Успіх нічому не вчить. Він тільки переконує розумних людей, що вони не можуть програти.
Білл Гейтс

ТИЖНЕВА МАСОВА ГАЗЕТА
Сьогодні — без опадів.
Нічна температура:
+9°С, вдень: +28°С. Вітер південний 4 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі:
+20°С, вдень: +23°С. Вітер північнозахідний 3 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна температура: +15°С, денна: +20°С. Вітер
північно-західний 3 м/с.
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Рвучка сила «Бистриці» з «Ураганом»

Прогноз погоди на наступний

тиждень читайте на 12 стор.

Сонцю та воді —

так!

Відновлювальна енергетика

стор. 2


Реальні

зірки
танцю

StarDance звітує

стор. 7


GoCamp:

розмовляти
вільно
з усім світом
стор. 6


Після Кубка

ще потужніший
Суперкубок
стор. 3


Програма
відпустової
відправи
на 6-7 липня
2017 року
Нічні чування
6 липня
21.00 – Всеношне
22.15 – Хресна Дорога
7 липня
0.00 — 01.00 – Молебень до Матері Божої
01.00 – 02.00 – Матері молитви.
Вервиця
02.00-03.00 – Свята година
03.00-04.00 – Молебень до Пресвятого Серця Ісусового
04.00 — 05.00 – Акафіст до Івана Хрестителя
05.00 – 06.00 – Сповідь
06.00 – 07.00 – Утреня
07.00 – 08.30 – Архієрейська Божествена Літургія. Мировання
8.30 – Св. Водосвяття
9.30 – концерт духовної пісні.

До
Духової
криниці –
по святу
водицю

Черніївський «Ураган» з бажаним трофеєм

28 червня, у 21-шу річницю Конституції України,
тисменицький стадіон «Хутровик» ушосте за всю історію розіграшу став епіцентром футбольних баталій
за визначення володаря Кубка Тисменицького району
сезону 2016/2017 років.
Поки перейдемо до самих спортивних подій,
варто зазначити, що цьогорічний розіграш став

ювілейним, адже саме у 1997 році Тисменицька
районна федерація футболу започаткувала розіграш Кубка району у першу річницю прийняття найвищого закону України. У наступні роки футбольні
баталії вже приурочувалися Дню незалежності,
а із 2001 року володаря Кубка почали визначати
вже й серед юнацьких складів. Тобто футбольні

змагання, які щорічно завершували сезон, стали
ще потужнішими, збираючи все ширше коло шанувальників наймасовішої гри. Знаково, що цьогорічний розіграш, як і дебютний відбувся у День
конституції, що придало ще більшої пафосності.

Ценжів стане селом
Завдяки громадській ініціативі так звана залізнична станція Ценжів невдовзі може набути статус села. У лютому цього року започатковано тривалий,
вочевидь, процес під назвою «врегулювання статусу населеного пункту».
Сьогодні це питання розгляне Тисменицька районна рада, і, судячи з усього,
рада цілком одностайна в тому, щоб підтримати місцеву ініціативу. Далі матеріали передадуть обласній раді, а вже остаточне рішення (відповідну постанову) має винести парламент.
На сьогодні поселення, де разом із
сім’ями колишніх військових проживає
більше 170 мешканців, в офіційних документах зазначається як вулиця Богдана
Хмельницького села Майдан, а насправді Майдан і Ценжів знаходяться на відстані десь три кілометри одне від одного. Місцеві, точніше, корінні мешканці
й раніше робили спроби отримати для
Ценжева статус села, проте у владних
кабінетах їм якось відмовляли – мовляв,
таке питання має спершу виноситися на
місцевий референдум, а відповідного
закону в Україні немає. Закону немає й

досі, але механізм, схоже, завдяки працівникам виконавчого апарату обласної
ради, схоже знайдено. І цей механізм у
даній ситуації запущено.
Справа в тім, що в адміністративнотериторіальному устрої України, відповідно до Конституції, найнижчою територіальною одиницею є село. Жодних
станцій, хуторів, присілків. За роки незалежності чимало теперішніх населених пунктів врегулювали свій статус.
Чи не найбільше доклалася до того, аби зрушити справу з «мертвої точки» депутат Майданської сільської ра-

Олександра Мельник

ди, вчитель німецької мови Ямницького НВК Олександра Мельник. Восьмого лютого пані Олександра висловила
клопотання земляків на засіданні постійної комісії обласної ради з питань

Закінчення на 3 стор.


регіональної політики, децентралізації
та розвитку місцевого самоврядування. Комісія рекомендувала зробити подвірне опитування мешканців Ценжева,
прийняти відповідні рішення сільської
та районної рад.
17 лютого в Ценжеві відбулося засідання робочої групи для проведення
опитування мешканців вулиці Б. Хмельницького відносно надання поселенню
статусу села, на якому головою робочої
групи обрали О. Мельник та вирішили
провести подвірний обхід негайно. Уже
через два дні робоча група підсумувала:
зі 172 зареєстрованих жителів вулиці за
надання статусу висловилося 122 громадян, двоє утрималось, 48 не брали
участі в опитуванні. Відповідний протокол підкріплено списками жителів
щодо подвірного опитування.
21 квітня на ХV сесії Майданської
сільської ради результат подвірного опитування було затверджено, а іншим рішенням сесія вирішила надати вулиці
Хмельницького статус села та доручила керівнику робочої групи підготувати
відповідні документи на розгляд сесії
районної ради. А подання до райради
вніс депутат районної ради Микола Іваненко, який тривалий час займається
питанням статусу Ценжева та проблемами його мешканців.
Очевидно, що й на рівні обласної ради це питання надання Ценжеву статусу села не матиме опонентів. Усе може
впертися у вайлуватість чи байдужість
до таких дрібниць ради Верховної. З досвіду: проект постанови про відновлення
селищу Жовтень історичної назви Єзупіль пролежав у Верховній Раді 12 років.
Володимир ЗАНИК
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Івано-Франківськ обтягують
«солярним поясом»

Як інформує інтернет-ресурс «Побудовано в Франківську» (http://pobudovano.
com.ua/), департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Івано-Франківській області зареєстрував декларації про початок будівництва першої черги сонячних електростанцій «Черніїв-1» та «Черніїв-2». Електростанції побудують в урочищі Фальчі, що належить до Черніївської сільської ради. Замовниками будівництва
сонячних електростанцій є Товариство з обмеженою відповідальністю «Геліос Групп
«Черніїв-1» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Геліос Групп «Черніїв-2»,
підрядником виступає компанія ТзОВ «Солартек УА».
Наразі найпотужнішою солярною електростанцією неподалік Івано-Франківська
є СЕС в Радчі, що належить компанії «Геліос Енерджі», а першою була збудована СЕС
«Богородчанська-1» в селі Старі Богородчани.

Сонцю та воді – так!
Сучасні енергетичні виклики, які
постали перед Україною, активізували
виробництво електроенергії з альтернативних джерел, зокрема з використанням енергії сонця та вітру. За інформацією Держагентства з енергоефективності, 2016 року було встановлено
об’єкти «зеленої» електроенергетики
загальною потужністю 120,6 МВт, що

у 4 рази більше ніж 2015 року. Більша
частина з них, а саме 99,1 МВт, – це сонячні електростанції.
«Статистика красномовно свідчить
про те, що темпи розвитку відновлюваної електроенергетики прискорюються.
Значну роль у цьому відіграв прийнятий
у 2015 році Закон України № 514-VIII,
який удосконалив систему «зелених»

тарифів», – зауважив очільник агентства Савчук.
Президент України підписав документ 14 липня 2015 року. Він дав змогу громадянам, які мають сонячні й вітрові установки потужністю до 30 кВт,
продавати надлишок електроенергії в
мережу. Відтак українці можуть не лише
забезпечувати себе необхідною енергією, а й заробляти на цьому.
«Якщо ми говоримо про 30 кВт станцію, максимально дозволену, середній дохід може скласти приблизно 500 доларів
щомісяця або 6 тис. доларів на рік», – зазначив Володимир Севернюк, директор
компанії з монтажу сонячних батарей.
Це стимулювало інтерес селян до
такого виду енергоресурсів. Зокрема,
кількість приватних домогосподарств,
які використовують сонячні панелі за
два роки зросла з 244 до 1309.
Ще один вид альтернативної енергетики, який має великі перспективи в Україні,
– це електростанції на біопаливі, а саме,
на смітті. Сміттєпереробні заводи дозволили б вирішити одразу дві нагальні проблеми: екологічну та енергетичну. У Швеції
рівень переробки сміття досягає майже
99%, країна купує відходи в сусідніх країнах, щоб забезпечити роботою понад 30
електростанцій. А Литва таким чином виробляє до 60% електроенергії.
Україна поступово переймає європейські рецепти енергоефективності.
Це єдиний шлях, який дозволить вивести енергоспоживання на новий рівень,
оновити енергетичний комплекс, суттєво заощадити на енергоресурсах та
створити нові можливості для розвитку економіки.
За даними Міжнародного агентства
з відновлюваної енергетики IRENA, у 2030
році частка енергії з відновлюваних джерел у кінцевому енергоспоживанні України
може скласти щонайменше 21%. А за деякими сміливими прогнозами – і до 50%.
Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю

Взялися й за «бічні» дороги
Так звана мережа автомобільних доріг у Тисменицькому районі складає 300,2
кілометрів. З них 131,6 км доріг державного значення: відтинки національних
автодоріг Н-09 Мукачеве – Львів, Н-10 Стрий – Чернівці, Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль, регіональної автодороги Р-20 Снятин – Тязів, що пролягає
від поворота на Сілець до кільця в Клубівцях і територіальної дороги ІваноФранківськ – Надвірна, яка йде через Черніїв та Березівку Тисменицького району. Доріг місцевого значення (обласних та районних) у нас 168,6 км.
Як відомо, впродовж двох попередніх років здійснено значні ремонти
на фрагментах державних доріг Н-09
та Н-10. Ремонти на цих дорогах продовжуються і цього року. Так, станом
на перше травня 2017 р. на ремонтах
та експлуатаційному утриманні доріг
району служба автомобільних доріг в
області та підрядні організації освоїли
– 7769 тис. грн. Зокрема:
— будівництво моста на км 103+555
автодороги Н-10 Стрий – Чернівці – Мамалига– 542,7 тис.грн;
— поточний середній ремонт автодороги Н-09 Мукачеве – Львів –2001,6
тис. грн;
— поточний дрібний ремонт доріг
державного значення 820,1 тис. грн;
— доріг місцевого значення 340,6
тис. грн;
— експлуатаційне утримання доріг
державного значення – 3094,7 тис. грн;

— доріг місцевого значення 969,3
тис. грн.
Обнадійливо виглядає обіцянка народного депутата України Михайла Довбенка про те, що цього року мають здати в експлуатацію міст через Бистрицю
Солотвинську біля Драгомирчан.
А разом з тим відрадно констатувати, що нарешті взялися й за дороги,
так би мовити, другосортні. Звісно, за
рік чи два лад в дорожній павутині не
вдасться, але якісь попередні результати мають бути помітні вже восени.
Ремонтні роботи на зазначених
об’єктах Службою автомобільних доріг
в Івано-Франківській області будуть продовжуватись впродовж поточного року.
Дороги місцевого значення будуть ремонтуватися та утримуватися за кошти
поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг в міру їх надходження з держбюджету.

За кошти спеціального фонду обласного бюджету, що будуть спрямовані
на виконання заходів Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури області, в поточному
році планується провести капітальний
ремонт дорожнього покриття на ділянках доріг місцевого значення:
— Побережжя – Черніїв, км 0+00013+965 та км 17+119 – 21+049 на суму
700,0 тис. грн (на розбиті кавалки дороги в Ганнусівці, Узині та Підлужжі цього
аж дуже мало);
— Івано-Франківськ – Старий Лисець, км 1+270 – 8+182 на суму 450,0
тис. грн (фактично, йдеться про дорогу, що проходить Загвіздям і Підліссям,
Старому Лисцю ремонт за ці кошти ніби не світить);
— Тисмениця – Одаї, км 0+000-2+355
та км 3+831 – 16+017 на суму 650,0 тис.
грн (це дорога від повороту до Погоні
через Пшеничники, Чорнолізці, Слобідку;
— Богородчани – Чукалівка, км
10+521 – 17+621 на суму 200,0 тис. грн
(ділянка від Радчі до Чукалівки).
За даними Тисменицької РДА
опрацював Володимир ЗАНИК

Інформація щодо використання коштів бюджетів усіх рівнів
на проведення робіт дорожньої інфраструктури району
Станом на 26.06.2017 з районного бюджету на ремонт доріг місцевого
значення виділено 1369,3 тис. грн, а
саме: Тязівська с/р — 249,9 тис. грн;
Сілецька с/р — 279,9 тис. грн; Драгомирчанська с/р — 199,9 тис. грн; Марковецька с/р — 149,9 тис. грн; Клузівська с/р — 249,9 тис. грн; Загвіздянська с/р — 119,9 тис. грн; Радчанська
с/р — 119,9 тис. грн.
Ремонти доріг проводились
згідно з укладеними договорами

про виконання робіт фірмою ТзОВ
«Автомагістраль-ІФ».
За рахунок коштів сільських рад району філією «Івано-Франківське ДЕУ» виконано роботи на суму 235,5 тис. грн, а саме: Угринівська с/р — 63,8 тис. грн; Рибненська с/р — 5,0 тис. грн; Павлівська с/р
— 50,0 тис. грн; Загвіздянська с/р — 12,0
тис. грн; Підлузька с/р — 50,0 тис. грн; ПАТ
«Івано-Франківськцемент» — 54,7 тис. грн.
Поточний дрібний ремонт доріг
місцевого значення на суму 340,6

тис. грн: Тисмениця-Одаї — 58,6 тис.
грн; Угорники-Підпечери — 8,3 тис.
грн; Добровляни-Узин — 1,9 тис. грн;
Вовчинець-Узин — 1,3 тис. грн; Ямниця-Рибне — 191,4 тис. грн; ІваноФранківськ-Старий Лисець — 71,4
тис. грн; Побережжя-Черніїв — 7,7
тис. грн.
Володимир ЗАНИК, перший
заступник голови Тисменицької
райдержадміністрації

Нагороди депутатамспортсменам
Минулої п’ятниці в Івано-Франківську очільники обласної ради: голова Олександр Сич та його заступник Василь Гладій зустрілися із депутатами Прикарпаття, які у складі збірної посіли перше загальнокомандне місце на VІ Всеукраїнській спартакіаді серед депутатів всіх рівнів.

Наші депутати з відзнаками

Як ми вже повідомляли, у складі іванофранківської команди успішно виступили
представники місцевого самоврядування
Тисмениччини. Перемогу у футзалі вибороли: Роман Крутий – голова Тисменицької
районної ради; Юрій Проценко — депутат
Тисменицької районної ради; Іван Тимчук
— депутат Тисменицької районної ради;
Василь Кучера – депутат Підліської сільської ради. Депутат Новокривотульської
сільської ради Марія Гоцуляк стала призером у настільному тенісі.
Вручаючи кожному цінні подарунки
очільник облради О. Сич зауважив, що
чемпіонське звання легше завоювати,
аніж утримати. Майже 100-відсотковий
результат на спартакіаді з року в рік,
на його думку, показник системності,
стабільності і високого рівня фізичної
культури і спорту серед депутатів області. Такого результату не було б, якби не
було командної гри.

Відтак очікуючи, що наступного року конкуренція буде ще жорсткішою, керівники облради дали доручення готуватися ще краще.
Фото з сайту райради

Марія Гоцуляк отримує відзнаку

Спорт не знає меж і перешкод
доводили на Херсонщині учасники Всеукраїнської Колосіади серед голів
об’єднаних територіальних громад, сільських та селищних голів, старост,
зорганізованої Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством «Колос» АПК України.

Колосіада, що об’єднала різні покоління учасників, є прикладом шанобливого ставлення до фізичної культури і
надає поштовх подальшому розвитку
сільського спорту. Тому на офіційному
відкритті урочистим маршем пройшли
збірні 20 областей України — голови
об’єднаних територіальних громад сіл
і селищ, сільських, селищних голів і старост, учасники Всеукраїнських фінальних
змагань сільських школярів під девізом
«Хто ти, майбутній олімпієць?» з важкої
атлетики та Всеукраїнських фінальних
змагань з футболу серед команд дівчат
на першість та кубок «Золотий колос
України» ВФСТ «Колос» АПК України 2017
року». Відтак організатори бажали учасникам, окрім спортивних перемог, ще й
гарного відпочинку на морському узбережжі Скадовська.
Під час футзальних, волейбольних
змагань, першості з дартсу, гирьового
спорту, настільного тенісу, більярду, шахів та шашок голови сільських громад

довели, що спорт не знає меж і перешкод,
показали справжню волю до перемоги.
Потішили гарним результатом — другим
місцем — команда волейболістів, за яку
виступав разом із коломиянами та верховинцями сільський голова Слобідки Андрій Мельник. Однак не став призером
сільський голова Старого Лисця Анатолій
Лущак, що демонстрував силу та вправність у підніманні гирі.
Попри спортивні досягнення очільників громад для представників органів місцевого самоврядування з різних
куточків України найголовнішим було
спілкування, позаяк учасники колосіади — люди-практики, що мають вже чималий досвід позитивних перетворень
у всіх сферах життєдіяльності сільської
громади. А особистий приклад керівників і їх успіхи у спорті та популяризації
здорового способу життя суттєво додадуть їм авторитету та надихнуть на
подальші перетворення в очолюваних
ними сільських громадах.

Спорткалейдоскоп
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Рвучка сила
«Бистриці»
з «Ураганом»
Закінчення. Поч. на 1 стор.


Відкривали фінал юнацькі склади чукалівського «Сокола»
та старолисецької «Бистриці», які у конкурентній боротьбі із
учасниками чемпіонату та першості довели своє лідерство.
Зважаючи на 30-градусну спеку на стадіоні трохи бракувало
уболівальників, проте підтримували футбольну юнь виключно їх місцеві фани. А це в свою чергу заставляло аматорів
шкіряного м’яча викладатися наповну, адже таким бажаним
був для них футбольний трофей. Для юнаків «Бистриці» завданням №1 було завоювати Кубок уп’яте, і стати лідером.
Натомість чукалівський «Сокіл», що у попередні роки демонстрував лідерство у чемпіонатах, однак жодного разу не виборював цей трофей, двічі (у 2006 та у 2015) ставав півфіналістом, де команда поступилася майбутнім володарям Кубка
– «китайцям» – колективам Старого Лисця та Чорнолізців.
Бажання перемогти демонстрували обидві команди, проте рахунок у грі на 16-ій хвилині відкрив гравець зі Старого
Лисця Владислав Дутка, на 31-ій Артем Скавронський зрівняв
рахунок. Наступний гол у виконанні Петра Герчічного на 44-ій
хвилині вивів Старий Лисець вперед. Однак на 50-ій той же А.
Скавронський вирівнює його, за дев’ять хвилин Старий Ли-

Старолисецька «Бистриця» вп’яте володар Кубка району

Церемонія нагородження, яка відбулася за участі голови
Тисменицької районної ради Романа Крутого, голови Тисменицької районної федерації футболу Василя Кобльовського,
футбольних функціонерів ОФФ для одних фіналістів була пафосною, в той же час для інших — розчаруванням. Фіналістам серед юнацьких складів — команді «Сокіл» Чукалівка й
«Козацькому острову» — фіналістові серед дорослих — дісталися медалі та дипломи. В той час, коли гравцям «Бистриці»
зі Старого Лисця та черніївського «Урагану» до медалей та
дипломів володаря Кубка Тисменицького району додалися
перехідні Кубки!
Тривалі овації уболівальників та вигуки, змінилися вітальними промовами людей, причетних до популяризації футболу
на теренах Тисмениччини. Зокрема великий прихильник футболу — голова Тисменицької районної ради Роман Крутий,
що виступає за ФК «Оболонь» Милування, і нещодавно довів
свою виконавську майстерність на Всеукраїнській депутатській спартакіаді, подякував аматорам шкіряного м’яча та
керівникам територіальних громад за свято під назвою «футбол». В свою чергу запевнивши, що районна рада та її депутатський корпус і надалі підтримуватимуть розвиток найма-

Роман Крутий нагороджує капітана «Бистриці»

сець знову веде: гол зреалізував П. Герчічний. За дві хвилини
гравець «Сокола» Богдан Петришин робить рахунок нічийним
— 3:3. Цей гол став останнім в основний час, та навіть у двох
додаткових таймах жодних змін не відбулося, отож далі очікувалася серія 11-метрових. Рівносильні команди всю надію
покладали на воротарів та гравців, що реалізували пенальті.
Фортуна обрала «Бистрицю» — 5:4 — юнаки якої вп’яте стали
володарями Кубка району (2006, 2008, 2009, 2013, 2016/17)!
Значно побільшало уболівальників перед апогейною сутичкою дорослих складів, де зійшлися «кити» тисменицького
футболу — володарі Кубка останніх двох років: двічі володар
Кубка черніївський «Ураган» (2010, 2014) та «Козацький острів» з Чорнолізців, що здобув цей трофей у 2015-му.
«Гаряче» було біля воріт «Козацького острова» чи не

Фіналістам серед юнаків дісталися медалі та дипломи

весь матч. І вже на 23-ій хвилині капітан
«Урагану» Роман Зварич обійшов воротаря «козаків» Михайла Назарука. Зреалізувавши на 43-ій хвилині дубль, капітан черніївців вселив одноклубникам
надію на перемогу. Капітан «Козацького
острова» Павло Ткаченко виручив команду аж на 78-ій хвилині. Жорстка гра
«козаків» почалася власне у другій половині другого тайму, коли ще був шанс
зрівняти рахунок. Однак, коли на третій
доданій хвилині до основного часу Віктор Лящовський пробиває по воротах,
стадіон вибухає. Обійшовши з рахунком
3:1 потужних гравців, «Ураган» цілком
заслужено вже втретє — володар Кубка
Тисменицького району.

Володарі Кубка Тисменицького
району серед дорослих складів 19972017 рр. (тринадцять команд):
4 рази – «Інтербур» Єзупіль (2004,
2006-2008), 3 рази — «Ураган» Черніїв
(2010, 2014, 2017), 2 – «Колос» Братківці
(2009, 2011) й по 1 – «Іскра» Старі Кривотули (1997), «Динамо» Івано-Франківськ
(1998), «Вихор» Ямниця (1999), «ДністерРітас» Побережжя (2000), «Газовик» Підлісся (2001), «Авангард» Загвіздя (2002),
«Цементник» Ямниця (2003), «Оазис-Пасічна» Івано-Франківськ (2005), «Сокіл»
Павлівка (2012), «Козацький острів» Чорнолізці (2015).
Рекордсменом за кількістю виходів до фіналу є «Інтербур» з Єзуполя –
сім разів (2002-2004, 2006-2008, 2011).

Статистика
Володарі Кубка Тисменицького
району серед юнацьких складів 20012017 рр. (десять команд):
5 разів – «Бистриця» Старий Лисець, 3 – «Авангард» Загвіздя, по одному разу – «Колос» Драгомирчани,
ФК «Юніор» Лисець, ФК «Сокіл» Угринів, «Колос» Старі Кривотули, «Сокіл»
Підлісся, «Цегельник» Нові Кривотули,
«Стримба» Липівка, «Козацький острів» Чорнолізці.
Рекордсмен за кількістю виходів
до фіналу «Бистриця» Старий Лисець
– шість разів (2006, 2008, 2009, 2013,
2014, 2017).

 З ЖИТТЯ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ
Капітан «Урагану» Роман Зварич з відзнакою

совішої гри, третій рік поспіль беручи на себе фінансування
заявочної кампанії та інші витрати, пов’язані зі спортивними
програмами. А голова РФФ Василь Кобльовський анонсував,
що розіграшем даного трофею футбольний сезон не завершується. Вже цієї неділі, другого липня, у Тисмениці володаря
Суперкубка району визначатимуть ФК «Авангард» Загвіздя,
що цьогоріч удостоївся звання чемпіона району, та «Ураган»
Черніїв — володар Кубка району. У юнаків за найпочесніший
трофей боротимуться: «Бистриця» Старий Лисець — володар
Кубка, та чемпіон району — «Сокіл» Підлісся. Початок матчів:
о 15.00 — юнаки, 17.00 — дорослі.
А вже після цього відповідального батлу районна федерація футболу збере дев’ятого липня на потужне свято тріумфаторів сезону 2016/2017, аби вручити спеціальні відзнаки
тим, хто у чесній та запеклій боротьбі на місцевих футбольних
стадіонах довів свою перевагу над суперниками, та подякує
усім партнерам, спонсорам, меценатам, без яких не було би
розвитку спорту у кожному куточку Тисмениччини.

Призери з настільного тенісу
Незважаючи на канікулярний період, вихованці Тисменицької дитячо-юнацької спортивної школи продовжують удосконалювати свою виконавську майстерність.

22-23 червня вихованці
відділення настільного тенісу разом із наставником
Віталієм Савчуком взяли
участь у турнірі з настільного тенісу «Івано-Франківськоупен-2017». За тенісними
столами Івано-Франківського національного університету нафти і газу змагалися
окрім іванофранківців представники Рогатинщини, Богородчанщини, Калущини, Тисмениччини та міста Миколаїв
зі Львівщини.

Віталій Савчук з наймолодшими

Л. Шешурак та Н. Данилюк
«Козацький острів»: гірка поразка

Наші юні пінг-поністи вкотре потішили високими результатами. У віковій категорії 2002-2004 років народження переможцем став наш Назарій Данилюк, а Любомир Шешурак був
другим. Другий результат продемонстрував зовсім юний Петро Гордійчук,
що виступав серед тенісистів вікової
категорії 2007 року народження та
молодших. Переможцем серед дівчат
у віковій групі 2005 р. н. і молодших
стала наша Юлія Барасюк.
Вітаємо наших тенісистів із перемогою, бажаємо ще наполегливіше готуватися до наступних змагань.

Сторінку підготувала Оксана САКОВСЬКА

4

Четверта сторінка
Ямничани на
тлумацькій землі
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25 червня члени ямницького землеробського клубу «Сільський господар»
провели свою останню перед літніми канікулами зустріч. Це виїзне зібрання
відбулося у мальовничому селі Кутище Тлумацького району.

Подорож розпочали із ранкової молитви за щасливу дорогу біля храму св.
Миколая. Голова «Сільського господаря»
Антон Іваночко та вчитель Анатолій Лесів розповідали протягом поїздки цікаві
факти про історію та історичні пам’ятки
Тисмениччини та Тлумацького краю, через які проходив маршрут до Кутище.
Це село обрали для відвідин тому,
що його природа та історія, мабуть, не
мають рівних у цілому Тлумацькому районі. Кутище лежить на березі Дністра
та затиснуте з двох боків Лисою Горою
і Грабичанкою, що утворює своєрідний
кут – звідси й назва. Ці місця люди обживали з давніх часів – археологи на
околицях знайшли знаряддя праці пізнього палеоліту, хоча перша письмова
згадка про село належить до 1419 року.
Незабутню екскурсію тутешнім музеєм та селом провів ямницьким гостям
місцевий учитель, громадський діяч, депутат Тлумацької районної ради Йосип
Пона. Ямничани мали змогу спостерігати
шанобливе ставлення кутищан до сво-

єї минувшини у музеї, подібний якому
навряд чи є в кожному великому місті.
Експонати тут займають 10 кімнат двоповерхової будівлі. Це давні духовні реліквії, військова зброя, предмети побу-

ту, народний одяг, ремісничі інструменти, продукція колишнього склозаводу.
В окремій кімнаті відтворено світлицю
кінця XIX – початку ХХ століть. Найцінніший експонат – ікона Кутищенської Матері Божої (Одигітрії) 1766 р., випадково
знайдена в старій дзвіниці Йосипом Поною і відреставрована фахівцями Івано-Франківського художнього музею.
Цікавою була подорож до місцевих
храмів УПЦ КП – давньої Церкви Різдва Св. Івана Хрестителя, побудованої
1802 року, та нової. Також ямничани були вражені шляхетською усипальницею
родини Капріні на місцевому кладовищі.
Окрему розповідь про відомих

Церква Різдва Св. Івана Хрестителя

Йосип Пона знайомить ямничан з історією Кутище

Біля музею історії с. Кутище

людей з Кутища Йосип Пона присвятив Онуфрієві Смижуку – колишньому
голові місцевого колгоспу та директору склозаводу. За його керівництва тут
збудовано Народний дім, школу, лікарську амбулаторію, заасфальтовано дороги, проведено газифікацію, а в 1971
році споруджено склозавод. Кришталеві вироби, які вироблялися на ньому,
користувалися популярністю на тільки на Прикарпатті, а й у інших регіонах
України. У 2014 році з нагоди 100-ліття
від дня народження Онуфрія Смижука
у центрі села йому було відкрито величавий пам’ятник.
На завершення екскурсії голова
«Сільського господаря» Антон Іваночко щиро подякував за гостинну зустріч
Й. Поні, подарував йому книгу про історію села та запросив у гості до Ямниці.

Пам’ятник Онуфрію Смижуку

Також члени клубу внесли благодійні кошти на подальшу розбудову сільського
музею у Кутищі.
Повертаючись додому, ямничани
відвідали Івано-Франківський лісовий
селекційно-насіннєвий центр, що розташований на території Тлумацького адміністративного району. Саме тут займаються вирощуванням посадкового
матеріалу декоративних і лісоутворюючих порід. До речі, цього року Ямницька

сільська рада придбала тут саджанці
ялинки та ялівця, що прикрасили центральну частину села.
Від усього клубу «Сільський господар» щиро дякуємо за організацію цікавої мандрівки та виділення
коштів на автобус голові Ямницької
сільської ради Миколі Зелінському
та депутатам.
Андрій СМІЖАК

Вікопомні дати
Загвіздянської громади
2017 рік сповнений багатьох ювілейних дат з історії села Загвіздя. Вони нагадують нам про буремні події минулого століття, в якому не бракувало і
трагічних, і героїчних сторінок. Хочеться, аби нащадки пам’ятали про них та
віддали належну шану своїм славним пращурам.
115 років
Перегорнуто сторінку героїчної «Просвіти», біля витоків якої були
отець О. Навроцький і представники
шанованих у селі родин: Гурик, Драганчук, Кардаш, Костишин, Макутрак,
Стасюк, Стрільців, Ципердюк. Згодом
засновується «Пласт», керівника якого
О. Стасюка, його побратимів О. Столярчука, Т. Сулиму більшовики закатували в Дем’яновому Лазі. Варті спогадів
корисні справи пожежно-руханкового
товариства, серед організаторів якого
– силач В. Черніховський.
Народився Теодор Білоус, активіст «Просвіти», керівник сільського драматичного колективу, до якого входило
біля сотні аматорів. Загинув 1944 року
в Чорному Лісі.
85 років
У селі збудовано читальню «Просвіти» – центр усієї національно-виховної та культурно-масової роботи. До війни в читальні щодня відбувався якийсь
захід. За радянської влади читальню
перетворили в клуб. «Чорні дні» для
читальні-клубу настали в грудні 1949
року: в тріскучі морози тут упродовж
тижня утримували під замком без опалення близько 40 родин, які підлягали
депортації.

Засновано футбольну команду
Український спортивний клуб (УСК)
«Сокіл».
Третього грудня 1932 р. затверджено проект нової цегляної церкви,
яку громада на чолі з війтом І. Ципердюком взялася активно будувати. До
першої більшовицької окупації церква
була вимурована, закуплено вапно та пиломатеріали. Після війни влада неодноразово бралася або зруйнувати будову,
або перетворити на спортзал чи будинок
культури. Усіма правдами й неправдами,
завдяки, передовсім, директору школи
М. Ципердюку церкву вдалося врятувати. На початку 1990-х храм добудували
та освятили 10 липня 1994 року.
75 років
Смертоносний голод, який на своїх небувалих хвилях принесла Бистриця
Солотвинська. Вода позаливала угіддя,
затопила незібраний урожай і припаси.
Між містом і селом утворилося велетенське озеро. Повесні люди рятувалися
лободою, кропивою, кількома ложками муки із зерна, яке потай приносили
з-за Дністра, в обмін на безцінні сімейні реліквії.
Започатковано створення повстанської станиці. Організатор Ю.
Мажак заарештований у 1944 році,

Парох с. Загвіздя о. Ленкавський з учителями та учнями школи після першого Причастя. Весна 1939 р.

пропав безвісти, а його намісницю
О. Шерстій енкаведисти стратили в
центрі села.
70 років
Біля школи, на очах дітей, червоноармійці вбивають автоматними
чергами вагітну дружину повстанця
«Павлуся».
Арешт і депортація родини грекокатолицького священика Галібея. Священика заштовхали на машину, він вигукнув: «Ви, нехристи, будете прокляті не
лише Богом, а й світом». По цих словах
два солдати падають з машини, хоч їх
ніхто не торкнувся…

Арешт за непокору владі 10
«стрибків», яких «трійка» засудила до
10 років таборів.
Штучний голод, створений в Західній Україні за методами Голодомору
1932-1933 рр. «Добровільна депортація»
– оргнабори на «стройки комунізма», в
шахти. Загалом із Загвіздя було депортовано близько 50 родин. Після цього
було засновано колгосп ім. Малєнкова, селянам дозволили працювати на
шкірзаводі в Станіславі.
Цей перелік далеко не повний та
обмежується першою половиною ХХ
століття. Можна назвати і ювілейні

дати, що стосуються пізнішого періоду. Але все ж, дуже важливим є те,
аби вони не загубилися з літопису Загвіздянської громади, бо, як кажуть,
хто не знає свого минулого, той не
має майбутнього. І ще: для подальшого поступу, для творення України,
кожному селу, кожній родині потрібна
злагода. А що, якщо відзначити ці події закладкою парку «Злагода», який
би нагадував: без злагоди ні порядку,
ні достатку…
Петро ЛАВРУК,
уродженець с. Загвіздя

Офіційно
Тисменицька районна рада
Розпорядження
22 червня 2017 року №100-р

м. Тисмениця

Про скликання десятої сесії районної ради
Відповідно до п. 4 ст. 46, п. 6 ст. 55
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
1. Скликати десяту сесію районної ради у п’ятницю, 21 липня 2017
року, о 10 годині в залі засідань районної ради.

2. Запропонувати такий порядок
денний сесії районної ради:
2.1. Про затвердження звіту щодо
виконання районного бюджету за перше півріччя 2017 року.
2.2. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.

Тисменицька районна рада
Розпорядження

2.3. Інші питання.
3. На сесію районної ради запросити народних депутатів України та депутатів обласної ради від Тисменицького
району, сільських, селищних та міського
голів, керівників районних підприємств
і установ, громадських організацій та
політичних партій.
4. Виконавчому апарату районної
ради забезпечити проведення організаційних заходів для ефективної роботи сесії.
Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада
Розпорядження

22 червня 2017 року № 101-р м. Тисмениця

27 червня 2017 року № 107-р

м. Тисмениця

Про відзначення Подякою голови
Тисменицької районної ради
Зінько Галину Василівну

Про відзначення Подякою голови
Тисменицької районної ради
Курта Зіммхена

Відповідно до рішення районної ради від
24.05.2012 “Про встановлення Подяки голови Тисменицької районної ради” за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 50-річчя від дня народження
відзначити Подякою голови Тисменицької районної
ради Зінько Галину Василівну, завідувача клубом
села Милування.

Відповідно до рішення районної ради від 24.05.2012 “Про встановлення Подяки голови Тисменицької районної ради” за плідну
волонтерську і благодійну діяльність на теренах України, значну
допомогу українцям у вирішенні їх соціальних потреб та розвиток
партнерських відносин між українськими і німецькими народами
відзначити Подякою голови Тисменицької районної ради Курта
Зіммхена, голову громадської організації “Україна — це Європа”.

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

Голова районної ради Роман КРУТИЙ

 ВАЖЛИВО

Легальна зарплата
не позбавляє субсидії

Побутує думка, що збільшення мінімальної заробітної плати невигідно для
громадян впливає на розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг.
Однак, для призначення субсидії
для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг на період
2017-2018 рр. сукупний дохід особам, які
досягли 18 років і у них відсутні доходи або вони працюють без оформлення трудових відносин, для розрахунку
субсидії середньомісячний дохід визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму (тобто 1600,00 грн х 2
= 3200 гривень). Для працюючих осіб
сукупний дохід обчислюється виходячи
з отриманої заробітної плати без ураху-

вання податку з доходів фізичних осіб,
відомості про які надаються Державною фіскальною службою. Відтак, якщо
людина офіційно працює на мінімальній зарплаті, для обчислення субсидій
береться дохід 3200 грн за мінусом 18
відсотків податку (576 грн), тобто 2624
гривні, а отже розмір субсидії буде дещо більшим.
Для реалізації трудових прав та забезпечення належного рівня свого майбутнього працівники повинні вимагати
від роботодавця легального оформлен-

Радчанська сільська рада
Рішення
12-ї сесії сільської ради
7-го демократичного скликання
від 16 червня 2017 року

с. Радча

Про надання дозволу на виготовлення ДПТ земельної
ділянки для виробництва приладів електричної
промисловості при відсутності ливарень
та без застосування ртуті
Заслухавши заяву генерального
директора ТОВ «Електросвіт» Бикова
Сергія Віталійовича, переможця торгів
по продажу права оренди земельної ділянки площею 3,7508 га, про надання
дозволу на виготовлення детального
плану території земельної ділянки для
виробництва приладів електричної промисловості при відсутності ливарень та

без застосування ртуті по вулиці Тракторна в с. Радча Тисменицького району,
керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про
регулювання містобудівної діяльності в
Україні» сесія сільської ради вирішила:
1. Розробити детальний план території для виробництва приладів електричної
промисловості при відсутності ливарень

Молоде Прикарпаття у цифрах
Станом на 1 січня 2017 р. на території Івано-Франківщини проживало 390
тис. молодих людей у віці 15-34 роки.
Частка молоді в загальній кількості постійного населення області складає понад 28% і є вищою, ніж в середньому
по Україні (у 2015 р. — 26,9%). Близько
55% молодих людей проживає у сільській місцевості.
За статевою структурою серед молоді переважають чоловіки (50,7% чоловіків проти 49,3% жінок), тоді як у загальній кількості населення чоловіків
традиційно менше (47,3% проти 52,7%
відповідно). На кожну тисячу молодих
чоловіків припадає 971 молода жінка.

У минулому році до шлюбу вступили
7,2 тис. жінок, яким ще не виповнилося 35
років (89,4% від усіх жінок, що вступили
до шлюбу) та 6,8 тис. чоловіків (84,4%) тієї
ж вікової категорії. При цьому, жінки беруть шлюб у молодшому віці, ніж чоловіки:
частка жінок, молодших 20 років, складала 17,2%, а чоловіків такого ж віку — 2,6%.
Середній вік при вступі у шлюб у жінок
складав 26 років, у чоловіків — 29 років
(у 2015 р. ці показники складали 25,5 та
28,6 років відповідно).
У 2016 р. у матерів віком 15-34 роки
народилося 13,4 тис. дітей, що становило
91,2% від загальної кількості народжених
по області. При цьому на матерів у віці 20-

ня трудових відносин через укладання
трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до
чинного трудового законодавства. Відсутність легальної зарплати не дає людині можливості розраховувати на належний рівень державної підтримки, що
надається за рахунок бюджету та інших
позабюджетних фондів: оплата лікарняних, декретні виплати, різноманітні
державні допомоги малозабезпеченим
сім’ям з дітьми тощо. А найголовніше,
що в майбутньому людина без зарплати не отримає гідної пенсії.
Підсумовуючи, звертаємось до роботодавців із закликом легалізувати реальну заробітну плату своїм працівникам, не позбавляти їх соціальних гарантій та гідного пенсійного забезпечення.
Управління соціального захисту
населення Тисменицької РДА
та без застосування ртуті по вулиці Тракторна в с. Радча Тисменицького району.
2. Визнати замовником містобудівної документації виконавчий комітет
Радчанської сільської ради.
3. Доручити сільському голові Вацебі
В. М. укласти договір на виконання містобудівної документації із розробником детального плану території по вулиці Тракторна в селі Радча — приватним підприємцем
Микуляком Олександром Васильовичем.
4. Оплату послуг розробника ДПТ
провести за рахунок ТОВ «Електросвіт».
5. Оприлюднити прийняте рішення та
розроблений детальний план території в
установленому законодавством порядку.
6. Розроблений детальний план території з результатами громадського
обговорення підлягає затвердженню
на сесії сільської ради.

30 червня
2017 року № 26
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Шановна молоде Тисмениччини!
Прийміть щирі вітання з одним із найяскравіших свят у календарі – з Днем
молоді, святом юності, енергії та оптимізму! Його ми відзначаємо щорічно в останню неділю червня.
Молодість – безцінний дар. Його треба приймати з вдячністю, намагатися використати всі переваги цієї прекрасної пори життя. Ви – розумні та освічені, щирі та наполегливі є майбутнім України. І саме ви можете сказати нове слово у різних галузях
державного життя – економіці й політиці, культурі та мистецтві, освіті й науці, прославляти свою країну на європейському та світовому рівні. Тож будьте активними, здобувайте знання, наполегливо працюйте над собою, будуйте великі плани на майбутнє.
Щиро бажаємо вам здоров’я, щастя, втілення сміливих мрій та справдження
найкращих сподівань, високих здобутків і перемог на славу Тисмениччини та на
благо держави!
Шановні працівники архітектури!
Щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем архітектури України, що відзначається у перший день липня.
Професія архітектора є надзвичайно відповідальною, але й не менш творчою, що дає
можливість сповна реалізовувати власні бачення та підходи до професійної діяльності.
Щодня архітектори своєю працею створюють красиву та неординарну атмосферу, якою
і в майбутньому будуть захоплюватися нащадки. Ви розробляєте документацію, визначаєте територію, розміщуєте будівництво житлових, виробничих та інших об’єктів, формуючи містобудівні ансамблі і ландшафтні комплекси, зберігаючи при цьому пам’ятки архітектури і історії, в такий спосіб аби наші населені пункти мали своє неповторне обличчя.
Бажаємо забезпечувати професійну діяльність на високому рівні, прикрашати
Тисмениччину справами своїх рук. Міцного здоров’я, натхнення, активної та плідної праці на благо України.
Шановні працівники і ветерани споживчої кооперації!
Щиро вітаємо вас із Міжнародним днем споживчої кооперації, що відзначається у першу суботу липня!
Своєю діяльністю працівники споживчої кооперації ефективно сприяють впровадженню економічних та соціальних реформ, розвиткові підприємницької ініціативи, задоволенню потреб людей у якісних товарах і послугах, створюють умови
для підвищення добробуту населення. Завдяки невтомній праці багатьох поколінь,
у споживчій кооперації району збережена значна матеріально-технічна база, що
стала важливою складовою частиною соціальної інфраструктури села. Сподіваємося, що міцний і дружній колектив кооператорів Тисмениччини і надалі спрямовуватиме свої зусилля на подальший розвиток кооперативного сектора економіки та сприятиме ефективній реалізації ініціативи громадян, забезпеченню зайнятості населення та посиленню соціального захисту членів споживчих товариств.
Бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій праці, фінансового благополуччя і стабільності, доброго здоров’я, щастя і нових досягнень на благо нашої держави!
Голова районної державної адміністрації
Голова районної ради
			
Іван СЕМАНЮК
Роман КРУТИЙ
Шановні кооператори, ветерани, пайовики та працівники споживчої кооперації!
Традиційно, у першу суботу липня, кооперативна громадськість світу урочисто відзначає започатковане у 1922 році щорічне свято солідарності кооперативної
громади під гаслом Міжнародного Кооперативного альянсу: «Кооперативи працюють для сталого розвитку заради майбутнього».
Сталий розвиток є основоположним принципом діяльності кооперативів та їх
підприємств. Це модель бізнесу, метою якого є забезпечення потреб членів, асоційованих членів і захист інтересів майбутніх поколінь.
З нагоди святкування професійного свята правління та профспілковий комітет районного споживчого товариства висловлює щиру вдячність всім працівникам кооперативної ниви за їхню наполегливу і невтомну працю та побажання нових успіхів у служінні на благо людей, зміцнення єдності і згуртованості, вірності кращим кооперативним
традиціям, низький уклін ветеранам, пенсіонерам, працівникам споживчої кооперації.
Щастя вам, здоров’я, спокою та благополуччя, мирного неба над вашими родинами, фінансової стабільності й упевненості у завтрашньому дні.
Голова правління
Голова об’єднаного комітету профспілки
Г. ПАЛАГІЦЬКА
Л. КУКУРУДЗ

Вітаємо!

День народження — свято особливе для кожного з нас. Воно сповнює
кожного святковим настроєм, радістю.
Тож з цієї нагоди районна рада та райдержадміністрація щиро здоровлять:
СТАХНЮК Надію Василівну,
1.07.1975 р. н., депутата районної ради;
СЕМАНЮКА Петра Петровича,
5.07.1985 р. н., головного спеціаліста
служби у справах дітей районної державної адміністрації;
СЕМАНЮКА Івана Миколайовича,
6.07.1971 р. н., голову районної державної адміністрації;

СЕНДЕЦЬКОГО Романа Володимировича, 6.07.1959 р. н., головного
лікаря Тисменицької міської лікарні;
УГОРЧАК Іванну Ігорівну,
6.07.1993 р. н., головного спеціаліста
відділу соціальної роботи Тисменицького РЦСССДМ.
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!

Сільський голова ВАЦЕБА В. М.
24 роки припадало 30,5% усіх народжених,
у віці 25-29 — 34,1%. Середній вік матері
при народженні дитини склав 26,8 року.
Важливим аспектом життя молоді є
здобуття освіти, професії. У 2016 р. 13,2
тис. учнів отримали базову середню освіту, а 7,7 тис. осіб — повну середню. На початок 2016/17 навчального року у вищих
навчальних закладах області навчалось
38,1 тис. студентів, у професійно-технічних
навчальних закладах здобували професії
кваліфікованих робітників 10,1 тис. учнів.
Кількість молодих людей, які навчались у
закладах області, що здійснюють підготовку наукових кадрів, на початок цього року
становила 454 особи або 84%.
Головне управління статистики
в Івано-Франківській області

Втрачене свідоцтво дитини з багатодітної сім’ї серія АТ № 027118, видане
на ім’я Чайковський Денис Ярославович, вважати недійсним.
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Незабутній GoCamp
у Клубовецькій школі
GoCamp — це пришкільні табори нового формату з поглибленим вивченням
англійської мови, де за допомогою спеціально розробленої програми іноземні волонтери вчать українських школярів критичному мисленню, як будувати
кар’єру та бути лідером і свідомим громадянином.
Власну заявку на участь у даному
проекті подали і учні Клубовецької школи (представили на англійській мові відео, тривалістю не більше 90 секунд, у
форматі креативної роботи «Запроси
волонтера до своєї школи!») та увійшли
до списку переможців проекту.
І вже 12 червня до вихованців мовного табору GoCamp «Happy Holidays»
приїхав довгоочікуваний гість-волонтер.
Це Ліу, юна та дуже вродлива студент-

ка з Китаю. Дівчина живе в портовому
місті Нінбо і навчається в Китайському університеті Веньчжоу (престижний
американсько-китайський університет,
мова навчання винятково англійська).
Школярі дуже полюбили її.
Упродовж трьох тижнів школа пульсувала активністю та енергією. Відпочинок у таборі набув якісно нового змісту:
знайомство, бесіди англійською, обмін
враженнями, робота в групах, спортив-

«Мелос» на
Одайській сцені

«З любов’ю до людей, з вірою в Україну» – під таким девізом пройшов 18
червня в клубі села Одаї концерт народного театру пісні «Меlos», що діє при
Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету. Це оригінальна творча зустріч відбувалася в рідному селі директора
коледжу Богдана Костюка, тож стала особливо зворушливою, можна сказати, родинною як для колективу театру пісні, так і для директорових земляків.

Богдан Андрійович Костюк – мудрий керівник, який з дитинства працював на землі, і це стало його долею.
Маючи серйозну фахову підготовку, він
пройшов великий професійний шлях
від бухгалтера, голови колгоспу до заступника голови обласної державної
адміністрації. Невтомна праця принесла йому високе визнання. Богдан
Андрійович – заслужений працівник
сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук, нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів, Міністерства аграрної
політики, має трудову відзнаку «Знак
Пошани», медаль «За заслуги перед
Прикарпаттям», його ім’я занесене до
книги «Золотий фонд нації».
На сцені в Одаях директор коледжу вручив подяки за співпрацю

ні змагання та фестивалі, квести, конкурси малюнків, флешмоби, робота над
проектами, веселі заряджаючі вправи
(energizers), екскурсії, походи та багатобагато funs (забав).
Три неймовірно насичені, активні
та позитивні тижні промайнули дуже
швидко. Мовний табір залишив для всіх
учасників незабутні враження. Діти не
хотіли його покидати і вже питали, чи
буде він наступного року і чи приїде знову до нас Ліу.
Ми переконалися: GoCamp — це серйозно. Це чудовий проект для школярів. Це
можливість рухатися вперед. Він надихає
вчити англійську мову, розмовляти вільно
з усім світом, презентувати якнайкраще у
світі нашу Україну. А головне, ми переконалися — ми це можемо. Ми це вміємо, у
нас виходить гарно і особливо.
Дякуємо всім, хто творив GoCamp
«Happy Holidays» у Клубовецькій школі.

Разом зроблена велика робота. І, звичайно, дякуємо Тисменицькому відділу освіти, який порекомендував нам
взяти участь у проекті та дав можливість відвідати тренінги у Києві й

отримати надзвичайний досвід і незабутні враження.
Людмила СЕНКО,
вчитель іноземної мови

сільському голові Іванові Буртику,
директору Одайської школи Галині
Присяжнюк та завідувачці клубом
Ірині Біглій.
Усі присутні були приємно вражені
концертом. Бурхливими оваціями вони
супроводжували виступи чоловічого та
жіночого ансамблів (художні керівники
Л. Вінтонів і А. Мачишин), танцювального колективу (керівник М. Мочернюк).
Своїми гуморесками порадував глядачів студент І курсу Іван Ребенчук. Супроводжували свято прекрасні ведучі –
студенти І курсу Віолетта Калин, Іванна

Самборська та викладач коледжу Олена Козоріз.
Захід був організований з метою
вшанування трудівників села, людей,
які своєю працею вершать хліборобські справи на Прикарпатті. Відрадно,
що сучасна студентська молодь пропагує та розвиває кращі зразки українського мистецтва в усіх його жанрах:
академічному, естрадно-молодіжному,
фольклорно-етнографічному. Пісні у
виконанні народного театру «Мelos»
стали найкращим творчим дарунком
глядачеві, а подібні заходи сприяють
зростанню виконавської майстерності художнього колективу, налагодженню співпраці навчального закладу та
роботодавців.
Мирослава МАЛАНЧУК, заступник
директора з виховної роботи

Довідка
Івано-Франківський коледж ЛНАУ – один з провідних навчальних закладів І-ІІ
рівня акредитації на Прикарпатті, який готує висококваліфікованих спеціалістів для
народного господарства, забезпечує високий рівень освіти, є відомим науково-методичним центром агропромислового комплексу нашого регіону.
Якісній підготовці молоді сприяє необхідна матеріально-технічна база коледжу:
спеціалізовані аудиторії, комп’ютерні класи з локальною обчислювальною мережею
та виходом в інтернет, спортивний комплекс, гуртожиток, бібліотека з читальною
залою, їдальня, актова зала.
Коледж має чотири відділення: технологічне, економічне, юридичне та заочне,
на яких студенти мають можливість здобувати освіту за спеціальностями:
«Агрономія»;				
«Харчові технології»;
«Садово-паркове господарство»;		
«Екологія»;
«Фінанси, банківська справа та страхування»;
«Менеджмент»;
«Право»;				
«Геодезія та землеустрій».
Студенти мають можливість проходити практику на колекційно-дослідному полі, в агрохолдингах, в органах юстиції, в установах і підприємствах області. Налагоджені тісні зв’язки з країнами Європи, і студенти проходять стажування в Німеччині,
Голландії, Англії, Словаччині, Польщі.
У навчальному закладі плекається дух справжнього патріотизму, студентів виховують красою, творчістю, бажанням творити добро…

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19
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StarDance зірки
хапає не з неба

Цієї середи в Тисмениці відбулося грандіозне танцювальне шоу. Хоча назву
воно мало скромнішу: звітний концерт тисменицької школи танцю StarDance.
Але неспроста зал кінотеатру був ущерть заповнений. Подивитися на успіхи
своїх дітей зійшлися батьки юних танцюристів. А їх у школі близько двохсот.
StarDance навчає не лише хореографії, а й працелюбства, культури, дружби,
солідарності, взаємної підтримки та ще
багатьох хороших речей. І поширюється це як на самих вихованців, так і на
їх батьків. «Ану, батьки, покажіть, як ви
підтримуєте своїх талановитих дітей! Я
прошу гучніших оплесків!» — так розпочав концерт президент школи, її засновник, натхненник Микола Старчук.
І зал охоче відгукнувся на його заклик.
«Гаряча» музика з опери Бізе «Кармен»
в якості увертюри до концерту доречно
підігріла публіку.
А потім сценою поплив розкішний
бальний танець у виконанні найкращих
вихованців і тренерів школи. Справді,
відділити ці два поняття — учень і викладач — тут уже стає важко. StarDance

тячої групи хіп-хоперів і виклалися не
лише руками та ногами, а й душею. Між
іншим, як розповідає сам Мар’ян, сучасний танець школа StarDance фактично
щомісяця представляє на Всеукраїнських, а то й на міжнародних змаганнях. І дуже успішно. Так, цього року його
учениця на конкурсі в Молдові зайняла
перше місце. А двоє учнів М. Лобура
у Всеукраїнському змаганні вибороли
путівки на Чемпіонат світу в Чехії. Той
самий чемпіонат, на якому Мар’ян сам
двічі здобував срібло. Тож уже і серед
учнів молодого тренера, володаря немалої колекції престижних нагород, є
переможці серйозних змагань.
Але не хіп-хопом єдиним… Бальний
танець — можливо, головна тема школи і, відповідно, звітного концерту. Сам

Малі стиляги

— ще трирічне дитя, а вже виховало своїх власних викладачів. І першим таким
тренером став учень М. Старчука, цьогорічний випускник загальноосвітньої
школи, Мар’ян Лобур. (Хлопець, між іншим, збирається продовжити навчатися
у виші хореографії і не думає будь-коли
розставатися з нею). Фанат сучасного
танцю, він сам уже два роки навчає хіпхопу діток. І вони так само «заражені»
вірусом любові. Це добре було видно,
коли на сцену вийшли учні основної ди-

засновник StarDance — викладач-бальник. І тут є велика група учнів, які танцюють бальний на високому рівні. Але
як зворушливо було дивитися того дня
на перші па і перші успіхи наймолодших
танцюристів. Скажімо, мила «Полька»
від малечі була нехай не такою майстерною, як виступи доросліших, зате
скільки старання і відповідальності відображалося на обличчях танцюристів.
Щоб вони долали свої навчальні труднощі (не без них же ж) легше, охочіше і

впевненіше, власне потрібні такі концерти. Ведучі свята Марта Бриндзей та Василь Шкрумида пильно «стежили», щоб
оплески від батьків були максимально
надихаючими, та й самі постійно розсипалися в компліментах на адресу танцюристів. Бальний, мабуть, завжди може
вважатися королем «паркету». Тренер
М. Татарин — переможниця (в парі з М.
Лобуром) багатьох всеукраїнських та
міжнародних змагань, того дня неодноразово дарувала публіці задоволення
від висококласного виконання. Але не
менше насолоди глядачі отримали й від
її вихованців та учнів М. Старчука: Чача, Румба у виконанні дітей різного віку
справедливо зривали бурхливі овації.
Учні-бальники, до речі, — теж постійні
учасники Всеукраїнських конкурсів, і
не просто учасники — а здобувачі високих балів на змаганнях. У цьому танцювальному напрямку існує дуже жорстка
конкуренція. Тож успіхи свідчать про
високий рівень підготовки у StarDance.
Точні пластичні рухи — це ще не танець. Часом навіть важливіші артистизм,
внутрішній запал. Їх щедро дарували
глядачам «Стиляги» — тисменицькі вихованці М. Лобура та Оксани Овчарчин
— ще однієї учениці-тренерки, яка в царині викладання робить перші впевнені кроки. До речі, школа уже не обмежується районом. Традиційний бальний
— «Вальс» — представив на концерті
тлумацький набір школи. Діти із тлумацького StarDance (заняття частково
проводяться у сусідньому районі) неодноразово виходили того дня на сцену.
За три роки існування школа суттєво розширила танцювальну «палітру».
Якщо спочатку це були переважно сучасний та бальний, то тепер тут вивчають, зокрема, східний. Тренує «східня-

Микола Старчук та молоді тренери

Контемп — танець-історія з життя

Основна дитяча група хіп-хоперів

Румба від тлумачан Вікторії Родчин та Ростислава Стефанишина

Східний танець

Ідеальний бальний

ків» Наталія Самборська. На концерті у її
постановці та виконанні Оксани Овчарчин публіка спостерігала заворожуючий танок. Пластика, чуттєвість, емоція — за напівжартівливими словами
ведучого — змушували його думати не
лише про душу… Але якщо без жартів,
то ціла група учнів Н. Самборської безумовно потішила глядачів добрим виконавським рівнем і чудово передала
атмосферу «пряного» Сходу.
Контемп — танець, який здатний
розповісти життєву історію. Так ведучі прокоментували виступ старших вихованців у цьому жанрі. І ті справді ділилися із залом коханням, переживаннями, радощами й смутком. Нині контемп став одним з найпопулярніших у
світі напрямків сучасної хореографії. І
StarDance, котрий безперечно живе сучасним життям і йде в ногу зі світовими тенденціями у танці, не міг оминути
увагою цей жанр. Публіка побачила постановку тренера контемпу М. Лобура.
Класний танець — це праця. Одначе
як добре, коли це ще й фантазія. Про те,
що школа — велика сім’я і має повноцінне
життя, розповіла жартівлива композиція
«Що робить StarDance вночі». І що робить?
Ясне діло, що танцює, — навіть коли начебто спить чи б’ється подушками.

Словом, танцю було пребагато. Але
організатори дійства вирішили, що без
пісні — нікуди. І вона справді гарно урізноманітнила програму. Це різноманіття
забезпечили голосиста Діана Шатарська
та улюбленці публіки — чоловічий квартет із Клубівців «Торі».
Отож концерт вийшов повний позитиву, як, очевидно, і задумувалося. І на його
завершення уся ця величезна позитивна
команда вийшла разом на сцену — подивіться, батьки, на нас, які ми талановиті, працьовиті, щасливі. Ну, і як без фото
на згадку? «Батько» цього велелюдного
сімейства М. Старчук дякував усім, хто
допомагає школі, а потім фіксував вихованців і тренерів на смартфон. А вони не
скупилися на усмішки, привітальні помахи руками. Усім «па-па» і щасливо! Адже
попереду літо й канікули.
Однак, з танцем навіть влітку прощатися не варто. Тому в школі відбуватимуться майстер-класи, які проводитимуть запрошені з України викладачі. А учнів сучасного танцю в серпні чекає танцювальний табір у Ворохті. Адже StarDance, як уже
йшлося, — це ціле життя. І життя не бере
паузи на літо. Ну, а восени — новий набір
учнів і багато роботи.
Вероніка ЗАНИК
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Літопис Сільця, перше півріччя 2017 р.
1 січня – Новий рік припав на неділю.
Була відправлена Божественна Літургія,
а після неї — загальна панахида за попередній рік. Отець Василь Смицнюк оголосив, що на баню дзвіниці вірні зібрали з
усіх вулиць села 3340 грн.
2 січня – 90 років від для народження
Василя Яремчука, автора книги спогадів
«Моя Одіссея».
4 січня – встановлення купола на новозбудованій дзвіниці.
7 січня – Різдво. У селі храмове свято. Божественну Літургію відправляли сім
священиків на чолі з отцем-деканом Богданом Курилівим з Ямниці.
8 січня – до церкви завітав вертеп,
підготовлений художнім керівником сільського будинку культури Галиною Бибик.
19 січня – похід до джерела Кадуб, священного місця, де кожного року на свято Водохреща відбувається освячення води.
28 січня – Розколяда у селі.
2 лютого – у Сілецькій школі почали
працювати внутрішні туалети. Розташовані
вони у приміщеннях колишньої підсобки
біологічного кабінету, який зараз став одним із майбутніх класів НВК.
21 лютого – педагоги молодших класів спільно з дітьми підготували свято «Її
величність – Рідна мова», присвячене Міжнародному дню рідної мови.
23 лютого – у школі відбувся районний семінар дошкільних груп при ЗНЗ на
тему «Розвиток національно-патріотич-

ного виховання дітей дошкільної групи»,
який провела вихователь Наталія Пашко.
8 березня – у будинку культури відбувся конкурс віршів, присвячених річниці
від дня народження Т. Шевченка.
9 березня – у школі пройшов святковий концерт, присвячений дню народження Великого Кобзаря.
11 березня – у селі відбулася театралізована Хресна дорога, яку провело товариство студентів-католиків «Обнова» з
Івано-Франківська.
25 березня – на новій дзвіниці почеплено великий дзвін.
8 квітня – у церкві Різдва Христового
відбувся чин Соборування, який відправляло сім священиків Єзупільського деканату.
10 квітня – у Сілецькій школі пройшла
зустріч з артистом Івано-Франківського
облмуздрамтеатру, заслуженим артистом
України Олексієм Гнатковським, коріння
якого походить із нашого села.
12-14 квітня – прокладання асфальту на вулиці Миру. Кошти у сумі 280 тисяч
грн виділила районна влада.
16 квітня – Великдень. У перший день
свят біля церкви пройшло театралізоване
дійство ведення гаївок.
29 квітня – на Всеукраїнському конкурсі бандуристів ім. Юрія Сінгаловича у
Львові перемогла учениця 6 класу Вікторія
Ганущак (викладач Єзупільської музичної
школи Наталія Федорняк, також уродженка нашого села).

13 травня – на зборах ініціативної
групи прийнято рішення про відновлення футбольної команди ФК «Сілець» (після
трирічної перерви) та її заявку на першість
району з 1 серпня.
21 травня – сільський голова Сільця
Богдан Богач побував у Ямниці на громадських слуханнях тамтешніх мешканців щодо утворення об’єднаної територіальної
громади, куди, ймовірно, увійде Сілець.
26 травня – Свято останнього дзвоника. Сілецьку ЗОШ І-ІІ ст. цього року закінчило семеро випускників (перша вчителька Наталія Пашко, класний керівник
Романна Богач). Претендент на свідоцтво
з відзнакою – Зоряна Довбуш.
4 червня – на Зелену неділю група
парафіян нашого села разом зі своїм парохом о. Василем Смицнюком відвідала
селище Печеніжин на Коломийщині та
помолилась на могилі о. Лева Левицького – батька о. Костянтина Левицького, який жив і працював у нашому селі
та про якого люди пам’ятають донині,
як про великого «мужа молитви». Ініціатором поїздки став уродженець села
Богдан Бойчук.
10 червня – у старій сільській церкві
почався демонтаж іконостасу, який відреставрують і змонтують у новому храмі.
Під час робіт виявлено напис на хресті,
який увінчував іконостас, котрий засвідчує, що його майстром був різьбяр Йосиф
Ключевський.

переслідувань. Обличчя окремих осіб
у четвертому ряду не проглядаються,

а з усіх інших можна «витягнути» портретні зображення, бо інших в родинах
просто не збереглося. В цьому і цінність цієї маленької знимки.

 ІСТОРІЯ СТАРОЇ СВІТЛИНИ
Ви не повірите, але оригінал цієї
світлини всього 8 на 5 см. А на ній зображені сілецькі парубки і мужчини в
кількості 31 чоловік. Вони, як нам вдалося з’ясувати, входили до тіловиховного гуртка, який гартував майбутніх
борців за волю України. Найвірогідніше, світлина зроблена восени 1943
року, зважаючи на її добру якість, очевидно якимсь німецьким фотоапаратом. Більшість із тих, хто зафіксовані
на фото, брали участь у національновизвольних змаганнях, окремі були
засуджені та відбували покарання у
сталінських таборах. І тільки шестеро дожили до старості, не зазнавши

У січні минуло 90 літ від дня народження нашого земляка Васи
ля Яремчука (02. 01. 1927, Сілець
– 08.08.2001, Дрогобич). У селі
він прожив усього 18 років. А потім були роки боротьби, заслання
і поневіряння по чужині. Додому він «повернувся» тільки після смерті, щоб спочити у Рідній
землі (В. Яремчук заповів похоронити його в Сільці). І ніхто б не
згадав про цього дивовижного
чоловіка (хіба що в колі родини), якби він не залишив після
себе своєї «Одіссеї».
Шість грубих зошитів, списаних рідкісним каліграфічним почерком, відкривають перед нами не просто сторінки
його життя, але й історію села та рідної
Галичини. У спогадах В. Яремчука є все:
звичаї і традиції села, опис усіх наявних
у ньому пам’ятних місць, відомості про
відомих сільчан, сторінки визвольних
змагань і непросте табірне буття.
Саме через енциклопедичність
Яремчукових спогадів, записаних, до
речі, тільки з пам’яті, ці зошити варті
того, щоб вийти окремою книгою. Зараз
над цим працюють сільські активісти,
частину видання профінансує Тисменицька районна рада. Це надзвичайно
важливо, бо ця книга наповнена патріотизмом і вчить, як треба любити свій
край і свій народ. Вона чітко показує,
що людина може бути щасливою тільки
тоді, коли буде мати Батьківщину. Щоб
у цьому переконатися пропонуємо невеликий уривок «Моєї Одіссеї» Василя
Яремчука.

це разом стає для тебе рідним. І вже
з цього моменту і до кінця життя все
єство, любов твого гарячого серця, буде
невід’ємно пов’язана з рідною землею,
на якій стоїть батьківська хата, з народом, частиною якого ти будеш. Прийде
час, коли твої поняття вийдуть поза межі
рідної хати і села. Ти ширше пізнаєш
землю, на якій ти родився і живеш, дізнаєшся, що в тебе були предки, які гинули, захищаючи цю землю від ворогів,
які творили історію цієї землі, історію
народу, що тепер живе на ній. Ці знання
і любов до рідної землі вже остаточно
сформують у тебе поняття Батьківщини,
і ти вже стаєш її складовою частинкою.
Підростаючи, ти переконаєшся, що саме любов до своєї рідної землі, лежить
в основі людської моралі. Можна дати
людині все, але позбавлена Батьківщини вона стає нещасною.
Цю синівську, щиру, безмежну любов до своєї Батьківщини – України, Рідної землі я проніс крізь своє свідоме

Батьківська хата В. Яремчука

 НАШІ ГЕРОЇ

Кузьмич Григорій Михайлович
(псевда «Грізний», «Хитрий»)
Народився 23 серпня 1925 року. На відмінно закінчив 7 класів Сілецької школи. Один рік, у 1943, навчався у Милованській школі «Просвіти» на ветлікаря.
Дуже гарно умів малювати та вирізати з дерева. Ще й до сьогодні збереглася у родині статуетка ангела, зроблена його руками.
Під час Другої світової війни пішов в
УПА. Був прийнятий у сотню «Різуна» – Андрусяка Василя зі Снятина. Брав участь у кількох бойових операціях. У жовтні 1945 р. прийшов у село разом із Ковальчуком Михайлом
Васильовичем, 1923 р. н. із Тязева на псевдо
«Наливайко». Це був син коваля, який у повстанському загоні очолював польову жандармерію. Вони мали завдання перевести в
Чорний ліс Гаврила Петровського, який мав
стати політвиховником у «Різуна».
Однак у селі була облава. Повстанці навідалися до тети Григорія – Бойчук

З чого починається
Батьківщина?

Марії Федорівни. Коли вона сказала, що
недалеко сплять тато, мама, і сестра, він
сказав, що в бункері хтось є.
Саме тоді під час облави москалі
зловили жителя села Пашка Володимира. Він думав, що там нікого немає,
і повів ворогів до криївки. Як виявилося, що там є повстанці, то 30 москалів
оточили бункер.
Вони кричали, щоб ті здалися. Але
герої вирішили живими не здаватися і
розірвали себе гранатами. Сталося це
15 жовтня 1945 р. В одному документі ми знайшли повідомлення про цей
факт, у якому Кузьмич Григорій названий чотовим із загону «Різуна» на псевдо
«Хитрий». Щоправда інший повстанець

подається як уродженець с. Викторова
Галицького району.
Там був ще з енкаведистами участковий Галюк Іван, який про все розказав
батькам героя. Але материнське серце відчуло втрату швидше. Коли мати і
батько Григорія брали того дня бульбу,
то бачили, як по залізниці йшли москалі. А коли стався вибух, то в той момент
мати впала на землю і сказала: «Нема
вже мого Гринька», хоча сама не знала, де він був.
Участковий ще сказав, коли приходив додому: «Кузьмич, я твоєму сину закрутив на руку колючий дріт, може тобі
доведеться його відкопати і поховати
на цвинтарі». І ще сказав, де похований.
Батько знав, де похований його
син, але помер і не дочекався перепоховання. Коли у Єзуполі проводилися
розкопки жертв сталінських репресій,
тіло Григорія не відкопали, бо там розкопок не проводили. Але родина із Сільця,
коли здійснювалося перезахоронення
у 1991 році йшла до сусіднього села і
несла портрет українського повстанця
Григорія Кузьмича.

«З чого починається Батьківщина?
На це запитання кожна людина може
відповісти по-своєму, але все ж таки є і
загальні поняття, які формують початок
і основу слова Батьківщина. Оскільки
слово «батьківщина» у нашій мові утворилося від слова «батько», то у моєму
розумінні починається Батьківщина з
батьківської сільської хати, в якій ти
народився і в якій вперше побачив світ.
Батьківський дім належить до понять
особистих і рівночасно глибоко патріотичних. З ним у нашому серці, в нашій
свідомості асоціюється все, що зветься
високим словом Батьківщина.
Починається вона також з колискових
пісень матері. Ще нічого не розуміючи, ми
тільки слухом вже вбираємо в себе сумні та радісні мотиви своєї Батьківщини.
Проходять дні, місяці і перші роки, дальші
мамині пісні уже знайомлять з минулим і
долею народу, до якого ми належимо. Тому від дня народження ми не тільки діти
своїх батьків, а і сини свого народу, спадкоємці його історії і культури. Починається
Батьківщина ще з порога рідної хати, який
ми вперше переступили, з кусочка землі
перед нею, на який вперше ступили своїми ногами і побачили оточуючий світ. Це
вже і буде наша Рідна земля.
Ти вперше побачиш свій сад, село,
людей, які живуть поруч і розмовляють
мовою твоїх батьків, твоїх предків і все

життя. У найтяжчі часи моєї молодості,
коли не по моєму бажанні доля закинула мене на чужину, провідною зіркою
для мене усе була моя Батьківщина, моя
Україна, якій належало все моє єство. В
цей час було все: нестерпна туга за всім
утраченим, душевна депресія, зневіра і
проблиск надії, але все це перемагала
любов до Рідної землі, велике бажання
вижити були цією силою, що допомогла
мені подолати всі труднощі і залишитися людиною. Дуже часто в колі друзів,
серед споминів, дискусій і суперечок ми
згадували слова А. Міцкевича:
«Батьківщино – Ти як життя,
І як Тебе треба любити
Дізнається тільки той,
Хто Тебе втратив!»
І хоча доля не пестила мене, але
сьогодні я безмежно вдячний їй за те,
що повернувся на Україну, у свою рідну
Галичину, за те, що як пройде час зможу
спочити на землі своїх предків.
Василь ЯРЕМЧУК (вступ до книги
«Моя Одіссея»)
Від упорядників спогадів: в ІваноФранківському видавництві «ЯРИНА» підготовлена до друку книга В. Яремчука
«Моя Одіссея». Звертаємося до небайдужих людей і в першу чергу односельчан
посприяти у виході цього унікального
видання у світ.

Матеріали сторінки підготував Іван ДРАБЧУК
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Телетиждень
Ïðîãðàìà òåëåïåðåäà÷

30 червня
2017 року № 26

30 червня 2017 року, №25

ПОНЕДІЛОК (2017-07-03)
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ

ICTV

5 КАНАЛ
ІНТЕР

ОТБ «Галичина»

НОВИЙ КАНАЛ

МЕГА

СТБ

КАНАЛ «1+1»

ТРК «Україна»

ВІВТОРОК (2017-07-04)
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК «Україна»

СТБ
КАНАЛ «1+1»

ОТБ «Галичина»

ICTV

МЕГА

5 КАНАЛ
НОВИЙ КАНАЛ
ІНТЕР

СЕРЕДА (2017-07-05)
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК «Україна»

СТБ

КАНАЛ «1+1»

ICTV

ОТБ «Галичина»
5 КАНАЛ
НОВИЙ КАНАЛ

МЕГА

ІНТЕР

ЧЕТВЕР (2017-07-06)
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ

ICTV
ІНТЕР

КАНАЛ «1+1»
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Телетиждень
Ïðîãðàìà òåëåïåðåäà÷

30 червня
2017 року № 26

30 червня 2017 року, №25

НОВИЙ КАНАЛ

5 КАНАЛ

МЕГА
СТБ

ОТБ «Галичина»

ТРК «Україна»

П`ЯТНИЦЯ (2017-07-07)
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК «Україна»

СТБ

КАНАЛ «1+1»
ОТБ «Галичина»
ICTV

5 КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ
МЕГА
ІНТЕР

СУБОТА (2017-07-08)
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КАНАЛ «1+1»

ICTV

ОТБ «Галичина»

5 КАНАЛ

ТРК «Україна»

ІНТЕР
СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

МЕГА

НЕДІЛЯ (2017-07-09)
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ «1+1»

5 КАНАЛ
ICTV

ОТБ «Галичина»
ТРК «Україна»

ІНТЕР
СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

МЕГА
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Оголошення
 КРОСВОРД
1

2

3

5

4

6
8

10

7

9

11

13

14

12

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

28

26

27

29

30

31
33

34

17

32

35

37

36

38

По горизонталі: 5. Змагання суден.
6. Ломбардський горіх. 10. Бог землі у
єгиптян. 11. Учений манежний кінь. 12.
Північний вітер. 13. Задня частина судна. 15. Податок на майно у мусульман.
16. «Розум всіх людей, взятих разом, не
допоможе тому, у кого немає …: сліпому

не на користь чужа зрячість» (Лабрюйєр). 20. Місто в Туреччині. 21. Лицьова сторона монети. 22. Маленька ящірка. 23. Дикий гірський баран. 28. Вірш,
що складається із 14 рядків. 29. Одна
з найбільших рік Закавказзя. 30. Шотландський фізик та хімік. 33. Паралело-

Оголошення
Військова частина 3072 Національної гвардії України проводить набір
чоловіків на військову службу за контрактом.
Вимоги до кандидатів: вік від 18 років, придатність за станом здоров’я, належна фізична та психологічна підготовка.
Переваги: місячне грошове забезпечення у розмірі від 7000 гривень, соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, право на
отримання пенсії після 25 років календарної служби.
Наша адреса: с. Старий Лисець, Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл.,
військова частина 3072. Тел.: 067 672 23 26.

Фітопрепарати для всієї сім’ї

Відновлення суглобів		
Серцево-судинної системи
Шлунково-кишкового тракту
Нервової та імунної системи
Дитячого здоров’я		
Доступні ціни.
Наша адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 42,
ІІ-й поверх, офіс 3 (зупинка автобуса на с. Старий Лисець).
Довідки за тел.: 050 199 82 84, 096 605 91 55.

грам з рівними сторонами і непрямими
кутами. 35. Легкий матер’яний дашок
для захисту від сонця. 36. Народна ліро-епічна пісня. 37. Дух води у вигляді
жінки. 38. Назва Шрі-Ланки до 1972 року.
По вертикалі: 1. Руда качка. 2. Група
тварин. 3. Предмет жіночого туалету для
зігрівання рук. 4. Головний порт Ємену.
5. Очолює вищий навчальний заклад.
7. Сушені абрикоси без кісточок. 8. Благородний олень. 9. Місто у Полтавській
області. 14. Середня та вища школа в
країнах Близького та Середнього Сходу.
17. Місто у Франції. 18. Тонкий шар глини, який наносять на керамічний виріб
перед випалюванням. 19. Безбарвний
мінерал, що зустрічається у земній корі.
24. «Людині, яка знає, куди йде, світ дає
…» (Джордан). 25. Папська корона. 26.
Хімічний елемент. 27. Спеціально підготовлений майданчик для молотьби і
просушування зерна. 31. Слово в кінці молитви. 32. Плавучий навігаційний
знак. 34. Французький інженер, який
створив телеграфний апарат. 36. Соковитий сорт груш.
Відповіді на кросворд в № 25:
По горизонталі: 1. «Нападів». 6.
Обух. 7. Атол. 9. Асана. 11. Гну. 12. Драма. 18. Одін. 19. Перерва. 20. Мара. 23.
Гопак. 24. Ананд. 28. Овоч. 29. Бобслей.
30. Хоку. 33. Мітоз. 34. Іда. 35. Фенек.
38. Клен. 39. Курт. 40. Гладіус.
По вертикалі: 2. Аруд. 3. Інті. 4. Дойна. 5. Флірт. 8. Інтер. 10. «Сміх». 13. Муар. 14. Босерон. 15. Секатор. 16. Квінтет.
17. Гарпіус. 21. Соя. 22. Ану. 25. Гобі. 26.
Асадо. 27. Ломе. 31. Лорка. 32. «Честь».
36. Жезл. 37. Пуку.

Запрошуємо на роботу
працівників
(чоловіків)
в м. Тисмениця.
Заробітна плата висока.

Тел.: 098 334 82 32,
099 307 59 07.

Запрошуємо
працівників
будівельних професій
Великі обсяги. Оплата без затримок. Житло надається. Телефонувати: Пн-Пт. з 8:00 до 17:00 .



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

30 червня
2017 року № 26
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Гороскоп на тиждень
(з 3 по 9 липня)

Овен

Перша половина тижня сприятлива для покупки та облаштування будинку. Тільки
врахуйте: якщо повністю поринете у вирішення житлових і сімейних питань, начальство буде
невдоволене. В кінці тижня проявляйте
обережність: є ризик потрапити в неприємні, навіть екстремальні ситуації.

Телець

Початок тижня — вдалий
час, щоб залагодити фінансові та сімейні проблеми.
Удача на вашій стороні.
Знайомства з цікавими людьми дозво
лять розширити соціальні зв’язки. А ваше красномовство і чарівність допоможуть знайти однодумців, а також нових
шанувальників.

Терези

Фортуна на боці Терезів. Це
один з найцікавіших і найбільш сприятливих періодів.
Ви чарівні, енергійні, талановиті і здатні досягти будь-яких цілей.
Зараз гарний момент, щоб зайнятися
своєю зовнішністю, оновити гардероб.
Єдина проблема: окрилені успіхом, ви
будете дивитися на світ крізь рожеві
окуляри, тому часом не зможете адекватно оцінювати ситуацію.

Скорпіон

Близнюки

Скорпіонам слід бути практичнішими і не довіряти тим,
хто обіцяє золоті гори. Повірте: зараз не час ганятися
за журавлем, набагато важливіше утримати свою синицю. Багато представників знаку відчують втому, занепад сил.
Намагайтеся більше відпочивати.

Рак

Наступний тиждень — період
цілком гармонійний. У першій
половині тижня ви зумієте
проявити свої здібності, знайти нестандартні рішення службових проблем, піднятися по кар’єрних сходах. І колеги, і керівництво цінують ваші ідеї. Тільки нікому
не дозволяйте відривати вас від справ.

Лев

Сприятливий час для духовного росту, навчання, подорожей. Але майте на увазі: вам належить зіткнутися з безліччю стримуючих факторів, які не дозволять «відірватися від землі». Втім, завдяки сильній волі і чіткого розуміння
своїх цілей ви зумієте досягти бажаного.

Вдалий період для поліпшен
ня фінансового становища. У
багатьох Близнюків з’явиться
схильність до розкоші і необ
думаних витрат, що навряд чи сподобається їх діловим партнерам. На вихідних буде
легко знайти спільну мову з оточуючими,
зрозуміти і прийняти чужі ідеї.
Вірогідні зміни в кар’єрі: нова посада, зміна колективу
або ж перехід на іншу роботу. У любовних стосунках також не виключені приємні сюрпризи.
Тиждень виявиться вдалим: ви відчуєте приплив сил, натхнення, підтримку близьких — і зможете гори звернути!
Наступний тиждень — період
підвищеної активності. Однак розумніше трохи пригальмувати, інакше необдумані
вчинки і марнотратність призведуть до
фінансових проблем. На щастя, у більшості Левів знайдуться щедрі друзі, готові прийти на допомогу. Крім того, зараз
сприятливий період для співпраці, так
що постарайтеся знайти однодумців.

Діва

Ви прагнете збільшити доходи,
проте вам нелегко зібратися з
силами, організувати себе. А
невластива вам холодність у
спілкуванні здатні стати причиною відчуження з близькими. Більша частина конфліктів і невдач викликана вашим бажанням нав’язати навколишнім власні правила
гри. Не варто діяти з позиції сили.

Стрілець

Козеріг

Водолій

Уміння знаходити компроміси, а також розвинена інтуїція дозволять вам прийняти
участь в прибуткових проектах. Доведеться чимось жертвувати,
віддавати кармічні борги, але при цьому
ви нічого не втратите: рано чи пізно все
повернеться до вас сторицею.

Риби

Для більшості Риб перша
половина тижня складеться досить вдало. З’явиться
можливість проявити себе,
продемонструвати свою відповідальність і професіоналізм. Ваша чарівність
і сексуальність залучать і нових шанувальників, і ділових партнерів. Але не
варто приймати пропозиції, які обіцяють
швидкий прибуток.

Приватні оголошення
Продаю

2-кімнатну квартиру, перший поверх в м.
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опалення. Тел.: 066 789 34 57.
Особняк в смт. Єзупіль Тисменицького
р-ну, після реставрації, 98 м кв. на земельній ділянці 0,05 га. Три кімнати, веранда,
комора, газ. Вода на вулиці (помпа). Ціна
28 000 у. о. Можливий обмін на квартиру в
м. Івано-Франківську. Тел.: 095 945 69 13.
3-кімнатну квартиру в центрі Тисмениці,
59,6 м кв. з євроремонтом та індивідуальним опаленням, обмебльована. Ціна договірна. Тел.: 050 433 40 22.
Новобудову в селі Старі Кривотули, ділянка 16 соток. Ціна 25 тис. у. о. Тел.:
099 253 33 42, 098 292 18 43.
Земельну ділянку площею 0,12 га в м.
Тисмениця, вул. Шевська. Ціна договірна. Тел.: 067 665 12 32.
Земельну ділянку під будівництво (30 соток); дерево кругляк; кований дашок 1х1,5
м. Тел.: 096 395 35 93.
Земельну ділянку в центрі м. Тисмениця,
площа 10 сот. Тихе місце. Ціна 7500 у. о.
Тел.: 095 034 59 49.
Будинок в м. Тисмениця, вул. В. Стефаника, 25. Ціна договірна. Тел.: 099 721 96 92.
Терміново! Новий цегляний будинок 120

кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська,
47а. Є світло, газ, вода, літня кухня, 20
соток землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна;
099 068 47 85 — Назар.
Земельну ділянку 0,0857 га в м. Тисмениця, масив «об’їзна». Ціна договірна. Тел.:
067 665 12 32.
Земельну ділянку 0,17 га (сад і город) в
с. Колодіївка, 4 км до обласного центру.
Ціна договірна. Тел.: 068 234 29 09, Микола Дмитрович.
Січкарню, швейну машинку. Тел.:
096 189 75 94.
Будинок в центрі м. Тисмениця, вул. Запорізька, 7/2. Недорого. Тел.: 099 322 56 85.
Однорічне лоша. Тел.: 097 901 78 93.
Шифер коричневого кольору 125 листів (140 грн за лист), с. Радча, Тел.:
095 568 12 90, 096 969 85 57, Микола.
2-кімнатну квартиру в м. Тисмениця, 42
м кв. з індивідуальним опаленням, утепленим балконом. Тел.: 068 727 09 22.
Терміново молоду корову 2 місяці по теляті. Тел.: 099 198 42 07, Галина.
Котел на газ мод. 2210, автоматика ОПК
для газового котла, шутер, умивальник
фаянсовий, умивальник із нержавійки,
водяні насоси Ворсква 0,8 кВт, БЦНМ 0,7
кВт, водяний насос ручний, труби стальні
32 мм, труби нержавіючі 25 мм, електроди

нержавіючі, труби каналізаційні чавунні
50,100, люки каналізаційні, бак на воду із
нержавійки на 500 л, облицювальну плитку для підлоги, облицювальну плитку для
кухні і ванни різних кольорів, лінолеум
на матеріалі з малюнком, штучне хутро
рожевого кольору, шевську машинку Зінгер (лівоверменка). Тел.: 066 913 38 09.
Земельну ділянку 10 соток під забудову
«біля колгоспу», вул. Пшениківська, м. Тисмениця. Ціна 4900 у.о. Тел.: 099 229 85 23.
3-кімнатну квартиру в м. Івано-Франківськ, вул. Берегова, 5 поверх, 51 кв. м.
Ціна 20 000 у. о. Тел.: 095 214 20 23.
Терміново земельну ділянку під будівництво в м.Тисмениця, вул. Америка (район новобудов), 10 соток, всі комунікації, асфальтний під’їзд, документи у наявності власника. Ціна договірна. Тел.:
066 904 66 27.
Особняк у с-щі Лисець. Вода, газ, електрика. Ціна договірна. Тел.: 093 815 17 27.
Будинок та земельна ділянка (загальна площа 37 соток) в с. Стриганці. Ціна за домовленістю. Тел.: 095 323 99 08, 095 572 45 02.
Меблеву стінку світлого кольору, висота 2,0 м в доброму стані (500 грн). Тел.:
093 815 17 27.
Нові дерев’яні вікна розм. 1,30х1,40 м, 6 шт.;
смола 7, 8 мішків; шифер шестихвильовий,

широкий, 55 листів; великий дерев’яний годинник 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
меблями, на дві сторони, балкон, перед
балконом — грядки. Тел.: 068 104 35 89,
095 429 09 14.
Нові металеві двері 1,00х2,10 м 2 шт. Ціна
договірна. Тел.: 050 877 00 88.
Стіл, тумбочку, швейну машинку польського
виробництва, все в хорошому стані. Ціна за
домовленістю. Тел.: 093 815 17 27.
Квартиру з ремонтом (52 кв. м) в м. Тисмениця, вул. Липова, 7б. Тел.: 099 211 91 08.
Комбайн Claas Consul у робочому стані. Є кабіна, ширина жатки 3 м. Тел.: 097 164 56 08,
066 928 97 79, Микола
Січкарню в доброму стані с. Черніїв. Тел.:
095 028 64 91, Петро.
Металеві колони, ферми, прогони, профнастил — все для будівництва та монтажу зерносховищ, навісів та складів виробничого
призначення. Тел.: 068 169 73 00, 050 373
39 57.
Господарку в урочищі «Швейцарія»: будинок, 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-Франківська. Ціна 10 100 у. о. Тел.: 067 729 30 36,
Марія Степанівна.
Новий мотоблок МБ-6 «Мотор-Січ» (19000
грн); стальну трубу діам. 100 мм, дов. 4 м
(350 грн); двопольні вхідні двері 1,28х2,35
(1000 грн); металічний ящик 2х1,26 м, висота 26 см, товщина бляхи 3 мм (1500 грн).
Тел.: 096 225 20 70, 095 216 08 68, Руслан.

Куплю

Жовті годинники виробництва СРСР, монети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.

Різне

Чоловік 30-178-91 без шкідливих звичок
познайомиться для створення сім’ї з дуже
пишногрудою жінкою (17-25 років) без шкідливих звичок, без дітей. При потребі згоден
на переїзд. Тел.: 066 374 30 66, 067 918 29 91.

Талон безкоштовного
приватного оголошення
Відріжте талон
та надішліть його
разом з текстом вашого
приватного оголошення
на адресу редакції
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 НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
zz Жаркий липень, то і грудень буде
морозяний.
zz День паркий, а з листя осокора
чи клена крапають «сльози» — чекай дощу.
zz Латаття ледь-ледь піднімається
вранці над водою, але із запізненням — по обіді прибуде дощ.
zz Жаби стиха покумкують — на дощ,
голосно кричать — на хорошу погоду, мовчать — перед похолоданням.
zz Ліс без вітру шумить — на дощ.
zz Високо в небі в’ються ластівки —
утримається ясна погода.
zz Бджоли сидять на стінках вуликів
– на сильну жару.
zz Напередодні негоди збільшуються запахи застояної у ставках води.
1 липня — Іпата
zz Якщо на Іпата на ріг місяця можна повісити цеберку — два тижні буде суха погода, якщо цеберка падає
— на дощ.
З липня — Мефодія
zz Якщо на Мефодія йде дощ, то він
може йти з перервами сорок днів.

Наостанок
З щирими вітаннями
та мелодійними
українськими піснями
завітали минулої неділі до Вовчинецької громади сусіди з Колодіївки, Узина та Добровлян.
У залі просторого будинку культури аматорів художньої самодіяльності
Тисмениччини радо зустрічала та вітала
місцева публіка на чолі із сільським головою Михайлом Назаром. Запросивши
на сцену своїх колег — сільських голів
Колодіївки Юрія Веркальця, Узина Оксану Шалауту, Добровлян Петра Кашубу,
очільник громади щиро дякував за те,
що відгукнулися на пропозицію і завітали зі своїми аматорами. Бо в такий
спосіб учасники художньої самодіяльності, спілкуючись один з одним, збагачуються духовно, а глядачі мають можливість оцінити багатющу пісенну культуру найближчих сусідів. Більше того,
такі добросусідські стосунки очільників
даних громад, яких розділяє вовчинець-

кий горб (саме тією коротшою дорогою
дістаються мешканці так званого узинського куща до обласного центру), виливаються в те, що в ході реформи децентралізації дані населені пункти воліли
би бути саме у об’єднаній громаді з центром у Вовчинці. Однак на нещодавніх
громадських слуханнях в Узині цю досить таки слушну ідею вкотре «зарубали» представники обласної державної
адміністрації та Офісу реформ.
Поки на горі вирішується доля
даних населених пунктів, громади
саме недільною мистецькою акцією
довели одностайність та єдність помислів. На вовчинецькій сцені учасники художньої самодіяльності дарували найкращі пісенні номери із

Сільський голова Михайло Назар з колегами

 ПОГОДА

Добровлянський колорит на вовчинецькій сцені

У понеділок, 3 липня — без опадів. Тем
пература вночі: +15°С,
вдень: +20°С. Вітер північно-західний 3 м/с.
У вівторок, 4 липня —
без опадів. Нічна температура: +15°С, денна:
+22°С. Вітер північнозахідний 3 м/с.
У середу, 5 липня — без
опадів. Температура
вночі: +12°С, вдень:
+25°С. Вітер північнозахідний 2 м/с.
У четвер, 6 липня – дощ. Нічна тем
пература: +16°С, денна:
+26°С. Вітер південносхідний 1 м/с.
У п’ятницю, 7 липня — без опадів. Тем
пература вночі: +18°С,
вдень: +29°С. Вітер південно-західний 2 м/с.
Прогноз погоди подано за
Інтернет-сайтом
gen.gismeteo

Українська пісня від аматорів Колодіївки

З ювілеєм!

30 червня наша найдорожча і турботлива матуся, ніжна і ласкава бабуся,
добра і любляча донька, мудра і працьовита дружина
Олександра Богданівна ПТАШНИК
святкує 50-річний ювілей.
Нехай це літо, що за вікном, огорне Вас своїми барвами, набутий життєвий
досвід множить успіхи та зміцнює здоров’я, а
Господь Бог дарує ще багато довгих літ щедрих
на добро, тепло рідних і близьких.
Рідненька матусю, бабусенько мила,
В червневий цей день, коли вам – 50!
Вітає Вас щиро вся наша родина,
Й слова найщиріші Вам хочем сказать.
Спасибі, що ви нас з любов’ю зростили,
Хоча і нелегко Вам часом було.
Та кожну із нас ви зігріти зуміли,
Віддавши усю свою ласку й тепло.
Щоб ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля до Вас усміхалась весь час.
Щоб довго здоров’я міцне іще мали —
Ми молимо Бога, рідненька, за Вас!
З любов’ю — доньки, батьки, чоловік, онучка та рідні
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Поздоровляємо!

Сьогодні сонячний ювілей завітав
до прекрасної жінки, чудового фахівця
Олександри Богданівни ПТАШНИК,
яка вже четверте скликання обирається
секретарем Стриганецької сільської ради.
Весь дружній колектив: сільський голова, апарат
сільської ради, члени виконавчого комітету та депутатський корпус здоровлять
ювілярку із віховою подією у житті.
Бажаємо Вам, незважаючи на обставини, завжди залишатися жінкою: красивою, впевненою в собі, життєрадісною і коханою. Олександро Богданівно, щоб
і надалі Ви продовжували дивувати всіх своїм оптимізмом і позитивною енергією. Успіхів на ниві місцевого самоврядування та в особистому житті. Дружної
родини, яка завжди буде підтримкою і опорою в житті, слухняних дітей, якими
можна пишатися, онуків, які змусять молодіти. Вогню в очах, весни в усмішці,
сонця в настрої. Гармонії у всіх відносинах і великої любові!
Вам Бог 50 років дарував. І липнів зоряних, і січнів срібних,
До весен первоцвітних додавав осінні дні, до золота подібні.
Хай світить сонце і шумлять жита, і доля ще не раз Вам усміхнеться,
Нехай на многі благії літа освячене любов’ю серце б’ється.
Дозвольте Вас сьогодні привітати, бо день такий буває раз на рік,
Здоров’я, щастя щиро побажати, на все життя, на довгий-довгий вік!
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!

багатющого репертуару. Узинський
«Горицвіт» захопив мистецьким різноманіттям, виступивши фольклорним ансамблем та малими формами.
Потужно заспівали аматори Колодіївки. Добровляни довели, що українська пісня це те, що притаманно
нашій нації, і навіть невеличка громада може об’єднатися українською
піснею та словом.
Ще приємніше місцевій публіці
було бачити разом із учасниками художньої самодіяльності очільників

сільських рад — Юрія Веркальця,
Оксану Шалауту та Петра Кашубу —
активних в роботі та в художній самодіяльності.
Кількахвилинні безперервні оплески після подячної промови художнього
керівника БК с. Вовчинець стали найкращим виразом вдячності аматорам
Колодіївки, Узина та Добровлян за мистецьку насолоду.
Оксана САКОВСЬКА

Віват!

28 червня відсвяткувала свій славний ювілей, своє 60-річчя кохана дружина,
найкраща мама, любляча і турботлива бабуся
Марія Василівна НАНЮК
із с. Пшеничники.
Дорога наша матуся, від усієї душі вітаємо тебе з днем народження. Нехай
особисте свято принесе тобі удачу і гарний настрій. Нехай тільки приємні новини
наповнюють твоє життя. Дай Бог тобі міцного здоров’я, мирного неба над головою, поваги, любові та розуміння. Нехай доля буде благословенною, нехай всі
заповітні мрії неодмінно збудуться. Живи, мамо, довго-довго і радуй нас своєю
присутністю. Нехай Господь оберігає тебе від усіх
невдач. Всього доброго тобі, кохана матуся.
Люба матусю, Вас щиро вітаєм!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо ви в нас — найкраща!
З повагою — чоловік Василь,
дочка Галина, син Ігор, зять Дмитро,
невістка Марія, онуки Олег і Валерія, свати, сестри, друзі і колеги

Вітаємо з ювілеєм!

Адміністрація та колектив Пшеничниківського
НВК вітають з ювілеєм чудову, сердечну жінку,
добру господиню, кухаря
Марію Василівну НАНЮК.
У цей день, дорога ювілярко, бажаємо Вам радісного світлого настрою, щоб на обличчі сяяла щира усмішка, щоб чола не торкались зморшки смутку, щоб ніколи в дім не приходили прикрі клопоти, а
лише добрі новини. Нехай у Ваших задумах завжди
буде мудрість, у справах — підтримка однодумців,
у серці — добре і сонячно від людської вдячності.
Ваш ювілей — поважна дата,
Вже за плечима немало турбот.
Хай відтепер тільки щастя багато
З небес для Вас надсилає Господь.
Щиро вітаєм зі святом врочистим! Шлемо уклін до самої землі!
Неба над Вами бажаємо чистого, радості в серці, щедрот на столі.
Хай у Вашій душі не осиплеться цвіт! Серце гаряче нехай не старіє!
Щастя, здоров’я Вам, многая літ!

