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Сьогодні — дощ. Нічна 
температура: +13°С, 
вдень: +14°С. Вітер пів-

нічно-західний 5 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+12°С, вдень: +18°С. Вітер західний 
2 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+12°С, денна: +16°С. Вітер північно-
західний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Оберігаючи 
життя 
оточуючих
Професійне свято

 стор. 5

 Поетичні сповіді 
педагогів 
з колосальним 
досвідом

 стор. 8

Ти не можеш міняти напрям вітру, але завжди можеш підняти вітрила, щоб досягти своєї мети.
Оскар Уайльд

Вдруге: ще масовіший 
та видовищніший

Наймасовішим спортивним проектом на теренах Тисменицького району по праву 
став районний шкільний міні-футбольний турнір на Кубок голови Тисмениць-
кої районної ради Романа Крутого. Започаткований минулого року він одразу 
ж став гідним конкурентом Кубку народного футбольного клубу «Ураган», до 
якого упродовж двох років долучається шкільна родина Тисмениччини. Од-
нак Кубок голови райради виявися чисельнішим: якщо у дебютному взяли 
участь 28 команд загальноосвітніх навчальних закладів району, то цьогоріч 
за головні нагороди та перехідний кубок розпочали боротьбу аж 36 команд.   

Урочисте відкриття масштабного 
проекту пройшло минулої суботи у Тис-
мениці на футбольному полі місцевого 
стадіону «Хутровик». Гамірне шкільне 
товариство та наставників вітали безпо-
середні організатори турніру та почесні 
гості, які зорганізували змагання задля 
популяризації та підвищення масовості 
дитячо-юнацького міні-футболу: голова 
Тисменицької районної ради Роман Кру-
тий, колеги-депутати Іван Тимчук, Юрій 
Проценко, Василь Гейко, Василь Мель-
ник, Тетяна Градюк, Михайло Юркевич, 
Василь Царук, голова РДА Іван Сема-
нюк, начальник відділу освіти Світлана 
Шарабуряк, начальник відділу молоді 
та спорту Василь Дзудзило, заступник 
міського голови Сергій Ковальчук, дирек-
тор Тисменицької спеціалізованої ЗОШ 
І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням 
окремих предметів Марія Люта. 

Вітаючи зібрання, голова районної ра-
ди Роман Крутий розпочав із подяки усім 
причетним до організації та проведення 
вже другого міні-футбольного турніру, а 

безпосереднім учасникам висловив вдяч-
ність за шалену підтримку спортивних 

змагань. Зауваживши, що його популяр-
ність в учнівському спортивному середо-
вищі змусила організаторів збільшити 
призовий фонд, аби школярі здійснили 
свої мрії та покращили спортивну базу 
рідного навчального закладу. Позаяк, 
окрім кубків, медалей переможець та 
призери отримають для навчального 
закладу ще й матеріальну винагороду 
—  за перше місце призовий фонд із 15 

тисяч гривень збільшено до 20, за ІІ — 15 
тис грн (проти минулорічних 10) і за ІІІ 
команда отримає 10 тис грн (минулого 
року «бронзовий» призер мав всього 5 
тис грн). Відтак очільник райради поба-
жав якомога краще продемонструвати 
свої ігрові навички та підтримати здоро-
вий спосіб життя, позаяк наша держава 
потребує здорових, сильних українців. 

Наснаги, спортивної удачі під Божою 
опікою — так завершував свою промову 
отець Роман Микієвич  із церкви Архі-
стратига Михаїла м. Тисмениця, щедро 
окропивши кожного школяра та настав-
ників освяченою водою. Щирою україн-
ською піснею привітала юних школярів 
вокалістка Інна Данчук. 

 Закінчення на 4 стор.

Цариця 
Покуття 
запрошує 
у Погоню

XXIІ Міжнародна проща Вервиці 
за мир і єдність Церкви 
30 вересня — 1 жовтня 

2017 року Божого в Монастирі 
Успіння Матері Божої 

Субота, 30 вересня
13.30 — реєстрація учасників прощі;
14.30 – молебень до Матері Божої;
15.00 — співана вервиця — радіс-

ні таїнства;
16.00 — молодіжна програма;
17.00 — співана вервиця — світлі 

таїнства;
18.00 — Архієрейська Свята Літургія;
19.30 — адорація Святих Тайн;
21.00 — співана вервиця — страс-

ні таїнства;
22.00 — Хресна дорога.
Неділя, 1 жовтня
00.00 — ватра, духовна програма: 

розважання, духовні пісні, в церквах — 
нічні чування;

06.00 – утреня;
07.00 — Свята Літургія;
08.00 — урочисте винесення Чудот-

ворної ікони Матері Божої;
08.10 — акафіст до Пресвятої Бо-

городиці;
09.30 — співана вервиця — слав-

ні таїнства;
11.00 — Архієрейська Свята Літур-

гія, віднова посвяти Непорочному Сер-
цю Марії.

Ювілей нестаріючого Єзуполя

17 вересня мешканці Єзуполя урочисто відзначили 
420-літній ювілей багатого своєю історією та щедрого 
сьогоденням містечка. Як відомо, і про це не раз пи-
салося й на сторінках газети «Вперед», Єзуполь (місто 
Ісуса) на правому березні Дністра та Маріамполь (міс-
то Марії) з протилежного боку на лівому березі – дві 
твердині – були засновані в кінці ХVІ століття (точні-
ше 1597 року) магнатами Потоцькими, нащадки яких 
через 65 років заклали й Станиславів у межиріччі Би-

стриць. Утім, так само достеменно відомо, що постав 
Єзупіль на згарищі спалених татарами Чешибісів, які 
існували ще з княжих часів.

Історичний факт заснування Міста Ісуса якраз ліг 
в основу прелюдії урочистого дійства з нагоди 420-літ-
тя теперішнього селища. Після традиційної ходи учас-
ників святкування від Народного дому до шкільного 
подвір’я, на якому встановили літню сцену, та вступ-
них слів ведучої і сценариста святкування Елеоно-

ри Сковронської, під урочистий передзвін перед зі-
бранням постав «сам» фундатор міста Яків Потоцький 
(роль історичної особи виконував ведучий Роман Кри-
вулич). Ніби від першої особи прозвучала легенда про 
заснування Єзуполя, а хлопчики в козацьких строях 
встановили на сцені образ Христа, що стукає в двері. 
Зведений хор (дитячий і дорослий) при підтримці усіх 
присутніх відспівав молитву «Отче наш».

 Закінчення на 7 стор.
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  УКРАЇНСЬКІ ГЕРОЇ

Проводжали всім селом 
в останню путь

Страшна звістка прийшла в село Черніїв — 11 вересня перестало битися серце 
їхнього односельчанина, українського Героя, військовослужбовця в/ч А1008 
прапорщика Деркача Івана Степановича. Військовий перебував на ротації в 
зоні проведення АТО. 

Народився Іван Деркач 8 липня 
1966 року в селі Черніїв. 31 березня 
2015 року призваний по мобілізації до 
169 навчального центру Десна (четверта 
хвиля). З другого липня 2015 року по 26 
квітня 2016 проходив військову службу 
у складі 14-ої ОМБР (окремої механізо-
ваної бригади) на посаді механіка-водія 
протитанкового взводу та брав участь у 
антитерористичній операції, забезпечен-
ні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності 
України (м. Маріуполь, с. Успенівка, смт. 
Велика Новосілка Донецької області).

В травні 2016 був демобілізований 
в запас, а вже 15 вересня цього ж року 

Іван Степанович підписав контракт із 
Збройними силами України на прохо-
дження військової служби у 14-ій ОМБР.

В селі Черніїв 14 вересня провести 
воїна в останню путь прийшли чи не всі 
місцеві жителі. Прощалися з Іваном на 
родинному обійсті. Висловити слова під-
тримки родині героя-захисника України 
прийшли представники районної влади 
заступник голови Тисменицької районної 
ради Ігор Федоришин, керівник апара-
ту Тисменицької райдержадміністрації 
Ярослав Татарин, військовий комісар 
Тисменицького району Олександр Ді-
денко, численні військові, побратими, 
воїни-афганці. Туга і біль оповивали сер-

ця всіх людей (а їх того дня неможливо 
було й полічити).

… Невеликий відступ — нещодавно 
на одному з вітчизняних телеканалів 
прозвучала інформація про те, що втрати 
нашої держави від війни на Сході Укра-
їни перевищують півмільярда доларів 

США. Подумалось, а чим чи, як можна 
виміряти горе матерів та батьків, чиї ру-
ки вже ніколи не обіймуть своїх синів, 
сум і біль дітей, які більше ніколи не 
пригорнуться до дорогого тата…

Сумував того дня Черніїв, сумува-
ли учні місцевої школи, які вишикува-
лись вздовж дороги, проводжаючи в 
останню путь бійця, військового, од-
носельчанина. Чин похорону здійснив 

разом з іншими священиками отець-
декан Лисецький Олег Качмарський. 
Після відправи у церкві під розпачли-
ву і сумну музику духового оркестру 
всі пішли на цвинтар, щоб там віддати 
останню шану Героєві. Поховали бій-
ця під залпові вистріли та виконання 
Державного Гімну України.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Україна потребує 
докорінних змін

Українська нація, як і чотири роки тому, знову занепокоєна майбуттям сво-
єї держави. Все частіше державна влада вдається до переслідування гро-
мадських і політичних діячів, арештує за надуманими звинуваченнями за-
хисників України, медиків і капеланів, які всіма силами берегли спокій для 
нашої держави у війні з Росією, імітує реформи і ставить людей на грань 
виживання. Та сьогодні як єдиний і могутній моноліт прокидається укра-
їнська нація, єднаються опозиційні сили та політики, щоб завдати удару 
по корупції і розпочати докорінне та якісне реформування усіх сфер життя. 

Минулої суботи, 16 жовтня, Ві-
чевий Майдан в Івано-Франківську 
зібрав прикарпатців з різних райо-
нів області на зустріч із третім Пре-
зидентом Грузії, лідером української 
партії «РУХ НОВИХ СИЛ» Михайлом 
Саакашвілі та народними депутатами 
України Юрієм Дерев’янком і Єгором 
Соболєвим.

«Дякую усім, хто підтримував ме-
не на українсько-польському кордоні 
10 вересня. Тоді народ вкотре пока-
зав, що не Президент, не губернатор, 
не поліцейський, а саме народ є влас-

ником України. І саме ви вирішуєте, 
хто має отримати дозвіл, а кому забо-
ронити в’їзд в Україну. І саме прості 
українці мають приходити до влади 
– освічені, амбітні і чесні», – зазна-
чив Михайло Саакашвілі.

Політики звернули увагу,  що 
після акції на підтримку Саакаш-
вілі, що відбувалась 9-10 вересня 
на українсько-польському кордо-
ні, розпочались переслідування та 
арешти активістів – за їх стійку по-
зицію та небажання миритись з ді-
ями влади.

«Ми не повинні ніколи і нікому 
дозволяти топтатися по закону, спра-
ведливості та ключових для нас по-
няттях – свободи і волі. Пересліду-
вання розпочались через одне – вони 
стали називати речі своїми іменами, 
боротися із корупцією і викривати 
численні факти зловживань. Мину-
лого року держава віддала за вугіл-
ля Путіну практично один мільярд 
доларів через Ахметова, Порошен-
ка, які придумали таку сумнозвісну 
формулу як «Роттердам плюс». Тому 
зараз українцям, які вже є європей-
цями, у багатьох прийнятих рішеннях 
шалено не вистачає тільки одного – 
добропорядного державного керів-
ництва», – зазначив Єгор Соболєв.

 «Зараз Президент і уряд іміту-
ють реформи, підмінюючи хороши-
ми словами погані дії. Та це привело 
тільки до одного – втрати довіри, і 
тому влада вирішила прибрати по-
літиків та співгромадян, які мають 
інший курс розвитку країни. Але ми 
боротимемося, щоб кожний наш ак-
тивіст, який незаконно ув’язнений, 
був на свободі і ми побудували дійсно 
успішну та економічно процвітаючу 
країну», – заявив Юрій Дерев’янко.

На зустрічі виступив івано-франкі-
вець Степан Гойсан, якого затримали 
правооохоронці, інкримінуючи йому 
надумані злочинні дії. Він упевнений, 
що тільки разом можна все здолати й 
укорінити на українській землі євро-
пейські цінності та стандарти. 

І зараз на захист цих людей, не-
законно ув’язнених та запідозрених 
у незрозумілих злочинах, піднімаєть-
ся вся Україна. Першою серед об-
ласних рад прийняла звернення до 
вищого керівництва держави щодо 
недопущення політичних пересліду-
вань саме Івано-Франківська, де іні-
ціаторами виступили депутати облра-
ди від фракції «ВОЛЯ» партії «РУХ 
НОВИХ СИЛ».

Соломія ХРЕПТИК

«Батьківщина» 
йде на місцеві вибори

Партія ВО «Батьківщина» братиме участь у виборах місцевих голів та депутатів 
у 201-ій об’єднаній територіальній громаді, які відбудуться 29 жовтня 2017 ро-
ку. Таке рішення одностайно ухвалили делегати 14-го з’їзду партії (6 етап), який 
проходив 16 вересня у Києві.

«Місцевим організаціям політичної 
партії ВО «Батьківщина» взяти участь у 
місцевих виборах, що відбудуться в Україні 
29 жовтня 2017 року, у порядку та спосіб, 
передбачений Законом України «Про міс-
цеві вибори»», – йдеться в рішенні з’їзду.

Окрім того, під час заходу були вне-
сені зміни до статуту партії та відкликані 
депутати місцевих рад на підставі норм 
про імперативний мандат.

«Ми довго боролися за імператив-
ний мандат, за те, щоб люди, які беруть 
на себе політичну відповідальність, були 
чесними, послідовними, відкритими. Ми 
боролися для того, щоб не було фарисей-
ства і ганебних переходів. Ми вибороли це 
право на місцевому рівні», – заявив під 
час з’їзду перший заступник Голови партії 
«Батьківщина» Іван Кириленко.

Партія ухвалила рішення і відкликала 
п’ятьох депутатів, на місце яких приходять 
депутати, наступні за списком.

Зазначимо, що «Батьківщина» делегує 
для участі у виборах понад чотири тисячі 
кандидатів у депутати рад ОТГ.

Команда «Батьківщини» – це єдина в 
Україні команда, яка до останньої краплі 
крові та до останнього подиху служити-
ме нашій державі, це команда, яка може 
перемогти, взяти відповідальність і дати 
людям результат. Про це заявила лідер 
партії Юлія Тимошенко, виступаючи перед 
учасниками з’їзду.

За її словами, вибори в об’єднані те-
риторіальні громади – це перший тур до 
перемоги на всіх інших виборах (прези-
дентських і парламентських). «Саме то-
му нам потрібно об’єднатися з усіма де-
мократичними силами і дати країні такі 
команди в ОТГ, які не дозволять стерти з 
обличчя землі половину сіл разом з інф-
раструктурою», – пояснила політик.

Лідер «Батьківщини» також зазна-
чила, що українська нація завжди жи-
ла почуттям свободи, почуттям свого 
права бути вільними – це головна озна-
ка нашого народу. «Сучасна українська 
молодь їде з країни, бо не хоче жити у 
рабстві, там, де принижують людську 
гідність. До речі, Україна сьогодні за 
міжнародними оцінками займає остан-
нє місце в рейтингу щастя і права кож-
ної людини реалізувати себе у житті», 
– зазначила політик.

Лідер партії закликала учасників 
з’їзду донести кожне слово правди до 
людей, «щоб всі знали: врятувати країну 
можна одним чином – не пропустивши 
знову мафію до влади».

Окрім того, вона повідомила, що вла-
да «викохує» нового кандидата у прези-
денти, під якого підведені всі олігархіч-
ні гроші: «Вам готують нову «політичну 
мавпочку», нове обличчя. Потім за його 
спиною стоятиме та сама непорушна і не-
похитна кланова система, яка вкотре на-
магатиметься обманути українську націю 
і привести до влади свого ставленика. 
Не дайте їм це зробити! Я знаю, що ми в 
силах цьому протистояти!»

На її переконання, лише разом мож-
на змінити ситуацію в Україні, починаючи 
з виборів до об’єднаних територіальних 
громад, потім на президентських і парла-
ментських, де «Батьківщина» разом з ін-
шими демократичними силами має отри-
мати таке потужне представництво, щоб 
раз і назавжди закрити всі історії невдач 
і відкрити дорогу для справжніх вагомих 
історичних перемог.

Руслан ФАРМУС, 
голова фракції «Батьківщина» 
в Тисменицькій районній раді
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Після весілля — 
до лікарні?

У розпалі сезон весіль. Українська гостинність знайома не 
тільки вдома, а й за межами країни. Весільні столи проги-
наються від всіляких наїдків. Очі розбігаються від розмаїт-
тя страв та напоїв на козацькому столі, десерти вражають 
своєю вишуканістю. Чому ж свято може закінчитися на лі-
карняному ліжку?
За останні роки в Україні та області спостерігається тенден-
ція до збільшення кількості інфекційних захворювань, серед 
яких переважають спалахи гострих кишкових інфекцій. Най-
більше захворювань зареєстровано на об’єктах громадського 
харчування після святкування урочистих подій.

11 вересня 2017 р. зареєстровано спалах гострих кишкових 
захворювань після весілля в ресторані «Golden Time» у селищі Ли-
сець, яке відбулося дев’ятого вересня, внаслідок чого захворіло 
23 жителі Богородчанського та Тисменицького районів.

У результаті розслідування встановлено обставини, що сприяли 
виникненню спалаху. Власник ресторану не представив супровід-
ні документи, якісні посвідчення на продукцію та особові медичні 
книжки працівників. Лабораторний контроль якості питної води 
та готової продукції ресторану протягом 2017 року не проводився. 
Крім страв, приготовлених в ресторані, замовники самостійно ви-
клали продукти на «Козацький стіл» (м’ясні та сирні вироби), со-
лодку випічку, фрукти, морепродукти, замовлені зі спецзакладу. 
Розслідування спалаху триває.

12 вересня в Тисмениці відбулося засідання районної комісії з 
питань ТЕБ та НС, дано рекомендації адміністрації ресторану «Golden 
Time» та власникам закладів громадського харчування району.

Безпека харчової продукції для здоров’я людини визначаєть-
ся відповідністю її мікробіологічним нормативам, встановленим 
Державними санітарними правилами і нормами «Мікробіологічні 
нормативи та методи контролю продукції громадського харчуван-
ня» ДСП 4.4.5.078.2001 р.

Для запобігання виникнення та розповсюдження інфекційних 
та небезпечних захворювань виробник зобов’язаний забезпечити 
постійний контроль виробництва за мікробіологічними показни-
ками (готова продукція, напівфабрикати, вода, об’єкти довкілля, 
тощо) не рідше одного разу на місяць. Ці санітарні правила розпо-
всюджуються на всі діючі підприємства громадського харчування, 
незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

Дослідження проводяться у власних виробничих лаборато-
ріях, або при їх відсутності – в будь-якій атестованій лабораторії. 
Такі лабораторії є у всіх територіальних філіях ДУ «Івано-Франків-
ський обласний лабораторний центр МОЗ України», в тому числі в 
Богородчанській міжрайонній філії. 

Нерідко підприємці ігнорують дану вимогу. З іншого боку, 
власники закладів громадського харчування самі погоджують-
ся із замовниками урочистих подій про використання продукції 
власного виробництва.

Не менш важливим для недопущення ускладнень епідситуацій 
є своєчасне проходження працівниками закладів громадського 
харчування попередніх (при поступленні на роботу) та періодич-
них медичних оглядів та обстежень, що передбачено ст.ст.21, 26 
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» та ст.21 Закону України «Про захист на-
селення від інфекційних хвороб», Постановою КМУ від 23.05.2001р. 
№559 та відповідними наказами МОЗ України, якими визначе-
но порядок організації і проведення профілактичних медичних 
оглядів працівників окремих професій (Наказ МОЗ України від 
23.07.2002р. № 280) . 

Шановні підприємці!
З метою попередження спалахів інфекційних захворювань та 

харчових отруєнь в закладах громадського харчування рекомен-
дується суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог, а саме:

— забезпечити обов’язкову наявність супровідних документів 
та якісних посвідчень на сировину та готову продукцію;

— забезпечити заклади питною водою гарантованої якості;
— заборонити використання харчових продуктів та готових 

страв, напоїв власного виробництва, виготовлених за межами 
закладів громадського харчування та доставлених замовниками 
урочистих подій; попередити замовників про ризик споживання 
залишків готових страв після завершення урочистостей;

— забезпечити наявність затвердженого асортименту про-
дуктів та готових страв;

— забезпечити ефективну роботу холодильного обладнан-
ня, дотримання правил товарного сусідства, термінів реалізації 
готових страв;

— забезпечити наявність умов для дотримання особистої гі-
гієни персоналу та відвідувачів;

— забезпечити проведення лабораторних досліджень харчо-
вих продуктів, води та обстеження персоналу згідно з угодами;

— посилити контроль за дотриманням працівниками термі-
нів проходження періодичних медичних оглядів та обстежень, гі-
гієнічного навчання.

Шановні громадяни! 
Ставтесь виважено до власного здоров’я, здоров’я своїх рід-

них та гостей. Пам’ятайте вислів Гіпократа: «Людина риє могилу 
своїми зубами». 

Щоб вберегти себе від харчових отруєнь і гострих кишкових 
інфекцій, вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені, 
дотримуйтеся основних правил безпечного харчування, викорис-
товуйте для споживання якісну воду, дотримуйтеся правил гігієни 
у місцях масового відпочинку.

Валентина ЛЕВИЦЬКА, начальник міжрайонної філії

Робота заради перспективи
Незважаючи на початок активної роботи парламенту в сесійному 
режимі, діяльність народного депутата Михайла Довбенка поза 
межами пленарної зали не зупиняється.

На черговому засіданні про-
фільного Комітету він презенту-
вав два законопроекти, спрямо-
вані на підтримку користувачів 
послуг фінансового лізингу та 
учасників кредитних спілок, які 
були підтримані іншими депута-
тами та направлені до розгляду 
Верховної Ради.

Окрім цього, сьомого верес-
ня народний депутат виступив на 
експертній зустрічі у Міністерстві 
фінансів України, присвяченій пи-
танню управління проблемними 
активами державних банків. У 
своєму виступі він зазначив, що 
будь-який живий організм не може 
вижити, якщо він вражений хво-
робою більше ніж на 70% (саме 
стільки, за даними НБУ, становить 

проблемна заборгованість у дер-
жавних банках). Отже, необхідно 
як скоріше вирішити це питання, 
задля спрямування банків на ви-
конання притаманної їм функції 
– фінансової підтримки підпри-
ємств і громадян, крім того, така 
ситуація наразі є одним з бар’єрів 
для приватизації частини банків.

Наступного дня  Михайло 
Довбенко провів зустріч з пред-
ставниками асоціації платіж-
них систем, присвячену питан-
ню оновлення відповідного за-
конодавства, спрямованого на 
розширення можливостей спо-
живачів у користуванні безготів-
ковими платежами.

У вівторок, 12 вересня, на 
запрошення Б. Данилішина, 

парламентар взяв участь у за-
сіданні Ради Національного бан-
ку України, присвяченому заса-
дам грошово-кредитної політики 
України на 2018 рік. Виступаючи 
перед присутніми, Михайло До-
вбенко відзначив наявність кон-
структивного діалогу між при-
хильниками різних підходів, що 
є запорукою підготовки зваже-
ної пропозиції. Також він підтри-
мав ініціативу НБУ стосовно на-
дання банкам рефінансування 
на більш довгі періоди, задля 
стабілізації їх стану і недопущен-
ня невиконання зобов’язань пе-
ред клієнтами. Наприкінці ви-
ступу було піднято проблему 
наявності у банків значних за-
лишків коштів на рахунках, які 
не спрямовуються в розвиток 
економіки (темпи кредитування 
якої сповільнюються протягом 
останніх років) – відтак народ-

ний депутат запропонував про-
ведення спільного обговорення 
щодо активізації кредитуван-
ня фінансовими установами за 
участі Національного банку, Уря-
ду та парламенту.

А вже 13 вересня Михайло 
Довбенко зустрівся з представ-
никами експертного середовища 
стосовно перспектив проваджен-
ня накопичувальної пенсійної сис-
теми у моделі, що максимально 
зберігатиме заощадження людей 
та забезпечить сталий дохід після 
виходу на пенсію. Також у середу 
він взяв участь у нараді щодо до-
опрацювання законопроекту про 
підвищення прозорості на ринку 
цінних паперів, до якого подав 
більше 50 пропозицій, з метою 
підвищення рівня захищеності 
та поінформованості потенцій-
них інвесторів.

Наталія РОМАНЕНКО, 
помічник-консультант 

народного депутата

Якісна питна вода для Тисмениці —
такою є потаємна мрія кожного жителя районного центру. Бо якщо 
центральна частина міста забезпечена водопровідною водою, то 
на віддалених околицях з нею сутужно. Коли останніми роками 
вже навесні вона почала зникати із колодязів містян, то заго-
ворили про загрозу життєзабезпечення десятитисячного міста. 

Діючі водопровідні та кана-
лізаційні мережі збудовані то-
дішнім виробничим хутровим 
об’єднанням «Тисмениця» ще 
у 80-х роках минулого століття, 
з приходом незалежності пере-
йшли на баланс міської ради. 
Новоутворене Тисменицьке ВКП 
здійснювало водопостачання міс-
та водогоном із Тлумача. Згодом 
Тисмениця спромоглася збуду-
вати нову гілку із Хриплина, яка 
обслуговує виключно центральну 
частину міста. 

«Те, що вода у Тисмениці 
погана, і не відповідає жодним 

стандартам, доведено не одним 
дослідженням, проведеним фа-
хівцями санепідемстанції. Звісно 
ж, для стовідсоткового забезпе-
чення десятитисячного населено-
го пункту якісною питною водою 
не вистачить декількох бюджетів 
міста», — зізнається керівник КП 
«Комунальник-Т» Роман Лаврук. 

Відтак, аби врегулювати про-
блему №1 ще за каденції попе-

реднього очільника міста у 2015 
році комунальники разом із фа-
хівцями-інженерами розробили 
детальний план-схему системи 
водопостачання, вказуючи ді-
ючі мережі та потенційні водо-
гони. Тоді коштом інвестора — 
благодійного фонду «Мій край» 
— з’явилося централізоване во-
допостачання на вулицях Вільша-
нецькій, Крушельницької, Лепко-
го, Вишенського.  

Хоча згодом, зі слів голов-
ного комунальника міста, проек-
тно-кошторисна документація за-
мовлена і виготовлена була на 

інші вулиці, через брак коштів у 
місцевій казні роботи призупи-
нилися. Щоб продовжити забез-
печення містян якісною питною 
водою, наполягали вже народ-
ні обранці теперішньої каденції 
міської ради. 

«Яке може бути асфальтуван-
ня вулиць, коли у приватних по-
мешканнях немає якісної питної 
води, — емоційно аргументує де-

путат Тисменицької місь-
кої ради від політичної 
партії «Об’єднання «Са-
мопоміч»» Микола Ші-
ляк, який разом із ко-
легами по фракції Юрі-
єм Петелюком, Рома-
ном Лавруком та Іваном 
Якимчуком вирішили по-
вернутися до найнагаль-
нішої проблеми власне 
на своїх округах. 

Проте розуміли, що 
капіталовкладення ма-
ли би бути солідні, бо 
мізерним коштом дале-
ко не заїдеш. Тим паче, 

що через брак консенсусу коле-
ги-депутати із інших політичних 
сил неохоче йшли назустріч, мо-
тивуючи тим, що у місті й інших 
потреб чимало. 

Позаяк районний центр не-
має свого представника у облас-
ній раді, то за допомогою зверну-
лися до Богдана Станіславського, 
який як депутат обласної ради 
опікується Тлумацьким та Тис-
меницьким районом. 

«Звісно, в обласній раді фі-
нансові можливості куди більші, 
— розповідає обласний обранець. 
— Відтак підтримав пропозицію 
депутатів, і переконав колег по 
обласній раді скерувати на еко-
логічні проблеми Тисмениці ко-
шти — 400 тисяч гривень. Пере-
свідчившись, що освоїли їх у най-
швидший термін, допомагатиму й 
надалі. 300 тис так званих «еко-
логічних» коштів – таким буде 
співфінансування з обласного 
бюджету на придбання трактора 
для комунального підприємства. 
У 128 тисяч гривень обійшлося 
обласному бюджетові придбання 
сучасних сміттєвих контейнерів 
для «Комунальник-Т»». 

Навідавшись минулого тиж-
ня до Тисмениці, Богдан Станіслав-
ський у супроводі колег-партійців 
проінспектував вже прокладені ме-
режі по вулицях Івана Франка, Кос-
тя Левицького та Шевській, на які 
освоєні власне 400 тисяч гривень 
обласних коштів. 

Варто відмітити, що за майже 
два роки центральний водогін, а 
з ним і питна вода у помешканнях 
тисменичан з’явилися по вули-
цях Федьковича,  Пшениківській, 
Франка, Костя Левицького, Шев-
ській та Богдана Хмельницького.

Обласний депутат пересвід-
чився у подальшій потребі міста 
щодо будівництва нових водока-
налізаційних мереж. Вражений 
був ситуацією із питною водою 
у найвіддаленішому мікрорайоні 

Америка, де з настанням весни 
вода у криницях просто висихає, 
і мешканцям горбистої місцевос-
ті немає іншого виходу як завози-
ти її. «Аби поповнити запаси во-
ди на один місяць, витрачаю до 
500 гривень, — демонструючи за-
повнений наполовину колодязь 
із привозною водою бідкається 
мешканка Америки Мирослава По-
перечна. – І так майже весь рік. 
Якщо й вода з’являється, то вона 
«помаранчевого» кольору і не при-
датна для приготування їжі. Тому 
єдиним виходом для нас було би 
централізоване водопостачання».   

Депутат обласної ради за-
певнив у подальшій підтримці. 
Наразі вже розроблена проектно-
кошторисна документація. Дяку-
ючи Богданові Станіславському 
за всебічну підтримку, міські об-
ранці від даної політичної сили 
сподіваються на розуміння всьо-
го депутатського корпусу міської 
ради спільного вирішення найна-
гальнішої потреби міста. Позаяк 
тільки об’єднавши зусилля, мож-
на подарувати місту перспектив-
не майбутнє із якісною питною 
водою та здоровими людьми.

Оксана САКОВСЬКА 

Депутати перевіряють мережі на Костя Левицького

Нові контейнери демонструє 
головний комунальник міста

Депутат обласної ради Богдан Станіславський (в центрі) на Америці

Резервуар для зберігання води на подвір’ї 
Мирослави Поперечної 



4 22 вересня
2017 року № 38 Четверта сторінка
Вдруге: ще масовіший 

та видовищніший
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Чудові мистецькі номери презенту-
вали вихованці клубу естрадно-спортив-
ного танцю «Star Dance» під орудою Ми-
коли Старчука, тренера Мар’яна Лобура.

Однак піднесений настрій учасни-
ків змагань та вчителів-фізкультурни-
ків пересилювала інтрига, яка витала 
у повітрі. Жодна команда до останньо-
го моменту не знала ані своїх суперни-
ків, ані майданчика, де боротиметься 
за лідерство у групах. Тільки відкрита 
процедура жеребкування, яку провели 
методист відділу освіти Василь Римчук 
та спеціаліст Андрій Татарин, розста-
вила все на свої місця. Згідно із регла-
ментом змагань, команди стартують із 
групового етапу, який відбувається на 

шести спортивних аренах із синтетичним 
покриттям. По завершенні команди, які 
продемонстрували найкращі результа-
ти, виходять до ¼ фіналу. 

Суботнього дня на майданчику із 
синтетичним покриттям у Тисмениці 
жереб звів господарів, школярів Єзу-
поля, Вільшаниці, Липівки, Рошнева та 
Підлужжя.

Майданчик у Клубівцях став аре-
ною для міні-футбольних баталій учнів 
із Марківців, Радчі, Підпечер, Підлісся, 
Одаїв та Драгомирчан. 

Ямницьке поле із синтетичним 
покриттям приймало загальноосвітні 
навчальні заклади Клубівців, Загвіз-

дя, Чернієва, Чорнолізців, Довгого та 
Пшеничник.  

Шкільні команди Лисця, Братків-
ців, Майдану, Милування, Слобідки та 
Тязева визначали наймайстернішого на 
майданчику у Старому Лисці. 

Футбольний майданчик у Підліссі 
став епіцентром міні-футбольних поє-
динків за участю школярів Побережжя, 
Старого Лисця, Ямниці, Стриганців, Сіль-
ця та Угринівської ЗОШ І-ІІ ст.  

Школярі Березівки, Павлівки, Старих 
Кривотул, Нових Кривотул, Стебника та  Угри-
нівського НВК, що минулоріч став володарем 
даного Кубка, демонстрували майстерність 
на сучасній футбольній арені в Угринові.  

Підсумком запеклого групового ета-
пу, сповненого шалених емоцій, спортив-

ної боротьби та футбольного азарту, ста-
ло визначення команд-переможців, що 
перейшли до наступного етапу. Вітаємо 
переможців груп – Підліську ЗОШ І-ІІІ ст., 
Старолисецьку ЗОШ І-ІІІ ст., Лисецький 
НВК, Тисменицьку спеціалізовану школу 
І-ІІІ ст., Новокривотульську ЗОШ І-ІІ ст., 
Клубовецьку ЗОШ І-ІІІ ст. Ще два пере-
можці визначені за найбільшою сумою 
набраних очок, ними стали Драгомир-
чанська ЗОШ І-ІІ ст. та Ямницький НВК.

Суботні батли, 23 вересня, наблизять 
вісімку найспритніших учнівських команд 
до таких омріяних футбольних трофеїв.

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА 

Спортивний подвиг 
сильних духом людей

У мальовничому куточку курортної Затоки Одеської області завершилась 
12 спартакіада з паралімпійських рекреаційних видів спорту: бомбаскету, 
дартсу, городків, бочче, кеглів та кульової стрільби. Вперше за часів неза-
лежної України спортсмени Прикарпаття стали переможцями, випередивши 
23 обласних центри. Прикарпатці завоювали 2 «золоті» та 4 «срібні» медалі. 

Приємно, що серед цих сильних ду-
хом людей двоє наших земляків: уро-
дженець Сільця Михайло Яремчук  та 
черніївчанка Ганна Остапів. У кульовій 
стрільбі Михайло із 46 очками став «сріб-
ним» призером. Тендітна та водночас 
сильна духом Ганна Остапів продемон-
струвала блискавичний результат, став-
ши першою у бочче та кеглях. 

«Враховуючи неприємний факт 
відсутності фінансування з місцево-
го бюджету обласної асоціації людей 
з інвалідністю всіх категорій,— це сво-
єрідний спортивний подвиг людей з 

особливими потребами, — наголошує 
М. Яремчук. — Ми на голому ентузіазмі, 
зуміли відстояти не тільки свої спор-
тивні амбіції, але й захистити честь 
Івано-Франківської області, можно-
владці якої, чомусь забули, а можли-
во ігнорують Міжнародну Конвенцію 
ООН «Про права осіб з інвалідністю». 
Нашим спортсменам слава! А владі 
побажання — повернутись обличчям 
до проблем осіб з інвалідністю, яких 
в нашій області, не багато-не мало, 
а більше 90 тисяч, — додав учасник 
спартакіади».  

  ФУТБОЛЬНІ ОБРІЇ
Чемпіонат першої ліги Івано-Франківської області. 6 тур, 17.09: ФК «Турка» – 

«Вихор» Ямниця – 1:2. Після зіграних матчів ямницькі футболісти із 10-ма очками 
посідають п’яту позицію у турнірній таблиці, маючи у своєму активі три перемоги, 
одну нічию та дві поразки.   

Першість другої ліги області. 5 тур: «Касова» Бовшів – «Хутровик» Тисмениця 
– 2:0. У п’яти стартових турах команду районного центру оминає футбольна форту-
на, відтак вони замикають турнірну таблицю обласної першості. 

Чемпіонат ДЮФЛІФО. 6 тур: «Вихор» Ямниця – ФК «Турка» – 5:2. П’ять перемог та одна 
нічия вивела ямницьких юнаків із 16-ма очками та найвищу позицію у турнірній таблиці.  

Першість ДЮФЛІФО. 5 тур: «Касова» Бовшів – «Хутровик» Тисмениця – 1:3. 
Після зіграних турів юнаки Тисмениці із шістьма очками (дві перемоги та дві по-
разки) розмістилися на шостій позиції. 

Кубок області з футболу сезону 2017/2018.  Після проведеного обласною 
федерацією футболу жеребкування 28 вересня розпочнуться поєдинки за право 
виходу в стадію 1/4 фіналу розіграшу. Тисменицький «Хутровик» прийматиме ФК 
«Калуш», а ямницький «Вихор» на домашній арені боротиметься проти ФК «Битків».

У Кубку чемпіонів районів та міст сезону 2017/2018 на команди очікує третій 
тур. «Козацький острів» мірятиметься у спритності із ФК «Вовки», загвіздянський 
«Авангард» вирушить та футбольний батл із ФК «Верхня Липиця». 

Чемпіонат району. 6 тур, 17.09: «Авангард» Загвіздя — «Сокіл» Чукалівка (юна-
ки —  9:0; дорослі — 1:4); ФК «Радча» — «Стримба» Липівка (0:3; 0:2); «Бистриця» 
Старий Лисець — ФК «Угринів» (1:1; 2:1); «Колос» Братківці — «Ураган» Черніїв (4:0; 
1:0); «Дружба» Драгомирчани — «Сокіл» Підлісся (0:6; 2:1).

Турнірне становище команд Прем’єр-ліги після 6 турів
Юнацькі склади
Команда І В Н П М Очки
1  «Сокіл» Підлісся 5 5 0 0 18-2 15
2  «Бистриця» Старий Лисець 6 4 2 0 15-7 14
3  «Авангард» Загвіздя 6 4 0 2 25-4 12
4  «Колос» Братківці 6 3 2 1 10-7 11
5  «Козацький острів»   Чорнолізці 5 3 0 2 11-7 9
6  ФК «Угринів» 5 2 1 2 22-6 7
7  «Стримба» Липівка 5 2 1 2 9-8 7
8  «Дружба» Драгомирчани 5 1 1 3 8-16 4
9  ФК «Радча» 6 1 1 4 7-18 4
10  «Сокіл» Чукалівка 6 0 2 4 7-25 2
11  «Ураган» Черніїв 5 0 0 5 3-35 0
Дорослі склади 
Команда І В Н П М Очки
1  «Колос» Братківці 5 5 0 0 7-1 15
2 «Бистриця» Старий Лисець 6 4 0 2 20-13 12
3  «Козацький острів» Чорнолізці 5 4 0 1 8-3 12
4  «Авангард» Загвіздя 6 4 0 2 10-7 12
5  «Сокіл» Чукалівка 6 3 0 3 18-15 9
6  «Ураган» Черніїв 5 3 0 2 8-5   9
7  «Стримба» Липівка 4 2 1 1 9-7 7
8  ФК «Угринів» 5 1 0 4 7-10 3
9  «Дружба» Драгомирчани 5 1 0 4 7-16 3
10  ФК «Радча» 6 1 0 5 6-18 3
11  «Сокіл» Підлісся 5 0 1 4 8-13 1

ІІ ліга. 5 тур, 17.09: «Прикарпаття» Підлужжя — ФК «Старі Кривотули» (1:2; 9:0); 
ФК «Сілець» — «Дністер-Рітас» Побережжя (0:6; 1:2); ФК «Єзупіль» — ФК «Клубівці» 
(0:10; 4:2); «Цегельник» Нові Кривотули — «Оболонь» Милування (2:2; 1:3); «Форту-
на» Березівка — ФК «Марківці» (1:10; 0:2). 

ІІІ ліга. 4 тур, 17.09: «Сокіл» Павлівка — «Сокіл» Угринів (4:1); ФК «Вільшани-
ця» — ФК «Майдан» (2:2).

Процедура жеребкування

Завжди енергійний «Star Dance»
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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 щи-
ро здоровлять:

ВАСИЛІВ Ганну Михайлівну, 
23.09.1957 р. н., начальника фінан-
сового управління районної держав-
ної адміністрації;

ІВАНИШИНА Володимира Васи-
льовича, 24.09.1973 р. н., директора 
ТОВ «Тикаферлюкс»; 

ГРАДЮК Тетяну Володимирів-
ну, 24.09.1978 р. н., директора КП 

“Телерадіоорганізація” “Тисмениця”, 
депутата районної ради; 

ЗЕЛІНСЬКУ Марію Дмитрівну, 
27.09.1961 р. н., сільського голову 
с. Майдан;

ІВАНКІВ Лесю Степанівну, 
28.09.1967 р. н., сільського голову 
с. Побережжя.

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

  ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

Щодо реєстрації потужностей
До початку господарської діяльності 

оператор ринку повинен провести дер-
жавну реєстрацію потужності з вироб-
ництва та обігу харчових продуктів у 
територіальному органі Держпродспо-
живслужби. Згідно з вимогами ст. 25 
Закону України «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості хар-
чових продуктів» та наказу Мінагропо-
літики та продовольства України № 39 
від 10.02.2016р. «Про затвердження по-
рядку проведення державної реєстрації 
потужностей операторів ринку та надан-
ня інформації з нього заінтересованим 
суб’єктам», в державі створюється ре-
єстр операторів ринку харчових продук-
тів. Реєстрації підлягають потужності, 
які використовуються на будь-якій ста-
дії виробництва та/або обігу харчових 
продуктів.

Оператор ринку харчових продуктів 
зобов’язаний подати заяву відповідно-
го зразка до територіального органу 
Держпродспоживслужби та за 15 днів 
отримати підтвердження про держав-
ну реєстрацію потужності. Державна 
реєстрація здійснюєтья безкоштовно. 

Реєстрації підлягає кожна окрема по-
тужність оператора ринку.

Відповідно до ст.64 згаданого вище 
Закону України передбачається адміні-
стративна відповідальність за порушен-
ня законодавста про безпечність харчо-
вих продуктів та роботу незареєстрова-
них потужностей. Так, за виробництво та 
зберігання  харчових продуктів на неза-
реєстрованих потужностях передбачено 
штраф у розмірі від 23 до 30 мінімальних 
заробітних плат. Встановлення незареє-
строваних об’єктів з виробництва та обігу 
харчових продуктів, а також притягненя до 
відповідальності посадових та фізичних 
осіб, проводиться в ході планових та по-
запланових заходів державного нагляду.
Африканська чума свиней не відступає

На Городенківщині зареєстровано за-
хворювання свиней на африканську чу-
му. При дослідженні в Державному нау-
ково-дослідному інституті лабораторної 
діагностики та ветеринарно-санітарної 
експертизи (м. Київ) трьох проб біологіч-
ного матеріалу, відібраних від свиней, які 
належать ФГ «На горі» (с. Топорівці Го-
роденківського району) та особистому 
селянському господарству жителя того 

ж населеного пункту, виявлено вірус аф-
риканської чуми свиней.

Проводяться заходи з ліквідації та 
локалізації захворювання.

Рекомендуємо для запобігання АЧС:
1. Утримувати тварин у закритих, на-

дійно ізольованих приміщеннях.
2. Не допускати вигулу свиней та їх 

контакту з іншими тваринами чи сторон-
німи людьми.

3. Не допускати відвідування госпо-
дарств, тваринницьких приміщень сто-
ронніми особами.

4. Не купувати тварин у невстанов-
лених для цього місцях без супровідних 
документів, що підтверджують їх здоров’я 
та епізоотичне благополуччя території їх 
походження.

5. Не купувати м’ясні продукти у не-
встановлених для цього місцях та на сти-
хійних ринках.

6. Не використовувати харчові від-
ходи для годівлі свиней.

7. При виявленні підозри на захворю-
вання або загибелі свиней негайно пові-
домляти спеціалістів державної установи 
ветмедицини.

Управління Держпродспоживслужби 
у Тисменицькому районі

«Територіальні громади» — 
квазіутворення як загроза 

національній безпеці
В умовах гібридної війни проти-

дія фейкам стала звичною справою. 
Звичною, коли йдеться про спотворе-
ну чи неправдиву інформацію. Фей-
кові утворенням є специфічним ви-
кликом.

По всій Україні з’являються гру-
пи людей, які іменують себе «тери-
торіальними громадами» різних сіл, 
селищ, міст і протиставляють себе 
справжнім територіальним громадам. 
Вони не визнають легітимності орга-
нів місцевого самоврядування та дер-
жавної влади України, намагаються 
заангажувати якомога більше людей 
та створити інституції, паралельні до 
конституційно встановлених, підмі-
нити їх функції, підірвати децентра-
лізацію тощо.

Український кризовий медіа-
центр запросив експертів, пред-
ставників СБУ, міністерств, органів 
місцевого самоврядування, щоб була 
можливість всебічно розібратись у цій 
складній проблемі, де те, що задума-
не як один з інструментів руйнування 
України, названо тими ж термінами, 
що й процеси, які становлять основу 
для її розвитку.

Витоки фейкових громад
Років  вісім  тому  почали 

з’являтися віруси, спрямовані на 
руйнацію українського суспільства 
із низу. Залежно від території ці віру-
си мають свої особливості, але одну 
мету — розвалити Україну як держа-
ву, провести таку корозію в україн-
ське суспільство, де би всі воювали 
з усіма і не можна було забезпечити 
ніякої керованості.

Україна робила кілька спроб ви-
йти з кремлівської матриці вертикаль-
них структур і контролю, але лише 
після Революції Гідності почалася 
справжня децентралізація. За два 
роки процесу створено класичні му-
ніципалітети, а бюджетна децентра-
лізація пройшла глибше, ніж у бага-
тьох країнах Європи. Тобто, Україна 
почала виходити із матриці, яка була 
для неї передбачена, і в цей момент 
активізувалися віруси, які були впро-
ваджені в Україну ще раніше.

Одним з них є вірус федераліза-
ції, який особливо жорстко розкручу-
вався у 2014 році під час гарячої фази 
війни. Здавалося, що пізніше творці 
про нього забули, але насправді ні — 
він трансформувався в іншу, менш 
очевидну форму.

На початку 2016 року в облас-
них радах синхронізовано ініціюва-
лось питання про перехід області на 
договірні відносини з центральною 
владою. Житомирська, Закарпат-
ська, Івано-Франківська, Київська, 
Кіровоградська, Одеська, Полтав-
ська, Хмельницька області прийняли 
звернення до Президента, Верховної 
Ради, Кабінету Міністрів про перехід 
на договірні відносини. Йшлося на-
віть не про федералізацію. Договірні 
відносини між центром і регіонами 

— це конфедерація, це навіть більше, 
ніж хотів Путін.

Другим вірусом є реєстратори 
«територіальних громад». Основна 
їхня ідея у тому, щоб довести до лю-
дей, що всі органи влади сьогодні в 
Україні є нелегітимними, видані ни-
ми акти — незаконними. Отже, самої 
держави Україна просто не існує, її по-
трібно перезаснувати «знизу вгору».

Вірус грає на людських слабкос-
тях і низькій громадянській освіче-
ності. Це відбувається приблизно 
так: експлуатується незадоволеність 
і спротив людей через якусь наболі-
лу проблему (олігарх, кар’єр, вируб-
ка лісу, приватизація заводу тощо), 
шукаються люди у громаді, які могли 
б стати провідниками ідей фейкових 
громад (переважно ними стають ті, 
хто балотувався на місцевих виборах 
і програв) — пропонується рецепт ви-
рішення проблем: «стати власником 
всього майна і ресурсів». Для цьо-
го потрібно «створити територіаль-
ну громаду».

Існування реальних територі-
альних громад заперечується. За-
даються запитання такого штибу: «А 
ви чули, щоб у Львові (Одесі, Заче-
пилівці…) проходили збори з утво-
рення львівської (одеської, зачепи-
лівської…) територіальної громади?» 
Звичайно про таке ніхто не чув (бо 
такого робити і не потрібно було). Од-
нак, звідси робиться висновок: зна-
чить львівської (....) територіальної 
громади не існує!

Далі цей концепт розвиваєть-
ся так: якщо територіальної гро-
мади ще не існує, то міський/сіль-
ський/селищний голова і рада не 
можуть представляти когось, отже 
вони є нелегітимними. Група людей 
«засновує»/«створює» «територіальну 
громаду», приймає її «статут», ство-
рює паралельні структури влади. В 
цьому «статуті» прописують, що рі-
шення органів місцевого самовря-
дування є нелегітимними, якщо вони 
не схвалені якимось «уповноваженим 
територіальної громади» чи іншою 
надуманою структурою.

Ці паралельні структури почина-
ють видавати свої «свідоцтва» про 
реєстрацію «народного підприємця», 
«паспорти людини» замість паспортів 
громадянина України. Стверджуєть-
ся, що з цими документами не треба 
сплачувати податки, йти в Українську 
армію. Тобто всі вам винні, але ви не 
винні нікому. Ще далі з’являється ідея 
народних «судів» присяжних, створен-
ня систем фізичного захисту «тери-
торіальних громад», тобто квазі-вій-
ськові структури.

Це поширюється в Україні ду-
же сильно. Є інструкції в інтернеті 
як це робити. Більшість інструкцій 
від «Українского вибору». А «Укра-
їнський вибір» — від Медведчука, 
кума Путіна.

Анатолій СУВОРОВ

Команда монолітна, бойова
17 вересня в Україні відзначається День рятівника — професійне свято силь-
них і відважних людей, чий професіоналізм і постійна готовність до боротьби з 
незваним лихом, заслуговують, безперечно, найвищої суспільної шани. Номер 
служби порятунку є першим у списку екстрених  і саме «101» ми набираємо у 
разі надзвичайної ситуації.

Урочистості, присвячені Дню рятів-
ника відбулися на цьому тижні, 19 верес-
ня, у Тисменицькому районному відділі У 
ДСНС. Відкриваючи урочистості началь-
ник Тисменицького РВ У ДСНС в Івано-
Франківській області, полковник служ-
би цивільного захисту Ігор Дмитрів за-
значив, що професійне свято рятівників 
збігається з Днем вшанування ікони Бо-
жої Матері «Неопалима купина», яка яв-
ляється покровителькою пожежних та 
рятувальників, символом оберегу людей 
від пожеж, природних катастроф та іншо-
го лиха. Також Ігор Дмитрів підкреслив, 
що колектив Тисменицького районного 
відділу У ДСНС — це монолітна, бойова 
команда, служба порятунку знаходиться 
в постійній готовності до дій за призна-
ченням, спроможна високопрофесійно 
здійснювати захист населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру, про що свідчать 
численні факти приборканих стихій, вря-
тованих людських життів та збережених 
матеріальних цінностей. 

І ризик, і велика відповідальність — 
так коротко можна охарактеризувати про-
фесію рятівника. А за цими двома слова-
ми і щоденна самовіддана праця, чуйність 
до чужої біди, постійна готовність при-
йти на допомогу тим, хто цього потребує. 
Привітали рятівників з їхнім професійним 
святом під час урочистостей перший за-
ступник голови Тисменицької райдержад-
міністрації Володимир Заник, заступник 

голови Тисменицької районної ради Ігор 
Федоришин, заступник міського голови 
Тисмениці Сергій Ковальчук. Було відзна-
чено, що служба цивільного захисту тісно 
співпрацює з органами місцевого само-
врядування, за вагомий внесок у вирішен-
ні завдань, сумлінне, високопрофесійне 
виконання службових обов’язків цьогоріч 
були нагороджені спільними грамотами 
Тисменицької райдержадміністрації та 
районної ради водій ДПРЧ-2, старший 
сержант служби цивільного захисту Ан-
дрій Білогубка, диспетчери ДПРЧ-2 Тетяна 
Вислюк, Марія Гринюк, Оксана Попадюк, 
начальник місцевої охорони с. Старий 

Лисець Богдан Дем’янів та пожежний 
Роман Удуд. Також були нагороджені пен-
сіонери служби цивільного захисту Ігор 
Марків, Іван Досюк. Подякою міського 
голови м. Тисмениця були відзначені ве-

терани пожежної охорони Мирослав Ха-
бер, пенсіонери служби цивільного за-
хисту Іван Герей, Роман Паробецький, 
провідний інспектор Тисменицького РВ 
У ДСНС, капітан служби цивільного за-
хисту Інна Гуріненко.

Рятівникам щиро бажали щастя, 
здоров’я, родинного благополуччя, а та-
кож якнайменше тривожних викликів. 
Зрозуміло, тривожних викликів буде 
менше там, де люди не забувають про-
сте правило — берегти своє життя і жит-
тя оточуючих.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Колектив рятівників Тисменицького РВ У ДСНС — команда монолітна, бойова

Володимир Заник та Ігор Федоришин відзначають найкращих вогнеборців
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павелецькій малечі
Минула неділя стала святом для павлівчан, бо у центральному сквері поруч 
із місцевим храмом та пам’ятником Тарасові Шевченку освятили дитячий 
ігровий майданчик. Ця знакова для громади подія зібрала як дорослих та 
старших членів павелецької громади, так і власне непосидючих малюків, які 
чимдуж мріяли випробувати яскраві каруселі та гойдалки, пісочниці, атрак-
ціони та гімнастичні пристрої. 

Реконструйований сквер зі зручни-
ми лавочками та оригінальним освітлен-
ням із пам’ятником Кобзареві став окра-
сою центральної частини села. Однак на 
думку сільського голови Івана Вацеби, 
площа не була повністю задіяна, відтак 
активісти висловлювали різні пропози-
ції, та зійшлися на думці «прикрасити» її 
дитячим куточком. «Ще місяць тому ніх-
то не міг собі уявити, що тут знайдеться 
місце під ігровий майданчик.  Тож хочу 
подякувати усім, хто долучився до вико-
нання невеличкої, однак такої соціально 

важливої справи: вже нашого другого 
майданчика (перший, облаштований у 
горішній частині Павлівки, очікує обла-
городження території, у планах — ще два 
у інших частинах населеного пункту)», 
— наголошував на відкритті очільник 
громади Іван Вацеба. 

Вчасно та якісно здійснила роботи 
приватна фірма, розмістивши інвентар 
компанії «Казковий двір», а вже місцеві 
підприємці та активісти займалися об-
лагородженням просторої території бру-
ківкою, де у центрі знайшлося місце для 

затишної клумби та куточку відпочинку 
із лавочками, атракціонами, гойдалка-
ми. Ще більше казковості цьому куточку 
дитинства додали місцеві умільці — де-
путати сільської ради Михайло Третяк 
та Іван Когуч. 

Реалізація соціального проекту стала 
можливою завдяки підтримці районного 
та місцевого бюджетів, якими скеровано 
150 та 120 тисяч гривень відповідно. Від-
так громада мала можливість в особі го-
лови Тисменицької районної ради Романа 
Крутого, що завітав на свято, подякувати 
йому та депутатському корпусу районної 
ради, особисто своєму представнику у ра-
йонному «парламенті» Оксані Мельник за 
постійну турботу. В свою чергу очільник 
райради побажав, аби на цьому майдан-
чику завжди було гамірно та лунав дитя-
чий сміх, аби матусі з дітками тут весело 
проводили час. Бажаючи громаді розви-
тку та процвітання Роман Крутий запевнив 
у подальшій підтримці неселеного пунк-
ту, який за останні півтора року із район-
ного бюджету отримав майже один міль-
йон гривень на реалізацію найнагальні-
ших проблем. 

Веселощів та радощів у павелецької 
малечі стало удвічі більше, оскільки ще 
задовго до відкриття вони облюбували 
цей ігровий майданчик і чимдуж щодня 
прямували у центр села, аби змістовно 
проводити дозвілля. Якими щемливи-
ми були подячні віршики наймолодших 
мешканців села. Доповнили святковий 
настрій вокальні композиції у виконанні 
вокалісток Іванни Криштоф та Христини 
Стрілець. Сподобався павлівчанам про-
никливий танець місцевих школярів, що 
опановують ази хореографії. 

Аби безпечно тут велося та грало-
ся, увесь інвентар окропив освяченою 
водою  отець Василь. 

На яскравих каруселях та лавочках 
дітей очікували солодкі подарунки, а спе-
ціально запрошені на свято аніматори 

ще довго бавили малечу найрізноманіт-
нішими конкурсами та забавами. І все 
для того, аби наймолодші члени громади 
відчули опіку дорослих та росли гідни-
ми українцями. А сповнені невимовних 
емоцій дорослі тішилися, що здійснили 
ще одну дитячу мрію. 

Услід за наймолодшими мегаподару-
нок очікує на прихильників здорового спо-
собу життя, яких у Павлівці ніколи не браку-
вало. На завершальному етапі спортивний 
майданчик із найновішим синтетичним 
покриттям, який дозволить футболістам 
удосконалюватися у майстерності. Ось так 
вкладаючи у майбутнє покоління та оби-
раючи здоровий спосіб життя, павелець-
ка громада впевнено дивиться вперед. 

Оксана САКОВСЬКА 

Стрічку перетнули Іван Вацеба, Роман Крутий та представниця молодого покоління

Щаслива малеча заполонила ігровий майданчик

Подяка дорослим від наймолодших павлівчан

За мир і спокій 
в Україні

В суботу, 16 вересня, за участі активістів Павлівки відбулася вже друга Ве-
лопроща до Духової Криниці. 

Задум велопрощі «За мир і спокій в 
Україні» народився та був успішно зре-
алізований вперше ще минулого року. 
Відтак цьогоріч оргкомітет, в якому плід-
но працювали і сільський голова Іван 
Вацеба, і депутат районної ради Оксана 
Мельник, і директор Павлівського НВК 
Олександра Боднар, і вчитель Христи-
на Попадинець та отець Василь Сень-
ко, вирішили вже вдруге вирушити по 
місцевих святинях, щоб спільно помо-
литися за мир і спокій в нашій державі.  

Суботнього дня під церквою свя-
того Миколая у Павлівці зібралися міс-
цева молодь, учителі, учасники цер-
ковного хору та просто свідомі хрис-
тияни. Кожен бажаючий, що того дня 
приєднався до подорожі на велоси-
педах, усвідомлював, що дана проща 
має стати самопожертвою, де будуть 
і труднощі мандрівки, і різні незруч-
ності. Адже на прощу ідуть люди не 
тільки дуже близькі до Бога, але й ті, 
хто просто цікавиться велоспортом. 

Після  священничого  благо -
словення  місцевого  пароха  от -
ця  Василя  всі  вирушили  в  доро -
гу.  Задля  безпеки  прочан ,  колону 
велосипедистів  супроводжували 
патрульні .

До  речі ,  дорога  у  серці  з  Бо -
гом видалася надзвичайно легкою 
та  піднесеною .  Того  дня  прочани 
молилися  і  отримували  благосло -
вення  святих  отців  в  церквах  Пав-
лівки ,  Ямниці ,  Тязева  та  Сільця . 

По  прибуттю  у  Сілець  до  Кри -
ниці  Святого  Духа  учасники  про -
щі  провели  Святу  Літург ію .  Від -
так  у  кожного  додалося  віри  у  те , 
що  прохання  до  Господа  будуть 
почуті  і  на  нашій  землі  запанує 
мир .  І  незабаром  прийде  довго -
очікуваний  спокій  в  кожну  укра -
їнську  домівку,  у  кожну  україн -
ську  сім ’ю . 

По дорозі на Духову Криницю
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Ювілей 
нестаріючого Єзуполя

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Відкрила святкування селищний го-

лова Єзуполя Ганна Кушнір, і після ви-
конання Державного Гімну України за-
просила благословити дійство пароха 
церковної громади містечка отця Воло-
димира Кадлуба і пароха церкви Духо-
вої Криниці отця Миколу Кудловського. 
Селищна влада подбала про те, аби в 
ювілейний день відзначити всі колек-
тиви соціальних закладів Єзуполя, під-
приємців, депутатів, активістів, які вбо-
лівають за долю малої батьківщини та 
докладаються до його розвою. Відтак, 
секретар сільської ради Світлана Куд-
ляк зачитала громіздке розпорядження 
про відзначення з нагоди ювілею гра-

мотами, подяками та вітальними листа-
ми декількох десятків керівників уста-
нов та активних учасників суспільного 
життя громади, а пані Кушнір виконала 
відповідальну місію нагородження. Ду-
же приємним для кожного, хто виходив 
на сцену, було те, що Ганна Євстахівна 
коротко та влучно говорила про їх вне-
сок, публічно дякувала за працю й на-
тхненність. Серед нагороджених були й 
чотири подружні пари, які відсвяткува-

ли золоте весілля, найстарша 97-річна 
єзупільчанка й найменша – немовлятко, 
яку мають охрестити Анастасією і яка 
якраз того дня прийшла на світ. Звору-
шення серед присутніх викликало й те, 
що замість депутата райради Михайла 
Магуна, який був у відрядженні, наго-
родний лист отримав його п’ятирічний 
син Артем.

Привітали громаду селища з юві-
лейною датою очільники Тисменицького 
району – голова районної ради Роман 
Крутий і голова райдержадміністрації 
Іван Семанюк. Р. Крутий принагідно по-
відомив, що з початку року на розвиток 
інфраструктури Єзуполя з районного бю-
джету було виділено 1,2 мільйона гри-

вень, а І. Семанюк відзначив очевидні 
зміни в зовнішньому вигляді містечка, 
згуртованість громади.

Зі сцени у виконанні хористів і во-
калістів звучали інсценізовані пісні про 
Єзупіль, а найбільше овацій сподівано 
викликали неповторні, ексклюзивні 
«Єзупільські коломийки», які готує зі 
своїми юними вихованцями художній 
керівник будинку культури Наталія Вов-
чук. Ці дотепні коломийки рясно переси-

пані жартами про тутешні родини, і, що 
цікаво, не повторюються з року в рік, 
тож радісно сприймаються земляками.

Постановники концерту знайшли 
слова та художні номери для людей 
різних сфер діяльності та суспільного 
становища. Слова вдячності знайшли-
ся, зокрема, для народного депутата 
України Михайла Довбенка, який за-
лучив мільйон гривень з держбюдже-
ту на ремонт музшколи і 400 тисяч на 
ремонт даху обласного психоневроло-
гічного санаторію, сприяє ремонту до-
ріг, утворенню ОТГ з центром у Єзуполі, 
районної влади, яка активно підтримує 
громадські ініціативи, депутата райра-
ди М. Магуна. Викликає повагу те, що 
вустами ведучих єзупільська громада 
віддала данину шани покійному меце-
нату і патріоту Володимирові Войцюку 
та депутату обласної ради Андрієві Іва-
щенку, який відійшов у віці Христа… Мис-
тецькі вітання услід виступам ведучих 
учасники концерту дарували воїнам АТО, 
ювілярам, старожилам та іменинникам, 
священнослужителям та церковним ко-
мітетам, педагогам, медикам, працівни-

кам культури, підприємцям, працівникам 
різних сфер. Інструментальні, вокальні 
й танцювальні номери виконували ви-
кладачі й вихованці дитячої музичної 
школи (директор Віолета Костенко), ко-
лишні й теперішні учасниці зразкового 
танцювального колективу «Перлинка» 
(керівник Ольга Парєшних), співаки й 
оркестранти Народного дому, соліст-

ки Оксана Недоступ, Юлія Яцук та інші. 
Виступали перед єзупільчанами й гості: 
творчий тандем Василь Михайлович та 
Вікторія Ватащук; знана співачка Роксо-
лана Калин із сусіднього Побережжя. А 
з окремою концертною програмою ви-
ступила Світлана Весна.

Володимир ЗАНИК

Ганна Кушнір

Вітання від керівництва району

Фрагменти з традиційних «Єзупільських фестин» — гостини, яку влаштовують селищні депутати Танцюристки, які пройшли школу «Перлинки»

Наталія Вовчук та Елеонора Сковронська Колишніі голови селища В. Близнюк і М. Помф’юк Юлія Яцук

Г. Кушнір нагороджує «золоті» пари. Зліва — С. Кудляк

Благословення священиків В. Кадлуба та М.  Кудловського
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Десь у літах чорнезно бився місяць
У крису каяття, обману та обмов…
Я стебла рвав… Там, за плечима,
Був Монастир, криниця, Йванів день,
У сховок літа падали суниці
І Саджівка зсипала міх пісень…
Я стебла рвав…
Сідав на плечі час.

***
Дід усе курив цигарку за цигаркою,
А кашляв так, що ниділи чорти.
— У мене, — він казав, — їх три.
Мурко, Вусач і Брись, що ондечки за 

хвірткою,
Усі чорнені і усі мої.

Сміявся дід, він мав веселу вдачу,
А образи ховались в рушниках,
Бо їм, святим, не йшло 

у цю забаву.
Ці цигарки і цигарковий чад.

А діді смалив! Вимахував окурком.
Коти шипіли на всі три кути.
І дим старів, ховався за одвірком,
Бо там давно ховалися дими.

Дід ще книжки любив і клав їх 
на полицях.

За рядом ряд, за рядом ряд і ряд…
Він чародіяв, ник у таємниці,
І все про все тоді вже забував.

Минулося. Минулася вже хата.
І вік здимів у спогад за селом —
Все відійшло, сховалось в дублікати,
Лиш я шукаю діда за столом.

***
Усе у пам’яті. Усе це пам’ятається.
Як мати хліб пекла на черені,
Як біля хати в гущаку при березі
Розкошували ранні солов’ї…
Усе у пам’яті: криниця, грушка, 

вишні..,
Хрущі, що колисались на вербі…
Як шкода: ми вже з часу 

вийшли,
Що молодість голубив на плечі.

***
Стоїть хлопча.
Ще зеленцем лиш сіється.
Він ще не знає, де його стезя.
Він знає: ластівки із неба сіються,
Він ще не знає, чи вмира душа.
Він ще не знає, що вона 

безсмертна,
Він йде із роду та іде у рід.
Стоїть хлопча. Зерняточко від зерня.
Себе питаю:
— Скільки тобі літ? 

Творчість
Щоб не згасла зоря величава…

Сьогодні редакція з приємністю публікує поетичні добірки двох ветеранів 
освіти, давніх дописувачів газети «Вперед», педагогів з колосальним досві-
дом, людей з витонченим чуттям слова.

Михайло Андрійович Федюк стукає 
на поріг свого 90-ліття (він народився 
1928 року), а понад 45 років пропрацю-
вав учителем української мови та літе-
ратури: з 1946 по 1959 р. вчителював у 
Загвізді, а потім — 33 роки, аж до виходу 
на пенсію, у Драгомирчанській школі. 
Ветеран війни та праці. Друкувався в 
періодичних виданнях, альманасі «Вчи-
тельська ватра».

Вітчизна
Люблю тебе, мій милий краю,
Як запах квітів навесні,
Як солов’їні співи в гаю,
Як ночі в місячнім вогні.
Люблю поля, сумні, врожайні,
Струмків веселих течію.
Вітчизну-матір зоресяйну
Синівським серцем я люблю…

Моє село
Село моє — колиско яворова,
У спогадах дзвениш, немов рої,
В дорогу взяв я пісню колискову,

Свої надії і жалі свої…
Бистрінь-ріка ворушить тишу,
Де верби миють коси навесні.
І спомин той лоскоче мою душу —
Нагадує далекі юні дні…
Навколо тиша, лагідна, покірна.

Тільки від щастя плачуть солов’ї,
Немов з туману, ніжно і позірно.
Пливуть світанки гожії мої…

Весняне
Сади купаються в розливі,
Привітна вабить далина,
Пташиний хор дзвенить знадливо,
Неначе срібная струна.
Дерева ніби споважніли
Чарує ніжно-білий цвіт.
І ллється повінь біла-біла —
Заполонила цілий світ.
Медові пахощі духмяні,
Мов диво-казка у саду.
Світанок, свіжий і рум’яний
Стрічає землю молоду…

Матері
Моя ненько, матінко, матусю,
Найрідніша у світі ти одна.
Я за тебе Богу помолюся,
Щоб не вплелась в косу сивина.
Руки ніжні і погляд ласкавий
Берегами оманливих доріг.
Щоб не згасла зоря величава,
Що веде на батьківський поріг.
У боргу я вічнім, моя мати,
Не сплачу тобі його сповна,

Ти дала мені так щедрості багато,
Як землі замріяна весна.

Берізка
Моя берізко,
Моя розлуко,
Весною плачеш — 
Мені на муку.
Зелені коси
Як розплітаєш,
Душу тривожиш
І серце краєш.
У дні і ночі.
В люту завію
Тебе у гаю
Зустріти мрію.
Болючий спомин,
Минулі весни,
Як вас вернути,
Щоби воскресли.
Моя задумо,
Моя тривого,
Знайду у тебе
Стежку-дорогу.
Бо твої очі,
Ніби зірниці,
Чар буду пити,
Наче з криниці.
Я знаю, люба,

Ти одинока,
Та незрадлива,
Хоч чорноока.
Моя берізко,
Моя розпуко,
Весною плачеш — 
Мені на муку.

***
Бродить осінь по нашій стежині,
Де з тобою ходили колись,
Вже печальні ключі журавлині,
Попрощавшись, ключем понеслись.
І покірна верба зажурилась,
Самотою в задумі стоїть,
Над водою вона похилилась,
Мов пригадує світлу блакить.
Та немає тебе — не приходиш,
Вітер килим спліта золотий,
По стежині із осінню бродить
Тихий смуток загублений мій.

***
В твоїх очах і тепле літо,
І весни мрійні та ясні,
Серпанком осінь оповита
В задумі тихій, мов у сні…
Не треба слів, бо на півслові
Я в них читаю всю глибінь:
І тишу літню вечорову,
І весняного неба синь.

Уродженцеві Липівки Мироно-
ві Івановичу Вільшуку недавно ви-
повнилося 75 років. За плечима пе-
дагога – великий досвід роботи і як 
учителя української мови та літера-
тури, і як учителя вчителів (свого 
часу він обіймав посади директо-
ра Черніївської середньої школи, 
потім проректора Івано-Франків-
ського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, працював в 
обласному управлінні освіти). А 
творчий дебют Мирона Івановича 
як поета відбувся далекого 1979 
року на сторінках газети «Вперед», 
згодом публікувався в різних пе-
ріодичних виданнях. Окрім пое-
тичних добірок він є автором лі-
тературознавчих досліджень про 
українських письменників, серед 
яких Пантелеймон Куліш, Євген Ма-
ланюк, Олександр Олесь, Марійка 
Підгірянка. М. Вільшук – один із 
засновників івано-франківського 
Товариства української мови ім. 
Шевченка, активний учасник «Про-
світи», лауреат обласної премії ім. 
Марійки Підгірянки (1991 р.)

Ця добірка поезій – свого роду 
творча данина вчителя й поета рід-
ному селу, родині.

Крислата яблуня
Рано скинула листя,
Образилася, мабуть,
Що не було дощів.
А те листя в листочки
Старих кольорів назбирало
І насіяло в осінь
Забрунькованих снів.
У ті сни-пересни
Поприходили весни,
І роки у листок
Перебігли давно.
А мені ті листки
Перелітними днями воскресли,
Від гнізда до гнізда
Полетіли уже ластівки.

***
Таке було це диво дивовезне:
Зелені свята, літа просторінь.
А хата вся — у зелені намисто
І добрі очі Бога на стіні.

Татарське зілля зріло в мочеризні,
З легенд, бувальщин гнав 

татарський кінь.
Стояли липи у малій вітчизні,
Мов обереги, у селі Ляцкім.

Така у світі ворожба: дерева, 
наче сув’язь долі —

У кожному листку є очі для добра,
У кожному листку є і твої долоні.

Липівка
Світ білий. Так воно і є.
Веселка не докине в колір смутку.
Село, воно таки моє,
Сховалося в давно розквітлу квітку.

І назва є — в історії шпарина,
Оповідань колисанка стара.
Тут прадід поле міряв під хлібину
І ніс свячене з церкви до стола.

Свіча чорніла. Долю не згинала.
Та воля сповідала тут не всіх.
Ми з пам’яті отут повиростали,
Де вишні гріли долі оберіг.

Острогірка
Дорога вгрузла у жита.
Їй важко в глинищі, у глині.
А горб старий зігнувся. Німота.
Він відійшов і ліг у віки нестримні.
В селі отому полем став, де рід
І прадід мірявсь бороздою.
Історія ходила там убрід,
Шукала слід, що йшов колись 

за мною.
***

Мати любила півонії білі:
Світу білого прагла душа.
Світу білого з світу чорного
Стежка снилася у кольорах.
Так у світлині і заховалися:
Мати, півонії, — все у квітках.
З світу білого, з світу чорного
Білі півонії у руках.
Отак у долі й записалося —
До світу білого мати йшла.
Білі півонії з нею шепталися,
Від світу чорного мене вела.

***
Цей день ще не проріс гілками,
Ще ніч марудила у снах.
Та я вже йшов у цей недоспілий 

ранок
І стебла рвав рожевих хмар.
Клав у кути. Туманилось дитинство.
Війна і хижа ніч облав.

Вільшук Мирон Іванович народився 5 серпня 1942 року в с. Липівка, 
Тисменицького району Івано-Франківської області. З 1975 по 1984 рік пра-
цював на посаді директора Черніївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. У серпні  ми-
нуло 75 років з дня його народження. Черніївська ЗОШ, очолювана ним, 
була взірцем у сфері організації навчально-виховного процесу. Він нале-
жить до тих учителів, яких пам’ятаєш усе життя. Він не тільки викладав 
українську мову і літературу, а й давав уроки життя, розповідав, як пра-
вильно поводитися в тій чи іншій ситуації. Його уроки вселяли у малень-
ку людину віру в те, що люди, які прагнуть досягти певних висот, можуть 
подолати всі перешкоди, головне – завжди залишатися справедливими, 
чесними, люблячими і гідними. До таких педагогів ми повертаємося знову 
і знову в думках, а при нагоді приходимо до них побачитися, поговорити, 
згадати дитинство, юність…

Мирон Іванович – приклад шляхетності, інтелігентності та патріотиз-
му. Чуйний і порядний, добрий і мудрий, щира на добро людина, він за-
вжди дотримувався життєвого кредо: «Усе про людину, заради людини, 
в ім’я людини» .

Від імені усього шкільного колективу бажаємо  міцного здоров’я, 
творчого піднесення та втілення нових задумів. Добра Вам, гармонії, на-
тхнення на многії літа.

Колеги з Черніївської ЗОШ

Історичний роман 
Василя Харитона

Василя Харито-
на знаю досить дав-
но як невтомного до-
слідника-краєзнав-
ця. Пам’ятаю, як він 
старався розворуши-
ти історичні пласти 
на рідній Тисменич-
чині. Однак його по-
риви не завжди зна-
ходили відгук у сер-
цях тих, хто би мав 
допомогти працю до-
слідника донести до 
читача. Пізніше доля 
занесла його у Сня-
тинський район. Там 

до того, що робив В. Харитон, віднеслися з великим 
розумінням, і час від часу краєзнавча література При-
карпаття поповнювалась новими важливими книгами. 
Зерно історичних досліджень уродженця с. Чернієва 
дало на Снятинщині добрі плоди.

Яка ж була несподіванка, коли в краєзнавчому 
відділі Івано-Франківської  обласної універсальної бі-
бліотеки ім. І. Франка мені показали історичний роман 
Василя Харитона «Буревії», який побачив світ цього 
року у видавництві «Лілея- НВ».  Я відразу попросив, 
щоб мені записали цю книгу, бо хотів її прочитати.  Кни-
га, яка розкриває події першої третини ХІV століття у 
Галицько-Волинській державі, читається легко. При-
наймні мені, як історику, який може не так достемен-
но, але знає той період. У книзі є все: життя простих 
людей, кохання і зрада, військові бої та історичні осо-
би (Юрій ІІ Тройденович, Казимир ІІІ та інші), які, влас-
не, і роблять цей  художній твір історичним романом. 

Ця книга про історію нашого краю, адже там роз-
повідається і про Галич, і про Тисменицю, і про рідний 
для Василя Черніїв.

Я не знаю причини, чому автор взявся за напи-
сання художнього твору, бо присутність історика Ха-
ритона відчувається чи не на кожній сторінці. Проте 
пригадую один епізод, який міг цьому не опосередко-
вано посприяти. Якось одного разу, коли В. Харитон 
ще жив у Чернієві, він мені дав свою візитку, на якій 
було написано «Василь Харитон, письменник». Він ще 
тоді виправдовувався, що у друкарні так написав по-
милково, бо мало б бути «історик-краєзнавець». Але 
аж тепер я пригадав собі цю ситуацію і зрозумів, що 
дещо в нашому житті відбувається не просто так. Ва-
силь Харитон вже тоді мав стати письменником.

Мене ця книга повертає у часи юності, коли я чи-
тав історичні романи Теодора Микитина чи Осипа На-
зарука. Дещо в ній є надумано, окремі лінії сюжету, 
можливо,  є передбачуваними, але в цілому читання 
твору приємне. Автора можна із виходом книги щиро 
привітати. Нагадаємо, ця книга є першою ластівкою  
Василя Харитона-письменника. Чи вилетять ще з цьо-
го «творчого гніздечка» нові художні книги-ластів’ята, 
покаже час.

Іван ДРАБЧУК
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Овен
Час, коли вам найкраще про-
явити економність і стрима-
ність в бажаннях, що потре-
бують грошових витрат. В ро-

боті слід дотримуватися чіткого плану, 
який треба скласти заздалегідь. Напо-
легливість у досягненні мети і уважність 
до деталей допоможе вам зберегти ма-
теріальну стабільність.

Телець
У цей час увагу багатьох 
представників знаку буде 
направлено на сферу відно-
син, співробітництва. Деякі 

представники цього знаку зможуть пере-
конатися, що в основі їх відносин з партне-
ром лежать відданість і справжня дружба. 
Зустрічі з друзями і однодумцями в цей 
період здатні принести вам задоволення. 

Близнюки
Це гарний час для того, щоб 
зробити покупки для дому, 
зайнятися будівництвом. 
Втомлені від проблем, ви мо-

жете відправитися в далеку подорож, 
яка дасть довгоочікуваний відпочинок. 
Самопочуття в цей час може погіршити-
ся. Імунітет і серцево-судинна система 
ризикують стати найбільш вразливими. 

Рак
Емоційно-психічні фактори 
впливають на загальну пра-
цездатність, можливі стриб-
ки артеріального тиску, пере-

пади настрою. Можуть проявлятися не-
сподівані хвороби, із-за імпульсивності 
та неуважності не виключені травми. 

Лев
Тиждень може принести 
сприятливі можливості , 
пов’язані з кар’єрою і поліп-
шенням матеріального ста-

новища. Але їх треба вчасно помітити і 
встигнути скористатися, так як ситуація 
може швидко змінитися на протилеж-
ну.  Не слід у цей час міняти роботу, але 
повертатися до старих справ можна: це 
принесе матеріальну користь.

Діва
Психологічно складний пері-
од, можливе різке загострен-
ня захворювань із-за занадто 
сильної реакції на зовнішні по-

дразники. Енергія швидко виснажується, 
особливо якщо вам доводиться контакту-
вати з великою кількістю людей. В тиші і 
самоті енергія швидше відновлюється, зна-
йдіть можливість частіше бути наодинці.

Ваги
Наступного тижня може ви-
явитися можливість заво-
ювати симпатії та популяр-
ність, привернути увагу до 

своєї персони. Не втрачайте сприятливі 
можливості. Якщо ви плануєте вируши-
ти в подорож, то зараз — слушний час. 
У сфері контактів та інтелектуальної ді-
яльності зараз можлива суєта. Не на-
магайтеся осягнути неосяжне.

Скорпіон
У цей період вам не вар-
то виявляти сильну актив-
ність, що стосується роботи 
і грошової сфери. Особливо 

в другу половину тижня. Час неспри-
ятливий для збагачення і може швид-
ше сприяти погіршенню матеріально-
го становища, а не зростання доходів. 

Стрілець
Підвищена енергійність, ве-
лика здатність до віднов-
лення сил. Але енергетика і 

здоров’я постійно піддаються випробу-
ванням. Періодично ви можете відчувати 
роздратування і нетерпіння, а імпульсивні 
вчинки збільшують ризик травм. Потріб-
но економно витрачати сили.

Козеріг
Увагу багатьох представників 
цього знака буде спрямовано на 
вирішення фінансових питань. 

Старанність і працьовитість зараз принесуть 
добрі плоди. Це вдалий період для того, щоб 
зробити покупки для дому, зняти або здати 
в оренду нерухомість. Однак, заглибившись 
у вирішення домашніх питань, постарайте-
ся не провокувати розбіжності з родичами.

Водолій
Ви будете привертати увагу 
до своєї персони, що створює 
сприятливі ситуації для просу-
вання в кар’єрі і стабілізації ма-

теріального становища. Але треба бути обе-
режнішими, ви можете зіткнутися із заздрістю 
і таємними інтригами. Всі питання, пов’язані 
з матеріальною сферою, краще вирішувати 
без зайвих людей. 

Риби
Особливу увагу треба приділи-
ти їжі: в цей період йде нако-
пичення енергетичних ресур-
сів. Їжа повинна давати енер-

гію, але надлишок її може призвести до 
збільшення ваги тіла. Шкіра може погано 
відреагувати на якусь їжу або зовнішні по-
дразнення. Корисно більше рухатися і уни-
кати сильної напруги почуттів.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 25 вересня по 1 жовтня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опа-
лення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицького р-ну, 
після реставрації, 98 м кв. на 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.
  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.
 Металеві колони, ферми, прогони, про-
фнастил — все для будівництва та мон-
тажу зерносховищ, навісів та складів ви-
робничого призначення. Тел.: 068 169 73 
00, 050 373 39 57.
  Господарку в урочищі «Швейцарія»: буди-
нок, літня кухня, стайня, стодола, кладова, 
криниця, сад, 20 ар землі, протікає поті-
чок до ставка. 5 км від смт. Коропець, 700 
м до р. Дністер, 40 км до Івано-Франків-
ська. Ціна 10 100 у. о. Тел.: 067 729 30 36, 
Марія Степанівна.
 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., присадибна 
ділянка. Тел.: 050 205 22 39.
 Спальний набір «Арніка», б/у. Ціна за домов-

леністю. 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 домов-
леністю. Тел.: 050 277 77 51.
  2-кімнатну квартиру на вул. Декабристів в 
цегляному будинку, 6 поверх 9-ти поверхо-
вого будинку, 68,3 м кв., є всі лічильники, 
дитячий майданчик. Будинок зданий в екс-
плуатацію. Цілодобова охорона. Ціна 1 м кв. 
8500 грн. Тел.: 099 750 00 71, 096 994 80 29.
  1-кімнатну квартиру по вул. Декабристів, 
стяжка, штукатурка, скляні лоджії, всі ко-
мунікації, 9-й поверх, 42 м кв. Ціна за до-
мовленістю. Тел.: 050 433 37 10. 
 Диван б/у недорого. Тел.: 095 539 15 67.
 Однокімнатну квартиру біля «Сільпо» 30,5 
кв. м, 5/5, будинок цегляний, частковий 
ремонт, поміняні вікна, двері, частково з 
меблями. Тел.: 098 865 04 80.
  3-кімнатну квартиру 69 кв. м,  в центрі 
Івано-Франківська, 1/2, цегляний будинок, 
індивідуальне опалення, великий підвал. 
Тел.: 097 645 43 70.
 Гараж цегляний 43 кв. м в центрі Іва-
но-Франківська. Тел.: 097 645 43 70.
 Саджанці морозостійкі самозапильних 
ківі, інжиру, хурми. Саджанці черенкова-
ні. 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.
  Холодильник LG. Ціна 7000 грн. Мікрохвильо-
ву піч LG. Ціна 3000 грн. Тел.: 066 923 32 21.

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 звичок 
познайомиться для створення сім’ї з дівчи-
ною (18-25 років) без шкідливих звичок, без 
дітей (зріст та вага бажано великі). При по-

требі згоден на переїзд. Тел.: 066 374 30 66, 
067 918 29 91.
 Чоловік  52-175-72, без шкідливих звичок, 
познайомлюся з порядною жінкою. Тел.: 
050 205 22 39. 
  Здаю кімнату в гуртожитку, район БАМ, кос-
метичний ремонт, меблі, холодильник, те-
левізор, мікрохвильова, недорого. Тел.: 066 
479 55 90, 097 960 90 69.
 Охоронці приватних будинків.  ЗП день — 
650 грн. Надамо кімнату та харчування, м. 
Харків. Тел.: 067 701 49 22.
 Підсобні робочі  для будівельних компаній.  
Вахта 5, 10, 15, 20, 30, 45 днів. Проживання, 
харчування, м. Харків. Тел.: 095 911 36 40.
 Робітники на склад в місті Харків вахто-
вим методом. ЗП — 450 грн/день, зміни по 
12 год. Проживання та харчування. Тел.: 
066 128 59 32. 
 Пропоную роботу в Ізраїлю. Хороші умови та 
висока заробітна плата. Тел.: 097 948 16 16.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Карликовий шим-
панзе. 4. Короткий скіфський меч. 7. 
Глибокий яр. 9. Французький письмен-
ник Ерве …. 10. Мусульманський піст. 
12. Льодяна кірка на снігу. 13. Бог ліку-
вання у грецькій міфології. 14. Коман-
да рефері в дзюдо. 17. Дорога в парку, 

обсаджена з боків деревами. 18. Сплю-
щене коло. 20. Місто інків Мачу-…. 21. 
Ухвала, прийнята голосуванням. 22. Ост-
рів в Тихому океані. 24. Допоміжна тео-
рема. 28. «Справжній друг пізнається в 
…» (Езоп). 29. Білкове тістечко з верш-
ками. 33. Порода декоративних собак. 

36. Пчілка, Мозгова, Теліга. 37. Великі 
ворота. 38. Молода незаміжня дочка 
пана. 39. Кавуновий мед. 40. Місця для 
глядачів в театрі.

По вертикалі: 1. «У нас знайшлося б 
дуже мало пристрасних …, якби ми точ-
но знали, чого ми хочемо» (вислів Ла-
рошфуко). 2. Густа бавовняна тканина. 
3. Обо. 5. Французька естрадна співач-
ка. 6. Вид спорту. 7. Дволикий бог. 8. 
Біополе людини або тварини. 9. Вели-
кий перелітний птах. 11. Місто в Туреч-
чині. 15. Сумка або пояс для патронів. 
16. «Осуд з боку поганих людей – та ж 
…» (Сенека). 17. Давньогрецька богиня. 
19. Кохана Петрарки. 23. Французький 
філософ епохи Просвітництва. 25. До-
броякісна пухлина. 26. Столиця Хака-
сії. 27. Чорна тополя. 30. Певна части-
на змагань. 31. Споруда для ремонту 
суден. 32. Затока, що глибоко вдається 
в сушу. 34. Легендарний бразильський 
футболіст. 35. Давньоірландське пое-
тичне сказання.

Відповіді на кросворд в № 37:
По горизонталі: 1. Задача. 4. Етикет. 

7. Катар. 9. Бекар. 10. Озноб. 12. Нуга. 
13. Апатрид. 14. Ікло. 17. Смог. 18. Ка-
ло. 20. «Амето». 21. Замок. 22. Орлі. 24. 
Тире. 28. Лама. 29. «Засобів». 33. Уста. 
36. Аалто. 37. Матка. 38. Танка. 39. Ра-
піра. 40. Блават.

По вертикалі: 1. «Здатна». 2. Чикл. 
3. Стаут. 5. Тунг. 6. Тритон. 7. Круп. 8. 
Роги. 9. Бегам. 11. Бокал. 15. Агнонім. 
16. «Сказати». 17. Самбо. 19. Ополе. 23. 
Рампа. 25. Ряска. 26. Клясер. 27. Мас-
кат. 30. Азот. 31. Окунь. 32. Ірма. 34. 
Клір. 35. Стіл.

 1    2   3  4 5    6 

7    8 

9     10    11 

12    13       14    

15 16

 17    18   19  

20     21     

22 23   24  25  

26 27

28    29 30  31  32  33    

34 35

36     37     

38     

39         40      

Терміново запрошуємо 
на роботу будівельників 
різних спеціальностей. 

Великий обсяг робіт.  
Заробітна плата без затримок. 

Житло надається 
безкоштовно. 
Телефони: 

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

Грибна пора – приємна і небезпечна 
Станом на 21 вересня у Тисменицькому районі (в селах Клубівці та Чор-
нолізці) зафіксовано шість отруєнь.
До середини 20 століття  гриби відносили до рослин, а наразі виділяють 
окреме самостійне царство живої природи нарівні з рослинами, тварина-
ми і бактеріями, відносячи до нижчих спорових рослин. Це не рослини, бо 
гриби не здатні засвоювати вуглекислоту з повітря, а харчуються за раху-
нок готової органічної речовини з грунту, не містять пігмент хлорофіл, не 
здатні до фотосинтезу і самостійного вироблення органічних речовин. З 
рослинами  гриби ріднить здатність рости все життя, а з тваринами – жи-
витися готовими органічними речовинами і містити полісахариди (хітин).

Не беріть гриби з клубневидним потовщенням ніжки, ото-
ченим оболонкою, а також переспілі і червиві. Не збирайте 
гриби в межах міста та уздовж автомобільних трас, у спекотну 
погоду, бо тоді  вони інтенсивно накопичують токсини. Гриб-
ниці підберезовиків і підосичників на шостий-сьомий рік по-
чинають виділяти у гриб токсини. Смертельною вважається 
навіть мінімальна доза отрути, наприклад, передана через 
немиті руки. І, передовсім, не беріть ті, які не знаєте.

Від споживання дикорослих грибів можна відмовитися на 
користь штучно вирощених печериць і глив. У приготуванні гри-

бів важливе тривале варіння та кількаразове зливання відвару 
(тричі, через кожні  півгодини варіння). Отруйні гриби при варінні 
не викликають потемніння цибулини, часнику та срібних предме-
тів. Готові грибні страви зберігайте не більше доби.

При погіршенні самопочуття негайно викликайте «швид-
ку», промийте шлунок розчином марганцівки або солі, пийте 
багато рідини, міцний холодний чай, молоко.

Управління Держпродспоживслужби 
у Тисменицькому районі
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З Днем народження!
Учасники художньої самодіяльності клубу села 

Майдан, фольклорний колектив 
«Майданські чарівниці», сільський голова, 
виконавчий комітет та депутатський корпус 
Майданської сільської ради вітають з днем 

народження секретаря сільської ради та активну 
учасницю художньої самодіяльності  

Марію Романівну АНТОНЯК. 
Бажаєм щастя і достатку, ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди й порядку, щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння, у справах – вічного горіння!

Хай будуть з Вами здоров’я та сила, і доля хай буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми! Хай мир і злагода будуть у домі,

Хай Господь дарує надію й тепло на довгі літа, на щастя й добро!

  ПОГОДА

У понеділок, 25 верес-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: +11°С, 
вдень: +17°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.

У вівторок, 26 вересня 
— без опадів. Ніч на тем-
пература: +11°С, денна: 
+20°С. Вітер східний 3 
м/с.

У середу, 27 вересня — 
без опадів. Температу-
ра вночі: +11°С, вдень: 
+17°С. Вітер південно-
східний 3 м/с.

У четвер, 28 вересня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +9°С, денна: 
+15°С. Ві тер південно-
східний 5 м/с.

У п’ятницю, 29 верес-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +8°С, 
вдень: +13°С. Вітер 
східний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

23 вересня
  Вітер північно-західний — зима бу-

де люта, а південно-східний — тепла.
  Якщо багато горобини — осінь за-

плаче дощами, а зима морозами.
27 вересня — Воздвиження

  Птахи дружно відлетіли у вирій — 
чекати суворої зими.

  Журавлі полетять на Микити (28 
вересня) — Покрова (14 жовтня) буде 
морозна; коли не полетять — зима 
настане пізніше.

  Павутиння стелиться повсюдно 
— до тепла; мало павутиння — на 
суху осінь.

  Добре вродив щавель — на те-
плу зиму.

  Гуси летять високо – осінь буде 
тривалою.

  Гуси свійські тримають дзьоби в 
пір’ї — перед заморозками.

  Сире літо, а тепла осінь — довгою 
буде зима.

  Бабине літо непогідне — осінь суха.
  Дощ уранці, що бабині танці; дощ 

в обід — запрягай, додому їдь!

Наостанок

Віват!
Тисменицьке районне відділення 

Всеукраїнської асоціації селищних та сільських 
рад, представники органів місцевого самовря-
дування Тисмениччини здоровлять з ювілейним 

днем народження начальника 
фінансового управління Тисменицької 

районної державної адміністрації 
Ганну Михайлівну ВАСИЛІВ.

Дякуємо Вам за Вашу ефективну працю, яка не 
один рік допомагає грамотно розподілити  фінан-
сові потоки району. Відтак ми спокійні за розвиток 
наших територіальних громад.

Нехай матеріальне благополуччя зробить Вас 
ще успішнішою та подарує великі можливості в кар’єрному зростанні та фінан-
совій незалежності. 

Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у службових справах — під-
тримка однодумців, а в серці — добре і сонячно від людської вдячності.

З ювілеєм!
Колектив Поберезької сільської ради, 

члени виконавчого комітету та депутатський 
корпус здоровлять із прекрасним ювілеєм 
свого невтомного, енергійного керівника — 

сільського голову 
Лесю Степанівну ІВАНКІВ.

Від усього нашого колективу хочемо побажати, 
щоб Вас завжди супроводжували по життю успіх, 
здоров’я і щастя в особистому житті. Нехай Вас ні-
коли не перестають цінувати і поважати, а будуть 
лише брати приклад з такого мудрого і успішно-
го керівника. Бажаємо, щоб Ваші конкуренти за-
вжди були на кілька кроків позаду. Бадьорості і 
оптимізму Вам у всіх починаннях!

 Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат,
 Коли вітають друзі й рідні, коли минає 50...
 Нехай сонце для Вас світить, і квіти ніжності цвітуть,
 Нехай в добрі, достатку, щасті всі Ваші роки йдуть!
 Здоров’я, щастя не на рік – на все життя бажаєм щиро,
 Щоб радісним і довгим був Ваш вік

 З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Митрополит Андрій освятив каплицю в Одаях
21 вересня, на храмове свято, в 

Одаях, у церкві Різдва Пресвятої Бо-
городиці УАПЦ відбулася чергова ве-
лична подія – Митрополит Галицький 
Андрій, керуючий Івано-Франківською 
єпархією УАПЦ, освятив на церковному 
подвір’ї каплицю Вознесіння Христово-
го, схожих на яку, мабуть, ніде нема. На 
замовлення церковного комітету май-
стри з Тернопільщини, які вже створили 
на подвір’ї Одайського храму не одну 
монументальну композицію, створи-
ли ніби гору, всередині якої є печера 
з водяним потоком, довкола невеликі 
фонтани й квітники, а вгорі ніби в хма-
рах здіймається Спаситель, перед яким 
схилилися в поклоні ангели.

Архієрейське Богослужіння, яке 
передувало освяченню, Митрополит 
Андрій здійснив у супроводі деканів 
та священиків єпархії, а також право-
славних священнослужителів з сусід-
ніх сіл, ченців Угорницького монастиря. 
На храмове свято до Одайської церкви 
прийшли не лише парафіяни, а й чима-
ло вірян з довколишніх сіл, були, як 
водиться на празник, і гості здалека. 
По закінченні Богослужіння владика 
Андрій звернувся з напутнім словом і 
благословенням до мирян, кличучи їх 
повсякчас осягати істину християнської 
любові та щоденно молитися за Укра-
їну і її захисників. Владика здійснив 
також урочисте нагородження достой-
ників відзнаками єпархії. Найвищою 
нагородою, орденом Святого Андрія 

Первозваного, Митрополит відзначив 
душпастирську працю настоятеля церк-
ви митрофорного протоієрея Михайла 
Петріва, котрий з 2017 року є деканом 
Тисменицьким УАПЦ, орденом святого 
Миколая – благодійника й депутата Іва-
но-Франківської обласної ради Василя 
Гладуна, котрий упродовж багатьох ро-
ків допомагає церкві. Такої ж нагоро-
ди, за клопотанням церковного комі-
тету, удостоєний голова Тисменицької 
районної ради Роман Крутий, котрий 
прибув на храмову відправу, але, оче-

видно, був змушений у якихось спра-
вах відбути раніше.

Єпархіальні грамоти владика вру-
чив також Богданові Костюку, провід-
никам церковного уряду, братства й се-
стринства, жителям села, які захищали 

Україну на Сході. Митрополит Андрій з 
особливою прихильністю та ніжністю 
звертався до діточок, благословляючи 
їх на щасливу дорогу.

Володимир ЗАНИК


