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Пропагуючи здоровий спосіб життя,
у міні-футбольних баталіях на футбольному майданчику із синтетичним по-
криттям зійшлися працівники державних установ, органів місцевого само-
врядування, виконавчого апарату, депутатського корпусу районної ради та 
священнослужителі Тисменицького деканату Української греко-католиць-
кої церкви. 

Дані змагання відбувалися в рам-
ках районної спартакіади серед праців-
ників держустанов та органів місцево-
го самоврядування, які щорічно зорга-
нізовуються фізкультурно-спортивним 
товариством «Колос», відділом у спра-
вах молоді та спорту районної держав-
ної адміністрації та районним коміте-
том профспілки працівників державних 
установ. Відтак після зимового етапу, що 

проводився у закритих приміщеннях і 
визначив лідерів у шахах, шашках, на-
стільному тенісі та волейболі, настав час 
обрати наймайстернішого у міні-футболі. 

Післяобідній час п’ятниці, 28  квітня, 
зібрав у районному центрі охочих довес-
ти свою фізичну підготовку та спортив-
ний азарт. Розпочали турнір із Божого 
благословення пароха церкви Святого 
Миколая міста Тисмениця Володимира 

Гринишина, настанов голови Тисмениць-
кої районної ради Романа Крутого та го-
лови районної державної адміністрації 
Івана Семанюка. 

Кожен із футбольних двобоїв при-
ніс уболівальникам з числа працівників 
вищевказаних структур чи просто пере-
буваючих в той час та міському стадіо-
ні задоволення від гри. Емоційності ви-

стачало кожному поєдинку. Хоча певної 
толерантності додавала присутність на 
турнірі команди священнослужителів, 
які доносячи Боже слово у стінах храму, 
на спортивному майданчику доводили, 
що здоровий дух у загартованому тілі. 

Вкотре переконливо заявила про 
свою виконавську майстерність коман-
да районної ради, честь якої відстоював 

голова райради Роман Крутий, зреалі-
зувавши декілька гольових моментів. 
Злагоджена гра учасників та часті тре-
нування засвідчили про їх явну перевагу 
на даному турнірі. По завершенні міні-
футбольного турніру цілком логічним 
для них стало перше місце.

 Продовження на 3 стор.

Сьогодні — гроза. Ніч-
на температура: +12°С, 
вдень: +18°С. Вітер пів-

денно-східний 2 м/с.
Завтра — хмарно. Температура вночі: 
+12°С, вдень: +21°С. Вітер південно-
східний 3 м/с.
У неділю — дощ. Нічна температура: 
+12°С, денна: +18°С. Вітер північно-
західний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 8 стор.

Новій Гуті – 
250!

Шановні мешканці Нової Гути! 

Цієї неділі ви святкуєте дуже по-
важний ювілей вашого села. Чверть 
століття — це немалий відрізок істо-
рії. І було в ній чимало різних сторінок 
— і прикрих, і сумних, але ще більше 
славних, радісних. Є чим пишатися, 
є що вивчати, є про що розповісти 
молодому поколінню.

Сердечно бажаю, щоб у цього се-
ла було ще триваліше і значно щас-
ливіше майбутнє, щоб на цій землі 
зростали розумні, щасливі діти, які 
б несли любов до рідного куточка 
землі у світ, допомагали Новій Гуті 
квітнути й розвиватися. Нехай над 
цим краєм небо буде мирним, чис-
тим! Нехай у ваших домівках па-
нують любов, добробут, злагода і 
втіха! Нехай Господь розкине над 
вашим селом милосердні обійми і 
береже цей милий куток України! Зі 
святом вас!

Депутат Тисменицької
районної ради Микола ІВАНЕНКО

Коли люди люблять один одного, їм не потрібна справедливість.
Арістотель 

Вихованці Підпечерівської ДШМ — володарі Гран-прі

Дитячі малюнки — чиста молитва

У місті Івано-Франківську ювілейний, десятий, фестиваль Христового міста 
«Вгору серця» залишив гарний слід: і не лише духовний, а й матеріалізований 
— зокрема, у вигляді сотень дитячих малюнків. 1 травня на Вічевому майда-
ні, на сцені, «вбраній» у лики Господні, святих та ангелів, відбулося нагоро-
дження юних художників. У такий спосіб підсумовувалася праця цьогоріч-
ного мистецького конкурсу «Для Бога я створю найкраще», організованого 

в рамках фестивалю. З рук засновника конкурсу, франківського художника 
й дизайнера, викладача Підпечерівської ДШМ Яреми Стецика та з благосло-
венням співорганізатора, отця Андрія Заліського конкурсанти отримували 
дипломи і розкішні каталоги з художніми роботами.

 Закінчення на 4 стор.

Влучні удари голови райради принесли перемогу його команді

Переможці міні-футбольного турніру
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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:

ФЕДОРИШИНА Юрія Івановича, 
8.05.1980 р. н., начальника відділу дер-
жавної реєстрації районної державної 
адміністрації;

БАБІЯ Вадима Миколайовича, 
10.05.1954 р. н., директора ТОВ «Па-
дана Кемікал Компаундс»;

ГОЛІЙЧУК Ольгу Богданівну, 
10.05.1969 р. н., директора Будинку 
дитячої та юнацької творчості;

ЗАХАРІЇВ Ганну Михайлівну, 
12.05.1971 р. н., начальника Тисме-
ницької ОДПІ головного управління 
Державної фіскальної служби в Іва-
но-Франківській області;

ФЕДОРИШИНА Ігоря Ярославови-
ча, 12.05.1984 р. н., заступника голови 
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!

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ШВАЧОК

Зарплата від 4700 грн.
Тел.: (067) 772-43-92, (050) 819-80-72.

Здається приміщення в оренду
за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 20 Д в торговому 
центрі «Від і До», площею до 20 м2.

Тел.: (066) 30-66-797 

Шановні краяни!
8-9 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення і День перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні.
Українські території у вир Другої світової потрапили із перших днів у 1939 році. 

Війна смерчем пройшла над всією країною, залишивши по собі братські могили, 
зруйновані міста, знищені села, скалічені долі, нужденний тил, примусовий раб-
ський труд, голод і лихоліття. Сотні тисяч наших співвітчизників стали жертвами 
репресій у таборах, полоні, який не закінчився з війною, а був свідомо продовже-
ний згодом радянським режимом.

Ціну миру ми особливо гостро почали відчувати у наш час, коли окупант зазі-
хнув на територіальну цілісність України та анексував Крим. 

Ми низько схиляємо голови перед ветеранами Другої світової війни, воїнами 
УПА, бійцями АТО за те, що боронили країну від ворогів, вибороли мир та відбуду-
вали її з руїн по завершенні війни у минулому столітті, за те, що сьогодні захища-
ють рідну землю та спокій жителів мирних регіонів. 

Щиро бажаємо здоров’я, наснаги, бадьорості духу, незламної волі, витримки, 
затишку, турботи та довгоочікуваного миру на багатостраждальній українській землі. 

Вічна пам’ять загиблим. Честь і слава героям!
Голова районної державної адміністрації

Іван СЕМАНЮК
Голова районної ради

Роман КРУТИЙ

Підпечерівська сільська рада, її виконавчий комітет висловлюють щирі 
співчуття членові виконкому Яремі Ярославовичу Дзибикові з приводу тяж-
кої втрати — смерті його матері Марії Федорівни Дзибик. 

Нехай наші співчуття полегшать біль втрати дорогої Вам людини.

Дякуємо за Перемогу!
72 роки тому, у далекому 1945-му наші батьки, діди і прадіди, не задуму-
ючись, віддавали свої життя, щоб перемогти у страшній війні, щоб на їхній 
землі не панували чужинці, щоб їхні дружини, діти, кохані та батьки жили у 
вільній країні. Без вагань ішли в кривавий бій, щоб вигнати ворога. На кону 
було найдорожче – життя їх рідних та доля їх держави.

Ми, сучасне покоління, захоплюємо-
ся їх героїзмом та, водночас, нам гірко, 
що на долю українців випала така жах-
лива трагедія та важке випробування. 
Українська нація гідно витримала йо-
го. Хоча, дорогою ціною отримали ми 
Перемогу: Україна втратила за роки ІІ 
світової війни понад десять мільйонів 
своїх синів і дочок. 

Сьогодні історія повторила пе-
ред нами цей виклик, і ми зобов’язані, 
пам’ятаючи, як дісталася нам українська 
державність, боронити її незалежність 
до останньої краплі крові. 

Учасники ІІ світової війни, які по-
казали світу небачену витривалість і 
мужність, щоб існувала наша держава 
і нові покоління її громадян, — і сьогод-
ні серед нас. У селі Слобідка проживає 
колишній фронтовик Василь Петрович 

Лесюк, який цьогоріч відзначатиме своє 
93-річчя. Громада села завжди пам’ятає 
про ветерана, пишається ним і всіляко 
підтримує.

Шановний Василю Петровичу!
Щиро вітаємо Вас з великим свя-

том — Днем Перемоги. Шануємо Вас за 
великий подвиг, за героїзм, нескорену 
силу духу, за відданість Батьківщині. 
Дякуємо Вам за перемогу, за важку пра-
цю, за те, що кращі роки свого життя ви 
віддали державі. Ви йшли у бій, Ви хо-
тіли бачити свою землю вільною. Сьо-
годні Ви додаєте нам натхнення, віри й 
упевненості, бо є прикладом мужності 
та патріотизму для односельчан.

Запевняємо Вас, що ми, як нащад-
ки переможців, завжди будемо схиля-
ти голову перед ветеранами, ми будемо 
завжди пам’ятати про велике поколін-

ня переможців.  Міцного Вам здоров’я, 
довгих і щасливих років життя, миру і 
добробуту. Нехай ще довго 9 Травня бу-
де Вашим особистим святом.  З Днем 
Перемоги!

З повагою — депутат Тисменицької ра-
йонної ради Іван ТИМЧУК,

сільський голова села Слобідка
Андрій МЕЛЬНИК

Позачергові вибори сільських, селищних голів
30 квітня 2017 року

ПРОТОКОЛ 
Добровлянська сільська виборча комісія 

Про результати виборів
Добровлянського сільського голови

Відповідно до частини третьої-дев’ятої статті 85 Закону України «Про місцеві 
вибори» територіальна виборча комісія встановила: 

Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях
Сто сорок чотири — 144
Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні
Сто вісім — 108
Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними
один — 1

Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду (сільського, 
селищного, міського) голови:
Прізвище, імя, К-сть голосів, поданих за кандидата
по батькові кандидата прописом цифрами

Долішній Федір Михайлович вісім 8
Кашуба Петро Миколайович сорок шість 46
Олійник Ігор Степанович сорок п’ять 45
Маліновський Віталій Васильович вісім 8

Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на 
посаду (сільського, селищного, міського) голови
сто вісім — 108 
Найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному ви-
борчому окрузі
сорок шість — 46
набрав Кашуба Петро Миколайович

Голова Добровлянської СВК Надія ШПАНЬКО

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчого комітету Тисменицької міської ради про 

проведення конкурсу з визначення виконавця надання по-
слуг з вивезення побутових відходів на території міста Тис-
мениця.

1. Найменування, місцезнаходження організатора кон-
курсу. Виконавчий комітет Тисменицької міської ради, Україна, 
77401, Івано-Франківська обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 32.

2. Підстава для проведення конкурсу. Рішення викон-
кому Тисменицької міської ради від 27 квітня 2017 р. «Про 
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з виве-
зення твердих побутових відходів на території м. Тисмениця».

3. Місце проведення конкурсу: 77401, Івано-Франків-
ська область, м. Тисмениця, вул. Галицька, 32, зал засідань. 

Дата: 05 червня 2017 року. 
Час: 14.00. 
4. Прізвище та посада, номер телефону особи, в якої 

можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезен-
ня побутових відходів: Слубський Ігор Йосипович – голова 
конкурсної комісії (помічник міського голови м. Тисмениця), 
тел.(03436) 2-44-54 з понеділка по четвер з 08.00 до 17.15 та 
п’ятниця з 08.00 до 16.00.

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 
5.1. Наявність матеріально-технічної бази.
5.2. Вартість надання послуг у гривні.
5.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення по-

бутових відходів. 
5.4. Наявність працівників відповідної кваліфікації в 

достатній кількості для надання послуги з вивезення по-
бутових відходів. 

6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та ви-
моги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що 
визначаються відповідно до Правил надання надання по-
слуг з вивезення побутових відходів:

Орієнтовані річні обсяги вивезення твердих побутових 
відходів – 20 тис. куб. м.

7. Для участі в конкурсі учасник конкурсу надає на роз-
гляд конкурсній комісії:

– заяву про участь в конкурсі; 
- копії установчих документів, завірені належним чином;
– документи, які засвідчують повноваження представ-

ника;
- інформацію послуг згідно з критеріями та фінансовий 

стан.

8. Характеристика території, де повинні надаватися послу-
ги з вивезення побутових відходів: територія міста Тисмениця. 

Загальна кількість населення м.Тисмениця – 9398 осіб.
Кількість дворогосподарств – 2348.
Кількість багатоквартирних житлових будинків – 23, 

кількість квартир – 810.
Перелік вулиць: Вишенського, Б. Лепкого, Княгиницького, 

Кокорна, Крушельницької, Лесіва, Мартовича, Г. Артемовсько-
го, Монастирська, Невідомого Солдата, Гоголя, Наливайка, 
Вірменська, Запорізька, Площа Ринок, Пшениківська, Федь-
ковича, Вербова, Колійова, Курбаса, Лесі Українки, М. Підгі-
рянки, Франка, Чорновола, Шевська, Яремчука, Богуна, Воло-
сенків, Горбаля, Грушевського, Данила Галицького, Довжен-
ка, Зелена, Молодіжна, Орлика, Островського, Сагайдачного, 
Серафимовича, Стефаника, Стуса, Липова, Б.Хмельницького, 
Височана, Вільшанецька, Довбуша, Набережна, Полуботка, 
Поповича, Січових Стрільців, Америка, Івасюка, Січинського, 
Слобода, 8 Березня, Кушнірська, Мазепи, Голуба, Пільна, Ри-
бацька, Сірка, Незалежності, Об’їзна, Сонячна, Коломийська, 
Вісконта, Шевченка, К. Левицького, Галицька.

Наявність контейнерів: 81 шт.
Об’єм контейнерів: 56,7 м3 
Загальна кількість підприємств, установ та організа-

цій: 34 шт.
Характеристика під’їзнних шляхів: дорожнє полотно з 

асфальтно-бетонним покриттям, підсипка з щебеню та від-
сіву, ущільнений ґрунт із щебенем та піском.

9. Характеристика об’єкту поводження з побутовими від-
ходами. Полігон твердих побутових відходів поблизу селища 
Рибне, Тисменицького району, Івано-Франківської області.

10. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурс-
них пропозицій.

Заяви приймаються за адресою : 77401, Івано-Франків-
ська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Га-
лицька, 32. 

Режим роботи: з понеділка по четвер з 08.00 до 17.15, 
п’ятниця - з 08.00 до 16.00.

Конкурсні пропозиції учасників повинні подаватися осо-
бисто або поштою конкурсній комісії у конверті, на якому 
зазначаються повне найменування і місцезнаходження ор-
ганізатора та учасника конкурсу. 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - 
05.06.2017 року до 12.00.

Тисменицький районний фонд
«Центр підтримки ініціатив і розвитку підприємництва»

17 травня 2017 року
Оголошує проведення семінару-тренінгу на тему:

«Підприємництво та бізнес-планування»
Місце проведення семінару-тренінгу — приміщення малого залу (кім. 315) Тисменицької районної ради. Початок про-

ведення семінару о 10.00. 

Мета семінару: створення власної бізнес-ідеї та набуття практичних навичок зі складання бізнес-плану.
Всі учасники семінару будуть забезпечені роздатковим матеріалом. Планується брейк-кава.
Запрошуємо молодь та всіх бажаючих розпочати власний бізнес.

За довідками звертайтесь до директора Фонду Гільтайчук Галини Михайлівни,
м. Тисмениця, вул. Галицька, 17, каб. 204, тел.: (03436) 2-41-06.

  ПОЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ

Протягом тижня, 8-14 травня, на території нашої держави буде проводитись 
загальнодержавна акція «Тиждень безпеки дорожнього руху».

Даний захід проводиться в рамках Четвертого глобального Тижня безпеки 
дорожнього руху  ООН та має на меті привернути увагу суспільства до важливих 
проблем сьогодення:  проблем на дорогах, уважності водіїв на автошляхах та пі-
шоходів тощо.

Саме тому, закликаємо всіх водіїв та пішоходів Тисмениччини бути уважни-
ми задля збереження власного здоров’я та життя. Пам’ятаймо, що всі разом ми 
зможемо досягнути ключової мети – зменшити рівень смертності на дорогах. Для 
цього не потрібно багато зусиль – всього лише переходити пішоходам на зелене 
світло світлофору, водіям не перевищувати допустиму швидкість.

Тисменицький ВП ГУНП в Івано-Франківській області
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Гра згуртувала юних 
патріотів

26-28 квітня на базі військово-патріотичного табору «Воїн-патріот», що в селі 
Козина, відбувся районний етап гри «Джура» Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), що є завершальним заходом 
запланованої виховної роботи на засадах традицій українського козацтва та 
козацько-лицарської духовності. 

Проводиться вона у формі триден-
ного польового збору і заснована на 
принципах лицарського служіння бать-
ківщині та ближньому, що є визначаль-
ним у процесі формування справжнього 
патріота України. 

Відтак представники районної та 
місцевої влади: заступник голови ра-

йонної державної адміністрації Степан 
Мандибур, заступник голови районної 
ради Ігор Федоришин, начальник від-
ділу освіти РДА Світлана Шарабуряк, 
сільський голова Козини Анна Мощов-
ська, вітаючи на урочистому відкритті 
велелюдне зібрання із понад двох со-
тень учасників, бажали дітям та їх на-

ставникам гарного настрою, енергії та 
високих результатів у запланованих кон-
курсах та вікторинах гри. 

Організаційно-методичне забезпе-
чення гри, де за лідерство змагалися 20 
загальноосвітніх навчальних закладів 
І-ІІІ ступенів – 20 «роїв», забезпечила 
кваліфікована суддівська колегія на чолі 
із головним суддею – методистом ра-
йонного методичного кабінету відділу 
освіти Василем Римчуком.

Варто відмітити, що конкурси «Ва-
тра + Візитка» (представлення рою), 
«Добре діло» (реалізація суспільно ко-
рисних проектів), «Впоряд» (стройова 
підготовка), стрільба з пневматичної 
зброї, туристична смуга перешкод, «Ві-
дун» (історична вікторина), «Рятівник» 
(медична вікторина), перетягування ка-
нату вимагали різнопланової фізичної 
та інтелектуальної підготовки. 

У нелегкій триденній боротьбі ви-
значились переможці, які відзначені 
пам’ятними статуетками, медалями 
та грамотами. Перше місце дісталося 
команді Угринівського НВК. Липівські 
патріоти стали другими. Почесне третє 
місце закріпили за собою школярі з По-
березького НВК. Команда-переможець 
представлятиме Тисмениччину на об-
ласному етапі гри, що відбудеться 16-
19 травня. 

Спортивні обрії

 Закінчення. Початок на 1 стор.

Хоча команду районної державної 
адміністрації укомплектували з числа 
службовців 30-літнього віку, однак по-
ступалися вони лідерові змагань у ко-
мандній злагодженості. Відтак перемо-
ги давалися їм надто важко. Хіба що 
виручала шалена підтримка уболіваль-
ників та присутність на турнірі голови 
РДА Івана Семанюка та його першого 
заступника Володимира Заника. Відтак 
друге місце стало для них винагородою 
за старання.

Із кожним проведеним поєдинком 
все більше захоплювали спортивною 
підготовкою священнослужителі, які по-
при емоційність футболу поєднували то-
лерантну поведінку із футбольними на-

вичками. За результатами трьох матчів 
команда опинилася на третьому місці.

Зовсім не засмутилися почесним 
четвертим місцем керівники органів 
місцевого самоврядування. Ця найпо-
важніша команда, де середній вік учас-
ників п’ятдесят років, і ворота захищає 
62-річний голова Сільця Богдан Богач, 
вміє здивувати своєю майстерністю. 
Пригадайте, як на зимовій спартакіаді 
сільські голови посіли ІІ місце. Однак у 
міні-футболі футбольна фортуна зроби-
ла ставку на енергійність та молодість. 

По завершенні поєдинків найвправ-
нішим дісталися переможні кубки та гра-
моти. А вже наприкінці червня – напере-
додні Дня працівника державної служби 
– кожен із них має шанс обіграти супер-
ників у наступних футбольних змаганнях. 

Тріумфатор «Кубка Карпат»
Наприкінці квітня найсильніші гравці у настільний теніс навідалися до столи-
ці Прикарпаття, аби помірятися майстерністю за тенісними столами на Між-
народному турнірі «Кубок Карпат».  

Змагання перебували у полі зору не 
тільки місцевих засобів масової інфор-
мації, а чи не всього Західного регіону та 
зарубіжжя, позаяк турнір з року в рік стає 
все масовішим, розширюючи географію 
спортсменів. Цьогоріч його учасниками 
стали чотири сотні спортсменів з різних 
регіонів країни та тенісисти з Республіки 
Молдова, Білорусі та Словаччини, яким 
була надана можливість позмагатися у 
найрізноманітніших вікових категоріях 
із титулованими пінг-поністами. Змаган-
ня серед наймолодших учасників роз-
почалися у день відкриття турніру, 27 
квітня, а старші та ветерани змагалися 
протягом вихідних днів. 

У попередні роки неодноразово бра-
ли у ньому участь і вихованці Тисмениць-
кої дитячо-юнацької спортивної школи, 
позаяк у кар’єрі кожного спортсмена за 
честь виступити на цих представницьких 
змаганнях. Однак їм бракувало ігрової 
практики. Що не скажеш  про їхнього 
наставника  з настільного тенісу Віталія 
Савчука. Навчаючи талановиту молодь, 
тренеру вистачає часу для самовдос-

коналення. Відтак міжнародний турнір 
для нього  прекрасна можливість під-
вищитися у майстерності. 

17-ий «Кубок Карпат» запам’ятається  
тріумфом. Тисменичанин Віталій Савчук 
став переможцем серед чоловіків віко-
вої категорії 30-39 років. 

Футбольна арена 
До уваги уболівальників пропонуємо результати виступів аматорів шкіряно-
го м’яча на районній та обласній аренах за даними офіційного сайту Федера-
ції футболу України. 

Чемпіонат Тисменицького району. 
14 тур: «Ураган» Черніїв — ФК «Клубівці» 
(юнаки —  0:22; дорослі – 4:1); «Бистри-
ця» Старий Лисець — «Сокіл» Підлісся 
(1:2; 2:2); ФК «Радча» — «Сокіл» Чукалівка 
(4:7; 2:0); «Стримба» Липівка — «Дружба» 
Драгомирчани (0:2; 1:1);  «Авангард» За-
гвіздя — «Колос» Братківці (+:-; 4:1). ФК 
«Козацький острів» — вих. 

Першість району. 12 тур. Група А: 
«Фортуна» Березівка — «Колос» Пшенич-
ники (юнаки – 3:0; дорослі – 1:2);  «Це-
гельник» Нові Кривотули — ФК «Марків-
ці» (1:1; 2:0);  «Прикарпаття» Підлужжя 
— «Козацький острів-2» Чорнолізці (0:10; 
1:4);  ФК «Угринів» — ФК «Старі Криво-
тули» (12:2; 4:0).

Група Б:  «Оболонь» Милування — 
ФК «Тязів» (+:-; +:-);  «Сокіл» Угринів — 
ФК «Вільшаниця»   (2:5; 2:1); «Інтербур» 

Єзупіль — «Дністер-Рітас» Побережжя 
(0:14; 2:1). 

На обласній арені. 18-й тур. І лі-
га: «Вихор» Ямниця — «Карпати» Коло-
мия – 0:3. 

ІІ ліга: «Хутровик» Тисмениця — «Не-
птун-Покуття» Заболотів – 3:0;  «Сокіл» 
Павлівка — «Карпати» Кути – 1:3. 

ДЮФЛІФО. 14-ий тур: Тисмениць-
ка ДЮСШ — Рогатинська ДЮСШ (U-14 
- 0:4;  U-16 - 2:2).

Чемпіонат ДЮФЛІФО. U-18. 19-ий 
тур: «Вихор» Ямниця – вих. 

Першість ДЮФЛІФО. 18-ий тур. ІІ 
ліга:  «Хутровик» Тисмениця — «Нептун-
Покуття» Заболотів — 1:2; «Сокіл» Пав-
лівка – «Карпати» Кути — 2:1. 

Сторінку підготувала
Оксана САКОВСЬКАПоєднали корисне з приємним

Цікаво, чи серед дітей підлітково-
го віку знайдуться особи, яким не до 
вподоби відпочинок на природі, та ще 
й колективний? Сумніваюсь… Днями у 
с. Козина відбулась зустріч туристично-
краєзнавчих гуртків шкіл району, яка ма-
ла на меті передати учням атмосферу 
доби козаччини. Власне про це говорить 
сама назва конкурсу — «Джура», що у пе-
рекладі означає «учень козацької стар-
шини». Загалом цей захід поєднав у собі 
три складові: навчання (перша медич-
на допомога, вивчення минулого своєї 
держави та рідного краю); відпочинок 
(туристично-спортивні розваги) та ви-

ховання (риси військово-патріотичної 
муштри). Важко сказати, що виперед-
жало, але в комплексі вони створили 
таку атмосферу, подарували такі емоції 
та справили такі враження, які, пере-
конана, не залишили нікого байдужим. 
Думаю, квітневі дні з 26-го по 28-е на-
довго запам’ятаються усім присутнім. 
Адже спосіб життя, який ми вели, кар-
динально відрізнявся від наших буднів. 
Кожного дня нові знайомства, конкурси, 
випробування, змагання, а значить емо-
ції. Даровані Богом дні були розписані 
по годинах. Коли ми приїхали, нам зда-
валось, що тут кожен сам за себе, але 

згодом настільки подружились, що раді 
були залишитись ще не на один день. 
Приємне враження справляло приготу-
вання їжі в природніх умовах. Напевне, 
частково в цьому й особливість табірно-
го життя. Хотілось би висловити подяку 
людям, які приклали немало зусиль для 
того, щоб ми зараз з приємністю згаду-
вали цікаво, змістовно та корисно про-
ведений час у Козині.

Христина ЛЮБЧИК,
учениця 10 класу Липівської ЗОШ, 

учасниця таборування

Угринівський НВК

Пропагуючи здоровий спосіб життя

Голова обласної федерації настільного 
тенісу Дмитро Дзвінчук

нагороджує Віталія Савчука
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Дитячі малюнки — чиста молитва
 Закінчення. Початок на 1 стор.

Як зазначив Я. Стецик у передмо-
ві до каталогу, «конкурс став сильним 
професійним мистецьким фундаментом 
вільного бачення Божого образу». «Кон-
курс — …це чиста людська молитва». 
Саме так трактує дитячу творчість «для 

Бога» засновник цього художнього зма-
гання. Втім, змагальний дух тут не най-
головніше. Важливими Ярема вважає 
відкритість дітей і об’єднання навколо 
Бога. За п’ять років, відколи існує кон-

курс, він набув багатьох друзів — дітей і 
вчителів малювання — зі сходу, центру й 
заходу України, із закордону — Польщі, 
Румунії, Болгарії. Як свідчать члени журі, 
професійні митці, рівень робіт з кожним 
роком все вищий. А про розширення гео-
графії, різноманіття тем, жанрів і вико-
навських технік уже й не казати. Тож у 

цьогорічний каталог «Для Бога я ство-
рю найкраще» увійшли близько шести-
сот вибраних малюнків. Можна лишень 
уявити, скільки їх прийшло на конкурс.

Варто сказати про цінність каталогу, 
зробленого на доброму крейдованому 
папері, хорошому поліграфічному рів-

ні. Звичайно, це чудова пам’ятка для 
конкурсантів. Бо бачити свою роботу 
в солідному каталозі, серед перемож-
ців, безумовно приємно. Але не менш 
цікаво довідатися, як творять інші діти 

— з різних куточків України й зарубіж-
жя. Упорядники каталогу — мистецьке 
подружжя Наталії та Яреми Стециків — 
вклали в нього, а тим більше у весь цей 
масштабний конкурс, величезну працю.

Але повернімося до дійства нагоро-
дження. Саме завдяки численним яскра-
вим, натхненним, щирим і талановитим 

роботам дітей воно перетворилося на 
шоу. П’ятдесят щитів із дитячих малюн-
ків в руках у «ангелів»-волонтерів подо-
рожували Вічевим майданом, централь-
ними вулицями міста. Вітер перетворю-
вав їх у барвисті вітрила, від чого хмар-
ний день ставав світлішим і веселішим. 
Тай саме вручення дипломів виглядало 
не так, як звичні офіціози. Зрештою, який 
там офіціоз, якщо організовує «екшин» 
Ярема Стецик, а координують дві мис-
тецькі школи — Підпечерівська ДМШ та 
Надвірнянська ДХМ — і незалежний іва-
но-франківський Центр сучасного мис-
тецтва (керує ним відомий мистецтвоз-
навець Анатолій Звіжинський)? Під час 
вручення призів конкурсанти й органі-
затори сміялися, знимкувалися, навіть 
танцювали з кольоровими щитами під 
музику веселих християнських пісень. 
Направду, свято ламання стереотипів.

Цьогорічний конкурс не задавав ві-
кових рамок. Куратори ставили пріори-
тетним завданням монохромні зобра-
ження. Кращих визначали професійні 
митці та викладачі. Були по-суті дві но-
мінації: індивідуальні роботи і колекції 
малюнків від мистецьких шкіл чи сту-
дій. І знову просто закидали якісними 
малюнками художники зі сходу Украї-
ни. Найбільше журі вразили дитячі ма-
люнки кульковою ручкою з Мар’їнського 
району Донецької області — фактично 

з самого фронту. Їхній образотворчій 
студії «Степ» дісталося Гран-прі. Але й 
наші вихованці не поступилися в креа-
тивності. Найвищу нагороду розділили 
з донеччанами і тисменичани, вихован-
ці дитячої школи мистецтв с. Підпече-
ри Тисменицького району. Чорно-біла 
«Хресна дорога» у виконанні підпечерів-

ських дітей віком від восьми до дванад-
цяти років незвикле авангардна, стиль-
на, емоційна й промовиста (викладачі 
Оксана Шургот, Я. Стецик). Між іншим, 
підпечерівські вихованці вперше від ча-
су заснування конкурсу отримали одну з 
найвищих нагород.  З відзнакою третьо-
го ступеня повернулася з Франківська 
додому і вихованка Тисменицької ДШМ 
Таня Марцінко (викладач Надія Телич-
кан). Її «Боже око» на багатьох глядачів 
справило глибоке враження.

Але процедурою нагородження жит-
тя цьогорічного «Для Бога…» не закінчи-
лося. Можна навіть сказати, що тільки 
почалося. Бо традиційно кращі роботи, 
об’єднані в експозицію, виставляються 
в різних залах і просторах, подорожують 
нашим краєм, Україною. От і того дня 
урочистості продовжилися «крилатою» 
процесією: центральними вулицями Іва-
но-Франківська волонтери-ангели по-
несли барвисті щити з малюнками до 
міської ратуші. Тут, на другому поверсі, 
в залах, де виставлені твори сакрально-

го мистецтва (старовинні ікони, скуль-
птури святих та ін.) розвісили і дитячі 
малюнки. Цього разу це не традиційні 
жорсткі щити, а легкі конструкції з ма-
люнків, які можна почепити у просторі 
на шнурки. Такий хід додає експозиції 
летючості, ангельської легкості і сучас-
ного звучання. Форму подачі виставки 
запропонував експерт із сучасного мис-
тецтва Анатолій Звіжинський. 2 трав-
ня виставка кращих конкурсних робіт 
відкрилася до загального огляду. Так 
що тепер у всіх є можливість занурити-
ся у цей багатий світ дитячої молитви 
і творчості. За словами Яреми Стецика, 
дорослим є чого тут навчитися, заря-
дитися, надихнутися. Бо багато в чому 
юні художники перевершують дорослих.

До речі, Ярема Стецик та його «ан-
гели» чекають на запрошення і готові 
привезти виставку у будь-який куточок 
нашого краю, України.

Вероніка ЗАНИК

Волонтери-«ангели» — помічники конкурсу

Відзнака III ступеня у тисменицької юної художниці Тані Марцінко

Дитячі роботи «перелітають» у ратушу

Духовна культура українського народу досить різноманітна і багатогранна. 
Вона включає в себе і релігію, і мистецтво, і моральні засади суспільства, 
передається нам у слові, молитві, пісні, звичаях, традиціях, обрядах. В поша-
ні були ті люди, які жили за народними традиціями, вірили в Бога, невпинно 
працювали, поважали інших людей.

Саме з питань духовності 27 квітня 
на базі бібліотеки-філіалу селища Єзупіль 
відбувся районний семінар для бібліо-
течних працівників  «Бібліотека – центр 
духовного та культурного спілкування». 

Урочисто відкрили районний семі-
нар та додали позитивного настрою юні 
єзупільчани, які привітали усіх пісен-
ною композицією про гостинний Єзу-
піль. Привітання продовжила селищна 
голова Єзуполя Ганна Кушнір, навівши 
цікаві факти з історії селища, діяльність 
громадських активістів, ініціативних жи-
телів, які творили і продовжують твори-
ти історію селища. Підхопила виступ се-
лищної голови і начальник відділу куль-
тури райдержадміністрації Олександра 
Стефінко, яка наголосила на тому, що 
тема духовності була і є актуальною у 
всі часи для українського народу.  Під 
духовністю нації розуміють комплекс 

традицій, звичаїв, моральних цінностей, 
досвіду предків. Усі ці ознаки роблять 
певну націю неповторною, самобутньою, 
незалежною. І це в першу чергу стосуєть-
ся працівників культури, які свято бере-
жуть, примножують та популяризують 
нашу культуру та духовність.

 В той день єзупільська бібліоте-
ка-філіал не випадково стала центром 
зустрічі бібліотечних працівників для 
проведення навчання, адже цій біблі-
отеці є чим похвалитися. Коротко про 
роботу, про стан книжкового фонду, 
обслуговування читачів Єзупільської 
книгозбірні розповіла завбібліотекою 
Марія Іваніцька, а також закцентувала 
увагу учасників семінару на організо-
ваній виставці сакрального мистецтва 
«Мистецтво вишитої ікони» та виставці-
інсталяції «Духовна обрядовість укра-
їнського народу».

Навчання бібліотечних працівників 
проводили спеціалісти обласних бібліо-
тек: Н. Джус, завідуюча відділу загаль-
ного читального залу ОУНБ ім. Франка; 
С. Когут, провідний методист обласної 
бібліотеки для юнацтва; Л. Острижнюк, 
завідуюча методичним відділом облас-
ної бібліотеки для дітей.

Від імені всіх учасників семінару 
директор Тисменицької централізова-
ної бібліотечної системи Ірина Мельник 
висловила окрему вдячність творчим 
колективам місцевого будинку культу-
ри, директору Роману Недоступу, худож-
нім керівникам Наталії Вовчук, Елеонорі 
Сковронській, Ользі Парєшних, які взя-
ли активну участь у підготовці та про-
веденні мистецького духовного заходу 
«Україна – свята земля».

Після насиченої навчальної програ-
ми бібліотекарі району відвідали Духо-
ву криницю. На що радо відгукнувся па-
рох церкви Духової криниці о. Микола 
та відслужив Молебень до Пресвятої 
Богородиці. А селищна голова провела 
екскурсію по Духовій криниці, розпові-
даючи про чудові властивості життєдай-

Бібліотекарі — про духовність ної цілющої водички, яка струменить 
із джерела, про чуда зцілення, які вже 
отримали багато людей, молячись про 
допомогу у різних потребах, а також від-
мітила про ті зусилля, які докладають 
єзупільчани, прочани, меценати, район-
на влада для того, щоб про це духовне 
місце знала вся Україна і світ.

Любов ГЛОДОВ’ЮК,
методист Тисменицької РБ

Р.S.: Ми, вкотре, пересвідчились, що 
культурний спадок українського народу, 
який ми отримали від наших пращурів, 
величезний і, справді, незвичайний, і 
наш обов’язок — не лише підтримувати, 
пам’я тати про нього, а й розвивати далі, 
збагачуючи його новими досяг неннями. 
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Чотири десятки вихованців з початкових мистецьких шкіл Тисмениці, Єзуполя, 
Лисця, Ямниці та Підпечер стали учасниками районного конкурсу учнівської 
виконавської майстерності імені Йова Княгиницького, який вже водинадцяте 
гостинно прийняла Тисменицька дитяча школа мистецтв.

Вітаючи цьогорічних конкурсан-
тів директор Тисменицької ДШМ Ка-
роліна Секрета та начальник відділу 
культури РДА Олександра Стефінко не 
приховували радісних емоцій за те, що 
спільна справа, яку започаткували оди-
надцять років тому перетворилася у 
мистецьку імпрезу, де навіть наймо-
лодші та вже досвідчені музиканти де-
монструють декількарічні старання під 
керівництвом педагогів, відкриваючи 
нові імена. 

26 квітня особлива мистецька ау-
ра закладу, покровителем якої є уро-
дженець Тисмениці, визначний цер-
ковно-освітній діяч, засновник Скиту 
Манявського Йов Княгиницький, спри-
яла тому, аби кожен конкурсант напо-
вну розкрився, продемонструвавши свої 
вокальні дані та вміння грати на музич-
них інструментах в номінаціях: «Фортепі-
ано», «Скрипка», «Народні інструменти», 
«Духові інструменти» та «Вокал». Тому 

журі з числа викладачів вище назва-
них музичних шкіл: Галині Федунишин 
з Ямниці, Ользі Купчак з Лисця, Оксані 
Холодняк з Підпечер, Василеві Величку 
з Єзуполя, Володимиру Данчуку з Тис-
мениці  під головуванням викладача 
Тисменицької ДШМ, заслуженого пра-
цівника культури України Марії Борис 
було важко вибрати найкращих серед 
направду найталановитіших юних об-
дарувань. 

До речі, кожен учасник районного 
конкурсу після виступу отримав подяки 
та аплодисменти глядачів. Щоправда ін-
трига трималася до виступу останнього 
конкурсанта. Проте хвилювання спа-
ло як у вихованців, які демонстрували 
свої навички, так і у їх наставників, для 
яких аналогічні заходи — шанс для об-
міну досвідом, коли озвучені були цьо-
горічні лауреати. 

У номінації «Фортепіано» рівних не 
було Марині Берсіній та Анастасії Пав-

люк з Тисменицької ДШМ, Аліні Пушко з 
Єзупільської ДМШ.  У номінації «Скрип-
ка» тріумфували: вихованка Тисмениць-
кої ДШМ Анна Козак та учениця Лисець-
кої ДМШ Анастасія Лущак. Найкращи-
ми вокалістами районного конкурсу за 
рішенням журі стали: Софія Залеська 
з Підпечерівської ДМШ та вихованка 
Ямницької ДМШ Анастасія Боднарчук.  
Акордеоністи Олег Ставичний з Єзупіль-
ської ДМШ та Ярослав Збіглей з Тисме-
ницької ДШМ, бандуристка Анна Юречко 
з Лисецької ДМШ визнані переможцями 
у номінації «Народні інструменти». Єди-
ним переможцем у номінації «Духові ін-
струменти» визнано кларнетиста Ігоря 
Шкрумиду – вихованця Тисменицької 
ДШМ. А вихованець Тисменицької ди-
тячої школи мистецтв по класу акорде-
она Дмитро Яворський удостоївся імен-
ного призу першого директора Тисме-
ницької музичної школи Івана Юркови-
ча Волощука.  

Мистецька палітра

Джаз, класика, народна та популярна пісня –
такий музичний мікс запрезентували минулої неділі, у Міжнародний день 
джазу, на сцені Народного дому міста Тисмениця учні та викладачі Тисме-
ницької дитячої школи мистецтв імені Йова Княгиницького.

Проводити наприкінці навчального 
року творчі звіти, як підсумок старань 
вихованців та майстерність педагогів  – 
добра традиція школи мистецтв. Однак 

зі стін навчального закладу декількома 
роками раніше вони перемандрували 
на найбільшу сцену районного центру, 

через те, що адміністрація школи хо-
че, аби якомога більша глядацька ау-
диторія оцінила старання школярів у 
опановуванні сходинок музичної май-

стерності. Аби ті переконали, що попри 
шалену комп’ютеризацію кожної сфери 
суспільного життя, естетичне вихован-

ня через засоби музичного мистецтва 
має місце, бо музика – вічна, вона зву-
чатиме завжди. 

Треба зауважити, що інтерес гляда-
ча до роботи школи мистецтв особливий. 
Відтак переповнена зала та балкон На-
родного дому цьому наочне свідчення. 

Зі слів директора дитячої школи 

мистецтв Кароліни Секрети, аби на-
вчання дітей було належним та прохо-
дило у пристосованих приміщеннях із 
відповідним обладнанням, доклалася 
районна влада. Позаяк цьогоріч окрім 
ремонтів, оновилася й матеріально-тех-
нічна база школи. 

Загалом навчальний рік був спо-
внений яскравими емоціями від учас-
ті та перемог у фестивалях та всеукра-
їнських, обласних та районних конкур-
сах виконавської майстерності. За цими 
успіхами стоїть плідна та наполеглива 
праця викладачів. Привітавши учасни-
ків звіту зі знаковою віхою в житті мис-
тецького закладу, директор передала 
естафету ведучій – викладачеві школи, 
заслуженому працівнику культури Укра-
їни Марії Борис, яка провадила присут-
ніх сторінками мистецької різножанро-

вості. Розпочинали хори учнів І, ІІ-ІІІ та 
старших класів, вокальний ансамбль 
старшокласників. 

Аби якомога більше дітей, що опано-
вують вокал та гру на музичних інстру-
ментах, змогли виступити на творчому 
звіті, глядачам запрезентували цілі ан-
самблі скрипалів, гітаристів, акордеоніс-
тів та баяністів, духових інструментів, 
бандуристів. Усі без виключення подиву-
вали найрізноманітнішим репертуаром. 
Завершальним акордом став виступ ор-
кестру народних інструментів, який по 
праву може за декілька років улитися 
в знаний оркестр Камінського.  

Оцінити старання вихованців об-
разотворчого відділення можна було у 

фойє Народного дому на імпровізова-
ній виставці їх робіт. 

Протягом двогодинного дійства на 
сцені виступила добра сотня вихованців 
школи мистецтв, для яких найкращою 
оцінкою виконавської майстерності ста-
ли аплодисменти глядачів. Гучні та три-
валі овації засвідчили, що іспит складе-
но на відмінно. Відтак ведуча творчого 
звіту запросила батьків школярів про-
тягом навчального року навідуватися 
на їх мистецькі заходи, аби отримувати 
таке ж духовне піднесення.

Сторінку підготувала
Оксана САКОВСЬКА

Переможець у номінації «Скрипка» Анастасія Лущак

Анна Козак Софія Залеська та Анастасія Боднарчук — найкращі вокалістки

Нові «зірки» конкурсу Йова Княгиницького
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Вітаємо!
Друзі та однопартійці щиро вітають з ювілеєм свого побратима Миколу Іва-

новича ІВАНЕНКА. Завзятого козака, порядну людину, щирого і доброго друга, 
одного з найкращих представників партії «Батьківщина», голову Майданського 
партосередку, активного та дбайливого депутата районної ради, який піклуєть-
ся про мешканців свого виборчого округу.  Всіх земних і небесних благ. Довгих 

років життя. Ми дякуємо долі за Вас і за те, що Ви з нами.

Віват!
Виконавчий комітет, депутатський корпус та 

апарат Майданської сільської ради щиро здоров-
лять травневих ювілярів. 

П’ятого травня 60-ліття зустрів депутат районної 
ради Микола Іванович ІВАНЕНКО.

Бажаємо нашому обранцеві невичерпної енергії 
та родинного затишку. Будьте здорові, будьте міцні 
духом, живіть довго-предовго, і нехай до літ Ваших 
завжди причалюють чоловіче щастя, духовна радість 
і висока осмисленість буття. 

Дарма, що рік за роком проліта, що скроні Ваші вже сивіють.
Нехай же молодою залишається душа, і думи хай ніколи не старіють.
Бажаємо Вам здоров’я міцного, юнацької сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного жарту і щастя земного з води і роси.
Хай сили помножаться втричі, здоров’я прибуде, як чиста роса,
Складаєм подяку, бо Ви того варті, нехай переможе молитва й краса.

***
Дев’ятого травня чудесний ювілей святкуватиме в колі 

друзів та родини завідуюча фельдшерсько-акушерським 
пунктом Надія Іванівна ГЕОРГІЯН. 

Добра і радощів бажаєм,
здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце весело Вам сяє,
хай квітне в серці доброта.
Хай світять Вам життєві долі,
хай обминає Вас журба.
Бажаєм Вам від всього серця
любові, щастя, і добра на многая і благая літа!

  ПОГОДА

У понеділок, 8 травня — 
дощ. Тем пера тура вно-
чі: +11°С, вдень: +10°С. 
Вітер аівнічно-західний 
6 м/с.

У вівторок, 9 травня — 
дощ. Ніч на температу-
ра: +7°С, денна: +8°С. 
Вітер пів нічно-за хід-
ний 6 м/с.

У середу, 10 травня 
— хмарно. Температу-
ра вночі: +2°С, вдень: 

+9°С. Вітер пів нічно-західний 3 м/с.

У четвер, 11 трав-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +5°С, денна: 
+14°С. Ві тер західний 
4 м/с.

У п’ятницю, 12 трав-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +5°С, 
вдень: +19°С. Вітер 
північно-західний 3 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

6 травня — Георгія, Юрія
  Як на Юрія стала буря, то буде мо-

кре літо.
  Коли до Юрія закує зозуля на голе 

дерево, то буде голодне літо, а як на 
піст, то буде поліття.

  Після Юрія не можна сіяти маку, 
гарбузів і кукурудзи, бо пізно і май-
же нічого не вродить, малий вро-
жай буде.

  Якщо хрущі з’являються у вели-
кій кількості, то це ознака доброго 
врожаю на просо.

  Як є багацько хрущів на дереві, 
то : буде того року гречка і просо, — 
буде врожай.

  Як багацько весною хрущів на де-
реві, то це прикмета, що буде теп-
ле літо.

  Якщо хрущі з’явилися заскоро, ще 
у квітні, то травня чекай дощового.

  Перед похолоданням  квіточки 
кульбаби завжди закриваються.

8 травня — Марка 
  Якщо не зацвіли яблуні, то на не-

врожай.

Наостанок

З ювілеєм!
Свій 60-річний ювілей відзначає 5 травня хороший сім’янин, батько, чоловік, надійна і чуйна людина, депутат Тисменицької 
районної ради, гідний громадянин України Микола Іванович ІВАНЕНКО.
З цим святом щиро вітає його уся родина  і бажає молодечої бадьорості духу, натхнення та успіхів у роботі, домашнього за-
тишку, душевного миру, міцного здоров’я і щасливого довголіття.

Тобі сьогодні, рідний, шістдесят.
Із вдячністю так хочу привітати
Тебе коханий, добрий чоловік,
За вміння всім завжди допомагати.
Хай шлях твій буде квітами сповитий,
Нехай від щастя забринить сльоза.
Нехай наш дім, що благодаттю оповитий,
Охороняють від печалей небеса!

З Любов’ю — дружина Мирослава


Тато наш милий, красивий та мужній,
Добрий, уважний, такий небайдужий,
Ми з Днем народження тебе вітаємо,
Великого щастя людського бажаємо!
Щоб на роботі ти був самий кращий,
Сильний, умілий та роботящий,
Хай тебе цінять і поважають,
Премію дати не забувають!
Вдома кохають без міри і ліку,
Хай Бог дає тобі довгого віку,
Радості, щастя від гарних онуків,
Щоб не було поміж нами розлуки!
 З любов’ю та повагою — діти Тетяна, 

Роман, Юрій, Ірина та онуки


Дорогий мій зятю, Миколо!!!!
Роки портретами висять. 
Роки життєві й виробничі. 
Та що для тебе 60?! 
Всього лише по 20 тричі! 
Давно вже людство визнає, 
Що не старіють душі наші. 
Виходить (так воно і є), 
Що просто ти — юнак зі стажем! 
Тож хай щороку нас втіша 
Грай солов’їний і лелечий! 
Хай сонцем повниться душа, 
Бо 60 — це ще не вечір!
З любов’ю — теща Гелена ПИЦКО, 

98 років



Шістдесят – не привід для печалі, 
Шістдесят – це зрілість золота. 
Хай до ста, а може ще і далі 
Йдуть, не озираючись, літа. 
Хоч було тривог в житті багато, 
Та не будем згадувать сумне, 
Бо горить в душі іще багаття, 
Ще вогонь горить. Це – головне! 
Здоров’я міцного зичимо щиро, 
Любові і радості, злагоди й миру, 
Ласки від Бога, добра – від людей 
На многії і благії літа.

З повагою — Оксана ГЛАСОВА 
з Людмилою та Ярослав


Ваш ювілей – поважна дата
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ.
Щоб завжди Ви жили у мирі
У колі рідної сім’ї,
Хай пісні веселі й щирі
Вам співають солов’ї.

З повагою — Ярослав ПИЦКО 
з дружиною Анною та родиною


А зими й літечка летять,
Торкаючись душі і серця.
Тобі сьогодні — 60.
І в це повірити прийдеться.
Торкнулись, наче вишні цвіт
Літа до скронь твоїх снігами,
То — знак поваги, мудрість літ,
І досвід, придбаний роками.
А ти ж не мав легких доріг,
Долав проблеми без упину,
Але й через роки зберіг,
Звання поважної людини.

З повагою — Роман ПИЦКО 
з дружиною Світланою та родиною


Ці роки, наче птиці, летять,
Їх ніколи не вернеш назад,
Ніби вчора було вісімнадцять,
А сьогодні уже шістдесят.

Бажаємо Вам здоров’я міцного,
Юнацької сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного жарту
І щастя земного з води і роси.

З повагою — Михайло ПИЦКО 
з родиною



Хай здоров’я, радість і достаток, 
Сиплються немов вишневий цвіт, 
Хай малює доля з буднів свято, 
І дарує тобі Многая Літ! 

З повагою — Михайло ТЮШКО 
з дружиною Анною та родиною



Миру в країні, в родині Вам згоди,
Вдалої задумам завжди нагоди,
Міці здоров’ю, родючості нивам,
Будьте в житті, свате,
 завжди щасливим! 

З повагою свати

З ювілеєм! 
Колектив Марковецької сільської ради щиро вітає
Марію Миколаївну Василюк з 60-літнім ювілеєм.
Марія Миколаївна багато років пропрацювала голо-

вним бухгалтером Марковецької сільської ради, викону-
ючи бездоганно та на професійному рівні свої обов’язки. 
В цей святковий для Вас день, прийміть щирі вітання.

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро і щастя, міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до ніг...

З повагою — колектив
Марковецької сільської ради

З днем народження!
Завідувач клубом села Майдан, художній керівник та фольклорно-етно-

графічний колектив села вітають з ювілеями:
депутата Тисменицької районної ради Миколу Івановича ІВАНЕНКА
і бажають йому невичерпної наснаги до праці на благо громади краю, здій-

снення добрих задумів і планів, успіхів в роботі та особистому житті, усіляких 
благ, мирного неба над головою, міцного здоров’я і довгого  щасливого віку!

завідуючу Майданським ФАПом Надію Іванівну ГЕОРГІЯН
з ювілеєм, який вона відзначатиме 9 травня.
Щира Вам вдячність за багаторічну віддану працю й турботу про здоров’я 

наших односельчан, за натхненне і творче керівництво у минулому драмгуртком. 
Нехай доля дарує Вам світлі світанки, нехай Вас оточують любов та добро, по-
шана та розуміння. Нехай у Вашому домі завжди буде затишно, мило, світло, хай 
ведеться в ньому добро. Божої опіки над Вами та ласки з неба. Будьте щасливі 

й здорові до сотого Вашого ювілею! 

Подяка
Гадаю, що розповідь про мою життєву долю мало кого залишить байдужим. 

Я зростав у сім’ї старшим із двома молодшими сестричками. Коли повернувся 
після армійської служби додому, то сподобав собі дівчину-красуню. Здавалось, усе 
складалося якнайкраще і йшлося уже до весілля. Та одного разу почув від коханої 
гірку вість: вона покохала іншого хлопця. Не судилось поєднатись нашим долям. 
З відчаю я почав, на жаль, прикладатися до чарки. Та й сестрам моїм не щастило у 
дружбі з хлопцями. Тато поїхав за кордон на заробітки, перестав з нами спілкуватися. 
Мама впала у сильну депресію, довідавшись, що батько знайшов собі іншу.

Та якось від родички із Тернопільщини довідались про послуги пані Стефанії, котра 
допомагає у складних життєвих ситуаціях. Після зустрічі з нею у нашій сім’ї настали 
гаразди. І я, і сестри створили сім’ї й живемо у добрі і мирі. Батько повернувся додому 
і твердо запевнив, що більше не покине нашу сім’ю. Я із сестрами щиро вдячний 
пані Стефанії, котра допомогла у нашій сімейній біді. Довгих їй літ і процвітання. 
Для тих, кого зацікавить ця інформація, подаю тел.: (068) 447-86-49.

Михайло ІВАНЧЕНКО

Поз доровляємо
 9 травня святкує свій ювілейний день народження пре-

красний талановитий вчитель, чарівна жінка, дорога дружи-
на та матуся, любляча донечка та найкраща бабуся, вчитель 
Угринівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Галина Михайлівна МИЦЬКО.
У цей особливий і пам’ятний день народження 

педагогічний колектив школи вітають свою колегу по роботі, 
яка всю свою трудову діяльність віддала дітям. Починала 
свою трудову діяльність завідувачем бібліотекою с. Угринів 

Горішній. Уже у 1979 році вчитель німецької мови Майданської восьмирічної 
школи, а згодом, у 1984 р. вчитель німецької мови рідної школи. 

Від усього серця бажаємо їй міцного здоров’я, родинного затишку, добра і 
тепла, Божої ласки і довгих років життя!

Хай за плечима шістдесят поважна і значима дата, 
А ви для нас все молода, невтомна, лагідна, завзята.

До привітань приєднується батьківський та учнівський колективи, 
мама Катерина Петрівна, чоловік Ярослав, діти Ольга та Ростислав, онучок 

Олександр, сестра Люба зі своєю родиною. Многая літа!


