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Сьогодні — без опадів. 
Нічна температура: 
+1°С, вдень: +13°С. Ві-

тер південно-східний 4 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: +4°С, вдень: +13°С. Вітер пів-
денно-східний 3 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна тем-
пература: +3°С, денна: +14°С. Вітер 
південно-східний 4 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 8 стор.

 Пенсіонери —
в передчутті

 стор. 2

 Дві 
громади 
святкували 
ювілей

 стор. 4, 5

Якщо ви хочете вести щасливе життя, ви повинні бути прив’язані до мети, а не до людей або речей. 
Альберт Ейнштейн

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.

Міністр освіти Лілія Гриневич 
у Ямницькому НВК

26 вересня під час робочої поїздки на Прикарпаття міністр освіти і науки України Лілія Гриневич відвідала 
Ямницький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчаль-
ний заклад» Тисменицького району, який входить у число 100 тих шкіл, які пілотують новий Державний 
стандарт початкової загальної освіти.

Головний освітянин країни завітала у пілотні кла-
си, де поспілкувалася з учнями та вчителями. Заразом 
міністр побувала у звичайному класі та поцікавила-
ся у вчителя, чи прагнуть діти вчитися за системою 
своїх ровесників. За словами педагога, поступово і 
звичайні класи практикують нові методи навчання, 
які сподобалися дітям.

Опісля оглядин школи у сільській бібліотеці від-
бувся «круглий стіл» за участю заступника голови ОДА 
Ігоря Пасічняка, начальника управління освіти і науки 
ОДА Віктора Кімаковича, ректора Івано-Франківського 
обласного інституту післядипломної освіти педагогіч-
них працівників Романа Зуб’яка, голів Тисменицької 
райдержадміністрації Івана Семанюка та районної ради 
Романа Крутого, начальника відділу освіти РДА Світ-

лани Шарабуряк, сільського голови с. Ямниця Мико-
ли Зелінського, директорів пілотних шкіл та батьків.

Під час розмови Лілія Гриневич розповіла про 
можливості та зміни, які має на меті внести новий Дер-

жавний стандарт початкової загальної освіти. Вона на-
голосила на тому, що процес навчання має бути твор-
чим та ідейним. «Ми бачимо, що освітнє середовище в 
пілотних класах цілком відрізняється від звичайних. 
Наші нові методи формують «вільну людину», не на-
вантажують комплексами, стимулюють до творчості 
та вчать поважати один одного не з позиції страху, а 
з того, що кожна людина має власну гідність. Мето-
дики пошукового навчання мають на меті зберегти 
інтерес до навчання, що є дуже важливим для нової 
школи», — зазначила міністр.

В свою чергу батьки розповіли, що нововведен-
ня справді стимулюють дітей до 
навчання, вони з радістю йдуть 
до школи, а повернувшись, із за-
хопленням розповідають про про-
ведений день.

До слова, на Прикарпатті окрім 
Ямницького НВК новий стандарт 
втілюють Калуська загальноос-
вітня школа І ступеня № 11, Івано-
Франківська загальноосвітня шко-
ла І ступеня № 9 та Більшівцівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів Більшівцівської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади, 
котрі пілотують по два перші класи.

Прес-служба 
Івано-Франківської ОДА 
Фото Н. ПАЛАГІЦЬКОЇ 

та М. МАЦЮКА 

Головний освітянин країни спілкується 
з Романією Постолянюк  та керівництвом району
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«МРІЯ» виділяє чотири 
мільйони на розвиток 
кооперативного руху

Агрохолдинг «МРІЯ» – активний 
прихильник розвитку коопера-
тивного руху на селі. Упродовж 
двох років компанія здійснює 
практичну допомогу зі створен-
ня і підтримки роботи кооперати-
вів. Зокрема, за підтримки «МРІЇ» 
запрацювало 10 кооперативів. Аг-
рокомпанія допомагає організа-
ційно ініціативним групам людей 
створити кооператив, надає фі-
нансову допомогу, а також сприяє, щоб учасники кооперативного руху мали мож-
ливість підвищувати рівень своїх знань про особливості ведення бізнесу. 15 ве-
ресня «МРІЯ» провела вже другий кооперативний форум “Створюємо кооперативи 
– розвиваємо село”. Захід відбувся в Козівському районі Тернопільської області, 
адже саме там функціонує перший кооператив, який допомогла створити «МРІЯ» 
– це «Файна поляна», а загалом у цьому районі функціонує три («Файна Поляна», 
«Старий млин», «Добре молоко») з шести кооперативів на Тернопільщині, які роз-
почали роботу за організаційного і фінансового сприяння Агрохолдингу.

Сприяння створенню кооперативів – 
соціальна програма «МРІЇ»

“Для Компанії «МРІЯ» підтримка ко-
оперативного руху – це один з основних 
напрямків соціальної програми. Бо ми ві-
римо, що саме кооперація є тим інстру-
ментом, який допоможе родинам наших 
пайовиків, родинам селян стати замож-
ними. І разом згуртуватися і зробити за-
можною нашу Україну. Тому на підтримку 
кооперативного руху ми виділяємо значні 
кошти. Для «МРІЇ» це є суто соціальний 
проект, ми не заробляємо жодної копій-
ки, ми допомагаємо фінансово, допома-
гаємо експертизою. Допомагаємо знайти 
ринки збуту, знайти, де взяти добрива, де 
закупити саджанці”, – розповідає заступ-
ник генерального директора Агрохолдингу 
«МРІЯ» Нонна Шмідік.

“Файна Поляна” створена у жовтні 2015 
року. 23 учасники кооперативу вирощують 
малину на площі 16 гектарів. Також до нього 
долучилися сім’ї, які садять невеликі діляноч-
ки по 50, по 200-300 кущів малини. “А стар-
тувало все із чотирьох гектарів, – пригадує 
керівник СОК “Файна Поляна” Василь Вега. 
–  Почати може будь-хто, але щоб був якийсь 
результат, то треба постаратися. Щоб коопе-
ратив працював, необхідно, щоб в нього був 
лідер, а учасники кооперативу його підтри-
мували. Інакше кооперації як такої бути не 
може. У нас кооперація відбулася завдяки 
тому, що знайшлися потрібні люди – учасни-
ки кооперативу, які прагнули його створити. 
Агрохолдинг «МРІЯ» нам допоміг закупівлею 
саджанців і надав техніку для обробітку ґрун-
ту. Кожен учасник сам вирішує, коли робити 
прополку, в які дні йому збирати ягоди, а от 
вже над реалізацією продукції, закупівлею за-
собів захисту, добрив ми думаємо всі разом”. 
Василь Вега наголошує, що “переваги коопе-
ративу в тому, що формується більша партія 
продукції і отримання кращої ціни, а також у 
логістиці. Адже автомобіль може перевести 
стільки само ягід, скільки п’ять маленьких 
автомобілів, але це буде набагато дешевше і 
простіше. Також кооператив має можливість 
брати участь у програмах підтримки. Це мо-
же бути від обласного бюджету (ми вже два 
роки поспіль є учасниками цієї програми) чи 
від якихось міжнародних фондів”. 

Успішним кооперативам – 
півмільйона без відсотків, а 100 ти-
сяч – на створення і безповоротно

 Цього року «МРІЯ» оголосили конкурс 
проектів із загальним призовим фондом 
чотири мільйони гривень, які будуть спря-
мовані саме на розвиток кооперативного 
руху – на підтримку і розвиток вже існу-
ючих кооперативів та створення нових. 

“Для кооперативу, який тільки ство-
рюється, ми готові виділити 100 тисяч 
гривень на безповоротній основі. Якщо 
цих коштів буде мало, то ми готові виді-
лити ще 200 тисяч гривень позики. Але 
варто зазначити, що ці кошти надаються 
без жодних відсотків, терміном на два ро-
ки. Як тільки ці гроші повертаються, ми їх 
знову вкладаємо у розвиток кооперативів. 
Тобто це такий собі залізний фонд, який 
буде діяти  на підтримку кооперативного 
руху у Західній Україні, де працює компанія 

«МРІЯ». Від членів кооперативу має бути 
співфінансування, хоча б 20 відсотків. Ми 
запроваджуємо співфінансування, тому що 
це загальна практика, а також люди на-
багато краще цінують кожну гривню, яку 
ми їм дали. Існуючим кооперативам ми 
готові виділити півмільйона гривень на 
поворотній основі терміном на два роки. 
Це ті кооперативи, які показали ефектив-
ні результати у попередній період, мають 
хорошу історію, і ми бачимо, що ці кошти 
будуть використані за призначенням”, – 
розповідає директор благодійного фон-
ду Агрохолдингу “МРІЯ” Василь Мартюк.

На створення нового кооперативу 
Орися Михайлишин 15 вересня отрима-
ла від «МРІЇ» сертифікат на 200 тисяч гри-
вень. Планує продовжувати займатися 
переробкою молока: “Уже рік ми успіш-
но реалізовуємо чотири види сиру, в то-
му числі моцарелу, виготовлену по італій-
ській технології. Проблеми збуту немає. 
Проблема є з недостатком молока, тому 
ми йдемо на створення кооперативу, що-
би мати можливість переробляти більше 
продукції. Три роки тому ми з чоловіком 
переїхали з Тернополя в село і завели ко-
зи. Тоді й постало питання переробки мо-
лока. Натхнення прийшло із-за кордону. 
Ми були в Італії і бачили, яке відношення 
до козячого продукту, коли італійці на ві-
кенд їдуть високо в гори, щоб попробувати 
козячого молока і сиру. Це для мене було 
дивно. А сьогодні не дивно, тому що до нас 
їдуть пробувати сир і козяче молоко. Ми 
очікуємо отримати 200 тисяч гривень по-
зики від «МРІЇ», які підуть на обладнання. 
Ми маємо своє обладнання, ще докупимо 
пастеризатор, аналізатор молока і ще од-
ну сироварню”.

Кооперативи – вирішення 
проблеми зайнятості на селі

Голова Козівської райдержадміністра-
ції Василь Вітровий сподівається, що коо-
перативи частково допоможуть вирішити 
проблему зайнятості на селі: “Зараз ми 
працюємо над розширенням роботи ко-
оперативів. Вони мають ще займатися 
глибокою переробкою, щоб дійсно була 
додаткова вартість, і члени кооперативу 
одержували більші доходи. «МРІЯ» є осно-
вним фінансовим донором. Вона допома-
гає в плані організації, співпраці з органа-
ми місцевого самоврядування. Також із 
залученням коштів з місцевих бюджетів. 
“МРІЯ” велику кількість землі обробляє в 
нашому районі, тому хоче створити хороші 
умови для селян в тих населених пунктах, 
де орендує землю. Кооперативи вже пра-
цюють рік. У трьох кооперативах задіяно 
приблизно 100 осіб”. 

У пріоритеті програми кооперативно-
го руху ті населені пункти, в яких Компанія 
“МРІЯ” працює довше, має більший земель-
ний банк. “Ми розуміємо, що люди нам дові-
ряють, вони довірили нам свою землю, і ми 
хочемо таким чином їм віддячитися, – зазна-
чає Василь Мартюк. – Через кооперативи ми 
створюємо робочі місця і таким чином збіль-
шуємо сімейний бюджет наших пайовиків”.

Тамта ГУГУШВІЛІ

Судилище над учасником 
АТО: свавілля правоохоронців 
та суддів під керівництвом 

діючої влади
Іванофранківець Олександр Бурцев, 

якого тиждень тому ув’язнили на 60 діб 
за те, що зустрічав Михайла Саакашвілі 
на українсько-польському кордоні, впав у 
кому. Так завершився розгляд апеляційної 
скарги у Львівському суді щодо скасуван-
ня запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою учасника АТО. Понад чотири 
години у Львівському обласному Апеляцій-
ному суді тривало засідання. Ще на його 
початку Олександр Бурцев, який хворіє на 
цукровий діабет, наголосив на тому, що в 
СІЗО йому не давали в необхідній кількості 
інсулін, не було і належного харчування.

Лідер партії «Рух нових сил» Михай-
ло Саакашвілі та народний депутат Юрій 
Дерев’янко, які були присутні у суді, подали 
заяву щодо взяття Бурцева на поруки. Таке 
ж бажання висловили шестеро інших нар-
депів. Втім, судді клопотання відхилили.

«Олександр Бурцев не є злочинцем, 
на лаві підсудних зараз не та людина, яка 
має бути. Тому що є багато інших, які ма-
ють відповідати за те, що відбувається. Є 
люди, які незаконно мене позбавили гро-
мадянства, які підробили підпис, є люди, 
які погрожували, що усіх розстріляють на 
кордоні, є люди, які тримали у заручни-
ках цілий поїзд. Ніхто за це не відповів. 
Олександр Бурцев є небайдужим грома-
дянином, який вболіває за долю України 
і хоче, щоб ми жили краще», – наголосив 
Саакашвілі.

Під час судового засідання адвока-
ти Бурцева просили суд надати йому бо-
дай тест-смужки для контролю цукру в 

крові та попереджали, що відсутність та-
кого контролю може неабияк ускладнити 
стан здоров’я затриманого. Суд відмо-
вив. Як результат – під час оголошення 
рішення про незадоволення апеляцій-
ної скарги Бурцев втратив свідомість.

Після побаченого активісти «Руху 
нових сил», які приїхали з різних куточків 
України, аби підтримати Бурцева, скан-
дували суддям «Ганьба!», на що ті про-
сто втекли із зали засідань.

«В результаті цілого дня судового 
засідання суд скасовує клопотання за-
хисту і залишає Бурцева під вартою. Це 
при тому, що людина хвора, що єдине 
звинувачення проти нього – це синець 
на коліні одного з прикордонників, в суді 
навіть не могли довести якого саме. Ко-
ються абсурдні речі під керівництвом ді-
ючої влади», – наголосила координатор 

Івано-Франківського обласного осередку 
партії «Рух нових сил» Тетяна Пришляк.

«Весь судовий процес він був без 
ліків. Хоча адвокати наполягали, щоб 
йому ці ліки дали. Те, як зараз чинить 
ця «недосудова» система – це знущання 
над всіма громадянами України і осо-

биста відповідальність за те, що коїться 
зараз лежить на Петрові Порошенку», – 
зазначила депутат Івано-Франківської 
облради, член ради партії «Рух нових сил 
Михайла Саакашвілі» Ольга Галабала.

Наразі Олександр Бурцев вийшов із 
коми та перебуває в лікарні у Львові. Ак-
тивісти та Юрій Дерев’янко постійно чер-
гували біля хворого. У «Русі нових сил» 
відзначають, що на лікарів розпочався 
тиск з метою сфальшувати діагноз, вони 
констатували, що у хворого гіпертонічний 
криз, хоча лікарі швидкої поставили діа-
гноз «кома невідомої етіології». Більше 
того, наголошують активісти, лікарі від-
мовлялись надавати будь-які довідки, 
мотивуючи це тим, що мають отримати 
дозвіл головного лікаря.

Соломія ХРЕПТИК

Тисменицькі пенсійники 
до перерахунку пенсій готові. 

Слово за Парламентом
Впродовж останніх днів “гаряча лінія” Пенсійного фонду є дійсно “гарячою”. Стурбо-
вані відкладенням слухання пенсійної реформи пенсіонери краю цікавляться чи буде 
перерахунок пенсій з 1 жовтня. За коментарем ми звернулися до начальника Тисме-
ницького об’єднаного управління Пенсійного фонду в районі Наталії Лагойди.
— Наталіє Михайлівно, на днях Голова 

правління Пенсійного фонду Олексій За-
рудний заявив про готовність Пенсійного 
фонду до перерахунку пенсій. А яка ситу-
ація в районі?

— Тисменицьке об’єднане управління 
Пенсійного фонду в районі готове до про-
ведення масового перерахунку. Якщо де-
путати ухвалять закон, як заплановано, 3 
жовтня, перерахунок пенсій буде проведено 
одразу ж після набрання ним чинності, від-
так підвищені пенсії можуть бути виплачені 
додатковими відомостями ще у жовтні. Та-
ке завдання перед Пенсійним фондом по-
ставлено Урядом і безпосередньо Головою 
правління Пенсійного фонду України Олек-
сієм Зарудним. Хто з фахівців знає про що 
йдеться, той розуміє, що це не дуже просте 
завдання, адже йде мова про масовий пе-
рерахунок всіх пенсій, призначених за За-
коном України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”.

— Тобто всі пенсіонери, які отриму-
ють пенсії за цим законом, можуть роз-
раховувати на підвищення?

— На жаль, ні. Суми підвищень є ін-
дивідуальними, адже у кожного пенсіоне-

ра при призначенні пенсії розраховував-
ся індивідуальний коефіцієнт заробітної 
плати. Саме від нього зараз залежатиме 
розмір підвищення, адже осучаснення 
пенсій, це застосування нової величини 
показника середньої заробітної плати, 
що використовується для обчислення 
розміру пенсії. Нагадаю, що більшість 
пенсій зараз розраховані із застосуван-
ням показника 1197,91 грн, а при пере-
рахунку буде застосовуватися показник 
3764,4 грн. 

— Якщо прийняття закону відтермі-
нується?

—  Процес нарахування пенсійних ви-
плат при проведенні масових перерахун-
ків триває 10-12 днів. Ми розуміємо, що 
не маємо права на зволікання і зробимо 
все, щоб люди вчасно отримали свої гро-
ші. Сьогодні ні в кого не викликає сумнів, 
що ситуація, яка склалася у пенсійному 
забезпеченні громадян нашої держави, 
є неординарною і складною, тому про-
ведення пенсійної реформи є необхідним 
заходом для розв’язання як сьогоднішніх 
проблем, так  і надійним поступом поліп-
шення ситуації в майбутньому.

— Збільшення розміру доплат тягне 
за собою додаткові фінанси. Чи є реальні 
кошти на підвищені пенсії?

— Як зазначив Голова правління Пен-
сійного фонду Олексій Зарудний, до осучас-
нення пенсій ми фінансово готові. Тобто, 
гроші є і зараз тільки потрібно народним 
депутатам терміново приймати закон.

— Загалу всім відомо, які закладені 
норми в Закон, хіба не можна попередньо 
все перерахувати і виплатити за умови 
прийняття закону швидше?

— На жаль ні, бо у разі внесення змін 
до законопроекту, навіть незначних, це мо-
же вплинути на методику проведення пере-
рахунку, адже процес  перерахунку досить 
складний. Це не просто збільшення пенсій 
на певний відсоток, а відповідні зміни в ал-
горитмі перерахунку, зміна складових, від 
яких залежить розмір пенсій. Але, в кінцево-
му результаті, це не підвести надію людей, 
які так довго чекають анонсованого підви-
щення, адже кожна літера чи цифра в зако-
ні може коштувати пенсіонеру певну суму.

— Тобто, ми можемо заспокоїти пен-
сіонерів, що підвищені пенсії вони отри-
мають все ж у жовтні?

— Ми, як і усі пенсіонери, сподіаємося, 
що депутати розуміють всю складність си-
туації, усвідомлюють, що на їхнє рішення 
чекають мільйони пенсіонерів, які у свій 
час віддали за них свої голоси. А ми, як 
сказав прем’єр-міністр Володимир Грой-
сман, в свою чергу будемо працювати 24 
години на добу. 

Розмовляла Оксана САКОВСЬКА 

Депутатські будні
Протягом чергового сесійного тижня, 

в пленарній залі продовжувалось кропітке 
опрацювання ініційованої Президентом су-
дової реформи. Але це не було єдиним пи-
танням, яким займався народний депутат 
Михайло Довбенко.

В понеділок, 25 вересня, парламентар 
представляв позицію профільного Коміте-
ту на засіданні Погоджувальної Ради керів-
ників фракцій і комітетів. У своєму виступі 
він зазначив, що Верховною Радою зараз 
розглядається низка актуальних законо-
проектів, але при цьому не слід забувати, 
що реформування фінансового сектору є не 
менш важливим, ніж зміни в інших сферах. 

Особливо М. Довбенко закцентував увагу 
на двох пріоритетних законопроектах, ре-
комендованих Комітетом, які спрямовані 
на посилення захисту прав споживачів фі-
нансових послуг та стимулювання віднов-
лення кредитування в Україні.

А в середу депутат зустрівся з Пред-
стоятелем Української православної церк-
ви Київського патріархату (УПЦ КП), Патрі-
архом Київським і всієї Руси-України Філа-
ретом. Спільно з керівництвом Галицького 
району парламентар презентував поточний 
статус проекту відбудови Успенського со-
бору в Галичі. Святійший Патріарх благо-
словив справу, як богоугодну та як реаль-

ний крок, спрямований на єднання укра-
їнців, безвідносно їх національності, мови 
та віросповідання. Також він подякував 
народним депутатам та представникам 
місцевої державної адміністрації та міс-
цевого самоврядування за долучення до 
відновлення святині і підтримку громади. 
Окрім іншого, Святійший  підкреслив важ-
ливість розбудови культурного, релігійно-
го історичного осередку на землях, звідки 
почалася історія Руси, яку нині одноосібно 
намагається приватизувати керівництво 
країни-агресора – тож спільним завданням 
всіх українців є відродження правдивої іс-
торії рідного краю.

Наталія РОМАНЕНКО 
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

ве для кожного з нас. Воно сповнює 
кожного святковим настроєм, радістю. 
Тож з цієї нагоди районна рада та рай-
держадміністрація щиро здоровлять:

ФЕРШТЕЯ Михайла Васильовича, 
30.09.1961 р. н., директора Погонян-
ського психоневрологічного диспан-
серу, депутата районної ради;

ХИМУ Романа Романовича, 
30.09.1976 р. н., керівника Тисмениць-
кої місцевої прокуратури;

КУШНІРА Івана Андрійовича, 
30.09.1965 р. н., директора Новокри-
вотульської ЗОШ І-ІІ ст.;

ЛАБУЗЬКА Сергія Миколайови-
ча, 2.10.1973 р. н., в. о. начальника 

служби у справах дітей райдержадмі-
ністрації;

КОЛТУН Стефанію Володимирів-
ну, 3.10.1950 р. н., державного нотарі-
уса Тисменицького району;

КАЛИНЯКА Богдана Степановича, 
4.10.1959 р. н., директора АПФ «Кала»;

ДЕЙЧАКІВСЬКОГО Василя Ми-
хайловича, 6.10.1957 р. н., голову фер-
мерського господарства «Лучки» (с. 
Ямниця).

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!

Компанія 
по працевлаштуванню 

за кордоном 
пропонує роботу 

представника  філії 
у вашому місті.

Тел.: 097 866 38 83, Володимир.

За крок до апогею
Минулої суботи, 23 вересня, спортивні арени Угринова та Підлісся стали епі-
центром футбольних баталій за визначення фіналістів вже другого шкіль-
ного турніру на кубок голови Тисменицької районної ради Романа Крутого. 

Нагадаємо, що після першого етапу 
вісімка найсильніших шкільних команд 
виборола право за вихід у ¼-фіналу. В 
Угринові за першість змагалися школярі 
Підлісся, Тисмениці, Нових Кривотул та 
Клубівців. Шкільні команди Старого Лис-
ця, Драгомирчан, Лисця та Ямниці дово-

дили свою майстерність на майданчику 
із синтетичним покриттям у Підліссі. 

Попри юний вік учасників турніру 
емоцій не бракувало, позаяк чвертьфіна-
лісти мали шанс наблизитися до омріяних 
винагород. Щоправда футбольна фортуна 
того дня обрала направду наймайстерні-

ших. Переможцями груп стали команди 
Клубівців та Драгомирчан, які згідно із 
Положенням про проведення Турніру, зі-
йдуться у фінальному двобої. 

Команди, які у групах стали други-
ми, а це Старий Лисець та Тисмениця, 
визначатимуть «бронзового» призера 
та володаря четвертого місця. 

Тож, цієї суботи, 30 вересня, о 10.00 
запрошуємо уболівальників на майдан-
чик із синтетичним покриттям у Тисме-
ниці підтримати фіналістів у їх прагненні 
завоювати почесний трофей. 

Громада села Стебник, депутати і виконавчий комітет сільської ради, 
шкільний колектив висловлюють щирі співчуття депутату Тисменицької ра-
йонної ради Василю Миколайовичу Говзану, дочці та всій родині з приводу 
непоправної втрати — раптової смерті зятя 

Романа.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати. Вічна пам’ять. 

Шановні бібліотекарі району!
Вітаємо вас із Всеукраїнським днем бібліотек, що відзначається в Україні 30 верес-

ня. Разом із вами його святкують тисячі щирих поціновувачів книги – джерела мудрості.
Бібліотека є скарбницею знань, храмом духовності, «аптекою для душі». А хра-

нителями і примножувачами світових надбань літератури, мистецтва, духовної і 
художньої спадщини нашого народу, історії та сьогодення нашого краю є бібліоте-
карі – ентузіасти, патріоти своєї справи, вірні любові до книги. Життя сучасної бі-
бліотеки – багатогранне і динамічне: нові технології, нові ідеї, нові плани і перспек-
тиви. Втім книга завжди буде вічною пам’яткою писемності, одним із найбільших 
чудес світу, створених людиною. Дякуємо вам, шановні бібліотекарі, за сумлінну 
працю, щирість душі, професіоналізм та активність. Адже бібліотеки району тісно 
співпрацюють з громадськістю, культурно-мистецькими, освітніми та іншими за-
кладами, організовують творчі вечори, презентації, забезпечують доступ корис-
тувачів до новітніх інформаційних технологій.

З нагоди свята бажаємо вам віри, надії, любові, підкріплених мудрістю та міц-
ним здоров’ям, сімейного затишку та успіхів у справах на благо України.

Шановні вчителі, працівники та ветерани освітянської ниви!
У першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають освітяни – сіячі 

мудрого, доброго, вічного.
Учитель – це одна із найважливіших і найблагородніших професій. Вона для 

обраних: велике любляче серце треба мати, аби віддавати його учням. Щоденно 
ви ведете своїх вихованців на вищі сходинки пізнання, невтомно і наполегливо 
плекаєте майбутнє нашої держави – молоде покоління свідомих, талановитих 
громадян України. Кожен із нас пам’ятає свого учителя, якому завдячує успіхами 
і здобутками, від якого отримав безцінний багаж знань та мудрих порад. Адже зі 
шкільної парти починається великий шлях кожної людини. Саме там учні долуча-
ються до одвічних джерел мудрості, там панує віра в силу знань, міцніє любов до 
України, виховується повага до традицій, історії, мови, формується особистість, 
укріплюються духовні цінності. Низький вам уклін, шановні педагоги, за творчу, 
самовіддану працю, вміння запалювати вогонь у дитячих серцях, відповідальне, 
а іноді жертовне ставлення до свого покликання та любов до своїх вихованців. 

Хай у цей святковий день ваші серця переповнює надія на процвітання укра-
їнської нації, паростки якої ви плекаєте своїм серцем і розумом.

Шановні жителі району! Шановні ветерани!
Щороку 1 жовтня увага світової спільноти та громадськості прикута до про-

блем людей похилого віку. Відповідно до Указу Президента України цього дня ми 
відзначаємо День ветерана, започаткування якого є виявом глибокої пошани сус-
пільства до людей старшого покоління, посилення уваги до їхніх потреб.

Ветерани, люди літнього віку є джерелом народної мудрості. Їх практичний 
життєвий досвід, невичерпна енергія та оптимізм – це нерозривний місток, який 
з’єднує покоління і робить націю єдиним повноцінним організмом. Тож черпаймо 
ту енергію, бережімо цих людей, допомагаймо їм, докладаймо максимум зусиль, 
щоб зробити осінь віку кожного громадянина теплою.

Висловлюємо вам, дорогі ветерани, сердечну подяку за неоціненний внесок 
у становлення Української держави, нашої Тисмениччини, дорогоцінний досвід, 
який ви сьогодні передаєте молодшим поколінням та бажаємо міцного здоров’я, 
добра і Божого благословення. 

Шановні музиканти та шанувальники музичного мистецтва Тисмениччини!
Традиційно у перший день жовтня своє професійне свято відзначають музи-

канти та усі, хто небайдужий до безцінного ліку для душі – музики.
Музика була і залишається невід’ємною часткою людського життя, його окра-

сою і джерелом натхнення. Вона володіє великою емоційною силою: через звуки 
та мелодії передає атмосферу навколишнього світу, сповненого гармонії, різних 
настроїв, гами почуттів. Тисмениччина багата талантами. Композитори та музи-
канти, творці та виконавці музики не тільки створюють свято із буднів, даруючи 
свій талант, але й презентують наш край на різноманітних конкурсах, фестивалях. 
Щира подяка вам за незабутні хвилини спілкування з цим прекрасним, вічним і 
неповторним мистецтвом. 

З нагоди Міжнародного дня музики бажаємо невичерпного натхнення, любо-
ві, затишку та гармонії. Хай мелодія вашої душі завжди буде мажорною, надихає 
на нові шедеври в ім’я України.

Голова районної державної адміністрації              Голова районної ради
                                        Іван СЕМАНЮК                            Роман КРУТИЙ

Відділ освіти Тисменицької районної державної адміністрації та районний 
комітет профспілки працівників освіти і науки висловлюють щире і глибоке 
співчуття головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти Глеб 
Галині Михайлівні у зв’язку із важкою втратою – смертю батька 

Михайла Миколайовича Магомети.
Нехай наше співчуття полегшить біль втрати рідної людини.

Втрачений сертифікат на право 
на земельну частку (пай) серія ІФ-13-
01 № 020194, виданий Тисменицькою 
РДА 2.12.1999 р. на ім’я Баран Ната-
лія Олексіївна, вважати недійсним.

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 11.09.2017 № 150-р, 
15.09.2017 №158-р, 22.09.2017 №164-р “Про використання коштів з фонду на 
виконання депутатських повноважень” профінансовано видатки Фонду на ви-
конання депутатських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:

Ферштея Михайла Васильовича – в 
сумі 9 000 (дев’ять тисяч) гривень 00 копі-
йок на розвиток Духовно-Паломницького 
центру ЧСВВ о. Василіянок в с. Погоня. 

Єфімчука Ярослава Володимировича 
– в сумі 1 270 (одна тисяча двісті сімдесят) 
гривень 00 копійок для надання матеріаль-
ної допомоги на лікування жителю с. Радча .

Стефінко Олександри Миколаївни – 
в сумі 2 000 (дві тисячі) гривень 00 копі-
йок для надання матеріальної допомоги 
на лікування жителю   м. Тисмениця.

Цапая Володимира Васильовича – 
в сумі 1 245 (одна тисяча двісті сорок 
п’ять) гривень 00 копійок для надання 
матеріальної допомоги жительці с. Старі 
Кривотули на лікування мами. 

Тисменицька районна рада

Стебниківська сільська рада надає заяву про наміри
1. Інвестор (замовник): Івано-Франківське обласне 

управління водних ресурсів.
2. Місце розташування майданчика будівництва: село 

Стебник Тисменицького  району.
3. Технічні і технологічні дані: відрегулювати  та 

розчистити русло ріки Бистриці Солотвинської,  та 
закріпити  правий беріг на найбільш аварійній ділян-
ці, щоб не допустити його руйнування при можливих 
наступних паводках.

4. Соціально-економічна необхідність проектованої 
діяльності: не допустити подальшого руйнування право-
го берега  при можливих  наступних паводках, що може 
призвести  до руйнування  сільськогосподарських угідь.  

5. Участь громадськості: з матеріалами проекту  і ОВНС 
можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Сахарова, 23-А. Івано-Франківське обласне 
управління водних ресурсів. Начальник – Михайлюк Роман Йо-
сипович. Тел./ факс: 52-31-51, e-mail voda@if.ukrtel.net

Шановні жителі Тисменицького району!
З метою припинення незаконного розповсюдження зброї, боєприпасів, вибу-
хових речовин, вилучення їх з незаконного обігу, а також профілактики зло-
чинів, пов’язаних  з їх використанням на території Івано-Франківської облас-
ті  в період з 1 до 30 жовтня буде проводитись  місячник добровільної здачі 
зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, спеціальних засобів.

Відповідно до чинного законодав-
ства, а саме ч. 3 ст. 263 КК України, осо-
би, які добровільно здали зброю, боєпри-
паси,  вибухові матеріали звільняються 
від адміністративної та кримінальної 
відповідальності.

Громадяни! Не будьте байдужими, 
здайте нелегальну зброю, адже ваш вчи-
нок може врятувати чиєсь життя.

За детальною інформацією звер-
татися в Тисменицький ВП ГУНП в 
Івано-Франківській області за адре-
сою: м. Тисмениця, вул. К. Левиць-
кого, 4. Контактний телефон: (03436) 
2-12-02.

Тисменицький ВП ГУНП 
в Івано-Франківській області

Тисменицька районна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27 вересня 2017 року  № 168-р     м. Тисмениця
Про відзначення Подякою голови Тисменицької 
районної ради з нагоди Дня працівників освіти

Відповідно до рішень районної ра-
ди від 24.05.2012 “Про встановлення 
Подяки голови Тисменицької район-
ної ради”, від 23.03.2016 “Про внесен-
ня змін до рішення районної ради від 
24.05.2012 “Про встановлення Подяки 
голови Тисменицької районної ради”, 
від 28.10.2016 “Про внесення змін до 

рішення районної ради від 24.05.2012 
“Про встановлення Подяки голови Тис-
меницької районної ради” за високий 
професіоналізм, сумлінну працю, зна-
чний особистий внесок у розвиток осві-
ти та з нагоди Дня працівників освіти 
відзначити Подякою голови Тисмениць-
кої районної ради:

БІЛІНСЬКУ Оксану Іванівну — за-
ступника директора з виховної роботи, 
учителя української мови та літератури 
Тисменицької спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окре-
мих предметів.

КАРП’ЮК Ольгу Ярославівну — пе-
дагога-організатора, учителя української 
мови та літератури Тисменицької спеці-
алізованої школи І-ІІІ ступенів з погли-
бленим вивченням окремих предметів.

ШЕМРАЙ Оксану Євгенівну — учи-
теля початкових класів Черніївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 вересня 2017 року  № 165-р                   м. Тисмениця
Про відзначення Подякою голови Тисменицької 

районної ради Драбчука Івана Васильовича
Відповідно до рішень районної ра-

ди від 24.05.2012 “Про встановлення 
Подяки голови Тисменицької районної 
ради”, від 23.03.2016 “Про внесення змін 

до рішення районної ради від 24.05.2012 
“Про встановлення Подяки голови Тис-
меницької районної ради”, від 28.10.2016 
“Про внесення змін до рішення районної 

ради від 24.05.2012 “Про встановлення 
Подяки голови Тисменицької районної 
ради” за багаторічну плідну літературну 
діяльність та активну участь у громад-
ському житті району відзначити Подя-
кою голови Тисменицької районної ради 
Драбчука Івана Васильовича, історика-
краєзнавця.

Голова районної ради 
Роман КРУТИЙ

Оголошення керівникам вищих навчальних закладів і професійно-технічних 
навчальних закладів та студентам цих навчальних закладів

Виконавчий комітет Тисменицької міської ради повідо-
мляє про початок прийому конкурсного пакету документів 
для призначення стипендії міського голови для таланови-
тих студентів міста.

Конкурсний пакет документів складається з листа-на-
правлення, рекомендаційного листа та анкети-заявки вищого 
навчального закладу або професійно-технічного навчально-
го закладу за узгодженням керівника органу студентського 
самоврядування, а також копії дипломів чи грамот про пере-
могу в конкурсах, фестивалях, олімпіадах, копія паспорта.

Кандидат на отримання стипендії повинен:
бути мешканцем м. Тисмениця;

навчатись в одному з вищих або професійно-техніч-
них навчальних закладів;

бути віком до 35 років на момент надходження па-
кету документів;

відзначатись успішним навчанням за підсумками 
навчального року;

брати активну участь у громадській діяльності;
не знаходитись в академічній відпустці.
Документи приймаються до 15.10.2017 року.
За більш детальною інформацією звертатися в прий-

мальню Тисменицької міської ради за адресою: м. Тисме-
ниця, вул. Галицька, 32, 2-й поверх.



4 29 вересня
2017 року № 39 Свято

Усе – на благо дітям
У 2017 році Всеукраїнський день дошкілля припав на 24 вересня. Дошкіль-
на освіта є першою сходинкою до здобуття якісних знань. Виховання наших 
дітей на початку їхнього життєвого шляху – не просте завдання, але від його 
успішного вирішення залежить майже все наше майбутнє.

Цього року дошкільний навчальний 
заклад під назвою «Бджілка» урочисто 
відкрився у стінах Сілецького НВК. У 
виділеному для закладу корпусі школи 
облаштували затишну спальню та ціка-
ву ігрову кімнату, а ще тут є просторий 
коридор. У дитячому садку в дітей по-
чинається закладання любові до при-
роди, навколишнього світу, любові до 
Батьківщини.

Громада Сільця щиро вдячна тим 
людям, які посприяли відкриттю сад-
кової групи у школі. Величезні зусил-
ля, неабиякі кошти і багато праці було 
вкладено задля того, щоб садочок для 
найменших жителів нашого села став 
не мрією, а реальністю.

Шлемо слова щирої вдячності го-
лові Тисменицької районної ради Ро-
ману Крутому за виділені кошти на 
переобладнання приміщень для НВК. 

Саме його небайдужість, бажання тво-
рити добро на благо громади в значній 
мірі сприяли відкриттю нашого дов-
гоочікуваного дошкільного закладу. 
Дякуємо районному депутату Михайлу 
Юркевичу, голові Тисменицької РДА 
Івану Семанюку, депутатам районної 
ради Тетяні Градюк та Юрію Проценку, 
котрі не залишилися осторонь і докла-
ли всіх зусиль для того, щоб садочок 
у селі було відкрито.

Добрим словом хочеться згадати 
начальника відділу освіти Тисменицької 
РДА Світлану Шарабуряк, яка система-
тично відвідувала нашу школу, контр-
олювала хід виконання робіт і стала 
справжнім помічником у вирішенні ба-
гатьох шкільних господарських питань. 

Приємною несподіванкою став по-
дарунок депутата обласної ради Рома-
на Ткача. Вихованці садочка отримали 

сертифікат на придбання дитячої літе-
ратури.

Не залишилася байдужою і місце-
ва влада. Депутати та сільський голова 
Богдан Богач скерували кошти на обла-
штування дитячого садка. 

Щирі слова вдячності хочеться ска-
зати і директору школи Любові Гнатков-
ській. Саме завдяки її працелюбності, 
наполегливості, організаторським зді-
бностям, принциповості дитячий садок 
«Бджілка» віднедавна працює у нашій 
школі. Вона працювала не покладаючи 
рук, щоб діткам було зручно та комфорт-
но. Батьки задоволені, а в дитячих очах 
не згасає іскринка щастя, адже вони 
отримали свій «дім радості», де їх навча-
ють і виховують, де вони спілкуються 
з однолітками і успішно готуються до 
навчання у школі.

Ми, жителі села, щиро вдячні усім 
за підтримку. Ця підтримка – свідчен-
ня небайдужого ставлення і розуміння 
непересічної важливості дошкільного 
виховання. Хай Господь сторицею від-
дячить за ваше розуміння, підтримку і 
за частку душі, подаровану нам.

Громада села

Велелюдне свято 
у Тязеві

Святкуванню 795-річниці села минулої неділі у Тязеві дощ не завадив, у бу-
динку культури було справді велелюдно. Свято об’єднало низку різноманітних 
культурно-мистецьких заходів. Була розгорнута виставка-композиція «Свя-
то осені», яку підготували учні місцевої школи. Діти, звісно, разом із своїми 
батьками, постарались у підготовці традиційної виставки-продажу домаш-
ньої випічки, відтак смаколики на столах довго не залежувались.

«День села, — розпочинав урочисте 
зібрання мешканців Тязева сільський го-
лова Василь Боднарчук, — свято, яке єд-
нає всю нашу громаду, пов’язує минуле і 
сьогодення села. Древній і сучасний Тязів 
може пишатися тим, що в ньому народжу-
ються, зростають покоління талановитих, 
працелюбних людей, які змінюють його 
обличчя. Ми розвиваємо, облаштовуємо 
свою малу батьківщину. І ця щоденна пра-
ця, відданість та любов до рідної землі за-
слуговують на глибоку повагу». Війт висло-
вив упевненість, що його земляки своєю 
працею і надалі примножуватимуть славу 
рідного села, побажав односельцям добра, 
здоров’я, родинного затишку.

Вітань, щирих побажань тязівчанам 
цього дня було багато. Сердечно привітав 
мешканців Тязева зі святом голова Тис-
меницької районної ради Роман Крутий, 
принагідно проінформував, що протягом 
останніх півтора року з районного бюдже-

ту для села було виділено один мільйон 
400 тисяч гривень, а це і ремонт вулиць 
Івана Франка, Шевченка (асфальтне по-
криття), ремонт школи, заміна вікон у 
бібліотеці, будівництво роздягальні на 
стадіоні. Вітали зі святом тязівчан за-
ступник голови РДА Степан Мандибур, 
директор ДП «Ямниця» Ігор Підгайний, 
сільський голова Ямниці Микола Зелін-
ський, всіляких гараздів і процвітання 
сусідам побажали сільські голови Сільця 
Богдан Богач та Павлівки Івае Вацеба. Зі 
словом Божого благословення виступили 
отець-декан Єзупільський Богдан Курилів 
та парох села отець Дмитро Кубацький.

Потішила тязівчан своїми талантами 
місцева художня самодіяльність. В підго-
товці, власне, концертної програми органі-
заційних зусиль доклали директор будин-
ку культури Зіновій Боднарчук, художній 
керівник Оксана Ковальчук, завідуюча 
бібліотекою Світлана Желюк. Розпочи-

нав концертну програму дует «Гармонія» 
(Вікторія Музика та Андрій Дорошенко). 
З піснею «Село моє рідне» виступив хор 
«Родина». Загалом, виступів, цікавих у 
творчому відношенні було дуже багато. 
Виступали жіночий ансамбль «Яворина», 
танцювальні номери виконував дитячий 
колектив «Перлинка» (хореограф Наталія 
Николин), дарували пісню Інна Гуляк, Ве-
роніка Дорошенко, Микола Дмитрук, Ми-
хайло Пашко, Аліна Маліновська, Юлія 
Коробейко. Тепло сприйняли присутні і 
танець у виконанні Таїсії Ковальчук, ви-
ступали і учасниця Всеукраїнських кон-
курсів і міжнародних фестивалів Вікторія 
Ленюк, Марина Сербин.

Виступати на рідній, сільській сце-
ні не згірш, ніж на професійній, — таке 

завдання ставлять перед собою учас-
ники драматичного гуртка «Театраль-
на скриня»: Оксана Ковальчук, Любов 
Дорошенко, Зіновій Боднарчук, Микола 
Желюк, Світлана Желюк. І зіграну сцен-
ку «Село не дасть збрехати» вибагливий 
тязівський глядач оцінив тривалими гуч-
ними аплодисментами. Із захопленням 
сприйняли тязівчани і виступ гостей, 
виконавців із Єзуполя, керівник Ната-
лія Логвінова, Павлівки (Христина По-
падинець, Іванна Криштоф, фольклор-
ного гурту «Намисто», художній керів-
ник заслужений діяч мистецтв України 

Володимир Савчук), Ямниці (народний 
жіночий вокальний ансамбль «Калина», 
чоловічий вокальний гурт «Відроджен-
ня», керівник Євген Галька). Зі сценкою 
«Сватання» виступив народний аматор-
ський драматичний колектив з Павлів-
ки, «Думу про село» декламувала Ма-
рійка Криса, читала поезію Алла Галюк.

… Свято у Тязеві вирувало допіз-
на, окрема щира подяка прозвучала 
на адресу його спонсорів: Ігоря Під-
гайного, Володимира Домбровського, 
Михайла Галюка.

І. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Іван Драбчук — лауреат премії 
Володимира Полєка

На цьому тижні у читальній залі наукової бібліотеки Івано-Франківського 
національного медичного університету відбулося урочисте вручення премії 
у галузі краєзнавства імені відомого громадського діяча, науковця та літе-
ратурознавця Володимира Полєка. 

Щорічно лауреатами стають до-
слідники Івано-Франківщини, які за-
ймаються науковим та всебічним ви-
вченням Прикарпаття. «Чудово, що у 
нашій області вже кілька років поспіль 
склалася така традиція з відзначен-
ня кращих дослідників краю. На мою 
думку, вона стимулює молоде поколін-
ня до здобуття нових вершин у галузі 
краєзнавства, історії та етнографії», — 
підкреслив начальник управління куль-
тури, релігії та національностей ОДА 
Володимир Федорак.

Цьогоріч почесні відзнаки, дипло-
ми та удвічі збільшений розмір премії 
отримали голова Івано-Франківської ОО 
НСПУ Євген Баран, головний редактор 
літературно-краєзнавчого альманаху 
«Ямгорів» та педагог Сілецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів Іван Драбчук. 

Вітаємо невтомного краєзнавця та 
нашого дописувача, бажаємо міцного 
здоров’я, творчої наснаги, добробуту і 
довголіття!

Під час виставки-продажу домашньої випічки учні 9 класу 
Тязівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Дитячий танцювальний колектив «Перлинка» 

Вітання від керівництва  району

Дует «Гармонія»Жіночий ансамбль «Яворина»

Співає Юлія Коробейко
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Побережжю — 
465 років!

Не випадково саме у вересні різноконфесійна громада села Побережжя друж-
но збирається на величне святкування Дня села на знак подяки попередникам 
та сучасникам за розвиток мальовничої місцини над Дністром. 

Базуючись на історичних документах, 
днем заснування села Побережжя є 22 
серпня (4 вересня за новим стилем) 1552 
року, про що свідчить запис довічного да-
рування Польським королем Сигізмундом 
Августом львівському стольнику Прокопію 
Сенявському передмістя Галицького По-
бережжя званого «пусткою» для побудови 
«Двору». Власне таку інформацію вперше 
озвучили поберезькій громаді 24 вересня 
на Дні села почесні гості — вихідці з По-
бережжя — ректор Івано-Франківського 
національного технічного університету на-
фти і газу Євстахій Крижанівський та ке-
рівник Івано-Франківського осередку На-
укового товариства імені Тараса Шевченка 
Василь Мойсишин. Вітаючи односельців, 
науковці, що ретельно опрацювали бага-
то документів, пишаються, що віднайдені 
ними архівні документи послугують  для 
майбутнього літопису малої батьківщини. 
Їх спільне дослідження походження села 
Побережжя вийшло друком у Прикарпат-
ському віснику НТШ №3 (35) за 2016 рік. 

Відтак у вересні минає 465-та річниця 
від часу документальної згадки про По-
бережжя, тому до наступного ювілею по-

чесні гості запевнили односельців, що за 
допомогою колег-науковців підготують 
ґрунтовне видання про населений пункт 
у передмісті княжого Галича. Цю новину 
оплесками підтримала поберезька грома-
да, що зібралася на святкування у затиш-
ному парку відпочинку. А її очільник Леся 
Іванків подякувала вихідцям за такий да-
рунок, підмітивши, що слідом за школою 
(раніше вийшло у світ видання про історію 
шкільництва села Побережжя авторства 

Є Крижанівського) мальовниче село ма-
тиме власний літопис.

Багато щирих привітань кожному меш-
канцю двотисячного населеного пункту та 
побажань процвітання громаді подарували 
заступник голови Тисменицької районної 
адміністрації Степан Мандибур, депутат 
Тисменицької районної ради Тетяна Гра-

дюк, депутат райради від Побережжя Марія 
Щербяк, директор Територіального центру 
соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг) Тисменицького району 
Андрій Ревюк, начальник Центру надання 
адміністративних послуг у Тисменицько-
му районі Ольга Христан, сільський голо-
ва Стриганців Андрій Максимів. 

Зокрема переказуючи вітання від 
очільників району, депутат райради Тетяна 
Градюк підмітила таку рису поберезької 

громади, як дружність. Побережжя осо-
бливе тим, що тут співіснують греко-като-
лики, свідки Єгови та християни-баптисти. 
Свідченням тому, що дружній громаді не 
байдужа доля села, став поступ у соціаль-
но-економічному розвитку. Зокрема за не-
повних два роки з районного бюджету По-
бережжю скеровано понад один мільйон 
гривень на покращення соціальної інфра-
структури (реконструйовано та відновлено 
відділення поштового зв’язку, здійснено 
ремонт по вулиці Шевченка, співфінансо-
вано два проекти-переможці обласного 
конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування, закуплено ме-
блі та інвентар для навчального закладу, 
де здійснено заміну дерев’яних вікон на 
сучасні енергоефективні). Зі слів сільсько-
го голови Лесі Іванків, громада продовжує 
розвиватися: проводяться роботи щодо бу-
дівництва соціально-культурного центру, 
де мають працювати сільська рада, міс-
цевий фельдшерсько-акушерський пункт, 
сільська бібліотека та клуб на 200 місць.

Відтак концерт «Село моє — душа моя 
розрадо», підготовлений завідуючою клубу 

та художнім керівником Оксаною Белько 
спільно із учасниками художньої самоді-
яльності став подякою працьовитим по-
бережанам за розвиток та процвітання 
малої батьківщини, заразом засвідчив 
мистецьке різнобарв’я. Того дня на сце-
ні місцевого парку відпочинку виступили 
як поважні аматори, так зовсім юні жите-
лі. Розпочав мистецьку частину церков-
ний хоровий колектив під орудою Оксани 
Белько, який за п’ятирічну діяльність окрім 
місцевого храму Св. Миколая виступав 
у Духовій Криниці та Погоні. Відкриттям 
свята став дебют фольклорного колекти-

ву «Дністровські зорі», який об’єднав ша-
нувальників української пісні поважного 
віку. За ініціативи депутата райради М. 
Щербяк новостворений ансамбль вже у 
жовтні за підтримки районної влади ста-
не учасником фестивалю «Фольк-music», 
що відбувається на Першому Національ-
ному каналі.

Вперше винесли на загал найріднішо-
го глядача свою виконавську майстерність 
юні учасники ансамблю хлопців «Гетьман». 
Оплесками побережани зустрічали вока-
лісток Юліану Копко, Марію Калин, Алі-
ну Гресько та Оксану Белько. Потішили 
запальними піснями учасниці вокально-
го ансамблю «Мальви» та юнки зі «Сме-

річки». Ще жвавіше вітала публіка свою 
улюбленицю — Роксолану Калин, котра 
вже завоювала глядацькі симпатії цілої 
країни, і у 2013 році стала володарем ра-
йонної премії «Обдаровані діти Тисменич-
чини» в номінації «Творча особистість ро-
ку». Хореографічні композиції місцевого 
танцювального колективу «Барвінок» та 
«Kiss me» продемонстрували творчий за-
пал молоді. 

Енергійні хлопці з гурту «Будьмо» по-
жвавили місцеву публіку, яка так завзято 
у ювілейне свято зустріла ще народного 
артиста України Богдана Сташківа. Багато 

приємних спогадів про Побережжя, його пра-
цьовитих та творчих людей пролунали з уст 
співака, який свою трудову діяльність роз-
починав саме з даного населеного пункту. 

Запальна українська дискотека стала 
апогейним завершення святкування 465-
ої річниці Побережжя. По-осінньому про-
холодна погода із опадами не зіпсувала 
побережанам День села, які сприйняли 
дощ як символ оновлення, бо, як кажуть 
у народі: дощ — на багатство. Відтак з пе-
реконанням подальшого благополуччя те-
риторіальна громада крокує у майбутнє, 
пишучи новітню історію.

Оксана САКОВСЬКА

Дебютують «Дністровські зорі»
Почесні гості: С. Мандибур, Т. Градюк, В. Мойсишин, Є. Крижанівський

О. Белько М. Щербяк Л. Іванків, Б. Сташків

Поберезькі «гетьмани»

Місцева футбольна команда — спортивна гордість
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селяється в Дрогобичі, влаштовується 
робітником на заводі.

З найпершої хвилі національного 
відродження Василь Михайлович Ярем-
чук активно включається в громадсько-
політичне життя краю. Він стає одним 
із засновників Братства ОУН-УПА, Спіл-
ки політв’язнів, КУНу на Львівщині (до 
останнього дня свого життя був секре-
тарем Дрогобицької станиці Братства 
ОУН-УПА). Помер у Дрогобичі, але по-
хований у рідному селі, як заповідав, 
«на землі предків». 

Перед презентацією на могилі авто-
ра та його батьків на місцевому цвинтарі 
була відправлена панахида. Опісля в ак-
товій залі Сілецького НВК, де зібрались 
небайдужі сільчани, розпочався захід, 
який можна назвати вечором пам’яті 

про велику людину. Його сценарій під-
готували сільський бібліотекар Надія 
Шидивар, яка була ведучою, та художній 
керівник місцевого БК Галина Бибик. На 
урочистості з цієї нагоди прибув голо-
ва Тисменицької районної ради Роман 
Крутий, за сприяння якого видання і по-
бачило світ. Він у своєму виступі зазна-
чив, що і надалі буде підтримувати добрі 
починання, які сприятимуть національ-
но-патріотичному вихованню підроста-
ючого покоління.

На презентації виступили сестра 
Василя Яремчука Наталія Бендус, пле-
мінниця і журналіст Оксана Драбчук, 
яка першою опрацювала рукопис і ще 
у 2003 році друкувала спогади у газеті 
«Світ молоді», отець-декан Богдан Ку-
рилів, який зараз виконує обов’язки ад-
міністратора парафії у селі, упорядник 
видання вчитель місцевої школи та іс-
торик-краєзнавець Іван Драбчук, івано-
франківський підприємець, уродженець 

села Богдан Бойчук та Михайло Юркевич, 
депутат Тисменицької районної ради, які 
теж прилучилися до виходу у світ цієї 
книги. Привітав присутніх із виходом 
книги і сільський голова Богдан Богач.

Промовці розповідали про непросту 
долю Василя Яремчука, який був безмеж-
но закоханий у рідне село, свою Батьків-
щину і цю синівську любов проніс через 
усе життя. Непростим був і шлях книги 
до читача, але вона надрукована і вартує 
того, щоб її прочитало якомога більше 
людей. Книга спогадів В.Яремчука «Моя 
Одіссея» – наче енциклопедія патріо-
тизму. Автор не закликає любити усе 
рідне. Він просто на власному прикла-
ді показує, як це треба робити. У його 
поступках немає фальші, він навіть у 
найскладніших життєвих ситуаціях за-
лишається Людиною. Так його виховали 
батьки, так спрямувала його помисли 
Організація Українських Націоналістів.

Програма презентації була продума-
ною і зачіпала присутніх за живе, а окремі 
уривки «Одіссеї» розчулювали глядачів 
до сліз. Гарно читав слова автора Тарас 
Пашко. Мультимедійний показ презента-
ції підготувала Діана Шиндак. Вірші на па-
тріотичну тематику декламували Діана 
Лугініна, Наталія Вовк, Ірина Зуб’як. А во-
кальний ансамбль «Ярославна» жваво ви-
конав «Марш українських націоналістів».

Родина автора щиро дякувала ор-
ганізаторам за такий вечір пам’яті про 
Василя Яремчука, директору школи Лю-
бові Гнатковській за теплий прийом у 
стінах школи. Завдяки фінансуванню 
Тисменицької районної ради «Моя Одіс-
сея» В. Яремчука надійшла в усі бібліоте-
ки району. Сподіваємось, вона матиме 
певний резонанс, бо ці спогади, як на 
мене, річ направду унікальна.

Іван ДРАБЧУК 

Вітаємо!
Адміністрація Пшеничниківського НВК щоро вітає з 
Днем народження  директора Погонянського психо-
неврологічного будинку-інтернату, депутата районної 
ради, активного громадського діяча, патріота села 

Михайла Васильовича ФЕРШТЕЯ.
Не буває завжди просто тому, хто працює,
Хто не тільки гарним словом людям шлях торує,
Не сидить і не чекає, що впаде із неба,
Своїх сил не пошкодує, як для діла треба.
Вельмишановний Михайле Васильовичу, сердеч-

но бажаємо Вам, невгасимої молодості духу, вдячності 
й підтримки від односельчан, колег, шкільної родини. Дякуємо за проекти, які 
Ви реалізували в нашій школі. Ми любимо і поважаємо Вас за щирість, просто-
ту та оптимізм.

 З Днем народження вітаєм,
 Тільки радісних турбот Вам, гарних планів, мрій, ідей.
 З неба щедрої опіки і поваги від людей!
 Щоб життя було прекрасне, як стрімкий політ,

 Щоб щаслива зірка ясна Вам світила до ста літ! 

  ПОГОДА

У понеділок, 2 жовтня 
— без опадів. Тем пера-
тура вночі: +5°С, вдень: 
+16°С. Вітер пів денно-
східний 4 м/с.

У вівторок, 3 жовтня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +7°С, денна: +12°С. 
Вітер пів нічно-схід ний 
4 м/с.

У середу, 4 жовтня — 
дощ. Температура вно-
чі: +10°С, вдень: +14°С. 
Вітер південно-західний 
1 м/с.

У четвер, 5 жовтня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: +9°С, денна: 
+17°С. Ві тер південно-
західний 3 м/с.

У п’ятницю, 6 жовт-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +8°С, 
вдень: +20°С. Вітер 
південно-східний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Якщо жовтень студений, то і зи-
ма не тепла.

1 жовтня — Ярини
  Якщо на Ярини відлетять журавлі, 

то через два тижні чекай морозів, а 
як затримаються — зима раніше ніж 
18 листопада себе не покаже.

2 жовтня — Трохима
  Якщо бджоли старанно позаліплю-

вали вічка воском чи прополісом — 
зима буде суворою, а коли злегка, 
то теплою.

3 жовтня — Дениса
Північний вітер — на холод, пів-

денний — до тепла, західний — на мо-
кречу, а східний — сонячно.

4 жовтня — Кіндрата
  Погода цього дня протримається 

без змін чотири тижні.
  Різкий північно-східний вітер на 

холодну зиму.
5 жовтня — Фотія

  Якщо листя з берези ще не опа-
ло, то сніг ляже пізно; коли ж дере-
ва звільнились, то наприкінці січня 
буде тривала відлига..

Наостанок

З Днем народження!
Виконавчий комітет та депутатський корпус 

Майданської сільської ради, 
учасники художньої самодіяльності клубу села Майдан 

вітають з Днем народження сільського голову 
Марію ЗЕЛІНСЬКУ.

Бути керівником — мистецтво і щоденна склад-
на робота, однак, Маріє Дмитрівно, Ви справляєтеся 
з цим стратегічним і тактичним завдання, розви-
ваючи село, покращуючи добробут  громади. Ба-
жаємо Вам завжди залишатися впевненою у собі 
жінкою, щоб і надалі продовжувати дивувати всіх 
своїм оптимізмом і позитивною енергією. 

Дозвольте Вас сьогодні привітати,  
Здоров’я, щастя щиро побажати: 
До сотні літ дожить без горя і журби. 
Від гір, від сонця, від калини
Всіх благ земних — з роси й води
Бажаєм дружнім колективом ми!

Поз доровляємо!
Щиро вітаємо з Днем народження та з Днем ангела 

Любу Василівну ЧАГУР-КУМГИР.
Спасибі, матусю, спасибі, бабусю,
За те, що теплом зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну годину
Ми можемо серцем схилитись до Вас.
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Щоб сонечко завжди Вам усміхалось 
Щоб діти Вам вклонялись до землі,
Щоб Ваша доброта в онуках проросла,
Щоб завжди Вас шанували і у холод зігрівали.
Хай святий Ваш ангел-хоронитель
Не залишає Вас у клопотах усіх.
А Ви здорові і щасливі,
В сто літ зустріли ювілей!

З повагою — діти, онуки, правнуки і вся родина

Презентація книги 
Василя Яремчука

Минулої неділі у Сільці відбулася 
презентація книги Василя Яремчука 
«Моя Одіссея» (Івано-Франківськ, ви-
давництво «ЯРИНА», 2017 р., 220 с.). 
Автора цієї книги вже давно немає се-
ред нас. Тільки по його смерті родина 
виявила, що він залишив після себе до-
сить детальні спогади, які сам назвав 
своєю одіссеєю. 

Шість товстих зошитів, ретельно 
списаних рядок в рядок добірним ка-
ліграфічним почерком, розкривають 
перед нами не просто сторінки життя 
автора, а цілу епоху, яку довелося пере-
жити нашим землякам у 30-50-ті роки 
ХХ століття. Відтак, спадкоємці та сі-
лецькі активісти взялися упорядкува-
ти ці спогади, а згодом – видати окре-
мою книгою. Її вихід у світ приурочено 
до 90-ліття від дня народження автора 
та 75-річчя УПА. 

Василь Яремчук, уродженець Сіль-
ця — псевда «Чміль», «Дніпро» — україн-
ський повстанець, учасник національ-
но-визвольних змагань. Закінчив стар-
шинську школу «Олені», воював у сотні 
«Шрама». З приходом більшовиків 1944 

року за завданням районного Проводу 
ОУН він один із організаторів «Куща са-
мооборони» у с. Тязів, де був чотовим. 
Через зраду 24 січня 1945 року у селі 
Ямниця В. Яремчук був захоплений за-
гоном енкаведе. Засуджений на 15 років 
каторги. Покарання відбував у суворих 
таборах Воркути за Полярним колом. У 
1960 році повертається в Україну, без 
права проживання в рідному селі. По-

Оксана Драбчук

Сестра В. Яремчука Наталія Бендус

Роман Крутий


