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Ямницькому «корифею» — 89
4 грудня, у день великого християнського свята Введення в Храм Пресвятої 
Діви Марії відзначив своє 89-річчя найповажніший ямничанин — Семен Ан-
тонович Дейчаківський. Драматург, режисер, співак, декламатор, поет, пу-
бліцист, «жива легенда культурно-просвітницького розвитку Ямниці», «Вчи-
тель з великої букви для цілої громади», — так сьогодні говорять про Семена 
Антоновича в Ямниці.

Доля йому стелилась із самого ди-
тинства нелегка. Вступив до Станіслав-
ського педучилища, але в 1949 році ра-
зом із сім’єю, через участь рідні в ОУН-
УПА, потрапив на заслання, де провів 
дев’ять довгих років. У 1968 році з-під 

його пера вийшов вірш «На мій 40-річ-
ний ювілей», де є такі рядки:

…А там, у краю далекім,
У краю мені чужім,
Вкраїни лелечий клекіт
Все кликав мене в рідний дім.

І от сьогодні я з вами,
Святкую свій ювілей.
Хто сказав, що є тільки горе,
Що щастя нема у людей?
Є, коли любиш кріпко
Свій нарід і рідний дім.
Він так і не отримав диплом про 

освіту, свої «університети» пройшов 
у Сибіру, а перед тим здобув вірну 
науку від свого діда Семаня. З ма-
лечку Семен Антонович вирізняв-
ся поміж ровесників палким патрі-
отизмом  до  всього  українського. 
Ще в 17 років, будучи парубком, він 
поставив у Ямниці виставу «Побе-
режники», згодом класичну — «Дай 
серцю волю». І на спецпоселенні 
С. Дейчаківський був одним із ор-
ганізаторів ,  а  згодом  керівником 
драматичного колективу.

Та «лелечий клекіт», попри всі труд-
нощі й переслідування, повернув його в 
рідний дім, де сповна розкрився режи-
серський та акторський талант Семена 
Антоновича. З 1958 по 1988 рік він по-
ставив близько 30 вистав, у багатьох 
із яких виконував головні ролі. У 1970 
році очолюваний ним драматичний ко-
лектив здобув звання самодіяльного 
народного театру. Невдовзі народним 
став і сільський хор — теперішня Народ-
на аматорська хорова капела «Дзвін» 
ім. Романа Долчука, в якій постійним і 
незмінним учасником був Семен Дей-
чаківський. Одночасно він виступав на 
сцені як декламатор і був свого часу 
визнаний одним із кращих в області.

Національний порив кін. 80-х поч. 
90-х років по-новому надихнув С. Дей-
чаківського. Він робить кілька поста-
новок, з якими ямничани об’їхали цілу 
область і пів-України. Одночасно почи-
нає багато писати: гостру й злободенну 
політичну сатиру, публіцистику, пафосну 
громадську поезію. Серед них героїчна 
балада «На горі Березовачці» пам’яті ко-
мандира УПА полковника «Гріма», «Ду-
ма про Богдана», яку читав на багатьох 
сценах. Є в його доробку шаржі, пародії, 
гуморески, а ще тонка, ніжна лірика. Ці 
дописи у 2007 році вийшли друком (іва-
но-франківське видавництво Місто-НВ), 
об’єднані в книжці під назвою «Народе 
мій! Ти — вічний будівничий!».

Загалом життєвий шлях Семена 
Антоновича вартує написання окремої 
великої біографічної книги на кілька со-
тень сторінок. Його життя — це приклад 
для наслідування.

У день народження п. Семена до 
його оселі завітали ямницькі депутати 
Роман Галіпчак, Олег Петришин, Руслан 
Савуляк, Андрій Сміжак, щоб вислови-
ти щирі побажання від усіх ямничан, 
продемонструвати, що його в громаді 
пам’ятають та шанують. Семен Дейча-
ківський, як висловився у своєму приві-
тальному слові депутат Андрій Сміжак, 
— це наш ямницький «академік» куль-
тури. Такі люди за свою працю заслу-
говують найвищих державних нагород 
та пошани від суспільства.

Олег ОБУХ

Спортивний дарунок для Драгомирчан

День 14 грудня стане знаковою віхою у літопи-
сі села Драгомирчани: громада отримала дарунок — 
спортивний майданчик із синтетичним покриттям. 

Будівництво спортивного майданчика на терито-
рії шкільного стадіону розпочалося в листопаді ми-
нулого року. Завдяки консолідації зусиль обласної, 
районної та місцевої влад, які скерували понад один 

мільйон гривень, у центрі населеного пункту постав 
спортивний об’єкт. 

Його відкриття найбільше очікувала учнівська 
молодь, адже тут вона досхочу зможе проводити до-
звілля та заняття із фізичної культури. Власне після 
офіційного відкриття за участю керівників району, 
депутатів та громадськості наймолодшим прихиль-

никам футболу доручили випробувати красень-май-
данчик у футбольному двобої із мужніми захисника-
ми країни — драгомирчанцями, які боронять східні 
рубежі України. 

Детальніший репортаж про відкриття масш-
табного об’єкту Драгомирчан — у наступному но-
мері газети.  

Вітаємо 
з вдячністю

Від імені всієї громади с. Угринів 
сільський голова Мирослав Вівчарен-
ко вітає з іменинами та усіма зимо-
вими свята нашого мецената, голову 
правління ПАТ «Івано-Франківськце-
мент» Миколу Федоровича Круця.

І щиро дякує, зокрема, за допо-
могу одинокому мешканцеві Угрино-
ва, інваліду по зору, Остапові Тереш-
куну, в якого стихія зруйнувала дах 
житлової будівлі.

Шановний Миколо Федоровичу! 
Нехай Ваш небесний патрон, що при 
житті відзначався щедрістю й мило-
сердям, дбає про Вас на всіх життє-
вих дорогах, нехай Ангел-охоронець 
береже від усякого лиха! Щасливих 
і радісних Вам свят, вдалого ново-
го року, натхнення у праці, добрих 
звершень, затишку й щастя у роди-
ні, здоров’я і довголіття!

Іменинник приймає вітання

Нехай справи твої будуть такими, якими б ти хотів їх згадувати на схилі літ.
Марк Аврелій
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Ценжів за крок 
до набуття статусу села

Восьмого грудня Івано-Франківська обласна рада на 19 сесії сьомого демократич-
ного скликання прийняла рішення «Про врегулювання статусу населеного пункту 
Ценжів Майданської сільської ради Тисменицького району», яким висловилася за 
надання Ценжеву статусу села та постановила звернутися з відповідним пакетом 
документів до Верховної Ради України. За таке рішення проголосували 58 присут-
ніх на момент розгляду питання депутатів, проти і тих, що утримались, не було.

Таким чином, процес, започаткований 
в лютому цього року, виходить на заключ-
ний етап – ухвалення Верховною Радою 
України постанови про надання Ценжеву 
статусу села. Досі топонім «Ценжів» фігу-
рує в офіційних документах лише як на-
зва залізничної станції, а адміністратив-
но поселення має статус вулиці Богдана 
Хмельницького села Майдан. Вочевидь, 
так склалося через те, що в радянські ча-
си тут знаходились засекречені військові 
об’єкти (замаскований командний пункт, 
склади ракетного палива), а пізніше чи-
новникам бракувало, так би мовити, «по-
літичної волі» осягнути клопіткий процес 
надання селу статусу села.

Мешканці Ценжева, від імені яких до 
редакції звернувся депутат Тисменицької 
районної ради Микола Іваненко, висловлю-
ють велику вдячність обласним обранцям 
за одностайно прийняте рішення. Найбіль-
ше посприяла сільській ініціативній групі у 
вирішенні цього питання постійна комісія 
обласної ради з питань регіональної полі-
тики, децентралізації та розвитку місцево-
го самоврядування, фактично виробивши 
покроковий алгоритм набуття статусу села. 
Про ценжівську проблему газета «Вперед» 
писала неодноразово. Як відомо, спочат-

ку, в лютому, в Ценжеві провели подвірне 
опитування мешканців; потім, у квітні, рі-
шення надати вулиці Хмельницького ста-
тусу села прийняла Майданська сільська 
рада; 30 червня цього року рішення про 
врегулювання статусу Ценжева з таким же, 
як обласне рішення, формулюванням при-
йняла Тисменицька районна рада.

Депутат облради Василь Мельничук, 
який очолює згадану вище профільну ко-
місію, акцентує на тому, що громадяни 
України, місцеві громади мають виключ-
не право на місцеве самоврядування, а 
представницькі органи зобов’язані забез-
печувати реалізацію цього права. Най-
важливіше, за його словами, що питання 
надання Ценжеву статусу села погоджено 
з Міністерством оборони України (зараз 
тут дислокується окремий гірсько-штур-
мовий батальйон 10-ї ОГШ бригади ЗСУ), 
відбулися консультації з народними де-
путатами України, які пообіцяли подбати, 
аби подання по Ценжеву у Верховній Раді 
не «поклали під сукно». А рішення облра-
ди найближчими днями буде оприлюдне-
не, разом з належним поданням і паке-
том документів буде направлене до ВРУ.

Володимир ЗАНИК

Про тих, хто був там
Указом Президента України 14 груд-

ня в Україні визнано Днем ліквідатора.
Бог рятує душі, а чорнобильці-ря-

тувальники врятували землю й життя, 
дароване Господом.

Про цих людей повинні турбуватися 
щодня, адже вони захистили український 
народ, але й народ світу від наслідків на-
ймасштабнішої техногенної катастрофи 
на ЧАЕС 26 квітня 1986 року.

Тож з нагоди цього дня — Дня лік-
відатора, Тисменицька районна органі-
зація інвалідів «Союз Чорнобиль Укра-

їни» щиро й сердечно вітає своїх колег 
ліквідаторів та евакуйованих із 10-кіло-
метрової зони. Бажаємо вам, шановні 
— міцного здоров’я, благополуччя, до-
статку і пошани від українського народу.

Районна влада, місцеві ради попри 
суспільні та фінансові труднощі з розу-
мінням ставляться до проблем чорно-
бильців-рятувальників, не залишаються 
осторонь уже котрий рік, підтримують 
потерпілих.

Слова подяки висловлюємо го-
лові РДА Івану Семанюку, голові ра-

йонної ради Тетяні Градюк та її за-
ступнику Ігору Федоришину, керівни-
ку апарату РДА Ярославу Татарину 
за підтримку, як матеріальну, так і 
моральну. Висловлюємо слова подя-
ки голові міста Тисмениці Степанові 
Свораку за турботу, увагу, матеріаль-
ну підтримку. Хочемо побажати, щоб 
у всіх нас жила християнська любов, 
прагнення робити надалі добро, тво-
рити милосердя.

Ольга НЕДОГИБЧЕНКО, голова 
Тисменицької районної організації 

інвалідів «Союз Чорнобиль України»

Воїни АТО та депутати РНС обурені 
маніпуляцією фракції БПП в обласній раді

Президентська фракція маніпулює учасниками АТО. В цьому переконані депутати 
Івано-Франківської обласної ради від фракції «Воля», партії «Рух нових сил». Адже 
своє звернення до Президента, Верховної Ради та Генпрокуратури щодо створення 
Антикорупційного суду члени фракції БПП на черговій сесії облради видали як звер-
нення воїнів АТО. Ба більше: міську асоціацію учасників АТО назвали обласною.

На сесії обласної ради, яка відбува-
лась у п’ятницю, восьмого грудня, фракцією 
БПП був представлений проект звернення, 
в якому поряд з вимогою створення анти-
корупційних судів, засудили дії людей, які 
сьогодні законно реалізовують своє кон-
ституційне право збиратися мирно та ви-
словлювати свою громадську позицію.

Депутати не могли не підтримати це 
звернення лише через те, що його ініцію-
вали воїни АТО, а саме Івано-Франківська 
міська асоціація учасників АТО. Однак, як 
виявилося, не всі атовці підтримують та-
ке звернення.

«Остап Дзеса, член партії БПП, надав 
слово Василю Андріїву, який своєю чергою 
засудив хлопців, що перебувають під Вер-
ховною Радою. Це якось для нас, як для 
учасників АТО, є неприпустимо. Ми хочемо 

жити в правовій державі й припинити ці 
свавілля. В подальшому, коли Остап Дзеса 
робив це звернення, то я його поправив, бо 
він зачитував як від обласної спілки, яка 
до цього звернення не має ніякого відно-
шення. Обласна спілка не збиралася і не 
обговорювала це питання. Це звернення 
тільки міської спілки», — говорить голова 
спілки ветеранів АТО Калущини Олександр 
Соколовський.

Депутати від «Волі» заявляють, що 
підтримують і поважають учасників АТО. 
Втім, дуже не хочуть, аби їх використову-
вали в своїх цілях політики, в тому чис-
лі представники президентської фракції.

Тим часом, депутати від фракції «Во-
ля» на цій же сесії ініціювали звернення до 
вищого керівництва держави щодо необ-
хідності прийняття закону про антикоруп-

ційні суди та закону, який би регулював 
повноваження Президента та процедуру 
його імпічменту.

«Щороку ми стаємо свідками прийнят-
тя Президентом неконституційних указів, що 
штучно розширюють його повноваження. 
Обіцянка, дана усіма президентами Украї-
ни щодо прийняття закону про імпічмент, 
залишається невиконаним передвиборчим 
гаслом. З метою подолання корупції та до-
тримання Конституції України просимо вжи-
ти заходів щодо якнайшвидшого розгляду та 
прийняття закону про антикорупційні суди та 
закону, що визначатиме порядок здійснення 
повноважень президента та їх дострокового 
припинення», — говорить депутат облради 
Ольга Федишина.

Втім, таке звернення підтримали всі 
фракції, окрім БПП. Аби ухвалити звернен-
ня, не вистачило голосів. 36 депутатів Іва-
но-Франківської облради проголосували 
«за», 19 — «проти».

Соломія ХРЕПТИК

Гриценко про Порошенка, 
Луценка та інших 

Постійні скандали між силовиками принижують країну, підривають довіру 
громадян до системи правосуддя, — вважає лідер політичної партії «Грома-
дянська позиція» Анатолій Гриценко. «Я не маю жодного сумніву, що брутальна 
інформаційна кампанія останніх тижнів проти нових антикорупційних орга-
нів, передовсім Національного антикорупційного бюро України, організована 
на вулиці Банковій. Якби президент Порошенко хотів це зупинити, він би так 
зробив, та вочевидь – не хоче.

Навіть наші партнери втрачають тер-
піння, говорять прямим текстом, без ди-
пломатії: не чіпайте, дайте працювати 
НАБУ, створіть антикорупційний суд, як 
передбачено законом, щоб це не була лю-
бительська риболовля – спіймали, сфото-
графували, відпустили, – а з доведенням 
до суду та реальними покараннями»...

Як і більшість аналітиків та опонентів 
чинної влади, Гриценко стверджує, що тиж-
день тому Україна могла, ще не набувшись, 
позбутися безвізового режиму з Європою. 
Власне, сьомого грудня була спроба негай-
но проштовхнути законопроект, підписаний 
головами коаліційних фракцій БПП і «На-
родного фронту», за яким без будь-якого 
аудиту, аналізу, висновків експертів мож-
на було зняти з посад керівників антико-
рупційних органів, НАБУ, Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури (САП), інших 
незручних посадовців. «Прикро визнава-
ти, – зауважує Гриценко, – але зовнішній 
фактор у цій ситуації спрацював. Коаліці-
янти, за якими стоять президент і Яценюк, 
не нас, громадян, злякалися, а злякали-
ся Америки та Європи. Законопроект не 
включили до порядку денного, але атака 
продовжуватиметься…» 

Разом з тим, наголошує політик, на 
фоні скандалу між силовиками, у яко-
му надто вже непривабливо виглядає 
Генпрокурор України Юрій Луценко, на 
другий план відходять справді важли-
ві питання. Без особливого загострення 
уваги громадськості парламент прийняв 
Закон про держбюджет на 2018 рік. На 
другий план відійшла низка резонансних 
кримінальних проваджень. Забули про 
офшорні скандали, про справи Насірова, 
Пашинського, Розенблата та інших висо-
копосадовців-корупціонерів, «замнули» 

недолугість у розслідуванні вбивства пол-
ковника Максима Шаповала, журналіста 
Шеремета. Натомість влада йде в інфор-
маційний наступ, намагаючись нав’язати 
людям обговорення тих тем, які зовні ви-
глядають резонансно, але відволікають 
від головного.

«У цьому ж ряду, – вважає А. Гри-
ценко, – й епопея з тиском на Михайла 
Саакашвілі. Поки він був у команді пре-
зидента, його ніхто не чіпав; як тільки 
почав говорити «проти шерсті» – пішла 
команда «фас!». Не думаю, що його по-
садять за кримінальний злочин. Навіть 
якщо записи розмов Саакашвілі з біз-
несменом-втікачем Курченком правдиві, 
так як воно зроблено, з оприлюдненням 
генпрокуром ще до будь-якого розсліду-
вання, вони, ці записи, втрачають свою 
цінність як речовий доказ».

У підсумку з цього скандалу напро-
шується висновок, що в Україні й Гене-
рального прокурора немає, а натомість 
є балакуча людина, яка, перебуваючи на 
такій високій посаді, вчиняє державний 
злочин: «Як можна було розкрити, здати 

агентів, які працюють під прикриттям, 
людей, які йдуть на співпрацю зі слід-
ством?! Генпрокурор, навіть якщо він не 
має вищої юридичної освіти, повинен 
знати, що такі люди, які співпрацюють 
зі слідством, належать до категорії «осо-
бливий свідок», яку захищає держава 
будь-де в цивілізованому світі. На міс-
ці президента, я б негайно вніс подання 
про відкликання громадянина Луценка з 
посади генпрокурора, але ж ми знаємо, 
що цього не буде, тому що президент з 
ним у близьких стосунках, тому що той 
прикриває…»

Аналізуючи новоприйнятий бюджет, 
Гриценко стверджує, що в такому вигля-
ді його не можна було приймати. «Назву 
одну з причин: державний борг України 
зараз уже перевищує два трильйони гри-
вень. Це більше двох річних бюджетів ці-
лої країни, а якщо поділити на формаль-
ну чисельність населення, яку дає Держ-
комстат, то на кожну родину з чотирьох 
осіб припадає понад 200 тисяч гривень 
боргу. Але чинна влада і далі залазить в 
борги, які, сподівається, не вона віддава-
тиме, та опускає, а не зміцнює гривню. 
Хто буде віддавати ці борги? Друга при-
чина: формально збільшуються видат-
ки по всіх сферах, але там, де йдеться 
про фінансування центрального апарату, 
силових структур і так далі, збільшення 
на десятки відсотків, а на медицину й 
освіту – відсотки. А третє – замість де-
централізації фінансових ресурсів гроші 
по максимуму забирають від місцевих 
бюджетів, а натомість нав’язують утри-
мання й оплату того, що раніше місцеві 
бюджети не фінансували».

Лідер «Громадянської опозиції» по-
вторив поширену останнім часом думку: 
ця влада вийшла на той же рівень, що й 
Янукович з оточенням, єдина різниця – 
її представники володіють англійською. 
Про це пишуть авторитетні закордонні 
видання. Проте, президентська виборча 
кампанія Петра Порошенка уже розпоча-
та, і йому залежить на тому, аби якомога 
довше бути при владі, що є засобом зба-
гачення. І ця кампанія зараз спрямована 
на нищення потенційних конкурентів, лю-
ди мають це розуміти, каже А. Гриценко.

Записав Володимир ЗАНИК

«Прецедент історичної 
фальсифікації»

Уже більше року триває конфліктна ситуація, пов’язана зі спробами відбудувати 
в Крилосі історичний Успенський собор ХІІ століття. Ініціатива належить групі по-
літиків і посадовців, які виношують проект відновлення слави княжого Галича. 
Категорично проти нового будівництва на 900-літніх рештках собору науковці. Не-
давно учасники VIII Міжнародної наукової конференції Colloquia Russica «Релігії та 
вірування Русі X-XVI ст.», що відбулася місяць тому у Львові, направили чергове 
звернення до Президента України та голови Верховної Ради. З тексту звернення:

«Ми… з тривогою сприйняли повідо-
млення про те, що на нараді, яку провели 
28 жовтня 2017 р. у с. Крилосі, група народ-
них депутатів України та голів Івано-Фран-
ківської, Львівської та Тернопільської об-
ласних адміністрацій, було прийнято резо-
люцію «щодо оголошення всеукраїнського 
конкурсу на розробку проектних пропозицій 
відновлення Галицького Успенського со-
бору з музеєфікацією існуючих фундамен-
тів XII ст.». Результатом цієї наради стало 
оприлюднення на сайті Івано-Франківської 
обласної адміністрації оголошення про Все-
український відкритий архітектурний кон-
курс на кращу проектну пропозицію «Му-
зеєфікація з наступним пристосуванням, 
реабілітацією фундаментів собору Успін-
ня Пресвятої Богородиці — пам’ятки куль-
турної спадщини національного значення 
Івано-Франківської області (охоронний № 
090021/1-Н) із можливістю відновлення ду-
ховного храму». Однією з вимог цього «кон-
курсу» поставлено «Розробити концепцію 
щодо можливості відновлення собору».

Ця ініціатива була вже офіційно опри-
люднена на нараді 7.05.2017 р., зініційова-
ній головою Івано-Франківської облдер-
жадміністрації про «відбудову в с. Крилос 
Галицького району Івано-Франківської об-
ласті літописного собору Успіння Пресвятої 
Богородиці (ХІІ ст.)». Для виконання цього 
завдання було створено «Благодійну органі-
зацію «Міжнародний благодійний фонд від-
новлення Галицького Успенського Собору»…

…Спроба реалізації аналогічної ініціати-
ви місцевої виконавчої і законодавчої влади 
Івано-Франківщини відбулась у 1999 р., внаслі-
док чого підмурки Успенського собору… вже 
були частково зруйновані і залиті бетоном.

…Згідно з проектом, який виконала у 
2001 році кафедра реставрації Національ-
ного університету «Львівська політехніка», 
передбачено повну консервацію і музеєфі-
кацію розкритих автентичних субстанцій. 
Роботи з консервації пам’ятки розпочались 
у 2004 р. і були припинені у 2009 р. через 
відсутність державного фінансування.

…Протягом десятиліття на консерва-
цію, реставрацію та порятунок цих пам’яток 
не виділялися кошти ні з бюджету Івано-
Франківської області, ні з державного бю-
джету... Тому дивною є така несподівана 
«увага» до поставленої ініціативи «відбу-
дови Успенського собору» і її підтримка як 
депутатів Верховної ради України, Міністер-
ства культури України, так і місцевих де-
путатів та чиновників Івано-Франківської 
області. Тим більш дивним є ігнорування 
вищевказаними чиновниками фахової дум-
ки науковців та, особливо, — дослідників 
Успенського собору княжого Галича.

Учасники конференції прийшли до ви-
сновку, що будь-які адміністративні спроби 
«відбудовувати» Успенський собор княжого 
Галича, якими б гаслами і термінами це не 
прикривалось, категорично неприпустимі.

Оскільки автентичний вигляд Успен-
ського собору дотепер є невідомим, будь 
які архітектурні фантазії «у формах архі-
тектури ХІІ ст.» створять прецедент істо-
ричної фальсифікації, що різко понизить 
авторитет України у сфері дотримання 
Міжнародних зобов’язань з охорони і збе-
реження культурної спадщини. 

Учасники конференції закликають 
вас припинити будь-які (приховані і не-
приховані) спроби незаконної відбудови 
Успенського собору ХІІ ст. в Крилосі, що 
забере у наступних поколінь можливість 
інваріантності наукових візій втраченої 
пам’ятки та може призвести до знищен-
ня автентичної субстанції дощенту і без-
поворотно.

Натомість закликаємо Вас та Бла-
годійну організацію «Міжнародний бла-
годійний фонд відновлення Галицького 
Успенського собору» терміново віднайти 
кошти на завершення проекту Консервації 
та музеєфікації фундаментів Успенського 
собору, порятунок церкви Св. Пантелеймо-
на, Успенської церкви та інших середньо-
вічних пам’яток давнього Галича.

25 підписів науковців з восьми країн
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«Ангели світла» — поруч нас
Якщо для світової спільноти волонтерський рух давно вже звична річ, то 
українцям слово «волонтер» стало близьким під час  Революції Гідності. З 
початком військових дій на Сході вони стали «справжніми атлантами, на яких 
тримається українська армія». Відтак не випадково ці люди заслужили визна-
чення «ангели світла». П’ятого грудня, у день, який Генеральна асамблея ООН 
запропонувала урядам щорічно відзначати як Міжнародний день волонтерів, 
колектив Тисменицької районної бібліотеки запросив на відверту розмову на-
ших краян, які роблять надзвичайне для бійців, поранених, сиріт, біженців, 
онкохворих, немічних, одиноких, перестарілих, з ранку до вечора шукаючи 
можливості для допомоги. Збирають гроші на ліки, надають притулок тим, 
хто залишив рідні домівки, годують, напувають, зігрівають… 

Зустріч за круглим столом «Волон-
тер: людина честі», ведучою якого була 
методист відділу культури райдержадмі-
ністрації Любов Глодов’юк, розпочали із 
благословення отця Володимира Грини-
шина, який Божою волею прилучився до 
волонтерського руху. Священнослужи-
тель, що двічі побував у зоні проведення 
антитерористичної операції, ставав геро-
єм наших публікацій, зараз є капеланом 
у навчальному центрі «Старий Лисець» 
військової частини 3072 Національної 
Гвардії України. Йому довелося нести 
Боже слово у складних умовах, однак 
отець Володимир переконує, що молит-
ва та віра там конче потрібні. 

Мистецької нотки заходу додали 
пісенні виступи учасників вокального 
ансамблю «Нонаккорд» та Божени Ан-
тошків. Ретроспективою волонтерського 
руху на Тисмениччині став інформацій-
ний ролик «Добро починається з тебе», 
підготовлений тисменицькими телеві-
зійниками, архівні світлини та газетні 
публікації про благодійні акції, прове-
дені протягом останніх років на тере-
нах Тисмениччини.

Ведуча відзначила про те, що прак-
тично кожен із нас хоча би раз у житті 
по своїй волі брав на себе виконання 
трудових обов’язків, не вимагаючи гро-
шової компенсації. Проте поруч з нами 
живуть люди, для яких жертовність та 
благочинність стала сенсом життя. До-

помагають, не вимагаючи жодної подя-
ки та прагнуть залишатися невідомими 
доброчинцями. 

Сценарієм по-сімейному теплої зу-
стрічі охоплено розповіді декількох на-
ших краян, які простягають людям руку 
допомоги в ім’я добра та милосердя, 
однак ми переконані, що поруч з нами 
ще чимало «ангелів світла», які роблять 
багато добрих справ, позаяк християни 
завжди опікувалися старими та неміч-
ними, вдовами та сиротами. Сильний 
допомагає слабшому…  

Це настоятель церкви Святого Ми-
колая м. Тисмениця отець Володимир 
Гринишин, ревнителька Апостольства 
Молитви Мирослава Дячун, голова РО 
Української спілки ветеранів Афганістану 
Дмитро Сатур, голова Спілки учасників 
АТО у Тисменицькому районі Іван Стефа-
нів, лікар Лисецької ЦРЛ, волонтер Пер-
шого добровольчого мобільного шпита-
лю ім. Миколи Пирогова Галина Черниш, 
голова РО Товариства Червоного Хреста 
України Марія Федик, волонтер облас-
ної лікарні відділення для онкохворих 
дітей Олександра Філоненко, голова міс-
цевого осередку Мальтійської служби 
Наталія Петрунів, вчитель Тисменицької 
школи, керівник ДІЛ «Сузір’я», волонтер 
будинку-інтернату у с. Мединя Галицько-
го району Богдан Нагорняк, учні Тисме-
ницької спеціалізованої школи І-ІІІ ступе-
нів з поглибленим вивченням окремих 

предметів. Маючи за плечима роки во-
лонтерської діяльності, кожен відверто 
зізнавався, якою очікуваною для адре-
сатів є допомога та навіть добре слово. 

Враженнями від поїздок в зону АТО 
ділилися Д. Сатур, І. Стефанів та отець 
Володимир. Жодного страху, тільки ба-
жання допомогти пацієнтам — таким 
стало гасло лікаря-волонтера Галини 
Черниш, що працювала у медзакладі за 
два десятки кілометрів від Донецька. 

Багато благочинних акцій для як-
найширшої аудиторії на рахунку моло-
дих мальтійців міста Тисмениці, яких 
активізувала безстрашний та невтом-
ний керівник місцевого осередку На-
таля Петрунів, яка 114 днів працювала 

на мальтійській кухні під час Револю-
ції Гідності. 

Щирою ревною молитвою допома-
гає тисменичанка Мирослава Дячун. Не-
оціненним є внесок у загальну справу 
милосердя районних червонохрестівців 
під орудою Марії Федик. Треба просто 
раз побачити, як гуртується учнівська 

молодь довкола переповненого енергії 
та вічно сяючого Богдана Нагорняка. 

Історія кожного вражає безмежжям 
милосердя та відкритості: когось штов-
хнуло на цей шлях бажання допомогти 
потребуючому, когось – ситуація у краї-
ні та збройне протистояння на Донбасі, 
особисті життєві обставини чи історія 
ближнього, який потрапив у біду. Втім, 
ступивши на цю стежину, звертати з неї 
вони не мають наміру, швидше – навпа-
ки залучають інших, навчають, допома-
гають, об’єднують, «запалюють» іскор-
кою добра та підтримки. І найбільшою 
радістю для «ангелів світла» є ширше 
коло послідовувачів добрих справ. Саме 
такими є представники підростаючого 
покоління. Добре пам’ятаємо, як кожен 
навчальний заклад району допомагав та 
й зараз не втомлюється підтримувати 
українську армію. А якими очікуваними 
для учнівства є доброчинні акції для 
дітей-сиріт районної організації Това-
риства Червоного Хреста. Практичним 

досвідом волонтерства поділилися при-
сутні на зустрічі старшокласники Тисме-
ницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., 
які протягом минулого тижня провели у 
навчальному закладі благочинний яр-
марок для дітей-сиріт. 

Представники районної влади Тис-
мениччини – керівник апарату РДА Ярос-
лав Татарин та заступник голови район-
ної ради Ігор Федоришин висловили своє 
захоплення цими доброчинцями. За ак-
тивну громадянську позицію та вірність 
обраній справі подяки активістам вручи-
ли член волонтерського сектору при раді 
оборони області Всеволод Юрків та місь-
кий голова Тисмениці Степан Сворак. 

Директор Тисменицької районної 
бібліотеки Ірина Мельник склала щиру 
подяку усім учасникам зустрічі за ат-
мосферу щирості та відвертості, за об-
ране життєве кредо допомагати іншим, 

об’єднуватися довкола справи твори-
ти добро. 

Наразі в Україні діють десятки волонтер-
ських організацій із різними функціями; їхні 
заслуги не можна порівнювати, і тим більше 
складати якісь рейтинги, бо зусилля кожної 
людини, яка добровільно взялася виручати 
ближнього, часом ризикуючи заради цього 
життям, є однаково безцінними…

Відтак завершити нашу розповідь 
про волонтерів хочеться авторськими 
рядками Богдана Нагорняка: «Як важко 
в цьому світі просто жити і сподіватись 
щиро на добро. Коли лише не вміємо 
любити, і не долаєм хижу лють і зло… Це 
істина свята — живеш сьогодні, а завтра 
тобі скажуть: «Все, прийшов»… Ти тут бу-
вав, заходив трохи в гості, тепер додо-
му шлях тебе знайшов. Спішімо, браття, 
лиш добро творити, бо треба дати за всі 
справи звіт. Потрібно просто полюбити, 
тоді покращає довкола світ…» 

Оксана САКОВСЬКА 

Любов Глодов’юк

Богдан Нагорняк, о. Володимир Школярі-волонтери з наставницею Ольгою Карп’юк

Наталія Петрунів, Олександра Філоненко, Дмитро Сатур Галина Черниш, Іван Стефанів

«Тепло долонь, сердець — 
захисникам України»

Війна – це жах, руйнація, смерть... Офі-
ційно її немає, та вона — поруч щодня, 
але є ті, для яких Батьківщина біль-
ша за життя – герої, які не вмирають. 
З березня 2014 року наша країна зна-
ходиться в стані неоголошеної війни. 
Сьогодні на Сході України йдуть вій-
ськові дії, точаться криваві бої, там 
вирішується доля і майбутнє України. 

Щоб підтримати милуванчан — учасни-
ків АТО, восьмого грудня у сільському клубі 
села Милування відбувся концерт-реквієм 
«Тепло долонь, сердець захисникам Украї-
ни», організаторами якого стали завідувач 
клубу Галина Зінько та завідувач сільської 
бібліотеки Галина Бубна. 

Героїв — воїнів-земляків, яких запросили на 
зустріч, прийшли привітати молодіжні та учнівські 
колективи села, щоб сказати їм найщиріші слова 
вдячності за їх відвагу, мужність та героїзм. Ведучі 
концерту Станіслав Чабан та Христина Гордіца на-
голосили, що країна може вижити і повинна вижити, 
насамперед, завдяки її простим хлопцям і дівчатам, 
які вважають, що найбільший обов’язок кожного 
українця – захищати свою Вітчизну. Багато синів 
нашого села пішли виконувати свій обов’язок пе-

ред Батьківщиною. Вони з гідністю несли і несуть 
бойову службу в лавах Збройних Сил України. Саме 
для них лунали пісні у виконанні Уляни та Тетяни 
Конарських, Тетяни Кланіци, Анастасії Грималюк та 
Марії Кузенко, пісні, які дарували гостям натхнення, 
віру у майбутнє, які викликали скупу сльозу спо-
мину, ятрили зболену душу. З рук в руки під гімн 
болю «Пливе кача» передавалася свічка-пам’яті, 
яку запалили учні 4 класу Камілла Парипа та Та-
рас Кланіца. Запалена свічка, як болючий щем про 

наших героїв, які навічно стали журавлями, як ма-
мина сльоза, як недолюблене кохання юнаків, як 
гірка пам’ять війни, як поминальний дзвін плила 
по залі, обпікаючи душі присутніх. 

Найщиріші слова вдячності за відвагу, мужність 
та героїзм захисникам-односельчанам висловив ди-
ректор Милуванського навчально-виховного комп-
лексу Василь Зарицький, наголосивши, що вони є 
гідним прикладом для підростаючого покоління. 

З материнським благословенням звернулася 
до захисників-милуванчан сільський голова Ма-
рія Татарин. У її словах тяжіла тривога і гордість 
за односельців, які гідні називатися патріотами 

своєї держави. Зустріч добігала кінця і наостанок 
захисникам було вручено фігурки ангелів, як сим-
вол віри, захищеності. Хочеться, щоб ця пам’ятна 
зустріч доторкнулася сердець, а почуте влилося 
в душі присутніх, щоб ми не були байдужими та 
черствими, щоб будували храм людської душі з 
любові, шани, доброти. 

Будьмо патріотами своєї Батьківщини, будьмо 
гідними називатися українцями!

Олександра ЛОБУР, заступник 
директора з навчально-виховної 

роботи Милуванського НВК
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А в серці тільки ти, 

єдиний мій, коханий краю!
Таким був лейтмотив презентації книги «Тисмениччина. Суспільно-політич-
не та національно-культурне життя українців краю (кінець ХІХ - початок ХХ 
ст.)» авторства заступника голови Тисменицької районної ради Ігоря Федо-
ришина, яка пройшла восьмого  грудня в читальному залі Тисменицької ра-
йонної бібліотеки. 

Презентована монографія є першим 
виданням цьогорічного випускника При-
карпатського національного універси-
тету імені Василя Стефаника, магістра 
історії та здобувача наукового ступеня 
доктора філософії. Книга є частиною 
проведеної науково-дослідницької ро-
боти автора, що відображає минуле Тис-
мениччини за дуже короткий, однак до-
волі насичений період нашої історії. Як 

відзначила ведуча презентації, водно-
час літературний редактор книги Ольга 
Карп’юк, з нагоди виходу першої книги 
у тисменицькій книгозбірні зібралися 
люди, що мають у душі три високі ідеї: 
правди, яка керує думками, краси, яка 
є джерелом почуттів і творчості та до-
бра, яке є основою бажань і волі — пред-
ставники районної влади, активісти гро-
мадських організацій та бібліотекарі. 

Завітав на пре-
зентацію кандидат 
історичних наук, до-
цент кафедри істо-
рії України ПНУ ім. 
В. Стефаника, член 
Івано-Франківської 
обласної організації 
Національної спіл-
ки  краєзнавців 
України, відомий 
дослідник історії 
Покуття Андрій Ко-
ролько, який є ре-
цензентом презен-
тованої монографії.

Ще перед пре-
зентацією на спе-
ціальній викладці 

запрошені могли переглянути інші ро-
боти краєзнавця та поціновувача істо-
рії — історичний календар та набір із 
12 листівок «Дерев’яні храми Тисме-
ниччини» роботи Сергія Петрича, кож-
на з яких містить графічне зображен-
ня церкви та коротку інформацію про 
неї. Вже згодом засобами мультимедії  
демонструвалися фрагменти фільму 
«Нескорені повстанці», знятого тисме-
ницьким телебаченням на основі подій 
повстанського руху в с. Братківці, що є 
авторською ідеєю Ігоря Федоришина. 

Знайомство із монографією відбу-
лося в доволі оригінальній формі, коли 
розповіді автора супроводжувалися де-
монстрацією слайд-шоу ключових роз-
ділів монографії.  

Розповідаючи про нове видання 
варто відзначити, що дослідник про-
аналізував суспільно-політичне життя 
наших краян з 1890-х до 1914 рр. Зда-
валося короткий період, однак цінний 

він тим, що насичений був важливими 
віхами. Автор охарактеризував культур-
но-просвітницьке пробудження краю, що 
відбулося на зламі століть. Окремий роз-
діл книги присвятив перебігу трагічних 
подій на наших теренах у роки Першої 
світової війни (1914-1917 рр.). Проана-
лізував становлення і функціонування 
органів української влади доби ЗУНР 
(осінь 1918 р. – літо 1919 р.). Заразом у 
останньому розділі розповів про станов-
лення та діяльність українських органів 
влади та розкрив діяльність найвідомі-
шого державного діяча  — уродженця 
Тисмениці Костя Левицького. 

Видання доволі інформативне й ілю-
строване старими фотографіями, оголо-
шеннями та афішами. Розрахована на 
науковців, учителів, краєзнавців, книга 
дозволить збагатити знання рідної іс-
торії студентам, учням, загалом широ-

кому колу тих, хто цікавиться історією 
рідного краю.   

З першим науковим доробком віта-
ли автора присутні гості. Наснаги та роз-
витку творчого потенціалу підлеглому 
побажала голова районної ради Тетяна 
Градюк. Щиро подякувала Ігорю Ярос-
лавовичу за подаровані для бібліотеки 
книги директор Тисменицької ЦБС Іри-
на Мельник. Окрім всього, презентація 
книги, яку могли придбати всі бажаючі, 
була своєрідною благодійною акцією. 
А вилучені за неї кошти — 1560 грн ав-
тор передав голові районної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану 
Дмитру Сатуру та голові районної орга-
нізації учасників АТО Івану Стефаніву на 
потреби бійців зони АТО – побратимів 
з Тисменицького району.

Оксана САКОВСЬКА 

Переселенці з Польщі в умовах 
тоталітарного упокорення

(до 70-х роковин акції «Вісла»)
Трагічними сторінками переповнена історія України новітньої доби. Однією з 
них є депортація етнічних українців Закерзоння з рідних батьківських теренів 
з метою звільнення території. У цей рік виповнюється 70 років з часу завер-
шального етапу виселення українців, який відомий в історії під назвою акція 
«Вісла». Днями у Прикарпатському національному університеті імені Василя 
Стефаника відбулася регіональна наукова конференція, присвячена цим подіям.

Донині ця злочинна депортація не 
визнана жодним законом ні України, ні 
Польщі, ні міжнародними організаціями. 
На жаль, в Україні доcі не проведено офі-
ційної юридичної експертизи цієї трагедії, 
її комплексного розгляду уникає і пар-
ламент. Натомість депортації поляків з 
Галичини й Волині прокуратура Польщі 
визнала злочином проти людства, а суд 
Польщі підтримав рішення польського 
Інституту національної пам’яті у відмові 
відкривати слідство щодо визнання акції 
,,Вісла” 1947 р. злочином проти людства.

Сьогодні усі громадські організації, які 
об’єднують депортованих, перебувають в 
очікуванні визнання дій тогочасної кому-
ністичної влади Польщі депортаціями за 
етнічною ознакою і, відповідно, надання 
їхнім жертвам статусу депортованих. Адже 
депортація корінного етносу є найважчою 
формою політичних репресій, яка за сво-
єю суттю і характером здійснення може 
прирівнюватися до етноциду. 

Треба констатувати, що проблем-
ні сторінки цієї теми не знаходять єди-
ного судження не тільки в політичних, 
громадських, а й у наукових колах обох 
країн. У деяких дослідженнях у Польщі, 
автори яких користуються неабияким 
авторитетом в Україні, ідентифікують 
виселених українців абсолютно невід-
повідними, на наш погляд, поняттями 
«біженці», «емігранти».

На жаль, все очевиднішим в умовах 
сьогодення є політизація дослідження ми-
нувшини українсько-польських відносин.

Ці трагічні роковини змушують нас 
розглянути загалом особливості висе-
лення українців та їх адаптацію на тере-
нах громад теперішньої Тисмениччини 
впродовж 1945-1946 рр. При цьому вар-

то зазначити: каральна операція «Вісла» 
(1947 р., переселення українців на захід 
і північ Польщі, які після ІІ світової війни 
від Німеччини приєднали до Польщі – 
для приборкання спротиву ОУН-УПА) 
була завершальним етапом розпочатої 
в 1944 році насильницької депортації 
українців (у тому числі лемків) з їх од-
вічних земель. Депортація на територію 
України (радянська та польська пропа-
ганда називали її «добровільною еваку-
ацією») тривала з середини жовтня 1944 
р. до середини червня 1946 р.

Події другої половини 1940-х років 
яскраво засвідчили насильницький ха-
рактер не просто переселення, а виселен-
ня етнічних українців з їх рідних домівок.

Наш край став одним із регіонів, ку-
ди влада чисельно направляла українців 
із Закерзоння. Місцями їх найбільшого 
скупчення на Тисмениччині були Тарно-
виця Пільна (тепер Терновиця), Ляцьке-
Шляхетське (тепер Липівка), Єзупіль та ін. 

 Відзначимо, що переселення з 
території Польщі у наш край відбули-
ся спочатку у 1940 р. Нам відомо, що 
кілька десятків сімей тоді прибуло у 
село Ляцьке-Шляхетське на терито-
рію німецької колонії Сіттауерівка, яку 
покинули німці. В архівних фондах ми 
виявили заяву переселенців з Польщі, 
які проживали у Липівці Тисменицько-
го району, від 20 січня 1948 р., де вони 
пишуть що переселені з Польщі у 1940 
р., однак ,,не користуються як пересе-
ленці по звільненню обов’язкових сіль-
ськогосподарських поставок продуктів 
державі, грошових податків і страхових 
платежів, яке дане урядом УРСР” (тут 
і далі збережено правопис цитованих 
документів). Вони просять звільнити 

їх від податків і поборів. Серед підпи-
саних знаходимо родини переселенців: 
Париловичів, Єдинака, Прислопського, 
Щавінського, Макара, Кулика, Галика, 
Вірховського, Зубаля (всього 19 осіб). 
Колишня німецька колонія, де оселили 
переселенців, одразу отримала неофі-
ційну назву Лемки, яка серед місцевих 
мешканців зберігається і до сьогодні.

В окремі села теперішнього Тисме-
ницького району українські виселенці 
прибували чисельно. Зокрема, станом на 
18 травня 1945 р. у с. Тарновиця Пільна 
прибуло 66 осіб. Наприкінці травня 1946 
р. у Тарновиці (тодішнього Отинійського 
району) було 292 переселенці, які при-
були з лемківських сіл Розтока Велика,  
Мохначка повіту Новий Санч та інших . 

Станом на 20 жовтня 1945 р. в Тис-
меницький район прибуло в Тисменицю 
14 сімей, Підгірне 10 сімей (це Ляцьке 
Шляхецьке) і Марківці 6 сімей. У Тисме-
ницький район прибули переселенці з 
с. Поворозник Новосанчівського повіту, 
(сім’ї Коцур, Прислопських, Криштофик), 
с. Перегримки, а також з Ярославсько-
го повіту (родини Клюк, Слюсар, Бура, 
Наконечний, Данилко).

Водночас тут масово почали осе-
лятись переселенці-втікачі зі східних та 
центральних областей України, де умови 
поселення були значно гірші, а бажання 
повернутися додому у рідне етносередо-
вище змушувало переселятись ближче 
до західного кордону. 

Місцева влада часто не бажала про-
писувати переселенців-втікачів на постій-
не проживання, пропонуючи повернутися 
у попередні райони їх поселення. Так, у за-
яві начальнику відділу розселення у Ста-
ніславській області Радченку від 1 серпня 
1948 р. від Єдинака Філіпа Прокоповича, 
який проживав у с. Липівка, читаємо: «Я 
переселенець з Польщі в 1945 р. виїхав в 
Полтавську область Зіньківського району 
с. Будище і жив там до 1946 р. до весни. 
Допоможіть мені нещасливому вибратись 

з того місця де мене так кривдять. Я вже 
більше двох років пишу і ніхто мені не ска-
же доброго слова… Я бував і в Польщі, за-
молоду служив по куркулях, а тут мене не 
розуміють».

З інформації про «Влаштування пере-
селенців українського населення з Польщі 
у Жовтневому районі станом на 27 липня 
1946 р.» довідуємось, що «Керівництво ра-
йону неспроможне було розмістити нор-
мально переселенців, а змушене їх уплот-
няти серед місцевого населення на підставі 
чого мають місце антагоністичні відносини 
місцевого населення до переселенців».

Проте власті намагались приховати 
будь які непорозуміння між місцевим на-
селенням і новоприбулими українськи-
ми переселенцями, свідомо перекруючи 
реальність: «По заявленню переселенців 
відношення до них зі сторони місцевого 
населення добре і ніяких непорозумінь 
не було. Настрій дуже хороший і вони 
дуже раді що переселились на Україні».

Переселенці з Польщі були під осо-
бливим контролем властей. В постано-
ві Станіславського обласного комітету 
КПбУ від 10 серпня 1946 р. під назвою 
,,Про розселення та господарське вла-
штування українського населення ева-
куйованого з території Польщі в Жовтне-
вий район» вказувалось: «Політико-ма-
сова та культурно-освітня робота серед 
переселенців проводиться недостатньо, 
агітаторів для проведення масово-по-
літичної роботи серед переселенців не 
виділено, газетами не забезпечуються».

Через незадовільні умови багато пе-
реселенців тікало з сіл. З Єзуполя виїха-

ло 48 родин до Тернопільської області в 
села Коропець, Устя Зелене, оскільки, 
згідно з документами, Єзупіль був пе-
ревантажений переселенцями. Так, 20 
липня 1946 р. прибуло 29 родин, які че-
кали на станції Єзупіль, блукали із села 
в село. Адміністрація станції зажадала 
від переселенців звільнити територію, і 
люди роз’їхались невідомо куди.

Жителі Єзуполя Миколи і Анастасія 
Станко, уродженці с. Криве Ліського по-
віту на Східній Лемківщині, у своїх спога-
дах згадували що ,,Виселяли нас на дві 
рафи в червні 1946 р. військові, але хто 
– ми не знаємо – чи самі поляки чи по-
ляки разом з рускими…. Черга другої ра-
фи настала буквально через два тижні... 
Солдати ходили по селі і говорили, що 
шукають бандерівців. Відкривали підва-
ли, шафи… Вони забирали собі добротні 
речі. Так один військовий зняв з плечей 
мами кожушину… На цей раз виселення 
відбувалося під дулами автоматів…Тата 
нашого забрали ще в 1944 р. після прихо-
ду в село радянської армії. Ніхто не знав, 
чому і куди… Про те, куди він потрапив, 
ми дізналися вже після приїзду в Украї-
ну – він прислав нам вістку з Сибіру. Але 
звідти він так і не повернувся»...

На жаль, сьогодні багато нащадків 
переселенців дуже мало знають про свої 
батьківські корені, або знають дуже пе-
рекручено, що тільки продовжує моти-
вувати до подальшого пізнання та до-
слідження цієї тематики. 

Ігор ЛЮБЧИК, член Національної 
спілки краєзнавців України

О. Карп’юк, О. Королько, І. Федоришин

Т. Градюк вітає автора монографії
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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:

СЕДЛЯКА Миколу Васильовича, 
18.12.1984 р. н., головного спеціаліста 
відділу ведення  Державного реєстру 
виборців апарату районної державної 
адміністрації;

БІДОЧКА Богдана Ярославовича, 
19.12.1960 р. н., сільського голову се-
ла Рошнів;

МИХАЙЛІВ Іванну Михайлівну, 
19.12.1981 р. н., начальника відділу до-
кументального забезпечення та контро-
лю виконавчого апарату районної ради;

ЛИТВИНЕНКО Тетяну Анатоліївну, 
20.12.1983 р. н., головного спеціаліста 
відділу бухгалтерського обліку апара-
ту районної державної адміністрації;

МАКСИМІВА Андрія Миколайови-
ча, 21.12.1982 р. н., сільського голову 
села Стриганці;

БОЯРСЬКУ Ірину Василівну, 
22.12.1984 р. н., депутата районної 
ради.

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

Офіційно
Шановні працівники суду!

15 грудня ви відзначаєте своє професійне свято, з яким ми щиро вітаємо пра-
цівників судової системи.

Почесна й нелегка місія служіння правосуддю вимагає від суддів та працівни-
ків судових органів високого рівня знань, досвіду, честі, відданості справі та напо-
легливості. Сподіваємося, що ви завжди залишатиметесь вірними складеній при-
сязі, гідно виконуватимете свої високі обов’язки в ім’я законності, справедливості, 
захисту прав і свобод людини, докладатимете максимум зусиль задля зміцнення 
демократичних засад судочинства, забезпечення неупереджених і справедливих 
судових рішень, які виносяться іменем держави. 

Хай нагородою вам за невтомну працю стане вдячність людей, яким ви повер-
нули віру в справедливість і верховенство права в нашій державі.

Бажаємо вам міцного здоров’я, родинного затишку, наснаги й професійних 
успіхів на благо України! 

Шановні адвокати!
Щиро вітаємо вас із професійним святом, що відзначається у нашій держа-

ві 19 грудня.
Діяльність адвокатури є важливим показником гуманності, демократії і про-

гресу в державі. Саме від професії адвоката залежать долі багатьох людей, полі-
тичних інститутів, а подекуди й держави. Адвокат завжди виконує складну, але бла-
городну місію, яка вимагає відповідного рівня освіченості та моральних якостей.

З нагоди свята бажаємо й надалі вірно служити інтересам наших мешканців, 
з честю примножувати славні традиції професії задля утвердження верховенства 
права, успіхів на ниві служіння правосуддю.

Голова районної державної адміністрації                      Голова районної ради
                                        Іван СЕМАНЮК                          Тетяна ГРАДЮК

Тисменицька районна державна адміністрація та 
Тисменицька районна рада висловлюють співчуття 
сільському голові с. Посіч Галині Романівні Витвицькій 
у зв’язку із непоправною втратою – смертю 

брата.
Розділяємо Ваш біль та сумуємо разом із Вами. 

Вічна пам’ять. 

Селищні та сільські голови висловлюють щире співчут-
тя сільському голові с. Посіч Галині Романівні Витвицькій 
у зв’язку із непоправною втратою – смертю 

брата.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої 

Вам людини. 

Тисменицька районна державна адміністрація та Тис-
меницька районна рада висловлюють співчуття головному 
спеціалісту відділу організаційної роботи, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю апарату район-
ної державної адміністрації Олегу Романовичу Кучару у 
зв’язку із важкою втратою – смертю 

дідуся.
Нехай наше співчуття полегшить гіркоту скорботи за 

рідною людиною.

Оголошення
15.01.2018 року в приміщенні Стриганецької сільської ради за адресою: с. Стриганці, вул. Шевченка, 18 відбудуться 

громадські слухання щодо розроблення детального плану території для будівництва сонячної електростанції в урочищі 
«Помірки» на площі 10 га.

Зауваження та пропозиції подавати до Стриганецької сільської ради. 

Тисменицька районна державна адміністрація та 
Тисменицька районна рада висловлюють співчуття ад-
міністратору Центру надання адміністративних послуг 
районної державної адміністрації Руслані Миколаївні 
Яцюк у зв’язку із важкою втратою – смертю 

матері.
У цей скорботний час розділяємо біль непоправ-

ного горя для Вас, усієї Вашої родини.

Втрачений реєстраційний номер ИЄ 7716 на причеп марки 2ТС-4, 1990 року 
випуску (власник ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця»), вважати недійсним.

Знай наших
У Марковецькому НВК в рамках учнівського проекту «Знай наших» 
відбувся інформаційно-комунікативний міст «Закон суворий, але 
це закон», на який була запрошена юрист, колишня учениця нашої 
школи — Христина  Коновейчук.

Христина Богданівна займається 
науковими дослідженнями в галузі кон-
ституційного та муніципального  права. 
За темою дослідження у вітчизняних та 
міжнародних фахових виданнях опублі-
кувала 21 наукову працю: монографію,  

наукове видання, 12 наукових 
статей, 7 тез доповідей у ма-
теріалах науково-практичних 
конференцій.

Юрист спільно з учите-
лем правознавства Валері-

єм Михайловичем Брезіцьким провели 
урок, де розказали дітям не тільки про 
їхні права, але й про обов’язки та від-
повідальність перед законом. 

Учні були дуже зацікавлені,  відпо-
відали на запитання, а також багато за-
питували.

Урок пройшов цікаво і, надіємось, 
що наші вихованці будуть завжди 
пам’ятати про те,  що закон обов’язковий 
для всіх.

С. ШМІГЕЛЬ, педагог-організатор  
Марковецького НВК 

Фото автора

Депутатський телетайп
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 30.11.2017 № 218-р, 
від 08.12.2017 № 228-р, “Про використання коштів з фонду на виконання де-
путатських повноважень” профінансовано видатки Фонду на виконання де-
путатських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:

Говзана Василя Миколайовича – в 
сумі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 
копійок на придбання масляної фарби 
для зовнішніх робіт УАПЦ  “Різдва Пре-
святої Діви Марії” с. Стебник.

Дем’янця Ярослава Дмитровича 
– в сумі 3 012 (три тисячі дванадять) 
гривень 00 копійок для надання матері-
альної допомоги жителям  с.Чукалівка.

Мельника Романа Дмитрови-
ча – в сумі 7 993 (сім тисяч дев’ятсот 

дев’яносто три) гривні 00 копійок для 
придбання підвіконня для УГКЦ “Возд-
виження Чесного Хреста” в с-щі Лисець.   

Стефінко Олександри Миколаїв-
ни – в сумі 2 600 (дві тисячі шістсот) 
гривень 00 копійок на покращення 
матеріально-технічної бази бібліоте-
ки с.Чукалівка.

Стахнюк Надії Василівни – в сумі 
2 773 (дві тисячі сімсот сімдесят три) 
гривень 00 копійок для надання мате-

ріальної допомоги на лікування жителю 
с. Ганнусівка.

Царука Василя Михайловича – 
в сумі 4 538 (чотири тисячі п’ятсот 
тридцять  вісім) гривень  00 копі-
йок для покращення матеріально-
технічної бази Підліської  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів.

Демківа Ігоря Васильовича – в сумі 
2 545 (дві тисячі п’ятсот сорок п’ять) гри-
вень 00 копійок на придбання труб для 
сільського стадіону с. Марківці.

Іваненка Миколи Івановича – в су-
мі 2 546 (дві тисячі п’ятсот сорок шість) 
гривень 00 копійок для надання мате-
ріальної допомоги на лікування жите-
лю  с. Майдан.

Тисменицька районна рада

Втрачене посвідчення учасника бойових дій  серія АА № 475987, видане 
штабом військової частини А 0796 25 жовтня 2016 р. на ім’я Підгірний Володи-
мир Васильович, вважати недійсним.

«МРІЯ» заохочує 
до кооперативного руху

Агрохолдинг «МРІЯ» спільно з Міністерством агарної політики та продо-
вольства України й Департаментом агропромислового комплексу Терно-
пільської ОДА сьогодні, 15 грудня, проводять семінар «Перспективи роз-
витку малого фермерства та кооперації». Мета заходу — стимулювання 
розвитку кооперативного руху та створення нових фермерських госпо-
дарств. Учасників семінару інформують про діючі програми підтримки 
СОКів та малого фермерства. Представляє їх заступник міністра аграрної 
політики та продовольства України Віктор Шеремета в рамках «Концепції 
розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації 
на 2018–2020 роки».

Агрохолдинг «МРІЯ» вирішив під-
тримати захід, адже кооперативний рух 
— це один із ключових проектів соціаль-
ної діяльності компанії, який має на ме-
ті збільшити самозайнятість у сільській 

місцевості та створити додаткові дже-
рела доходів для пайовиків Агрохолдин-
гу. Семінар детально знайомить із про-
грамою підтримки кооперативного руху 
від компанії. Також на семінарі йдеть-

ся про механізми реалізації державної 
програми в області кооперації та малого 
фермерства у нішевих напрямках: ягід-
ництво, овочівництво, бджільництво, 
а також тваринництво. Програмою за-
ходу передбачено обговорення питань 
взаємодії кооперативів із дорадчими 
службами, системи оподаткування та-
кої господарської діяльності та проце-
дури їх створення.

На семінарі зібралися учасники 
СОКів, діючих ОСГ, малих фермерських 
господарств та представники місце-
вого самоврядування.
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Вшанування українського 
композитора

Українська хорова музика минулого багата на яскраві творчі особистос-
ті: Микола Дилецький, Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, 
Артем Ведель, Микола Лисенко, Кирило Стеценко, Олександр Кошиць. 
Проте особливе місце у цьому музичному пантеоні посідає Микола Ле-
онтович, який у своїй творчості, органічно злитій з багатющою народ-
нопісенною культурою України, вигранив досконалі й неперевершені 
форми виявлення у музиці художньої суті національного духу.

Нещодавно музична громадськість 
відзначала 140-річчя від дня народжен-
ня видатного українського композитора 
М. Леонтовича. Долучилася до вшану-
вання видатної непересічної постаті в 
українській музичній культурі і Тисме-
ницька школа мистецтв ім. Йова Княги-
ницького, провівши шкільну конферен-
цію, метою якої було якнайяскравіше 
розкрити особистість Леонтовича-ком-
позитора, хорового диригента, громад-
ського діяча, педагога і просто Людини 
з великої букви.

Конференція мистецького спряму-
вання, тому виступи учнів-доповідачів 
перепліталися зі звучанням творів ком-
позитора як у живому виконанні, так і у 
відеоматеріалах. Висвітлювались такі 
напрямки, як дитинство, навчання, ро-
дина Леонтовичів, перші творчі кроки, 
педагогічна діяльність і новаторство в 
ній Леонтовича, дружба та творчі пошуки 
новаторських шляхів обробки народо-
пісенних джерел з Кирилом Стеценком, 
загадкова смерть композитора, виник-
нення Всеукраїнського товариства ім. 
М. Леонтовича. І, звичайно ж, неможли-
во оминути питання композиторської 
творчості, а також духовні твори, які по-
сідають важливе місце в українській 
музичній культурі, а особливо «Літургія 
святого Іоанна Златоустого».

Гостинно зустрічали учасників кон-
ференції господарі школи, вручаючи кож-
ному пам’ятний бейджик, приємну усміш-
ку і доброзичливі слова. На конферен-
ції були присутні учні-доповідачі V-VIII 
класів: Вероніка Федик, Юліана Бабій, 
Богдана Боєчко, Ірина Грицак, Микола 

Максимів, Соломія Чопик, Володимира 
Пасічна, Лариса Гавкалюк, Влада Кай-
дан, Роксолана Литвин, а також учні, 
викладачі, батьки та адміністрація шко-
ли мистецтв. Ансамбль старших класів 
виконав твори Леонтовича «Сива зозу-
ленька», «Ой ти знав», «Грицю, Грицю до 
роботи», духовний кант «Через поле ши-
рокеє», один з номерів Літургії «Хваліте 
ім’я Всевишнє».

Цікавинкою для всіх присутніх було ви-
конання маленькими учнями IV класу Яною 
Шелемей, Софією Шміляк, Софією Трухан, 
Софією Лютою та Лідією Мицкалюк автен-
тичної щедрівки «Щедрик-ведрик», мотив 
якої світлий геній Леонтович окрилив, дав 
новий злет і зробив надбанням всієї планети.

Доторкнувшись до творчості компо-
зитора Леонтовича, присутні на просвіт-

ницькому заході школи переконалися, 
що немає меж обдарованості скромної і 
водночас талановитої людини М. Леон-
товича, музика якого осяяна молитвою 
і любов’ю, в якій ми чуємо Божествен-
ну іскру, поєднання краси і добра, мо-
литви і духовності. Ті храми, які зводив 
композитор за життя, і в наш час є ве-
личезним духовним ядром мистецької 
пісенності, яка зцілює людські душі. 

Ми, українці, з великою вдячністю 
до Господа насолоджуємось красою та 
пишаємось багатством національної ду-
ховності, частинкою якої є особистість 
Миколи Леонтовича.

Оксана ГАРГОЛЬ, викладач-методист 
Тисменицької школи мистецтв 

ім. Й. Княгиницького

Лекція-концерт 
Миколи Леонтовича 

Минулої середи в Єзупільській ДМШ відбулася незабутня подія — лекція-кон-
церт, присвячені 140-річчю від дня народження геніального майстра обробок 
українських народних пісень Миколи Леонтовича. 

В оформленій тематично залі зібрали-
ся викладачі та учні школи, а також батьки 
та гості свята. Під орудою завідувача тео-
ретичного відділу Лариси Шафран учні під-
готували цікаві факти та незабутні момен-
ти із життя славетного митця-музиканта.

У виконанні викладачів школи (дирек-
тора Віолети Костенко, Марії Костюк та Ла-
риси Шафран) прозвучали пісні в обробці 
М.Леонтовича «Пряля» та «Козака несуть», 
а у виконанні дитячого хору під керівни-
цтвом Марії Костюк – «Як лис до лисиці».

Також учасники дійства з уважністю 
прослухали такі славетні перлини обробок 

українських народних пісень геніального творця, як «Щедрик», «Дударик», «Жен-
чичок-бренчичок», «Із-за гори сніжок летить» та ін.

Цікаві та досі невідомі факти із життя композитора всі присутні дізналися із 
відеофільму про долю цієї славетної людини. В новій інтерпретації прозвучав «Ще-
дрик» у фортепіанному ансамблевому виконанні учнів Наталії Іваніцької та Хрис-
тини Паркулаб (клас викладача Віолети Костенко).

Присутні залишили глядацьку залу, несучи в серцях спогад про невмирущу 
українську пісню та її неперевершеного співця – Миколу Леонтовича.

Лариса ШАФРАН, завідувач теоретичного відділу Єзупільської ДМШ 

Зразкова «Калинонька»
26 листопада в приміщенні актової зали Радчанської ЗОШ І-ІІІІ ст. пройшов 
звітний концерт зразкового ансамблю народного танцю «Калинонька».

Танцювальний колектив при бу-
динку культури села Радча створений 
в листопаді 2007 року, керівник Тарас 
Магдач. Великий внесок для розвитку 
«Калиноньки» зробили директор школи 
Марія Гречанюк, педагоги й працівники 
освітнього закладу, адже заняття юних 
і зовсім маленьких танцюристів відбу-
валися в шкільних приміщеннях, освітя-
ни заохочували й забезпечували дітям 

умови для репетицій, участі в численних 
концертах. Радчанські школярі з вели-
кою охотою почали займатися народ-
ними танцями, й під керівництвом до-
свідченого балетмейстера дуже швидко 
досягли значних здобутків: були лауре-
атами й димпломантами багатьох кон-
курсів з народної хореографії. Далекого 
вже 2009 року за напрацьований мате-
ріал, участь у різноманітних районних, 

обласних та всеукраїнських фестивалях 
та конкурсах колектив отримав звання 
«зразковий».

До свого десятиліття «Калинонька» 
підійшла зовсім оновленою. Це й не див-
но, адже в дитячому колективі є зако-
номірна, природна «плинність кадрів». 
Нині колишні учасники ансаблю вже самі 
стали наставниками. Зразковий ансамль 
танцю  очолила його колишня учасниця, 
23-річна Тетяна Вацеба, яка має відпо-
відну вищу освіту. Ансамбль поповнився 
новими учасниками, до наново сформо-
ваної молодшої групи влилося більше 30 
дітей. Оновився й репертуар колективу: 
музично-хореографічною композицією 
«Їхав козак на війноньку», українськими 
танцями «Ойра», «Гуцулочка», танцем з 
парасольками.

На жаль, у Радчі немає великої сце-
ни, на якій танцювальний колектив може 
виступати повним складом, у будинку 
культури завершується ремонт, тож звіт-
ний концерт гостинно прийняла школа.

Це дійство було підготовлено ви-
ключно як звітний концерт і не приуро-
чувалося до якоїсь календарної дати. 
Окрім сільського голови Василя Вацеби, 

першого керівника ансамблю Т. Магдача, 
громадськості, шанувальників народної 
творчості, батьків, на заході був присут-
ній провідний методист районного від-
ділу культури Роман Шкрумида, який 
фахово оцінював виступ «Калиноньки». 
Розпочала програму старша група ан-
самблю, виконавши колоритні етнічні 
композиції «Гуцулка», «Поліська полька», 
«Волинські переспіви». Друга частина 
концерту наче символізувала неперерв-

ність поколінь: свої вміння продемон-
стрували найменші учасники «Калинонь-
ки», а танцюристи зі старшої групи, які 
займаються вже десятий рік, здійснили 
прийом у колектив, подарувавши дітям 
крайки. Маленькі танцюристи навіть 
дали своєрідну клятву.

Органічно вплелися в концерт вірші, 
які читала Оля Дяків, пісні у виконан-
ні Аліни Солодкої, Ростислава Ярмака.

У фінальній частині учасники ан-
самблю продемонстрували запальну 
хореографічну композицію «Запорізь-
кий марш», танець «Ойра», а завершили 
виступ танцем, який приніс успіх «Кали-
ноньці» на багатьох сценах – гопаком 
«Український святковий». Піднесений 
настрій глядачів, схвальні оцінки фа-
хівців засвідчили: «Калинонька» своє 
звання підтвердила. А ми щиро бажа-
ємо новим керівникам ансамблю, йо-
го учасникам творчого натхнення та 
нових здобутків.

Ірина ВАЦЕБА, директор будинку 
культури с. Радча

«Калинонька» на сцені обласної філармонії. 2013 р.
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До 100-річчя 
жертовного 

отця Демушки
Цієї неділі, 17 грудня, угринівська громада відзначатиме 100-річчя від дня 
народження отця-мецената Івана Демушки, дякуючи якому в Угринові по-
став храм Вознесіння Господнього, а в часи церковного підпілля зберігалася 
і практикувалася греко-католицька віра.

До цієї пам’ятної дати для мешкан-
ців села був підготовлений інформацій-
ний буклет. Його створенням займала-
ся творча група у складі педагогічного 
та учнівського колективів Угринівсько-
го НВК, пароха с. Угринова о. Михай-
ла Залеського. Матеріали були зібрані 
на основі спогадів людей, знайомих з 
о. Демушкою, довідки о. Юрія Трухана, 
статті Олега Жерноклєєва «Третій чин 
у підпіллі: організація мирян-греко-ка-
толиків на Прикарпатті в 70-80-рр. ХХ 
ст.». Фрагмент тексту із буклету та фо-
то подаємо тут.

«Вірним слугою своєї церкви був 
отець Іван Демушка, який народився 5 
грудня 1917 року в бідній сім’ї в с. Вов-
чинці Івано-Франківської області. Батько 
ще малим хлопчиною заїхав із Самбір-
щини з чумаками, а мати з роду Козунів, 
які виїхали до Канади у 1900-х роках, 
була із сусіднього села Ямниці. У 1928 
році батьки продали поле у Вовчинцях 

і купили землю в Долішньому Угринові 
під Станіславом, де і побудували хату. 
Зі свідчень Дмитра Демушки (брата ): 
«Родичі наші були неписьменні, однак 
побожні. Тато наш постановив собі ви-
вчити сина на священика, хоч був бідний. 
Та Господь Бог допоміг…» Закінчивши 
гімназію, в 1937 році Іван вступив у Ста-
ниславівську духовну семінарію, але в 
1939 році, у зв’язку з приходом більшо-
виків, перервав навчання. В 1940 році 
вступив до Львівського університету та 
восени цього ж року змушений був піти 
до радянського війська. Служив у м. За-
поріжжі. Навесні 1941 р. їхню частину 
відправляють ближче до кордону. Там, 
на Холмщині, Іван потрапляє в полон.

Довго в ув’язненні не був, оскільки 
своєю добротою й чесністю сподобався 
німцям. Йому довіряють розподілювати 
продукти для полонених. Дізнавшись, що 
він студент, звільняють для закінчення 
теології. По дорозі додому повертає до 

Львова і дістає благословення від Ми-
трополита Кир Андрея Шептицького. 
1943 року закінчив семінарію і 18 лип-
ня цього ж року прийняв ієрейські свя-
чення з рук єпископа-помічника Івана 
Лятишевського. Спочатку був направ-
лений сотрудником в с. Залісся на Чорт-
ківщині, а пізніше — в с. Колиндяни цієї 
ж округи постійним парохом.

Після сумнозвісного псевдособору 
1946 року у Львові о. Іван, вірний Хрис-
товій церкві, не покидає свою паству. 
Дуже багато терпів насильства, зневаг 
з боку КДБ, проте не дав згоди перейти 
на так зване «православіє». 1950 року 
його засудили на 25 років тюремного 
ув’язнення і вивезли на Колиму. Отець 
Іван повернувся додому 1956 року. Пра-
цював сторожем в обласному архівному 
управлінні до 1978 року, доки не вийшов 

на пенсію за віком, а свою священичу 
діяльність вів підпільно. Співпрацював 
з єпископами у підпіллі: Іваном Слезю-
ком, Павлом Василиком та о. Миколою 
Сімкайлом. Він не мав постійного храму, 
але мав багато вірних, які разом творили 
живу, «мандруючу» Церкву. Пізніше, коли 
почало підводити здоров’я, отець продо-
вжує душпастирську діяльність у своїй 
убогій матеріально, але багатій духовно 
хатині в с. Угринові. Не було там навіть 
електричного світла, але було світло жи-
вої віри, любові до Бога і ближнього. По-
чинаючи з 1977 року, кожного першого 
четверга, п’ятниці, суботи і неділі місяця, 
хата о. Івана переповнювалася вірни-
ми християнами. Отець практикував у 
ці дні спеціальні намірення-молитви і 

цього навчав своїх вірян. Перед смер-
тю о. Іван Демушка заповів хату гро-
маді з тим, щоб там була каплиця чи 
церква. Заповіт отця було виконано 
зусиллями громади, особливо — са-
мовідданими стараннями Вівчаренко 
Пелагії, Галярник Зеновії, Галярника 
Василя, Бобко Ганни та Прокопенка 
Миколи. На свято Пресвятої Євхарис-
тії 19 червня 2014 року Архієпископ і 
Митрополит Івано-Франківський Кир 
Володимир Війтишин освятив храм, що 
був переобладнаний з будинку свяще-
ника, в якому в час підпілля УГКЦ о. 
Іван провадив свою душпастирську 
працю. Так хатина пастиря за Божим 
провидінням переросла у храм Воз-
несіння Господнього».

Церква Вознесіння Господнього

Маріє-леліє, царице з небес, 
витає Тебе оцей нарід увесь… — 

такими словами із пісні вітали діти  з Марійської дружи-
ни  Пресвяту Богородицю. Четвертого грудня, в день ве-
личного свята Введення у храм Пресвятої Богородиці, у 
Старому Лисці Лисецького деканату відбувся урочистий 
хід вервиці у наміренні за мир в Україні, за мир у сім’ях 
та родинах, за навернення молоді.

Ця велична акція прослави Діви Ма-
рії, святого Бога, у Тройці Єдиного, відбу-
лась за ініціативи Марійської дружини, 
яка діє при Старолисецькій школі. Отці 
двох парафій села – Мар’ян Атаман та 
Микола Варцаб’юк — підтримали акцію 
та доклали зусиль для її проведення. 
До справи підготовки ходу вервиці до-
клався сільський голова  Анатолій  Лу-
щак, який виділив кошти для придбання 
вервиці із блакитно-білих кульок, напо-
внених гелієм.

Розпочався хід вервиці у церкві Со-
бору Пресвятої Богородиці, де зібралось 
чимало жителів села, учнів місцевої шко-
ли. Отець Мар’ян перед початком ходу 
розповів про об’явлення Богородиці у  
португальському  містечку  Фатіма (цьо-
горіч ми святкуємо 100-річчя фатімських 
об’явлень, під час яких Діва Марія за-
кликає до молитви на вервиці), вказав 
на необхідності щоденної молитви на 
вервиці. На тетраподі у храмі стояла 
статуетка  Фатімської Богородиці, яку 
з Португалії передала для  храму жи-
телька Старого Лисця Надія Іванівна 
Пасєка (Лущак).    

Старшокласники винесли вервицю 
на подвір’я храму, звідки почався хід. 
Маршрут пролягав центральною  ву-
лицею Шевченка, де в одну велику мо-
литовну групу  злились діти й дорослі. 
Розважання над таїнствами переноси-
ли вірних у часи Ісусового перебування 
на землі, допомагали зосередитись  під 
час молитви. Попри  негоду напередодні, 
на час ходу встановилась гарна погода,  
виглянуло сонечко, яке посилало своє 
ніжне проміння на людей. 

Двокілометровий шлях до храму 
Святого Миколая пройшов непомітно. 
У молитовному єднанні злились душі і 
серця всіх присутніх. На  подвір’ї храму 
відбулась довгоочікувана мить – вер-
вицю відпустили й вона полинула у не-
бесну височінь. Свої погляди до неба 
звернули діти й дорослі, які щиро ві-
рили, що принесли дарунок Діві Марії, 

Ісусові Христові й 
вони  обов’язково 
вислухають  наші  
прохання.

Вже в церкві 
Святого Миколая 
завершились мо-
литовні благання 
учасників верви-
ці.  Отець  Мико -
ла Варцаб’юк  ви-
голосив  цікаву 
проповідь. Навів 
конкретні прикла-
ди допомоги Діви 
Марії тим, хто з ві-
рою звертається до неї. Слова гли-
боко осіли в серцях вірних й спону-
кали до ще більшого набожества до 
Небесної Цариці. Особливо раділа 
цього дня дітвора, бо завдяки ста-
ранням священиків для дітей приго-
тували солодкий стіл. Сестриці хра-
му пригощали всіх печивом та дух-
мяним чаєм.

Проведена акція розчулила сер-
ця дорослих і дітей, чоловіків і жінок. 
Приємно було спостерігати на їхніх об-

личчях мир і спокій, доброзичливість 
і радість. 

О Пресвята Небесна Царице, при-
йми цей маленький дарунок молитви 
вервиці і вклади її як пелюстку у ніжний 
вінок троянд для свого улюбленого Сина 
– Ісуса Христа і  благай Всемогутнього 
Бога за мир в Україні, за мир у сім’ях і 
родинах, за навернення нашої молоді, 
за мир у кожному людському серці! Бе-
режи нас, Діво Пресвята!

Галина ПТАШИНСЬКА

Презентація першої 
частини фільму 

«Евакуйовані назавжди»
На фоні сучасних подій євроін-

теграції України бачимо проблему 
асиміляції українців, відчуженість 
від рідної Церкви та культури. Ця 
проблема стосується також і тих, які 
покинули вимушено чи добровільно 
рідну землю в далекому минулому. 
Тому хочемо збудити національну та 
християнську свідомість. 

Метою телевізійного проекту є 
збереження пам’яті про нашу націо-
нальну та духовну ідентичність, пе-
редаючи наступним поколінням свід-
чення людей, які пережили страшні 
випробування і при цьому залиши-
лись вірними українському народу 
та УГКЦ.

Документально-художній фільм, 
відзнятий телестудією «Апостол», 

— з двох частин про депортованих 
українців із Закерзоння у 1945-46 
рр., які поселилися в селі Тернови-
ця Тисменицького району та були 
активними вірянами переслідуваної 
на той час Української Греко-Като-
лицької Церкви. Перша частина но-
сить назву «Евакуйовані назавжди», 
друга — «Переслідувана правда».

Презентація фільму в селі Тер-
новиця відбудеться цієї суботи, 16 
грудня, 0 14.00 у приміщенні Тер-
новицького НВК.

Наступного  дня ,  17 грудня ,  о 
14.20 запрошуємо на перегляд філь-
му до івано-франківського кіноте-
атру «Люм’єр». Вхід вільний! Віта-
ються добровільні внески на зйомку 
другої частини фільму.
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Чай і здоров’я

«Чай не п’єш – звідки силу береш?» – кому не відомий цей крилатий вираз? 
Вимовляють його з іронією. І дуже шкода!

Чай відкрили світові китайці більш 
як два тисячоліття тому. Вже тоді лікарі 
почали застосовувати чай при отруєн-
нях, після важких фізичних навантажень, 
при розумовій перевтомі, згодом його 
почали вживати як напій... В ХІ столітті 
нашої ери на цілющі властивості росли-
ни звернув увагу знаменитий Авіценна. 
Він писав: «Чай освіжає тіло, зміцнює 
дух, пом’якшує серце, пробуджує думки, 
відганяє лінощі». Сьогодні ж цей напій 
без перебільшення завойовував світ.

І листя, і одержаний з нього сухий 
чай містять кофеїн, теобромін, теофілін 
– речовини, що активізують діяльність 
центральної нервової системи. Кофе-
їн чаю, стимулюючи розумову і фізич-
ну працездатність, діє значно м’якше, 
ніж кофеїн, що міститься в каві. Теобро-
мін і теофілін завдяки повільному, але 
ефективному і тривалому розширенню 
кровоносних судин, знімають головний 
біль і втому.

Багатий чай вітамінами – В1 і В2 , ка-
ротин (провітамін А). А по вмісту вітаміна 
Р, що дуже важливий у підтримці нормаль-
ного стану судин, не знає собі рівних! Міс-
тяться в чаї амінокислоти, вуглеводи, ор-
ганічні кислоти, пектинові речовини, ефір-
ні олії, а також магній, марганець, натрій, 
калій, кальцій, фтор, йод, мідь.

Варто скористатися властивостями 
чаю і в догляді за зубами та ротовою 
порожниною.

Найбільш розповсюджене захворю-
вання зубів – карієс. Виникає він при 
пониженні стійкості зубної емалі на фоні 
зловживання цукровмісними продукта-
ми і відсутністю дбайливого та ретель-
ного догляду за порожниною рота. Ще 
в радянські часи при обстеженні стану 
порожнини рота у школярів виявили, що 
інтенсивність і розповсюдженість карі-

єсу у дітей Узбекистану набагато нижча, 
ніж в школярів Прибалтики. Це поясню-
ється тим, що на півдні традиційно ба-
гато чаю п’ють і дорослі, і діти. А чай є 
джерелом фтору, особливо багаті ним 
зелені сорти чаю і чорний грузинський. 
З чаєм в організм людини фтор попадає 
в кількостях, які повністю забезпечують 
фізіологічну потребу в цьому незамін-
ному для зубів елементі.

Як підвищити його дію на зубну тка-
нину? Звичайно, можна частіше вживати 
чай. Але можна і приготувати своєрідний 
засіб для очищення зубів – використану 
заварку зеленого чаю застосовувати за-
мість зубної пасти або в поєднанні з нею.

Для лікування стоматиту треба ко-
ристуватися середниками, які мають 
в’яжучу, антисептичну, ранозагоюючу і 
судиноукріплюючу дію. Цими якостями 
і володіє наш добре знайомий чай. Для 
лікувального ефекту доцільно викорис-
товувати більш концентрований розчин 
чаю, цього можна досягти нетривалим 
кип’ятінням заварки.

Звичайно, зараз існує багато пре-
паратів, які переважають чай за ефек-

тивністю впливу на людський організм. 
Та не варто нехтувати будь-якою мож-
ливістю приготувати такий простий лі-
кувальний засіб вдома.

Науковці дійшли сенсаційного ви-
сновку: свіжий чорний час не лише не 

шкодить людському організму, а, на-
впаки, протидіє широкому спектру хво-
роб – від серцевих до раку. З чаєм до 
нашого організму надходять так звані 
флавоноїди, які є антиоксидантами, 
що нейтралізують вільні радикали. Ці 
радикали з’являються в людському 
організмі в результаті сучасного спо-
собу життя — стресів, зловживання 
смаженою їжею, забруднення середо-
вища. Саме їх надлишок вважається 
причиною багатьох хвороб. Вікові хво-
роби, як от серцеві, катаракта, рак, ар-
трит, інсульт, а також нервові недуги 
типу хвороби Паркінсона можуть бути 
результатом дії вільних радикалів чи 
посилюватися ними. Чай же проти-
діє їм. Його флавоноїди вважаються 
ще потужнішими, ніж такі сильні ан-
тиоксиданти, як вітаміни С, Е і сполу-
ки селену...

Отже, у нашого традиційного чаю 
велике минуле і, надіємось, ще більш 
затребуване майбутнє.

Галина БОЙЧУК, 
лікар-стоматолог Тисменицької МЛ

Чому варто вирощувати 
тропічний гарбуз

Почалося з того, що на Волині, займаючись вирощуванням риби 
в ставу, підгодовував її вареними кабачками, динями, гарбузами. 
Потрібно було підібрати вид, який би мав найкращу рентабель-
ність, тому що частина добутого йшла на підсобне господарство: 
підгодівлю птиці, свиней і худоби. Також хотілося собі смажити 
кабачка, зварити диньку, полузати гарбузове насіння, і щоб плід 
був холодостійкий – зберігався якнайдовше.
Так я натрапив на фіцефалію – фіголистий гарбуз. Тропіканка з 
Південної Америки, а саме – Перу, оселилася і прекрасно почу-
вається на волинських землях.

Кожну насінину потрібно висаджувати 
через три метри, бо стебла довжиною 25-
35 метрів вкривають ділянку діаметром 
3-6 метрів. Якщо по дорозі зустрінуть де-
рево, обів’ють його доверху, і плоди вагою 
2-5 кг виглядають з-за гілок. На одній рос-
лині їх зав’язується біля 30-70 шт. Вистриб-
нувши з землі на початку травня, ще на-
віть у вересні-жовтні продовжує плестися 
і зав’язувати нові ягоди, які достигають з 
початку жовтня і до кінця листопада. Роз-
виток закінчується тільки після перших 
приморозків на ґрунті.

І тоді смугасті, в білу краплинку, 
округлі, завбільшки з футбольний м’яч 

плоди можна перенести в приміщення 
зі сталою температурою. Навіть при мі-
нусових температурах вони лежати всю 
зиму і до весни. Це й зробило її незамін-
ною в подальшому використанні вже в 
домашньому господарстві для підгодівлі 
худоби, свиней, птиці. Цілком заповне-
на білою м’якоттю, фіцефалія допома-
гає зекономити дуже багато картоплі і 
буряків та збільшити поголів’я тварин.

Фіцефалія, крім того, ще й «скарбниця» 
корисних мінералів! Має лікувальні власти-
вості, є профілактичною при багатьох захво-
рюваннях. Молоді плоди можна варити як 
диньку, смажити як кабачок, додавати до са-

латів, закривати в банках, як кабачкову ікру. 
Свіже насіння нагадує смаком лісові горіхи. 

Переконався, що корисно вирощу-
вати її як у власному господарстві, так 
і на маленькій дачній ділянці. Три роки 
пішло на те, щоб зрозуміти всі секрети 
догляду, і тепер можу ними поділитися 
з бажаючими придбати насіння фіцефа-
лії. Тоді вирощування цих симпатичних 
плодів для вас теж стане цікавим, за-
хоплюючим і прибутковим заняттям. 

Телефонуйте: 066-115-60-75, 068-
483-27-03.

З повагою — Віктор БУДЕНКО

Розбився термометр? 
Поспішіть ліквідувати 

небезпеку
Сталася неприємність: ви розбили 
ртутний термометр? Найголовніше, 
не піддаватися паніці.

Ртуть — речовина 1-го класу не-
безпеки, особливо шкідливі її випари. 
У стандартному градуснику міститься 
до 5 г ртуті. Якщо термометр розбився 
в житловій кімнаті площею 12-18 кв. м, 
концентрація пари ртуті через кілька 
годин перевищує гранично допустимі 
концентрації в 50-100 разів.

Якщо тривалий час перебувати у 
приміщенні, де було розбито термометр, 
починає реагувати центральна нервова 
система. Першими ознаками отруєння 
ртутними випарами є: головний біль, 
слабкість, апатія, запаморочення, по-
чинають тремтіти пальці рук, тремтять 
повіки і губи, з’являється металевий при-
смак у роті, змінюється колір сечі, почи-
нається діарея, сльозяться очі, набря-
клість та кровоточивість ясен, нудота 
і блювання. Так що, якщо ви розбили 
термометр місяць-два тому і належним 
чином не прибрали, а тепер виникли такі 
симптоми — негайно до лікаря!

Щоб не звертатися до лікаря, тер-
міново вжийте заходів для прибирання 
ртуті: виведіть з приміщення людей, 
в першу чергу дітей. Обмежте доступ 
людей в приміщення (закрийте двері) 
для зменшення розносу ртуті по суміж-
них кімнатах; вимкніть всі нагріваль-
ні прилади (чим нижча температура, 
тим повільніше випаровується ртуть); 
увійшовши в приміщення з ртуттю, не 
виходьте в тому ж взутті в інші кімна-
ти; надіньте гумові рукавички, ртуть не 
повинна торкатися вашої шкіри. Обе-
режно зберіть за допомогою паперу в 
будь-яку герметичну тару, наповнену 
водою всі уламки термометра. Щоб зі-
брати всю ртуть, яка потрапила в щі-
лини меблів та підлоги, скористайтеся 
підручними засобами: медична груша 
з тонким наконечником, шприц, скотч; 
провітріть приміщення після того, як 

зібрана ртуть (не створюйте протяг, він 
може розвіяти ртуть по  кімнаті й осяде 
на всіх предметах та одязі); всі предме-
ти, які використовувалися під час зби-
рання ртуті, складаємо у банку, потім 
в поліетиленовий мішок; якщо на одяг 
потрапить ртуть, прати його не можна 
(запаковуємо в мішок і викидаємо); під 
час прибирання забороняється підміта-
ти та пилососити кульки ртуті, оскільки 
вони ще більше розпилюються в пові-
трі. Ні в якому разі не викидайте ртуть 
в каналізацію та сміттєпроводи — вона 
осяде на трубах, видалити її звідти бу-
де неможливо.

Після завершення даної роботи про-
водимо хімічне очищення. Для цього ви-
користовуємо перманганат калію (мар-
ганцівку) та мильно-содовий розчин. Го-
туємо 0,2% водний розчин марганцівки 
(2 г на літру води) і цим розчином за до-
помогою щітки обробляємо забруднену 
поверхню. Через годину необхідно зми-
ти продукти рекреації мильно-содовим 
розчином (40 г мила +50 г соди на лі-
тру води). Слід промити марганцівкою 
і мильно-содовим розчином рукавички 
та взуття. Радимо вжити три-чотири та-
блетки активованого вугілля.

Усі відходи від термометра, що вам 
вдалося зібрати в герметичну тару, по-
трібно здати на підприємство у вашому 
районі, яке має право на утилізацію, ді-
знатися про це можна, зателефонував-
ши в ДСНС.

Світлана МАКСИМІВ, біолог 
Богородчанської міжрайонної філії 
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ 

України»

Як вберегтися від грипу  
В Україні пройшли лабораторний контроль і дозволені для викорис-
тання в епідемічному сезоні 2017-1018 рр. такі вакцини проти гри-
пу: ДЖІСІ ФЛЮ, виробник Корея; ІНФЛУЕНЗА ВАКСІН, виробник Ки-
тайська народна республіка; ВАКСІГРИП, виробництва Санофі Пас-
тер, Францiя.

Відповідно до наказу МОЗ України 
від 11.08.2014 р. № 551, щеплення проти 
грипу відносяться до рекомендованих 
та за епідпоказами і не фінансуються 
з державного бюджету. Вакцину можна 
буде придбати за кошти місцевих бю-
джетів, підприємств чи установ та за 
власні кошти. 

В першу чергу, радимо зробити 
щеплення тим, хто перебуває у гру-
пах ризику (медичного, епідемічного 
та професійного). В Україні цей кон-
тингент включає медичних працівни-
ків, військовослужбовців, працівників 
правоохоронних органів, навчально-
виховних закладів, трудові колекти-
ви підприємств, установ, організацій, 
осіб із хронічними захворюваннями 
дихальної та серцево-судинної систем, 
нирок, обміну речовин, осіб, старших 
за 60 років, а також дітей та вагіт-
них жінок. 

В  області протягом 44-48 тиж-
нів щеплено проти грипу 2310 осіб:  
в  Калуському районі (268 осіб), Ко-
сівському (517), Снятинському (436), 
Рогатинському (153), Коломийському 
(136), Надвірнянському (123), Бого-
родчанському (35), Долинському (45), 
Тлумацькому (16), Галицькому (5) ра-
йонах, м.Івано-Франківськ (556) та  м. 
Яремче (20), в тому числі   за влас-
ні кошти щеплено 794 особи, кошти 

підприємств – 107, кошти місцево-
го бюджету – 955,  інші — 457. З груп 
ризику всього щепилось 1955 осіб, в 
тому числі медичного ризику – 512 
осіб, епідемічного ризику 1443 осо-
би, інші – 355 осіб. 

На жаль, в ЛПЗ району до цього ча-
су не щеплено жодного мешканця Тис-
мениччини.

На думку фахівців, вакцинувати-
ся можна впродовж всього епідсе-
зону грипу, але закликаємо зроби-
ти це якнайшвидше. Імунітет після 
введення вакцини формується че-
рез 7-14 днів.

Керівникам установ, підприємств 
рекомендуємо закупити вакцину про-
ти грипу для збереження здоров’я своїх 
працівників і попередження економіч-
них збитків.

До відома: захворюваність ГРВІ в 
районі щотижнево зростає на 5-10%. За 
листопад по району було 1151 звернення 
за медичною допомогою, серед захво-
рілих біля 70% дітей. За прогнозами пік 
захворюваності ГРВІ можна очікувати 
у грудні-січні.

Н. ГЛУШКО, завідувач відділення 
організації епіддосліджень 

Богородчанської міжрайонної філії 
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ 

України»

Cмакуй і лікуйся!
Фіцефалія має високi смаковi та 

лікувальнi властивостi. Її можна їсти 
сирою, як звичайний кавун. У їжу вико-
ристовуються молоді та зрілі плоди-гар-
бузини, а також коріння, молоді пагони. 
Молоді, незрілі плоди приємні на смак, 
їх можна використовувати як кабачки: 
смажити, тушкувати, а також маринува-
ти, солити, заливати сиропом, засипа-
ти цукром і ще класти в салати (разом 
з морквою, огірками, капустою, помі-
дорами, всі інгредієнти труть на тертці, 
підсолюють і заправляють сметаною). 

Зрілі плоди можна використовувати для 
приготування ікри. Насіння їстівне, як 
у звичайного гарбуза. Молоді пагони, а 
також квітки і листя використовують у 
якості зелених овочів.

У м’якоті багато вітамінів і мінера-
лів, удосталь є вітаміну Д, який підси-
лює обмін речовин і змiцнює кістки, є 
солi магнію, калію, міді, заліза, кальцію, 
фосфору, що впливають на процеси кро-
вотворення. Цей гарбуз вживають для 
профілактики захворювань нирок і пе-
чінки, також вiн нормалізує стан крово-

носних судин, а вміст пектину знижує 
поганий холестерин у кровi й виводить 
його. Каротин, що міститься в ньому, 
сприятливо впливає на гостроту зору, 
також гарбуз є дієтичним для хворих на 
холецистит, гепатит, гострий і хронічний 
нефрит, і при серцево-судинних захво-
рюваннях. Компреси з цього гарбуза 
використовують для лікування хвороб 
шкіри, опіків, екземи, висипань. Корис-
не й насіння фіцефалії, а східна меди-
цина застосовує водні екстракти при 
лікуванні хвороб легенiв і туберкульозу.
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Овен
Непоганий період для рекла-
ми, навчання, діяльності в 
сфері спорту. У грошових 
справах допоможе інтуїція, 
вбереже від ризикованих 

вчинків, які ведуть до матеріального 
збитку. Середина тижня сприятлива для 
великого бізнесу, масштабних справ.

Телець
Зараз Тельцям треба 
більше дбати про своє 
здоров’я, оскільки життє-
ві сили дещо знижені. По-

турання шкідливим звичкам і надмір-
ності в задоволеннях можуть більше 
нашкодити організму, ніж важка робота. 
Варто впорядкувати харчування, змен-
шити кількість шкідливих продуктів.

Близнюки
Сприятливий період для ме-
дичних і косметичних про-
цедур. Якщо ви давно пла-
нували похід до лікаря або 

косметолога, то зараз настає слушний 
час. У роботі вас зараз чекає успіх. Ке-
рівникам буде легше спілкуватися з під-
леглими. 

Рак
Прагнення до збагачення 
може збігатися з інтересом 
до езотерики, цілительства 
й інших не дуже матеріаль-

них речей. Якщо ви є фахівцем у таких 
професіях, заробите завдяки здібностям 
і зусиллям. У підприємництві досягти 
успіху допоможе хоробрість і везіння, 
оскільки можливий ризик. 

Лев
Напружений тиждень, підви-
щені фізичні та психологічні 
навантаження, що вимагають 
постійного контролю над со-

бою. Захворювання можуть відбуватися 
від необережності, непомірності і нероз-
судливості і протікати бурхливо і швид-
ко, часто з високою температурою. Пе-
ренапруження може погано відобража-
тися на нервовій системі.

Діва
Наступного тижня ви отри-
маєте можливість розкрити 
свій творчий потенціал. Час 
сприяє розширенню різних 

сфер вашого життя. Якщо у вас є мож-
ливість вирушити в подорож — зробіть 
це зараз. Поїздка відкриє вам нові го-
ризонти. Також зараз ви можете знайти 
вірних друзів і однодумців.

Ваги
Матеріальні успіхи багато в чо-
му будуть залежати від вміння 
налагоджувати і підтримувати 
стосунки. Навіть якщо робота 

несильно пов’язана зі спілкуванням. У цей 
період загострення відносин з товаришами 
по службі загрожує проблемами, які можуть 
вести до матеріального збитку. І навпаки, 
підтримка колективу посприяє зміцненню 
матеріального становища. 

Скорпіон
Є ризик отримання тілес-
них ушкоджень в результаті 
конфлікту чи необережнос-
ті в дорозі. Але при цьому 

можливе швидке відновлення сил, якщо 
тільки ваш організм не ослаблений над-
мірними навантаженнями і шкідливими 
звичками. В цей час корисно більше за-
йматися спортом. 

Стрілець
У цей період можливе неве-
лике погіршення здоров’я — 
бережіть горло, шию, вуха. 

Однак для лікування це час сприятли-
вий. Що стосується роботи, то зараз у 
вас є шанс просунутися по службових 
сходах, завоювати довіру старших за 
посадою, знайти підтримку. 

Козеріг
Непоганий час для початку 
бізнесу, планування масштаб-
них фінансових заходів, ви-

рішення питань, пов’язаних зі спадщи-
ною, податками, страхуванням. Фінан-
сові проблеми можуть бути через мар-
нотратство партнерів або неправильне 
управління спільним майном. Можливі 
витрати на одяг, дорогі речі. 

Водолій
Час травмонебезпечний, 
слід уникати надмірних фі-
зичних навантажень і не хо-
дити по місцях, де на вас мо-

жуть напасти агресивні люди або твари-
ни. Хвороб вам буде легше уникнути, але 
не виключені запальні процеси. 

Риби
Наступного тижня ви змо-
жете вирішити навіть най-
складніші завдання завдя-
ки винахідливості й інтуїції. 

Сприятливий період для встановлення 
дружніх стосунків і нових знайомств. 
Зараз у вас може прокинутися дух до-
слідника і винахідника. Якщо ви хотіли 
вирушити в подорож, то зараз настає 
сприятливий час.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 18 по 24 грудня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опа-
лення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк в смт. Єзупіль Тисменицького р-ну, 
після реставрації, 98 м кв. на земельній ді-
лянці 0,05 га. Три кімнати, веранда, комо-
ра, газ. Вода на вулиці (помпа). Можливий 
обмін на квартиру в м. Івано-Франківську. 
Тел.: 095 945 69 13.
  Терміново! Новий цегляний будинок 120 
кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 
47а. Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 
соток землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 
099 068 47 85 — Назар.
  2-кімнатну квартиру в м. Тисмениця, 42 м 
кв. з індивідуальним опаленням, утепленим 
балконом. Тел.: 068 727 09 22.
  Терміново земельну ділянку під будівництво 
в м.Тисмениця, вул. Америка (район ново-
будов), 10 соток, всі комунікації, асфальтний 
під’їзд, документи у наявності власника. Ці-
на договірна. Тел.: 066 904 66 27.
 Двокімнатну квартиру на 1-му поверсі з 
меблями, на дві сторони, балкон, перед 
балконом — грядки. Тел.: 068 104 35 89, 
095 429 09 14.
 Новобудову в селі Чорнолізці (180 кв. м), 
ділянка 15 соток, бетон під господарське 

приміщення. Тел.: 096 534 66 07.
 Спальний набір «Арніка», б/у. Ціна за домов-
леністю. Гаражні ворота, висота 1м 75 см, 
ширина 2 м 60 см. Тел.: 066 594 77 20, Галина.
 Диван б/у недорого. Тел.: 095 539 15 67.
 Гараж цегляний 43 кв. м в центрі Іва-
но-Франківська. Тел.: 097 645 43 70.
 Шифер б/у. Тел.: 066 673 88 16.
  Гараж  в м. Тисмениця. Тел.: 050 883 04 
39, 098 526 52 05.
 Однокімнатну квартиру  в приміському се-
лі. Тел.: 067 981 46 74.
  Холодильник LG. Ціна 7000 грн. Мікро-
хвильову піч LG. Ціна 3000 грн. Тел.: 
066 923 32 21.
  Будинок  в центрі м. Тисмениця, вул. Запо-
різька, 7/2. Недорого. Тел.: 099 322 56 85.
  Електрокранбалку вантажопідйомністю 1,0-
10,0 тонн в комплекті з електротельфером 
та підкрановими коліями. Тел.: 050 373 39 
57, 068 169 73 00.
 Сіно тюковане, дошка 40 мм, ясенова в м. 
Тисмениця. Тел.: 099 094 77 03.
 Двокімнатну квартиру в м. Тисмениця, ме-
талопластикові вікна, індивідуальне опа-
лення, засклений балкон перероблений 
на лоджію. Квартира в затишному райо-
ні, поруч школа і стадіон, п’ять хвилин до 
центру. Ціна договірна. Тел.: 099 200 76 61.
 Корову в с. Бортники Тлумацького р-ну. 

Тел.: 096 174 40 84.
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. Тис-
мениця по вул. Шевська. Тел.: 067 665 12 32.
 Кормовий буряк.  Тел.: 066 923 32 21.
 Два комплекти кахелю,  недорого. Ціна до-
говірна. Тел.: 066 136 21 66.
 Станок циркулярка рубанок новий. Ціна до-
говірна. Тел.: 097 668 30 21.
 Лошатко 1.5 року. Ціна договірна. Тел.: 
097 901 78 93, 050 027 34 08.
 Дрібну картоплю — 1,50 грн за 1 кг, столовий 
буряк — 4,00 грн за 1 кг. Тел.: 097 487 03 16.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисмениця, 
101 кв. м, гараж, сарай, альтанка, город 
12 соток. Тел.: 095 066 35 47.
 Чавунні батареї, 60 секцій. Ціна 1000,00 
грн. Німецька колонка газова водонагрі-
вальна JUNKERS. Ціна 1000,00 грн. Краси-
лівський котел для опалення. Ціна 1000,00 
грн. Гаки для чавунних батарей 30 шт. 
Ціна 300,00 грн. Стальна труба діаметр 
100 мм, довжина 4 м. Ціна 400,00 грн. 
Тел.: 096 225 20 70, Руслан, м. Тисмениця.
  Трактор Т-25 з інвентарем: плуг, культиватор, 
причеп. с. Чорнолізці, тел.: 098 846 03 35.
  Котел опалення на газ мод. 2210, автомати-
ка для котла опк, шубер для кухні, умиваль-
ник фаянсовий, умивальник із нержавійки, 
водяний насос Ворскла 0,8 кВт, водяний 
насос БЦНМ 0,7 к Вт, труби стальні 32 мм, 

електроди нержавіючі, болванки нержаві-
ючі 0,23 мм, 0,35 мм, труби чавунні кана-
лізаційні 100, люки каналізаційні чавун-
ні, облицювальна плитка різних кольорів 
із малюнком, плитка для підлоги, кабель 
електричний 35 м, лінолеум із малюнком  
на матеріалі 193 см, швейна машинка шев-
ська Зінгер (лівоверменка), штучне хутро 
рожевого кольору, телефонний апарат 
стаціонарний (новий). Тел.: 066 913 38 09.
 Акордеон Paolo Soprani. Тел.: 099 299 45 69.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, мо-
нети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.
  Будинок або в обмін на хорошу квартиру 
в затишному місці. Тел.: 050 205 22 39.
 Вантажний автомобіль, документи до 
ЗіЛа, бочку від квасу, бочку від молока, 
мотоблок, фрезу, косарку, культиватор, 
плуг, каток, трактор, причіп, олово.Тел.: 
050 205 22 39.
  Будинок або земельну ділянку. Тел.: 
097 645 43 70.
 Автомобіль ЗІЛ або ГАЗ; документи 
на автомобіль ГАЗ-53, ГАЗ-3307,ЗіЛ; 
документи на причіп до ЗІЛ, КамАЗ; 
котел КЧМ, радіатори, ванну. Тел.: 
097 645 43 70.
  Телевізори, газові колонки б/в.  Недо-

рого. Тел.: 095 768 02 62, Тарас.
 Кінський плуг для колісниці, регіль мета-
лічний для мотоблоку, плуг ПН-2 для мо-
тоблоку. Виробник «Мотор-Січ». Тел.: 096 
225 20 70, Руслан, м. Тисмениця.

Різне
 Чоловік 35-188-99 без шкідливих зви-
чок познайомиться для створення сім’ї 
з дівчиною (18-25 років) без шкідливих 
звичок, без дітей (зріст та вага бажано 
великі). При потребі згоден на пере-
їзд. Тел.: 066 374 30 66, 067 918 29 91.
 Чоловік  52-175-72, без шкідливих зви-
чок, познайомлюся з порядною жінкою. 
Тел.: 050 205 22 39. 
 Ремонт та заміна основних вузлів елек-
трокранбалок та електротельферів ван-
тажопідйомністю 1,0-10,0 тонн. Тел.: 
050 373 39 57, 068 169 73 00.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. Занавіска на все 
вікно. 6. Дерев’яне взуття. 7. Великий без-
лісий рівнинний простір. 9. Помісь зайця-
біляка і русака. 11. Теург. 12. Плетений із со-
ломи головний убір. 18. Предмет торгівлі. 

19. «Немає нічого цікавішого, ніж розмова 
двох закоханих, які …» (Турньє). 20. Схід-
на страва. 23. Прибудова до будинку. 24. 
Відлюдник. 28. Новела Стефана Цвейга. 
29. Травма кістки. 30. Коштовна перлина. 

33. Кулінарна страва французького похо-
дження. 34. Повальна смерть. 35. Моло-
діжна скаутська організація. 38. «Я знаю 
все, та тільки не …» (Війон). 39. Олійна та 
кормова трав’яниста рослина. 40. Бог ві-
тру у слов’янській міфології.

По вертикалі: 2. Румунський віз. 3. 
Окремий звук певної висоти у музиці. 4. 
Престижна кінематографічна нагорода 
США. 5. Сорт яблук. 8. Скотар в Уругваї. 
10. Гірська індичка. 13. Син Лади та Сва-
рога. 14. Вправний гімнаст в цирку. 15. Фа-
хівець із мовлення. 16. Медичний інстру-
мент для огляду вуха. 17. «З кохання не 
робили б божества, якби часто воно не … 
чудес» (Прево). 21. Навігаційний прилад. 
22. Морська промислова риба. 25. Жанр 
японської поезії. 26. Маленька ящірка. 27. 
Оповідний рід літератури. 31. Чорна кава з 
морозивом. 32. Визначний роман Джейм-
са Джойса. 36. Настоятель чоловічого мо-
настиря. 37. Вожак циганського табору.

Відповіді на кросворд в № 49:
По горизонталі: 5. Барель. 6. Каруца. 

10. Грим. 11. «Пізнати». 12. Інка. 13. Халва. 
15. Адана. 16. Барда. 20. Гагат. 21. Еліта. 
22. Інжир. 23. Афіна. 28. Прайд. 29. Ляпіс. 
30. Уміак. 33. Окіт. 35. Босерон. 36. Кеди. 
37. Радіус. 38. Брокер.

По вертикалі: 1. Бром. 2. Кліпа. 3. Ба-
тик. 4. Гупі. 5. Бархат. 7. Аркада. 8. Дзюдо. 
9. Багно. 14. «власний». 17. Автонім. 18. 
Париж. 19. Клафт. 24. Дракар. 25. Ляссе. 
26. Тіара. 27. Тандир. 31. Збруч. 32. Антре. 
34. Тоді. 36. Кака.
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Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Торговий дім «Маркет-плюс» 
має намір отримати дозвіл 

на викиди 
забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

На майданчику ТОВ «Торговий дім «Маркет-
плюс» (Івано-Франківська область, Тисмениць-
кий район, село Марківці) розміщено дванадцять 
стаціонарних джерел викидів, які викидають у 
атмосферне повітря дев’ять забруднюючих ре-
човин: оксиди азоту ([NO+NO2]), сірки діоксид, 
оксид вуглецю, бензин, бутан, етилмеркаптан, 
вуглеводні граничні С12-С19, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, пропан в за-
гальній кількості 1,652524 т/рік.

Детальну інформацію можна отримати у 
еколога Галини Іванівни Дьордяй, тел.: (050) 
432-19-06.

Пропозиції та зауваження стосовно викидів 
забруднюючих речовин направляти в Тисмениць-
ку районну державну адміністрацію (м. Тисме-
ниця, вул. Галицька, 17) протягом 30 календар-
них днів з дати публікації даного повідомлення.

Оголошення
Відповідно до рішення Драгомирчанської сільської ради № 405-03/2017 

від 03 березня 2017 р. «Про надання дозволу на розробку плану деталь-
ного планування території земельної ділянки» громадянин Сергенюк 
Михайло Михайлович виготовив детальний план території земельної 
ділянки в урочищі «Березники» с. Драгомирчани для будівництва та 
обслуговування СТО, автомийки, стоянки та магазину. З проектом де-
тального плану можна ознайомитися в Драгомирчанській сільській 
раді за адресою: с. Драгомирчани, вул. Шкільна, 17.

Громадські слухання з цього питання відбудуться в приміщенні 
Драгомирчанської сільської ради через місяць після опублікування 
даного оголошення.

До уваги жителів району!
Управління соціального захисту населення Тисменицької райдер-

жадміністрації доводить до Вашого відома, що виплата ІІ-го траншу 
невикористаної суми субсидії, для жителів, які ще не одержали, буде 
проведена до кінця поточного року.

Додатково інформуємо, що відповідно до частини другої статті 21 
Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та до-
кументи, що підтверджують громадянство України, посвідчують осо-
бу чи її спеціальний статус» кожен громадянин України, який досяг чо-
тирнадцятирічного віку зобов’язаний отримати паспорт громадянина 
України. У разі відсутності паспортних даних, у дітей, яким виповнилося 
14 років, призначення субсидії з 1 січня 2018 року буде заблоковано.
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Дорог і земляки, шановні мешканці с. Майдан!

Сердечно вітаю вас з днем Святого Миколая! 
Єпископ Миколай Мирлікійський, один з найулюбленіших в нашого народу 

святих, завжди залишається для нас прикладом доброти, співчутливості, жертов-
ності. Тому зносимо у наших заповітних потребах молитви до Чудотворця. Нехай 
його день для нас стане святом любові й душевної теплоти. У цей день навіть 
дорослі вірять у чудеса, а діти з нетерпінням чекають ранку, щоб заглянути під 
подушку, адже так приємно знайти подарунки. Нехай це свято наповнить кожен 
дім добром і миром, теплотою і любов’ю, а в життя додасть яскравих барвів. Не-
хай святий Миколай у небі молить Господа за мир у нашій вітчизні, за достаток 
у кожній українській родині, за щастя для нашого народу.

Депутат районної ради Микола ІВАНЕНКО

Віат!
Селищні та сільські голови Тисмениччини вітають 

з 35-річчям свого колегу — 
Стриганецького сільського голову 

Андрія МАКСИМІВА. 
Від щирого серця бажаєм міцного здоров’я, по-

дальшої активності, благополуччя і радості. Хай ко-
жен новий день життя приносить лише добро, доля 
буде щедрою на успіх, а тепло та підтримка близьких 
зігрівають душу! 

Щоб лихо й тривоги Тебе обминали, 
зозуля сто років життя накувала.

Хай в житті Твоїм щастя квітує веснянково-іскристим розмаєм.
Бог ласкавий хай радість дарує і здоров’я міцне посилає.
Хай пісня з уст Твоїх часто лунає, хай Бог у житті Тобі все помагає,

Хай лік рокам ведуть зозулі ще довго-довго на землі.

Вітаємо!
Працівники Тисменицького районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді вітають з днем народження свого колегу — 
фахівця із соціальної роботи І категорії  

Миколу ТУП’ЯКА.
Бажаєм квітів і пісень! Від друзів — щирих привітань, від зірок — 
Здійснення бажань! Від сонця — світла і тепла, щоб доля щедрою була!
Нехай життя щодень Тебе втіша, розлук не буде, горя та невдачі,

Хай розквітає молода душа від щастя, від кохання, від удачі! 

  ПОГОДА

У понеділок, 18 груд-
ня — без опадів. Тем-
пера тура вночі: -2°С, 
вдень: -2°С. Вітер пів-
нічно-західний 3 м/с.

У вівторок, 19 грудня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: -8°С, денна: 
-2°С. Вітер пів денно-
схід ний 2 м/с.

У середу, 20 грудня — 
сніг. Температура вно-
чі: -4°С, вдень: 0°С. Ві-
тер пів нічно-західний 
2 м/с.

У четвер, 21 грудня – 
без опадів. Нічна тем-
пература: -3°С, денна: 
+1°С. Ві тер пів нічно-
західний 2 м/с.

У п’ятницю, 22 грудня — 
сніг. Тем пература вно-
чі: -2°С, вдень: +1°С. Ві-
тер південно-західний 
4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

17 грудня — Варвари
  Якщо в грудні на Варвари боло-

то, то буде зима красна, як золото.
  Якщо проти цього дня нічне небо 

в зорях — чекай холодів, а сліпе й 
тьмяне — на тепло.

  Якщо горобці збираються купками 
на деревах і цвірінькають, то буде 
тепла зима.

  Яка погода на Варвари, така й на 
Різдво.

  Якщо до цього дня сніг не випав 
— зима буде теплою, а як з’явиться 
— довгою і холодною.

19 грудня — Миколи, Миколи 
Чудотворця

  Який день на Миколи зимового, 
такий і на Миколи літнього.

  У кожному році два Миколи: до 
першого Миколи не буває холодно 
ніколи, а до другого Миколи не бу-
ває тепла ніколи.

  Як впаде великий іній — на гарний 
врожай хліба.

  Морозяний день — на уроду хліба 
й городини.

Наостанок

З ювілеєм!
Дорогу дочку, люблячу матусю і бабусю 

Олександру Василівну ПАШКО
з  Сільця

із гарним ювілейним Днем народження вітають 
син Олег, невістка Наталка, внуки Мирослава та 
Дмитрик. До привітань приєднуються мама Ма-
рія, брати Василь, Іван і сестра Надія з родинами. 

Вам 55, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода?!
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,

А Бог хай дарує Вам многі літа!

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

ПАТ «Тисменицягаз»  
організовує «День клієнта» 

для своїх споживачів
Уже наступного тижня, з 18 по 22 грудня, в Центрі 

обслуговування споживачів газу ПАТ «Тисменицягаз» 
у Тисмениці, по вулиці Вісконта, 3 відбудеться святкування 

«Дня клієнта». На відвідувачів чекають конкурси, 
розіграші подарунків, сувеніри, а на дітей — солодощі.

Творчі зустрічі 
надихають

Задля всестороннього розвитку учнівської молоді, профорієнтації старшо-
класників та розвитку естетичних смаків у Тязівській школі цьогоріч запо-
чатковано творчі зустрічі з відомими людьми краю різних професій. 

На початку року школярі мали зу-
стріч з прикарпатським письменником 
Степаном Процюком, минулого місяця 
познайомилися з місцевим художником 
Федором Матейчуком, а восьмого груд-
ня до школи завітала івано-франківська 
акторка з «Нового театру» Ірина Бенюк.

Ірина народилася в Ямниці, за-
кінчила Інститут мистецтв ПНУ ім. В. 
Стефаника, працювала в театрі ля-
льок ім. Марійки Підгірянки, в Київ-
ському ТЮЗі та в театрі Лесі Укра-
їнки (Київ). Зараз вона перебуває 
в декретній відпустці та допомагає 

чоловікові Тарасові Бенюку створю-
вати «Новий театр».

Зустріч зі школярами виявилася  для 
актриси, за її словами, «своєрідним ви-
пробуванням та уроком». Ірина Бенюк 
провела для старшокласників цікавий 
майстер-клас з основ акторської майстер-
ності. Презентувала вправи на розвиток 
уваги, зосередженості, дотримання тем-
пу та ритму. Загалом, як пояснювала ак-
триса, дітям, проведені заняття стануть в 
пригоді, незалежно від обраної професії, 

адже вміння «слухати, бачити, розуміти» 
одне одного потрібні всім. Однак, живучи 
в еру віртуальної реальності, сучасним 
підліткам було доволі важко справити-
ся з живим спілкуванням…

Подібні зустрічі не просто розви-
вають та націлюють сучасну молодь до 
вибору професії, вони спонукають до ве-
ликих роздумів та дій. «Наше майбутнє 
– в наших руках…»

Наталія КОРОЛЕВИЧ


