. Тел.: 
095 028 64 91, Петро.
 Металеві колони, ферми, прогони, про-
фнастил — все для будівництва та мон-
тажу зерносховищ, навісів та складів 
виробничого призначення. Тел.: 068 
169 73 00, 050 373 39 57.
  Господарку в урочищі «Швейцарія»: бу-
динок, літня кухня, стайня, стодола, кла-
дова, криниця, сад, 20 ар землі, про-
тікає потічок до ставка. 5 км від смт. 
Коропець, 700 м до р. Дністер, 40 км 
до Івано-Франківська. Ціна 10 100 у. о. 
Тел.: 067 729 30 36, Марія Степанівна.
 Новий мотоблок МБ-6 «Мотор-Січ» (19000 

грн); стальну трубу діам. 100 мм, дов. 4 м 
(350 грн); двопольні вхідні двері 1,28х2,35 
(1000 грн); металічний ящик 2х1,26 м, ви-
сота 26 см, товщина бляхи 3 мм (1500 грн). 
Тел.: 096 225 20 70, 095 216 08 68, Руслан.
 Новобудову в селі Чорнолізці (180 кв. м), 
ділянка 15 соток, бетон під господарське 
приміщення. Тел.: 096 534 66 07.
  Квартиру  в центральній частині Івано-
Франківська, частково з меблями, з єв-
роремонтом, індивідуальне опалення, 
всі лічильники, підвал 30 м кв., при-
садибна ділянка. Тел.: 050 205 22 39.
 Спальний набір «Арніка», б/у. Ціна за 
домовленістю. Гаражні ворота, висота 
1м 75 см, ширина 2 м 60 см. Тел.: 066 
594 77 20, Галина.
  3-кімнатну квартиру, 5-ий поверх, 89,6 
м кв., вул. Декабристів, 58. Ціна за до-
мовленістю. Тел.: 050 277 77 51.
  2-кімнатну квартиру на вул. Декабрис-
тів в цегляному будинку, 6 поверх 9-ти 
поверхового будинку, 68,3 м кв., є всі 
лічильники, дитячий майданчик. Буди-
нок зданий в експлуатацію. Цілодобо-
ва охорона. Ціна 1 м кв. 8500 грн. Тел.: 
099 750 00 71, 096 994 80 29.
  1-кімнатну квартиру по вул. Декабрис-
тів, стяжка, штукатурка, скляні лоджії, 
всі комунікації, 9-й поверх, 42 м кв. Ціна 

за домовленістю. Тел.: 050 433 37 10. 
 Диван б/у недорого. Тел.: 095 539 15 67.
 Однокімнатну квартиру біля «Сіль-
по» 30,5 кв. м, 5/5, будинок цегля-
ний, частковий ремонт, поміняні ві-
кна, двері, частково з меблями. Тел.: 
098 865 04 80.
  3-кімнатну квартиру 69 кв. м,  в центрі 
Івано-Франківська, 1/2, цегляний буди-
нок, індивідуальне опалення, великий 
підвал. Тел.: 097 645 43 70.
 Гараж цегляний 43 кв. м в цен-
трі  Івано -Франківська.  Тел. : 
097 645 43 70.
 Саджанці морозостійкі самозапильних 
ківі, інжиру, хурми. Саджанці черенко-
вані. Тел.: 099 798 29 88.
 Шифер б/у.  Ціна договірна. Тел.: 066 
673 88 16.
  Гараж  в м. Тисмениця. Тел.: 050 883 
04 39, 098 526 52 05.
 Однокімнатну квартиру  в приміському 
селі. Тел.: 067 981 46 74.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, мо-
нети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.
  Будинок або в обмін на хорошу квартиру 
в затишному місці. Тел.: 050 205 22 39.
 Вантажний автомобіль, документи до 

ЗіЛа, бочку від квасу, бочку від молока, 
мотоблок, фрезу, косарку, культиватор, 
плуг, каток, трактор, причіп, олово.Тел.: 
050 205 22 39.
  Будинок або земельну ділянку. Тел.: 
097 645 43 70.
 Автомобіль ЗіЛ або ГАЗ; документи на ав-
томобіль ГАЗ-53, ГАЗ-3307,ЗіЛ; документи 
на причіп до ЗіЛ, КамАЗ; котел КЧМ, ра-
діатори, ванну. Тел.: 097 645 43 70.

Різне
 Чоловік 35-188-99 без шкідливих зви-
чок познайомиться для створення сім’ї 
з дівчиною (18-25 років) без шкідливих 
звичок, без дітей (зріст та вага бажано 
великі). При потребі згоден на пере-
їзд. Тел.: 066 374 30 66, 067 918 29 91.
 Чоловік  52-175-72, без шкідливих зви-
чок, познайомлюся з порядною жінкою. 
Тел.: 050 205 22 39. 

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане на ім’я Дем’янів Соломія Михайлівна, 2003 р. н. з с. Драго-
мирчани, вважати недійсним.

Пожеж побільшало
Протягом 2017 року на території Тисменицького району ви-
никло 207 пожеж, а саме: внаслідок самовільного спалюван-
ня сухої трави — 154, пожеж у господарських спорудах — 19, 
десять — у житлових будинках, на об’єктах — шість, вісім по-
жеж автомобільного транспорту, одне загорання електроопо-
ри, п’ять загорань побутового сміття, одна пожежа утеплення 
опалювальної труби, одна пожежа скирти пакованого сіна та 
інші одиночні випадки.

Найбільше пожеж виникло в м. Тисмениця, с. Угринів, с. 
Лисець, с. Кузів, с. Підлужжя, с. Чукалівка. Основними їх при-
чинами стало необережне поводження з вогнем та коротке 
замикання електричної мережі.

З початку року внаслідок пожеж на території району за-
гинули чотири особи. За аналогічний період минулого року 
зареєстровано 182 пожежі. З проведеного аналізу видно, що 
кількість пожеж у 2017 році значно зросла.

Шановні мешканці району. Просимо вас бути обачними 
та обережними, від вашої поведінки залежить ваше життя та 
життя близьких. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в 
побуті. Не допускайте спалювання рослинності, адже це за-
вдає значної шкоди природному середовищу.

І. ДМИТРІВ, начальник 
Тисменицького РВ УДСНС в області
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Вітаємо!
Адміністрація Пшеничниківського НВК, 
колеги по роботі, вдячні учні вітають 

з прекрасним ювілеєм чарівну жінку, лагідну 
і розсудливу вчительку початкових класів 

Розалію Іванівну ТИМЧУК.
В цей сонячний і радісний день бажаємо со-

нячної погоди на серці, великого родинного щас-
тя. Нехай щирі дитячі очі надихають Вас на нові 
творчі здобутки і злети, а веселий дитячий сміх 
супроводжує усе життя.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця й людської поваги.
На довгих стежках освітньої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі.

  ПОГОДА

У понеділок, 4 верес-
ня — дощ. Тем пера тура 
вночі: +16°С, вдень: 
+19°С. Вітер пів денно-
східний 2 м/с.

У вівторок, 5 вересня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +12°С, денна: 
+21°С. Вітер півд енний 
3 м/с.

У середу, 6 вересня — 
дощ. Температура вно-
чі: +11°С, вдень: +17°С. 
Вітер південно-східний 
2 м/с.

У четвер , 7 верес-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +14°С, ден-
на: +17°С. Ві тер пів-
нічно-східний 1 м/с.

У п’ятницю, 8 верес-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +12°С, 
вдень: +22°С. Вітер пів-
денно-східний 2 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Мало павутиння — до сухої осені.
1 вересня — Андрія Стратилата

  У цей день завжди тепло.
3 вересня

  Якщо цей день буде ясний, то ще 
чотири тижні буде хороша погода.

4 вересня
  Якщо павутиння прилипає до рос-

лин — на тепло.
5 вересня

  Якщо падолист лягає горілиць — 
на холодну зиму, а долілиць — зима 
буде теплою.

  Якщо цього дня журавлі на пів-
день полетіли — зима буде рання.

  Якщо нема приморозків, то не бу-
де і весь місяць.

  Летять журавлі низько на теплу 
зиму, високо — на холодну.

  Пізній падолист — на суху осінь.
6 вересня

  Дощовий день — погожа осінь і 
щедрий урожай наступного року.

7 вересня — Варфоломія
  Суша на Варфоломія — гострої зи-

ми є надія.

Наостанок

З ювілеєм!
Найдорожчу матусю, бабусю, сестру 

Ганну Володимирівну 
ЛЕВИЦЬКУ 

з ювілеєм щиро вітає вся родина! 

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло
І щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Родинного затишку й мирного неба!
З Днем народження!

День Радчі — 
змагання молодості, 
свято дитинства

У Радчі день села цієї неділі пройшов геть не в радянських традиціях: без до-
вгих пафосних промов, без численних грамот, виступів «найважливіших гостей» 
і таке ін. Найважливішими на святі були діти і молодь. Вони творили основну 
рушійну силу дійства. А як відомо, де діти й молодь — там майбутнє спільно-
ти. До речі, юнь складала й більшу частину глядацької аудиторії. За слова-
ми голови Радчі Василя Вацеби, з демографічною ситуацією у них все «Ok».

Свято села в Радчі вже років де-
сять, чи й більше, регулярно проводять 
з присвятою Дню незалежності України. 
І так само традиційно урочистий захід тут 
є переважно спортивним. Хоч без само-
діяльності, зрозуміло, не можна обійтися. 
Адже в селі так багато молодих талантів. 
Тож і цього разу, після лаконічного приві-
тання від сільського голови та недовгого 
благословення від тутешнього молодого 
(і кажуть, теж спортивного) священика, 
отця Івана, розпочався концерт. У якості 
танцполо випробував новий волейболь-
ний майданчик дитячий склад колекти-
ву «Калинонька». Хоч танцювати дітям 
було непросто — на траві й не дуже рівній 
землі, — та виконавці успішно справили-

ся і отримали заслужені аплодисменти. 
А ще, між іншим, малі танцюристи чудо-
во декламували куплети про Україну, рід-
ний край та інше — до теми свята, у чому 
по-материнськи турботливо допомагала 
їм директор будинку культури Ірина Ваце-
ба. Звичайно ж були й пісні. І слід відзна-
чити, що радчанська молодь співає дуже 
дзвінко, чисто і артистично. Сучасна укра-

їнська пісня вдається їй відмінно. Займа-
ється з вокалістками художній керівник 
Василь Курцеба

А після пісень, віршів і танцю розпоча-
лися спортивні змагання (втім, на сусідньо-
му полі вони хіба закінчилися, бо того дня 
Радча грала з Драгомирчанами і здобула 
перемогу як молодіжним складом, так і до-
рослим). Руханкова частина свята — це уже 
багато років ініціатива і велика праця ту-
тешнього ентузіаста, голови радчанського 
спортивного клубу, працівника Івано-Фран-
ківського коледжу фізвиховання Остапа 
Остап’яка. Собі в допомогу він запросив 
колег: ведучим молодіжних естафетних 

змагань був дотепний і досвідчений суд-
дя національної категорії Василь Гайдей-
чук, а добрий звук і нерідко свій влучний 
коментар забезпечував звукооператор з 
коледжу Олександр Морозовецький. Для 
такої оказії коледж навіть позичив рад-
чанським спортсменам штангу. А драйву 
і жаги до перемоги радчанці самі могли 
б кому завгодно позичити. Сільська рада 
забезпечила свято призовим фондом. На-
городи отримали всі учасники, незалежно 
від зайнятого у змаганнях місця.

Першими на майданчик вийшли 
шкільні команди під керівництвом учи-
теля фізкультури Віктора Остап’яка. Учні 
6-А («зелені») та 7-А («білі») класів за одно 
й презентували нову форму, придбану за 
меценатської підтримки вихідця з Радчі, 
що мешкає нині у США. Ціла низка естафет 
засвідчила, що дітлахи ростуть міцними 
та спритними, а вчитель надійно заразив 
їх любов’ю до фізкультури. Боротьба була 
запеклою. Та врешті хтось мусив перемог-
ти: і цього разу звитяга дісталася молод-
шим — шестикласникам. Солодкий приз, 
вручений капітану команди, викликав у 
дітей бурхливу радість. Думається, при-
зові кавуни після такої активної руханки 
у спекотний серпневий вечір обидвом ко-
мандам видалися дуже доречними.

А на зміну школярам вийшла радчан-
ська молодь. Бадьорим кроком вирушили 
до стартової смуги на майданчику команди 
«Гриби» та «Жуліки». А за якийсь час, подо-
лавши в собі вагання, до них підтягнули-
ся «Скорпіони». Ведучий невтомно закли-

кав підтримувати «своїх». Адже команди 
представляли три «мікрорайони» села — 
верхню Радчу, середню і нижню. Втім, не 
виглядало, що глядачі комусь симпатизу-
вали менше, а комусь — більше. Вигуки на 
підтримку спортсменів, оплески, а іноді й 
сміх лише додавали вогнику змаганням. А 
вони були непрості. Пройти досить довгу 
дистанцію навпочіпки, пронести на руках 
«у замку» дівчат, а навіть провести їх по 
сплетених руках. Словом, це не описати. 
Завдання виявилися і технічно, і фізично 
нелегкими. Допомагали бажання виграти 
та, часто, почуття гумору. Узагалі атмосфе-
ра на святі панувала вельми позитивна.

Але, здається, гумористичною куль-
мінацією стало перетягування линви за 
участі вже не молоді, а дорослих. Коман-
ди «Молотків» та «Цвяшків» старалися з 
усіх сил. У других сил виявилося суттєво 
менше, імовірно тому, що зазвичай вони 
вправляли не в тому спорті. Тож фінал зма-
гання був передбачуваним і швидким. І все 
ж призи отримали, знову-таки, усі.

Вечоріло, спека на дворі спадала, а 
температура спортивних забав залиша-
лася високою до кінця. На завершення 
Радчею промчали два «поїзди». Саме так 
— «потяг» — називалася остання естафе-
та змагань, у якій учасники команд, три-
маючись одне за одного і не розриваючи 
ланцюга «вагонів», мали якнайшвидше 
здолати дистанцію. Ох і мчали вони до 
перемоги. Та першими встигли «Гриби». 
Другими до фінішної станції «доїхали» «Жу-
ліки». А «Скорпіони» залишилися вірними 

собі: як і до початку змагань, так і до 
кінця дісталися третіми. Однак іронія 
тут недоречна. Насправді усі були мо-
лодці. І всі вартували нагород, котрі й 
отримали. Колись казали: «Перемогла 
дружба». У випадку з Радчею явно пе-
ремогли молодість та добрий настрій. 
І так втішно було дивитися, як посмі-
хаються глядачі, як багато серед них 
дітлашні та матусь із візочками.

Вероніка ЗАНИК

Найсильніший у селі «Скорпіони» поспішають «качиним» кроком Готові дівчата в мішках — хапай і неси додому

«Солодка» перемога

Ірина Вацеба та її чарівні вихованці

Василь Вацеба вітає односельців

У команді відважна Юля і суперсильний Рома


