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 Минулої неділі у селі Верхній Ясенів (урочище Запідок) Верховинського району відбулося
багатолюдне свято «Полонинське літо – 2011», на якому, незважаючи на примхи
червневої погоди, ніде було яблуку впасти.

Різноманітну молочну продукцію власного виробництва представили на продаж 22
сільські громади, фермерські та селянські господарства району; 150 народних умільців
запропонували гостям вишиванки, прикраси з бісеру, атрибути народних українських
костюмів. Розважали публіку співами і запальними танцями 28 творчих колективів.

«Запрошувати на це свято, яке проводиться з 1968 року, не потрібно. Люди самі сюди
ідуть із задоволенням», - поділився із журналістами голова Верховинської районної
державної адміністрації Василь Гондурак. За його словами, «Полонинське літо» дає
гарну нагоду виробникам продати смачну продукцію, популяризувати район, а
представникам влади – вкотре подумати над тим, як відродити у регіоні сільське
господарство, яке упродовж століть було основою життя верховинців.

Наразі на Верховинщині працюють над тим, аби реалізувати два інвестиційні проекти
щодо розвитку вівчарства. Як зазначив голова Верховинської районної ради Ярослав
Кікінчук, інвесторами проектів, загальна вартість яких майже півтора мільйона гривень,
стануть підприємці з Харківщини та Верховинщини. Результатом запланованого буде
утримання на місцевих полонинах 1000 овець.

«Вівці на Гуцульщині, на жаль, є тепер лише на картинках, - розповіла директор
Буківецької школи Калина Лесюк. – А колись вівця давала все для людини. З овечої

 1 / 4



Свято «Полонинське літо-2011» вдалося верховинцям на славу!

вовни робили ліжники, виготовляли капці, рукавиці, шарфи, зі шкіри вівці шили кожухи».
У господарстві жінки є п’ятеро овець. Завідувач однієї з верховинських полонин Іван
Семенюх каже, що «відродити вівчарство - справа надважлива, за яку треба братися
гуртом».

За важку, клопітку працю вівчарям, народним умільцям, творчим колективам на
полонинському святі дякували представники влади. «Вдячні за те, як бережно тут
зберігають традиції і передають їх з покоління в покоління, - наголосив заступник голови
облдержадміністрації Роман Іваницький. – Будемо вірити, що наступного року
«Полонинське літо» стане цікавим не лише українцям, а й людям з Європи, які також
радо завітають сюди, як тільки довідаються, як тут гарно».

На святі медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» нагородили колишнього
багаторічного голову Верховинської районної ради Дмитра Стефлюка, якому, до речі, 22
червня виповниться 60 років, Почесною грамотою голови облдержадміністрації -
завідувача полонини Верховинського району Івана Семенюка, грамотами від районної
влади - багатьох господарів Верховинщини.

Учасники та гості «Полонинського літа-2011» мали нагоду взяти участь у різноманітних
гуцульських та спортивних розвагах, розіграші святкової лотереї, оглянути виставкові
території сільських громад, запалити полонинську ватру та скуштувати смачного баношу.

          

Джерело:         Прес-служба голови Івано-Франківської ОДА           

            
«Одобрямс» від роботодавців

2011-06-20 17:30:03

     
     В Івано-Франківській області з’явилось обласне об’єднання організацій роботодавців.
Власне спочатку відбулись об’єднання галузевих організацій на державному рівні…   
«Карітас» оздоровлює дітей

2011-06-20 16:30:34

     
     Уже впродовж семи років благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»
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організовує літнє оздоровлення дітей із соціально незахищених сімей. За цей час активно
відпочити…   
Успіхи у промисловому виробництві Івано-Франківської області

2011-06-20 15:30:53

     
     У січні–травні 2011р. у промисловості Івано-Франківської області індекс промислової
продукції проти відповідного періоду попереднього року склав 135% (по Україні –
108,5%).   
Оприлюднено щорічний рейтинг найбільш нестабільних держав світу

2011-06-20 14:45:43

     
     У понеділок, 20 червня, Фонд миру оприлюднив щорічний рейтинг найбільш
нестабільних держав світу. Україна посіла 110 місце в рейтингу, на першому місці
опинилась…    
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2011-06-20 14:30:48

     
     Минулої неділі у селі Верхній Ясенів Верховинського району відбулося багатолюдне
свято «Полонинське літо – 2011», на якому, незважаючи на примхи червневої погоди…    

На ремонт прикарпатської резиденції Януковича виділять 21 млн грн

2011-06-20 12:30:53

     
     Конкурсний комітет ДО “Резиденція “Синьогора” Державного управління справами 3
червня ухвалив рішення про проведення ремонтних робіт на суму 21,03 млн грн.   
Україна є важливим центром хакерства і кіберзлочинності

2011-06-20 11:30:55

     
     Про це заявив британський журналіст та історик, автор низки досліджень і книг про
організовану злочинність у Європі Міша Ґленні. За його словами, Україна - дуже
важливий центр…   
Українські трудові емігранти продовжують відкривати для себе Америку через Канаду

2011-06-20 10:30:11
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     Про те, що в Америці можна майже задурно взяти багато землі, у прикарпатському
селі Небилові Калуського повіту вперше почули від німецьких колоністів…   
Як відпочивали й оздоровлювалися станиславівські діти й дорослі 100 років тому?

2011-06-20 09:30:37

     
     На час літніх канікул дітей та молодь запрошували у різноманітні заміські табори.
Наприклад, Комісія виховних осель і мандрівок молоді при Українськім краєвім товаристві
охорони дітей…   
Красивий і вражаючих розмірів борщівник – небезпечний для здоров’я

2011-06-18 17:30:13

     
     Досить торкнутися до її листя і опік 1 чи 2 ступеня гарантований. Та особлива
небезпека, кажуть лікарі, полягає в тому, що дотик до рослини перший час не дає
жодних неприємних відчуттів.   
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