Слово, моя ти єдиная зброє!

Л. Українка.
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24 листопада — День пам’яті жертв Голодомору
80-ті роковини початку
великого голоду в Україні
1932-1933 років

Навмисний голод
Антоніна Листопад
Сліпу, пустили старцювати…
Луна ще досі в оболонях.
Здичавіла вкраїнська хата
На березі своїх агоній.

То був страшний
навмисний голод…
Стріла була така нищівна!
Щоби згромадити стодолу
Колгоспної катівні.
… То був страшний
навмисний злочин,
Такого ще земля не знала!
Закрили Україні очі.
І душу міцно зав’язали.

Глуху, заставили мовчати
А то би світ
втопивсь в Славуті!
Як божевільно їла мати
Свою дитиноньку майбутню.
Зомліли навіть поторочі.
І відвернулись Голіафи.
То був такий
Державний злочин –
Здригнулась навіть
мертва Кафа.
Мерцями всіялося поле…

Шановні краяни!

У своїй багатовіковій історії Україна пережила чимало драм і трагедій.
Однією з найбільших був Голодомор 1932-1933 років.
Відзначаючи День пам’яті жертв Голодомору, ми не лише скорбимо за
загиблими, а й постаємо нацією цивілізованою і гуманною. Український народ пережив це страхіття. Пережив і вижив, здобув державну незалежність
і впевнено утверджує себе у світовій спільноті.
Дякуючи Богу, жителів Косівщини голодомор 1932-1933 років не торк
нувся безпосередньо. Але ми схиляємо голови у жалобній скорботі за нашими співвітчизниками – українцями, що безвинно та передчасно пішли
у Вічність, висловлюємо розуміння і співчуття людям і родинам, які були
свідками тих страшних подій.
Трагедія голодомору є уроком для усіх нас. Ми зобов'язані постійно
усвідомлювати, що у державному будівництві на першому плані завжди
має бути Людина, її життя і здоров'я.
Вічний покій жертвам Голодомору!

Голова районної
державної адміністрації
Ярослав ШИНКАРУК.

Голова
районної ради
Андрій КЛУБ.

Передплачуй і читай
завжди цікавий
«Гуцульський край»
Вартість газети на 2013 рік
становить 57 грн. 60 коп.
Передплатна ціна:

на місяць — 4,80 грн., на квартал — 14,40 грн.,
на півроку — 28,80 грн.

Вартість оформлення передплати:

на місяць — 0,90 грн., на 3 місяці — 2,10 грн.,
на 6 місяців — 2,55 грн., на рік — 3,90 грн.

Індекс — 61386

Запалімо свічку пам’яті

Відповідно до розпорядження голови РДА Ярослава Шинкарука у райдержадміністрації відбулося засідання оргкомітету з організації заходів щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору.
З переліком заходів, які намічено
провести в районі присутніх ознайомив завідувач сектора у справах сім’ї,
молоді та спорту РДА Михайло Мельничук. Свої міркування та доповнення
до обговорюваної теми висловили
міський голова Косова М.Фокшей,
директор районного Будинку культури В.Звіздарик, заступник завідувача
відділу освіти РДА Н.Волощук. День
пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні будуть відзначати в суботу 24 листопада. У Косові
на майдані Незалежності поминальний захід проведуть у п’ятницю, 23
листопада, о 15 год. 30 хв. Прийдімо і
запалімо свою свічку пам’яті.
Ігор СУСАК.



Влада

Працювати для людей
У райдержадміністрації
проводив прийом громадян заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації
Р.Й.Струтинський.
На особистому прийомі у Романа Йосиповича побували люди з різних населених пунктів Косівщини, зокрема Косова,
Пістиня, Смодної, Середнього Березова,
Тюдова, Старих Кутів,
керівники органів місцевого
самоврядування,
депутати районної ради.
Відвідувачі порушували
питання не тільки особистого характеру, а й такі, що
стосуються інтересів громад, трудових колективів.
Скажімо сільський голова
Пістиня Т.Бейсюк звернувся з приводу виділення
коштів на завершення будівництва моста через р.
Пістинька і на перекриття
добудованого приміщення дитячого садка. Його колега, Середньоберезівський
сільський голова В.Крушняк просить обласну владу ввійти з клопотанням до КМУ
і Мінфіну про внесення змін в Постанові
КМУ № 59 у частині, що стосується призначення на посаду головних бухгалтерів
на рівні сільських рад. Бо через чинні
вимоги у Середньоберезівській сільраді
вже рік не можуть заповнити вакансію
бухгалтера. Заступник директора Косівської школи мистецтв порушив проблему
автономного опалення у школі мистецтв.
А голова правління кредитної спілки «Косівська» О. Довгун розповіла про потребу



розширення приміщення кредитної спілки
за рахунок суміжного приміщення, яке належить до комунальної власності міста. У
О.Король зі Смодної — особистий клопіт,

пов’язаний з проведенням реорганізації в управлінні економіки РДА, де вона
працювала, та звільненням її з роботи.
Косівчанин Я.Гридзин висловив прохання групи людей щодо завершення робіт
з відведення стічних вод на вул. Дружби.
Депутатів районної ради спонукали
записатися на прийом громадські справи. Заступник голови постійної комісії з
питань охорони здоров’я І.Слижук занепокоєний недофінансуванням сфери
охорони здоров’я в районі, через що медпрацівникам пропонують відпустки без
збереження зарплати. А голова постійної
комісії з питань сільського господарства

О.Кулешір вів мову про те, яких заходів
необхідно вживати щоб обмежити вирубування лісів у нашому районі та наводив
факти екологічної небезпеки на території
с. Черганівки. Зокрема, державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області вздовж автостради в с. Черганівки, неподалік дитячого садка і школи, виявила
злив нечистот з перевищенням у 50-100
разів нітратів, фосфатів, інших шкідливих
елементів для здоров’я людей. Стосовно
цього жахливого факту мала би розіб
ратися компетентна комісія і виявити
джерело походження нечистот. Орест
Михайлович схвально відгукувався
про роботу керівника райвідділу міліції
і просив сприяння обласної влади, щоб
В.П.Заплітного не переводили з Косова
на службу в інший район.
На виїзному прийомі громадян,
який здійснював у Косові заступник голови – керівник апарату обл
держадміністрації Р.Струтинський були
присутні перший заступник голови РДА
І.Грималюк, завідувач сектора роботи зі зверненням громадян апарату
райдержадміністрації Н.Романюк і головний спеціаліст сектора у справах преси та інформації апарату РДА В.Глібчук.
І ще одна, як на мене, важлива деталь.
Під час цього прийому вразило не те, з
якими проблемами приходили люди, а
вміння управлінця обласного рівня вислухати кожного, вникнути у суть справи
не лише з точки зору, але й чисто людської моралі. Люди поверталися задоволені. Бо Роман Йосипович переконаний
– влада повинна працювати для людей.
Частину запитів заявників було вирішено
того ж дня.
Ігор СУСАК. Фото автора.

Подія

Зібрались майстри мистецтв
На базі Косівської регіональної організації Національної спілки художників відбулися навчальні семінари-тренінги для майстрів народного мистецтва Івано-Франківської області.
Захід з дводенною програмою проводили 15-16 листопада. Мета навчань – підвищення рівня навиків і знань
майстрів з розвитку власної справи, забезпечення умов для подальшого розвитку народних промислів Прикарпаття з огляду на пріоритетність розвитку туризму. У семінарі також брали участь начальник управління культури,
національностей і релігій ОДА Володимир Федорак, начальник управління економіки, заступник голови райдержадміністрації Ярослав Бринський і головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку, туризму та природних
ресурсів управління економіки РДА Ірина Дімбровська.
(Детальніше про цей захід – у одному з наступних номерів «ГК»).
Ігор СУСАК.
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Приємна новина



Отримали сертифікати
У Вижниці провели міжобласний семінар на тему: «Критерії якості
послуг сільського зеленого туризму та його просування на ринок».
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Всеукраїнська акція



«Тиждень безпеки дорожнього руху»
Всеукраїнська акція «Тиждень
безпеки дорожнього руху», яка проходила з 12 по 18 листопада мала
на меті профілактику ДТП та порушень правил дорожнього руху.
У рамках цієї акції керівництво департаменту ДАІ області ініціювало
здачу донорської крові для тих, хто
постраждав у ДТП. Цю ініціативу
підтримали працівники косівського
відділення ДАІ.
16 листопада інспектори
цього
відділення
Василь Васильович
Боєчко, Михайло Іванович Касів та
Руслан Володимирович Россоха разом зі своїм
начальником Ігорем Романовичем
Пастернаком прийшли у пункт переливання крові, щоб стати доно-

рами. Головний лікар Косівської
ЦРЛ Іван Васильович Фазан радо
зустрів працівників ДАІ, наголосивши, що вони неодноразово здавали
кров, щоб врятувати людське життя, адже в критичні хвилини лікарі
насамперед звертаються в районний відділ міліції та Косівське відділення ДАІ.
Косівські автоінспектори переконані, що їхня донорська кров —

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 621 від
14.07.2011 р. діє спрощений порядок надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива. Відповідно до цієї постанови
громадянам вже не потрібно вибирати довідки з житлово-комунальних
організацій (УЕГГ, РЕМ, ЖТКО). Для
призначення субсидії власник житлового приміщення, особа якого посвідчується паспортом, заповнює заяву, декларацію та подає довідки про
доходи всіх працездатних осіб, зареєстрованих в житловому приміщенні.
Довідки про розмір компенсаційних
виплат, пенсій, допомог, спеціалісти
управління виписують самі.
Якщо відсутнє свідоцтво про
право власності, тоді субсидія може
бути призначена, як виняток, тільки
за рішенням комісії райдержадміністрації на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов сім’ї.
Субсидія
призначається
тільки
на житлове приміщення (будинок,
квартиру), а не на літню кухню та
інші підсобні приміщення.
При призначенні субсидії сім’я,
яка складається тільки з непрацездатних громадян (пенсіонери, інваліди, неповнолітні діти), незалежно
від розміру доходу сплачує не більше 10 відсотків середньомісячного
сукупного доходу сім’ї.
Якщо в житловому приміщенні

зареєстровані інваліди І та II групи,
неповнолітні діти та працездатні
особи – обов'язкова плата становить 10 відсотків від середньомісячного сукупного доходу сім'ї, якщо
за останні шість місяців на момент
звернення середньомісячний дохід
на одну особу не перевищує 100%
прожиткового мінімуму, а всі інші
сім'ї сплачують 15 відсотків.
Обов'язковий відсоток платежу вказується в повідомленні про
надання субсидій і його необхідно
сплачувати щомісяця.
Тим споживачам, які користуються засобами обліку (лічильниками), слід пам'ятати, що за кожні зекономлені 10 відсотків енергоносіїв
від норми споживання, обов'язкова
плата зменшується на 2 відсотки,
але не більш як на 6 відсотків зменшення обов'язкової плати.
При підвищенні цін на оплату
житлово-комунальних послуг (газ,
світло та ін.) перерахунок субсидій
здійснюється автоматизовано без
звернень громадян, обов’язкова
плата громадян, які оформили субсидію раніше, не збільшується.
Соціальними
інспекторами
управління праці та соціального
захисту населення проводяться перевірки достовірності подачі інформації громадянами: наявність транспортних засобів, інших житлових
приміщень, наявність незадекларованих земельних ділянок, додаткових джерел для існування (в т.ч. від
сільського господарства, народних

промислів і т.д.), подачу фіктивних
довідок (неіснуючих підприємств та
організацій, інформацію про власність та склад зареєстрованих осіб
в житловому приміщенні).
Надання неточних, неповних
відомостей про доходи або їх приховування, склад зареєстрованих
осіб, сімейний стан та інше призводить до припинення наданої субсидії та її повернення.
Субсидія не призначається:
- якщо в житловому приміщенні
зареєстровані громадяни працездатного віку, що не працювали і не
навчались на денних відділеннях
навчальних закладів, термін навчання в яких зараховується до трудового стажу, протягом трьох місяців,
що передують місяцю звернення
за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до
досягнення ними трьохрічного віку,
громадян, які мають трьох і більше
дітей до 16-ти років, громадян, які
доглядають за інвалідами І групи
або дітьми-інвалідами віком до 16
років, а також за особами, які досягли 80-річного віку), та не зареєстровані у центрі зайнятості як такі,
що шукають роботу;
- якщо у власності членів сім'ї
є більше одного житлового приміщення, загальна площа яких в сумі
перевищує санітарну норму на всіх
зареєстрованих осіб;
- якщо у власності членів сім'ї
є більше одного транспортного засобу (при призначенні субсидій не
будуть враховуватися транспортні
засоби вітчизняного виробництва,
які перебувають в експлуатації про-

тягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби,
що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску постанова Кабінету Міністрів
України від 6 липня 2011р. № 774
«Про удосконалення порядку призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива);
- якщо члени сім'ї здають за договором у найм чи оренду житлове
приміщення; у випадках придбання
житлового приміщення до року перед зверненням за субсидією;
- якщо протягом восьми місяців
від дня смерті власника житла не
визначено у встановленому порядку
(нотаріальне оформлення спадщини та свідоцтво на право власності)
уповноваженого власника;
- якщо неповнолітні діти зареєстровані окремо від своїх батьків;
при повторному зверненні з доходами, меншими від неоподаткованого
мінімуму (17 грн.) в місяць.
У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх управлінню
праці та соціального захисту населення здійснюють уповноважені
особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

Протягом багатьох років Укр
пошта надає послугу з виплати
та доставки грошових виплат
різним категоріям населення. Ця
функція покладена на підприємство державою і дуже важлива в
соціальному сенсі. Особливо це
стосується громадян похилого
віку, людей з обмеженими можливостями, матерів з маленькими
дітьми і мешканців з так званих
депресивних районів. Особлива
тема для обговорення – це виплата пенсії на пошті.

Я по пенсію — на пошту!

живання та подати заяву щодо переведення нарахування пенсії для
одержання у віддаленні поштового
зв’язку з доставкою додому або безпосередньо в касі.

На захід, що відбувався у сусідній
області, прибули 30 власників приватних
садиб, з яких третина – представники з
Косівщини. У районному центрі Чернівеччини гостинно всіх прийняла база
відпочинку «Кремениця». Перед учасниками семінару виступали голова Спілки
сприяння розвитку сільського зеленого
туризму в Україні В.П.Васільєв, голова
комісії з категоризації у сфері сільського
зеленого туризму П.А.Горішевський.
– Учасники семінару не тільки обмінялися досвідом, але й отримали базові
знання щодо податкового законодавства,
вимог стосовно проведення категоризації
садиб, обговорили основні вектори просу-



вання сільського зеленого туризму на туристичний ринок, – розповідає одна з його
учасників, головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку, туризму та
природніх ресурсів управління економіки
райдержадміністрації Ірина Дімбровська.
Міжобласний семінар, що проводили
у Вижниці для косівських учасників мав
неабияку приємність. Власники садиб
«У Люльки», «Гуцулка Ксеня», «Живиця»,
«Панське», «Горянка» з м. Косова, «Райський куточок» (Вербовець), «Космацька
писанка» (Космач), «Казковий край» (Акрешори), «Клеопатра» (Кути), отримали сертифікати «Українська гостинна садиба».
Ігор СУСАК.

це чиєсь врятоване життя.
Я. ТИМОФІЙЧУК.
Фото автора.

До відома громадян

Діє спрощений порядок надання субсидій

Весь сегмент пенсіонерів можна
умовно поділити на дві групи. І група
– пенсіонери, які отримують пенсію
понад 10 років; II – «новоспечені»
пенсіонери, адаптовані до банківських правил, банкоматів та карток.
Так уже ведеться, що нині пересічний пенсіонер дещо обмежений
у своїх можливостях, як фізичних,
так і фінансових. Досягнувши пенсійного віку, людина полишає активний спосіб життя та інколи відчуває
дефіцит спілкування. Банки пропонують начебто розширений спектр
послуг для пенсіонерів. Але пенсіонери зі стажем прекрасно знають, що листоноша, який приносить
пенсію дає не тільки гроші, а може й
хліба принести, газети, просто роз-

повісти останні новини. Історично
склалося, що листоноша виконує
соціальну функцію. На відміну від
листоноші банківський працівник
має чітко окреслені межі своєї діяльності, тож від нього чогось більшого не варто чекати. Також слід
зауважити, що не кожен пенсіонер
має сили дійти до відділення банку
або найближчого банкомату за умови, що він розташований поблизу. А
що вже казати про банки, віддалені
територіально?
Пенсіонери, що обслуговуються
в поштовому відділенні отримують
ряд переваг. Важливим фактором
є наявність розгалуженої мережі
відділень поштового зв'язку, тому
послугою охоплені всі населені
пункти України. Для обслуговування
мешканців найвіддаленіших куточків України функціонують пересувні
відділення поштового зв’язку. Перевагою пошти перед банками також є
безкоштовна для клієнта доставка,
причому кожен споживач може обрати зручну для нього форму обслуговування – у відділенні поштового
зв’язку чи вдома. Доставка пенсії

до квартири – найзручніший спосіб
отримання грошей, що позбавляє
клієнта необхідності йти до банку,
шукати банкомат, стояти в черзі.
Додатковою перевагою обслуговування на пошті є те, що разом з
отриманням пенсії клієнт може скористатися певним переліком послуг,
зокрема оформити передплату на
періодичні видання, відправити кореспонденцію, оплатити комунальні
послуги, придбати товари народного споживання тощо.
Ці
незаперечні
переваги
Укрпошти часом змушують наших
конкурентів з надання послуги діяти
не завжди прийнятними методами.
Не зайвим буде нагадати, що особа, яка досягла пенсійного віку має
право отримувати пенсію у відділенні зв’язку за місцем проживання.
У випадку коли пенсія отримується
в банку і виявлено бажання повернутися до послуг пошти, особа має
цілком законне право перевестися
на обслуговування у поштовому відділенні. Для цього Вам необхідно
звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем про-

Мирослав ПОГРИБЕННИК,
начальник відділу соціальних
допомог та компенсацій.

Своєчасно,
зручно, надійно!
Чекати в черзі важко, досить!
Хай пошта пенсію приносить!
Персонал, що обслуговує на
пошті, дає вам змогу:
– отримати пенсію на пошті чи
вдома, безкоштовно та чітко за графіком;
– не турбуватися про ризики
– Укрпошта не використовує ваші
гроші у своїй господарській діяльності;
– сплатити комунальні послуги,
здійснити передплату улюблених
видань;
– придбати товари першої необхідності, не виходячи з дому.
Як отримати пенсію на пошті,
дізнайтеся за телефоном гарячої
лінії 0 800 500 440 (цілодобово,
безкоштовно зі стаціонарних телефонів).
Прес-служба Укрпошти.

Ваше здоров’я

Що таке
грип і ГРВІ?
Грип – це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів,
яке викликане вірусом. У побуті
грипом часто називають будь-яку
застуду, що не є вірно, тому що,
окрім власне вірусу грипу схожі
симптоми можуть бути викликані
багатьма іншими (аденовіруси,
риновіруси,
респіраторно-синціальні віруси і т.п.). Симптоми,
які викликають ці збудники дуже
схожі. Тому вірусні захворювання дихальної системи були
об’єднані в групу ГРВІ – гострих
респіраторних вірусних інфекцій.
Встановити, який саме збудник
став причиною конкретного випадку
хвороби, опираючись лише на дані
огляду хворого, не можливо. Точно
визначити збудника і поставити діагноз «грип» можна тільки використовуючи лабораторні методи діагностики. Збудниками цих захворювань є
понад 100 видів вірусів і бактерій.
Внаслідок постійної мінливості вірусів і появи нових антигенних варіантів люди можуть хворіти на грип
щороку. При кашлі, чханні віруси і
бактерії з крапельками слизу попадають від хворої до здорової людини. Зараженню сприяють близьке
спілкування з хворим, погане провітрювання помешкання, погіршення
санітарно-гігієнічних норм. Інкубаційний період короткий – від кількох
годин до кількох днів.
На що необхідно звернути увагу! Захворювання здебільшого починається гостро, з проявів загальної інтоксикації (озноб, відчуття
жару, сильний головний біль, біль
в очах). Хворого турбують загальна слабкість, відчуття ломоти в попереку, крижах, суглобах, м'язовий
біль, порушується сон. Вже в перші
години температура тіла може сягати 39-40°С, утримуючись на такому
рівні 2-3 доби. Пізніше можуть приєднатися скарги на сухість, першіння, біль у горлі, закладеність носа.
Самолікування грипу та ГРВІ загрожує багатьма ускладненнями, тому
при перших ознаках захворювання
треба своєчасно звернутися за кваліфікованою медичною допомогою.
Своєчасне звернення до лікаря
– запорука вашого швидкого одужання. Профілактичні заходи спрямовані насамперед на підвищення
опірних сил організму до дії збудників грипу, а також інших ГРВІ та ГРЗ.
У період підвищення захворюваності використовують специфічні та
неспецифічні засоби профілактики.
Вакцинопрофілактика – найбільш
ефективний специфічний засіб профілактики грипу.
С. ТОМЕНКО,
заступник головного лікаря з ОХМД
Косівської ЦРЛ.
Л. ГАВРОНСЬКА,
завідувач епідвідділом Косівської
райсанепідемстанції.



Конкурс

«Міліція
очима дітей»
Щороку, напередодні свята працівників міліції проводяться конкурси дитячого малюнка «Міліція
очима дітей» та на кращий дитячий
твір, присвячений діяльності міліції.
До участі в цьогорічному конкурсі запрошуємо талановитих дітей
Косівщини. Ваші твори та малюнки
оцінюватиме журі, до складу якого
входять професійні оперативники,
досвідчені журналісти і педагоги.
Найкращі твори буде надруковано в
засобах масової інформації. Останній термін здачі творів на конкурс –
5 грудня 2012 року.
Не зволікайте. Всіх переможців
конкурсу буде нагороджено почесними дипломами і цінними подарунками.
А. СЕМИН,
заступник начальника
Косівського РВ УМВС.
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А віз і досі там...
Права купили...

«Їздити» не купили
Науково-технічний
прогрес,
хочемо ми того чи ні, стихійно чи
закономірно рухається вперед. З
кожним
разом людство
адаптується до нових
з ру ч н о с те й ,
ратує за них,
не
відразу
помічаючи,
що будь-які
зручності несуть не лише
позитивні, а й
негативні наслідки. Все,
що у світі випускається чи
виробляється
із часом, звичайно, йде у
відходи. Відходів існує безліч і всі
вони створюють проблеми людству, але найбільшу останнім часом
створють побутові відходи.Чимало
цивілізованих країн відходам навчились давати раду. Збудовані
підприємства по їх переробці, організована система роздільного збору,
збереження та утилізації. У країнах,
де уміють господарювати, на сміттє
звалище іде лише тридцять відсотків від усієї кількості побутових
відходів. Та більшість країн несеться по течії. Щодня сміття накопичується з величезною швидкістю,
створюючи страшну загрозу навколишньому середовищу, а отже, цілій планеті. Людство вирішує абсолютно інші проблеми, закриваючи
очі на найголовнішу, без вирішення
якої не зможе вижити на Землі.
Україна від розвитку науково-технічного прогресу не відстає. Хвалиться досягненнями у різних галузях,
навіть у космічній, а ось у галузі переробки побутових відходів пасе задніх.
Щодня сміттєзвалища
окуповують все більшу територію. Близько семи тисяч гектарів української
землі відійшло під сміття. Поступово
наша Україна перетворюється на величезний смітник. Майже половина
з нього складає пластмаса, яка розкладатиметься протягом століття.
З приводу переробки твердих
побутових відходів в країні підписуються меморандуми про співробітництво, відбуваються муніципальні
форуми, вивчається міжнародний
досвід, запроваджуються різні проекти, затверджуються стратегічні
цілі. Та в реальності віз і досі там…
У народі подейкують, що члени
уряду та верховні депутати займаються тим, що складають гроші,
щоб виїхати на іншу планету. І якщо
це правда, то стає зрозумілим чому
за останні двадцять років державою не збудовано жодного заводу
по переробці, не систематизовано на державному рівні належним
чином збір і утилізацію побутових
відходів. Все пущено на самоплив.
Єдине, що дає надію – це інвестиції
з-за кордону, які вже почали вкладати.
Поки політ на іншу планету
відбудеться, поки прийдуть до ке-



рівництва країною люди із хистом
господаря, українців сміття накриє
по самі вуха, з нього лиш стирчатимуть чуби. За проблемою із
побутовими відходами тягнуться
екологічні, економічні та соціальні
проблеми. Це бомба уповільненої
дії. Це чума нашого століття, під

час якої, створюється враження,
бенкетує уряд, бенкетує верховний
олімп, а разом з ними і весь український народ.

Назвались
грибами —
лізьте в кошик
Отож, висновок песимістично-оптимістичний: порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Верхи пішли шляхом
найменшого опору і проблему з
побутовими відходами звалили на
низи, мовляв, місцева влада знає
що з сміттям робити має. Було би
пів біди якби виділила для цього
хоч певні кошти.
Раніше в Косові і скло, і папір,
і металобрухт люди несли на приймальні пункти, одержуючи за це
певну платню. Правда, тих відходів
значно було менше. Тепер всю Косівщину обійдеш, каблуки позбиваєш – жодного приймального пункту
не знайдеш, за винятком, звичайно, цінних металів. Модним стало
слово «Вигода». Цьому слову підвладні навіть деякі представники
місцевої влади. Крім металобрухту,
невигідно збирати ні скло, ні папір,
ні пластмасу. На це нарікають голова міської ради Микола Миколайович Фокшей разом із своїм заступником Василем Михайловичем
Сліпанюком.
Щодня на вулиці сіл і міста Косова виставляються сотні, якщо не
тисячі мішків зі сміттям. Населення
впевнене: куди іти цим мішкам знає
влада. Та влада, сільська і міська,
й сама достеменно не знає. Але
мусить відробляти зарплату і щось
робити. Заключає договори з підприємцями про вивіз сміття два
рази в місяць від жителів приватного сектору та щодня від комунальних квартир. І всіма (чи може
не всіма) силами ведуться пошуки
місця під захоронення побутових
відходів.
Звичайно, сміттєзвалище не є
найкращим виходом, але якщо в
області досі немає заводу по переробці відходів, якщо в районі не мо-

Інформує ДПІ

Мінімальні ціни
на алкогольні напої зростуть

З 25 листопада цього року мінімальна роздрібна ціна становитиме не
менше 28,5 грн. за півлітрову пляшку сорокаградусної горілки, а на коньяк від 38,9 до 49,4 грн.
На більшість алкогольних напоїв мінімальні ціни зростуть як в роздрібній, так і в оптовій мережі. Так, роздрібна ціна на горілку і лікеро-горілчані
вироби за 1 літр 100% спирту становитиме 142,5 грн. (сьогодні - 130,5 грн.),
оптова відпускна ціна - 96,18 грн. проти діючої - 88,5 грн. Такі зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів від 07.11.2012 № 1017, яка набере
чинності з 25.11.2012. Також, зазначеним документом передбачено другий
етап підвищення цін на алкогольні вироби на 5,6 відсотків з 1 березня наступного року.
У разі торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від мінімально
встановлених, законодавство передбачає застосування штрафних санкцій
не менше 5 тис.грн.
За повідомленням ДПІ.

жуть вирішити проблему із їх роздільним збиранням, зберіганням
та транспортуванням, то в даній
ситуації мати своє сміттєзвалище
в районі, – це єдине рішення. І як
не гірко признаватись, досі місця не
знайдено. Бо лиш прочується чутка,
що тут або там хочуть закладати
сміттєзвалище, жителями зчиняється
такий галас, хоч за
голову хапайсь. Не
допомогають ні пояснення ситуації в
районі, ні обіцянки про благоустрій
місця, ні клятви про
дотримання
усіх
вимог по утриманню сміттєзвалища.
Ніхто не хоче ні
слухати, ні вірити.
Протягом двадцяти п’яти років
майже весь район
звозив сміття в
урочище «Діброва»
села Вербовець. Сміттєзвалище
утворилось стихійно, без санкцій,
без документації. А там – лінія газова проходить, а там зона лісова і
потічок, в який стікають стічні води, а
трохи далі – «царина»,
де «Міськводосервіс»
здійснює забір питної
води для косівського
водогону… Вже кілька раз сільська рада
приймала рішення закрити сміттєзвалище,
та все-таки сміття звозили сюди. Тож жителі
Вербовця, зібравшись
разом весною цього року, сказали «досить».
Звозили
сміття
гуртом, а навести порядок,
загорнувши
хоч якось землею,
мусить сільська рада.
Коштів на це немає.
Так і стоїть воно серед моторошної
тиші, дивлячись у небо та ховаючись між лісовими деревами.
Можливо, що з одного боку населення має рацію, захищаючи
свою територію. Але з другого боку
виникає абсурдна ситуація. Якщо
всі одинаково противитимуться – то
куди завтра діватимуть сміття? Тут
мусять бути затверджені договори,
погоджені певні компроміси.
Керівництво міською радою
єдине, що змогло зробити після закриття стихійного сміттєзвалища, це
домовитись з Коломиєю тимчасово
приймати косівське сміття. Допоки
знайдуть місце у своєму районі. Та
пошуки тривають й досі.

Невже нам треба
німця???
Моя знайома недавно побувала на Закарпатті. Дуже сподобала
цей край, але так як і скрізь: де б
не зупинялась для відпочинку, зустрічала залишки людських слідів
– пляшки з-під спиртного, консервні
банки, пляшки пластикові та кульки від чого і з чим тільки не хочеш.
А на обочині якоїсь із доріг вона
бачила цікавий плакат: купа сміття

і двоє свиней. І текст під ними: «Тікаєм звідси, тут були люди!».
Розповідь знайомої викликала
в мені гірку посмішку. І я подумала,
що його б не заважало розмножити по узбережжях річок та по лісах
нашої Косівщини. Може б когось
тай зачепила така критика, десь
тай зіграла б свою роль. Бо не
можна без болю дивитись як самі
люди плюють у свій колодязь, засмічуючи навколишнє середовище.
І живуть за принципом – після мене
хоч потоп. На календарі двадцять
перше століття, а ми у своєму розвитку свідомості залишились десь
у кам’яному віці. Тому головним
атрибутом вздовж узбіч доріг, на берегах річок та лісів Косівщини стали пластмасові пакети, обгортки,
упаковки, пляшки, склотара... Ми,
б’ючи себе у груди, говоримо про
любов до своєї землі, до свого куточка, чому ж тоді утворили десятки
стихійних сміттєзвалищ.
Ми б хотіли, щоб довкола було
чисто і прибрано, але чистота залежить і від нас самих.
Пам’ятаю, мій дід часто казав, що
нам треба німця. Але я тоді була ще
замала, щоб задумуватись над його
словами. Пізніше часто чула ці ж самі

слова від мого тата та свідомо відволікалась від них різними дрібними
проблемами. Дідовий житейський
висновок виявився живучим, пройшовши половиною століття, він вселився у мою свідомість і вже я, з певним багажем досвіду, припускаю, що
дійсно, було би нам на користь мати
в керівництві німця. Хоч би одного.
Тоді ми стали б більш свідоміші, відповідальніші і культурніші.
Приміром, розпорядився б німець, що сміття забирається від
населення у понеділок, середу і
п’ятницю вранці і ніхто б не зміг
виставити мішки ще в неділю чи в
четвер ввечері. А з його далекоглядністю не виникало б проблем
зі сміттєзвалищем. Хіба би хтось
посмів заікнутись, що не платитиме за послуги вивозу сміття. Він
би зумів навчити доросле населення розділяти побутові відходи,
одночасно, виховуючи дітей у садках та школах робити це змалечку.
І саме на розділі сміття він би збагатив бюджет нашого району.
Він би...він... В будь-якому випадку ми багато би в нього навчились.
Переходжу від уяви в реальність
і ставлю конкретно собі питання: «А
може, дійсно, нам бракує німця?».

Графік прийому громадян депутатами
Косівської міської ради від ВО «Свобода»
Депутати
(прізвище, ім’я, по батькові)
Плосконіс Юрій Олександрович
Печижак Роман Михайлович
Максимчук Руслан Теофілович
Хім’як Лариса Олександрівна
Думітрак Ганна Іванівна

Дата прийому
19.12.2012 р.
26.12.2012 р.
3.12.2012 р.
10.12.2012 р.
17.12.2012 р.

Прийом громадян проводитимуть за адресою:
м. Косів, вул. Незалежності, 55, штаб партії ВО «Свобода» — з 10 до 14 години.
Шановні косівчани! Запрошуємо всіх небайдужих до співпраці.
Голова міської організації ВО «Свобода»
Думітрак Ганна Іванівна. Тел. (096) 8598400.
Стіл знахідок
Знайдено ЗАМОК до велосипеда імпортного виробництва. 2-33-17, (067) 8321456.



Дещо
з історії сміття
Приблизно 3 тис. років тому на
острові Кріт були побудовані перші в історії людства централізовані
смітники: сміття звалювали в спеціально вириті ями, пересипаючи шарами землі.
1031 рік. Перший в історії приклад початку переробки сміття. У
Японії старий папір збирався і перероблявся на новий.
Середина ХІV століття. Світ
вразила епідемія «чорної смерті» – бубонної чуми, яка знищила
близько третини населення Азії та
більше чверті населення Європи.
Після закінчення епідемії значний
прогрес був досягнутий в області гігієни та медицини. Так, наприклад,
в багатьох містах Західної Європи
були створені муципальні сміттєві
служби – сміттярі збирали відходи
на вози і вивозили їх з міста.
1588 рік. Перший в історії приклад надання податкових пільг за
утилізацію сміття: англійська королева Єлизавета І дарувала спеціальні податкові привілегії складальникам ганчір’я, яке
йшло на виробництво паперу.
1895 рік. У
Нью-Йорку створена перша у світі
система попереднього сортування сміття. Жителі
міста зобов’язані
були
розділяти
харчові
відходи,
папір, метал і викидати їх в окремі
банки, що стояли
на вулиці. Вперше
також муніципалітет зміг зробити
збір сміття прибутковою справою
– відходи вдавалося перепродувати
і отримувати додатковий дохід до
міського бюджету.
1935 рік. У США почато виробництво напоїв у алюмінієвих
банках. В результаті почали множитися бізнеси по збору порожніх
банок і їх пререробці.
1948 рік. У світі почалася епоха
заморожених продуктів, що також
призвело до збільшення сміття.
1959 рік. У Великобританії
опубліковані перші офіційні рекомендації щодо створення сміттєвих звалищ.
1972 рік. Штат Орегон спробував вирішити проблему скляних
пляшок шляхом введення інституту депозиту. При покупці напою
споживач додатково доплачує декілька центів за пляшку і якщо він
її здає, то отримує заставу назад.
1973 рік. У США запатентована
пластикова (виготовлена з політелен
терефталата) ПЕТ пляшка. У 1997
році тут було продано 4 мільярди
пляшок, а в 2005 – 22 мільярди.
1980-ті роки. Після серії «сміттєвих криз» багато країн світу дійшли висновку, що єдиним перспективним способом вирішення
проблеми відходів є їх переробка.
Л. МИКИТИН.

Держкомзем повідомляє

Про необхідність подання заяв
Управління Держкомзему у Косівському районі доводить до відома громадян про необхідність подання
заяв на державну реєстрацію державних актів на право
власності на земельні ділянки.
Додатково повідомляємо, що заяви громадян приймаються управлінням щовівторка та щочетверга з 8.30
до 12 год. Видача зареєстрованих державних актів проводиться щоденно.
До заяви повинні бути додані такі документи: копія
паспорта та ідентифікаційного коду. Згідно Постанови
Кабінету Міністрів України від 1.08.2010 № 835( із змінами) адміністративні послуги управлінням надаються
на безоплатній основі.
ЗБОРИ учасників бойових дій (воїнів-інтернаціоналістів) відбудуться 29 листопада, об 11 годині. Збір на
майдані Незалежності в м. Косові.
В. ЗАПАРИНЮК, голова районної організації.
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Розпорядження голови Косівської РДА

Про організацію чистки траси електроліній 0,4кВ
від дерев та кущів на території району
Відповідно до Правил охорони
електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 4.03.1997р. №209 та
з метою недопущення нещасних
випадків від ураження електричним
струмом, попередження пошкодження електричних ліній і підвищення
надійності електропостачання:
1. Філії ПАТ «Косівський РЕМ»
(Тимків П.І.).
1.1. Організувати вимкнення
ліній електропередач та допуск в
охоронній зоні 0,4кВ, які розміщені
на території підприємств, установ, організацій, господарських
дворів та фермерських господарств
для проведення чистки траси
електроліній, після поступлення заявок споживачів, у відповідності з
додатками №1 та №2.
2. Виконкомам сільських, селищних та міської рад, керівникам
підприємств, установ, організацій
сприяти в прочищенні траси у
власності чи користуванні яких
перебувають лісові масиви, пар-

ки, сади та інші насадження. При
отриманні дозволу від філії ПАТ
«Косівський РЕМ» проводити
обрізування дерев та кущів згідно
графіка енергопідприємства.
3. Забезпечити контроль та
необхідну підготовку ліній електропередач для проведення їх очистки
від дерев та кущів і щомісячно
інформувати райдержадміністрацію
про хід виконання цього заходу.
4. Розпорядження голови
райдержадміністрації від 31 жовтня
2011р. № 301 вважати таким, що
втратило чинність.
5. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на головного виконавця — відділ надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.
6. Контроль за виконання розпорядження покласти
на першого заступника голови
райдержадміністрації Івана Грималюка.
Голова районної державної
адміністрації
Ярослав ШИНКАРУК.

Графік обрізки гілок дерев на ПЛ-0,4 кВ
у весняно-осінній період 2012-2013 рр.

Графік обрізки гілок дерев на ПЛ-10 кВ
у весняно-осінній період 2012-2013 рр.
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Кшиштоф Федорчик:
«Ми закохалися в Косів…»
Саме такими словами розпочав свій виступ староста Венгровського повіту під час зустрічі,
очолюваної ним польської
делегації, в кабінеті голови
райдержадміністрації Ярослава Івановича Шинкарука.
Староста розповів про партнерські зв’язки з Косівським
районом, які з кожним роком
теплішають і розширюються. Крім того, що відбуваються обміни з обох сторін
щодо відпочинку школярів,
пан Кшиштоф запропонував
обмін делегаціями лікарів,
яким пропонують обмін досвідом в Республіці Польща.



Л. БЕЗПАЛОВА.
Фото автора.

Святкували День студента

Студентську сім’ю Косівського Інституту прикладного
та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв цього навчального року поповнили сто двоє
хлопців і дівчат. А урочисте їх
посвячення поєдналося зі святкуванням Дня студента. Тож,
звичайно, прийшли на свято
студенти усіх курсів.
Закономірно, що в першу чергу
виступив з привітальним словом
директор закладу Василь Васильович Ходан. З особливою увагою
він вітав новачків. Побажав якнайшвидше адаптуватися в студентському середовищі та якнайкраще
вивчити теорію та практику обраної
спеціальності. В другу чергу звернувся до
студентів голова районної ради Андрій Іванович Клуб. Від усього
депутатського корпусу
та від себе особисто він побажав новоспеченим
студентам
цікавих і змістовних
років навчання, адже
студентське життя це
найкращий період в
житті людини. Між тим
відзначив грошовими
преміями та подяками старшокурсників тих, хто брав
участь в оздобленні реабілітаційного центру в Яблунові та музею
Тараса Мельничука в Уторопах.
Викладач фізичного виховання закладу Дмитро Дмитрович Кравчук
вручив грамоти переможцям обласних змагань «Козацькі забави»



Представники польської делегації
запропонували косів’янам спів

працю в пошуку інвестицій для
розвитку економіки обох сторін.
У свою чергу Ярослав Іванович
Шинкарук звернув увагу присутніх членів делегації на потребу в
спеціалізованій машині для Яблунівського дитячого центру реабілітації дітей з особливими
потребами, в спорудженні
міні-заводів для переробки сміття, а також для переробки фруктів.
Обговоривши наболілі проблеми, пан Кшиш
тоф Федорчик передав
Я.І.Шинкаруку запрошення
для наших лікарів, не забувши ще раз подякувати
гостинній Косівщині за теп
лий прийом.

В ряди студентів — прийняті
та тим, хто зайняв призові місця з
настільного тенісу.
Вступаючи у храм дерева, металу, вишивки, кераміки, ткацтва,

ники їм розповіли жартома про
хороші та погані заповіді студента.
Веселі і жартівливі були конкурси.
Куратори першокурсників мали роз-

шкіри, розпису, дизайну, першокурсники поклялись «пити живильну воду з джерела знань та гризти
граніт науки, поважати директорів
як рідних батьків, завідуючих відділами як Матір-заступницю, не бути
хвальками та черствими, ніколи не
падати духом…». А старшокурс-

пізнати учнів зі своїх груп, навчити
їх де ховати шпаргалки. В свою
чергу студенти говорили компліменти вчителям із зав’язаними
очима. Юлія Юрчишин, Христина
Луканюк та Олексій Захарків мали
зайву нагоду довести , що люблять співати і мають для цього всі
вокальні дані.
Попереду у першокурсників багато нового, яскравого,
незвіданого. Попереду перші
заняття, перші оцінки, перша
сесія… Вибір учбового закладу
зроблено, вибір професії теж.
А це найголовніший крок, який
впливатиме на подальше життя
молодої людини.
Л. ДУТЧАК.
Фото Віталія ПОЛЮКА.

Цікава подорож

Миколай побував у Рівному

Гарного осіннього дня святий Миколай з свого Маєтку,
що знаходиться на території НПП «Гуцульщина», спільно з творчими
колективами та народними умільцями з Івано-Франківщини,
вирушив на родинне свято в с. Оржів, що на Рівненщині,
куди його гостинно запросили організатори.
Величне і благородне дійство відбувалось в діброві з традиційними
урочистою частиною, виставками-продажами,
майстеркласами
народних
умільців, іграми, конкурсами, концертом
за участю відомих артистів.
Тисячі учасників
родинного свята, зігрітих, не по-осінньому,
теплим сонячним промінням, з посмішками,
щасливим пожвавленням, радісно сприймали різнопланову
культурно-розважальну програму.
Делегація Івано-Франківщини виділялась на святі яскравістю і самобутністю всього того, чим багатий наш
край, зокрема колоритним вбранням,
вишуканістю, високою майстерністю
та культурою представлених виставок,
талановитими виступами творчих колективів.
Незвичним дійством на святі була
поява улюбленця дітвори — святого

Миколая, який прибув сюди разом з
своїми помічниками.
На мальовничій галявині, при-

крашеній квітами і старовинними побутовими атрибутами, привертав увагу присутніх гарний новий, ошатний,
казково оформлений будиночок, біля
якого зібралось більше трьохсот дітей
– від немовлят на руках у матерів до
старшокласників. З появою Миколая
відбулось жваве, приємне і хвилююче
спілкування. Діти ділились своїми мріями, читали вірші, співали пісень, розгадували загадки, кросворди, робили
витинанки за зразками.

Радості не було меж, коли вони
отримували з рук Миколая цікаві
пам’ятні подарунки: солодощі, дзвіночки, кружечки, дитячі іграшки, листівки, візитівки, книжечки. Разом з
собою він привіз також і виставку продуктів бджільництва з пасіки святого
Миколая, яка знаходиться на території Старокутського природоохоронного
науково-дослідного відділення Національного природного парку “Гуцульщина”, яку гарно і професійно
представляв знаний пасічник
Палійчук Василь Дмитрович.
Впродовж свята відбувалось фотографування Миколая з дітьми, родинами,
сім’ями, щирі спілкування, багато цікавих пропозицій щодо
співпраці. На адресу роботи
Маєтку Святого Миколая було
висловлено безліч добрих і
щирих слів.
Повертаючись додому з приємними враженнями, щаслива міркувала
над тим, що такі заходи мають велике
значення в нашому житті, особливо
для формування моральних цінностей у молодого покоління, виховання
їх на народних звичаях та обрядах
українського народу.
Марія ПАЛІЙЧУК,
голова районної громадської
організації «Жінки за майбутнє
дітей України».
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Постаті

«Домашня» церква Миколи Котлярчука
Підпільна діяльність УГКЦ посилилась з поверненням (кому пощастило) священиків із в'язниць та заслань вже в другій половині
50-х років. Найбільш відважні і свідомі віруючі, яким було не байдуже до якої церкви ходити, облаштовували у своїх хатах «домашні»
церкви, відводили для них найкращі кімнати, виготовляли престоли і кивоти, створювали оптимальне сакральне середовище для богослужінь.
Хто пам'ятає 70-80 роки минулого століття
і цікавився релігійним життям, може назвати
поіменно господарів у своєму чи сусідньому
селі, в чиїх будинках були створені «домашні»
церкви. Знаю і я кількох господарів. Це – Андрійчук Федір, Котлярчук Микола (Рутків), Долішняк Яків, Долішняк Михайло зі Стопчатова;
Атаманюк Порфирій, Синітович Богдан, Стефанко Марія і Анна (Марусі) з Яблунова. Всі
вони – релігійно свідомі люди зі стійкими переконаннями і заслуговують винагороди від Бога
та вдячного слова від людей.
Наша розповідь про одного з них – Котлярчука Миколу
(1915 - 1997) зі Стопчатова та
та його «домашню» церкву,
яка і сьогодні має той вигляд,
що і 60 років тому. Микола
Рутків, як його називали односельці, був відомим на всю
околицю ковалем. Ковальської справи вчився у поляка
Рутка, згодом став у нього
челядником, пізніше доглядав немічного господаря та
його дружину і таким чином
успадкував і кузню, і все господарство. Одержавши такий
спадок і маючи «золоті» руки,
міг розбагатіти, примножити
статки, та Микола ревно служив Богові і людям. Допомагав всім, хто до нього звертався,
грошей за свою працю не вимагав. Ходив по
селах, проводив катехизацію і люди слухали
його, бо він мав до цієї справи дар Божий і неабиякі знання. Ще з дитячих років, відколи навчився читати, ходив з молитовником. Зібрав
за своє життя багату бібліотеку, у фондах якої,
окрім «Святого Письма» та «Псалтиря», знаходимо «Життя святих» у трьох томах, твори
Андрея Шептицького у двох томах, «Наслідування Христа» у чотирьох книжках, «Життя св.
Альфонса Ліґорія», «Католицький народний
катехизм» у трьох томах та багато інших унікальних видань. Вся ця література ретельно
вивчалася ним, про що свідчать десятки нотатників, в яких зафіксовано окремі цитати чи
ключові слова, відзначено розділи, сторінки,
записано свої роздуми. Особливо ретельно вивчав і досліджував фізичні та психічні
можливості людини, гартував свою волю і характер, дав обітницю безшлюбності. Він міг
ходити босим по снігу, їсти глину та горіхи зі



шкарлупою, збирати голими руками розжарене вугілля тощо. Комусь п. Микола здавався
диваком, але це його рятувало в часи репресій.
У своєму будинку, розташованому побіля
дороги, що веде з Яблунова до Косова, відважився виділити окрему кімнату для «домашньої» церкви, передбачивши дуже хитру
схованку для священика-підпільника. Під час
облави міг спокійно, з удаваною дивакуватістю пригощати гарнізонників самогонкою, яку
тільки для них і зберігав, та заговорити їх так, щоб врятувати
і вивести з обійстя рій бійців
УПА.
Та повернемося до «домашньої» церкви. Сьогодні її оберігає Параска Грекул-Павличко,
якій у спадок перейшов будинок.
Пані Параска розділила долю
останніх 18 років життя Миколи
Котлярчука, як ревна соратниця, однодумець та дбайлива сестра. У великій світлиці на столі,
який служив престолом, стоїть

кивот у формі хрещатої церкви. Двері церковці зачинені на ключ, а коли їх відчинити, то
можна побачити пушку, накриту покровцем, в
якій містилися колись Найсвятіші Тайни. Кивот освятив о. Сірецький ще у 1952 році. На
передній стіні розміщені образи Ісуса Христа
та Матері Божої (це як намісні ікони), а між

ними – ікона Тайної Вечері. Як розповідає Параска Федорівна, впродовж років підпілля тут
відправляли Служби Божі владика Павло Василик, майбутні владики отці Василь Семенюк
та Василь Івасюк, майбутній ректор духовної
семінарії о. Михайло Пастух, о. Василь Бартко, о. Василь Кривульчак, о. Андрій Гуренко,
о.Дмитро Долішняк, о.Роман Шафран, о. Володимир Шафран.
«На богослужіння активно збиралися віруючі, – говорить п. Параска. – Достатньо
було натякнути двом-трьом сусідам, що приїхав чи приїде священик, як впродовж короткого часу набиралося людей на дві кімнати.
А одного разу я нарахувала аж 52 особи».
Богослужіння відправлялися в різних місцях
і в цьому не було якоїсь періодичності чи
певної системи. То було цілком виправдано
в умовах підпілля. Разом зі священиками не
раз прибували і кілька вихованців підпільної
духовної семінарії, які вчилися, дияконували, набували досвіду. В підпільній семінарії
навчався і Дмитро Долішняк, в хаті батьків
якого проводилися богослужіння. Микола
Котлярчук підготовляв його до вступу, а під
час навчання консультував,
забезпечував літературою. У
80-х роках Дмитро Долішняк
(1948-2004) був висвячений
на священика, підпільно виконував різні релігійні треби
і відправляв Служби Божі. 3
1989 року і до кінця своїх днів
отець-мітрат Дмитро служив
на парафії у містечку Козова
Тернопільської області.
У важких умовах репресій і гонінь УГКЦ вистояла з
гідністю. Перебуваючи на нелегальному становищі, вона
сприяла згуртуванню мирян,
зберегла здорове ядро священиків старшого покоління і підготовляла молодь до священичої служби. Мільйони вірних
повернули собі віру батьків і
врятували свою церкву, яка відроджується,
зміцнюється і завойовує авторитет.
Василь КУРИЩУК,
член Національної спілки краєзнавців
України, смт. Яблунів.
На світлинах: Микола Котлярчук, Параска Грекул-Павличко у «домашній» церкві.

До 70-річчя УПА

Станична Наталка
Якось моя прабабуся послала мене з дорученням до своєї товаришки з дитинства. З
того часу перед очима і в серці болючо живе
ця тема, що втілилася в стареньку бабусю, яку
всі звуть просто Наталкою.
Заможна колись господарка, добротна
хата сиротливо просять чоловічої руки. У невеличкій затемненій кімнатці на ліжку старенька… Сама-саміська…
– Бабко, вам не сумно самій?
– Ні, дитино, бо я не сама – я з Богом.
– А не тяжко одній-одинокій?
– Ні, бо я в своїй хаті.
– І у вас нема нікого? Ні дітей, ні онуків, ні
правнуків?
– Нема, дитино, бо діти мої там, де моя
молодість скалічена, де моє здоров’я…
Жили ми сиротами дві з сестрою, господарку батьківську як слід тримали. Я ста-

ничною була. По-різному доводилося, коли
совіти прийшли. Сусідські хлопці, з якими
зросла, в школу ходила, в ліс, у підпілля
пішли. Допомагала їм, коли треба було.
Була під псевдо «Хитра». Та сталося так,
що один з них, ще хлопчак, захворів тифом.
Схопили його в гарячці, коли не контролював, що говорив. Назвав ім’я – Наталка. І
цього було досить, аби прийшли, не питаючи, босу лиш у сорочці і запасці взяли з
хати і відразу – в холодну. Ні сісти, ні лягти.
Цементові стіни, цементова підлога. Що
тої запасочки. А то не день, не два – понад
два місяці. А надвір як вряди-годи випустять –
пса пускають і регочуться, як він гризе зв’язані
руки. Видиш: одного пальця живого не маю. І
голки під нігті пхали, і в голову били, коси вимикали:
– Назви! Скажи! Хто? Скільки? Де?

До відома батьків, випускників
9-х класів загальноосвітніх шкіл!!!

Вшанували

Коломийський педагогічний коледж
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника оголошує набір
слухачів підготовчих курсів з предметів, які
виноситимуться на вступні випробування
прийому 2013 року за спеціальностями: початкова освіта – спеціалізації: іноземна
мова (англійська, німецька, французька,
польська); інформатика; хореографія; виховна робота; музика; образотворче мистецтво; музичне мистецтво.
Запис слухачів на курси розпочинається
з 1 жовтня 2012 р. Початок занять — 26 січня
(субота) 2013 р. Навчання проводитиметься
по суботах згідно з графіком підготовчих
курсів.
Детальнішу інформацію можна отримати за адресою: вул. І. Франка, м. Коломия, 12,
кабінет №19, телефон для довідок: 2-65-31.

живих і полеглих
У Середньому Березові відбулися
урочистості з нагоди 70-річчя створення УПА.
Напередодні свята Покрови в бібліотеці організували книжкову виставку «Згадаймо славу ту, що в
пісню перейшла». За матеріалами виставки провели п’ять хвилин історії «За честь, за славу, за народ».
Ввечері біля стадіону школи люди зібрались
на партизанську ватру, такі ж ватри розпалили
ще й на горі Кичера і на Юзивій горі. Традиційні
вогні повстанської слави супроводжували салютними феєрверками. Вогні ватри з гір можна було
побачити у с. Вижньому Березові та у Нижньому
Березові. Видовище видалось захоплюючим і
урочистим.

Відповідала лиш одне: Не знаю. Тому
били знов і знов.
Отам, дитино, мої діти…
Вистояла, та ще добрий чоловік, царство
йому небесне, урядовцем великим тоді був,
з братами моїми товаришував колись, заступився.
Було мені тоді неповних 20 літ. Отак і прожила молодий працездатний вік мовчки, тихо,
як… бандерівка. Навіть чоловіка, орденоносця-фронтовика, колишнього снайпера, ні разу
за радянської влади на 9 травня не запрошували, бо… «жінку-бандеровку взяв».
На столі купа листівок вітальних. Вже за
України вітають, до пенсії доплачують. Отак і
живе станична Наталка, сама одна в своїх 88
років, у своїй хаті, з Богом, у цілоденній молитві за добрих людей, за втрачених рідних,
за ненароджених своїх дітей.
З Наталею Федорівною Томей розмовляла
Оксана СТУСЯК, учениця 7 класу з с. Кобак.

УПА – це армія нескорених, вояки якої пройшли крізь важкі бої, в’язниці, концтабори. Сотні
тисяч з них віддали своє життя за незалежну
Україну. Вшанувати пам’ять відважних борців і
віддати шану живим прийшли жителі села, виконком сільради, працівники культури, освіти та
учні школи.
Зі вступним словом до вояків УПА
звернулися сільський голова В.Крушняк
та голова осередку Братства ОУН-УПА
І.Клим’юк. А ще того дня звучали вірші
та пісні. Концертна програма, яку організував директор НД В.Томич, усім дуже
сподобалась. А на Покрову, після служби
Божої, в церкві біля могили січовим стрільцям за полеглими героями відправили поминальну панахиду.
Г. РОМАНЧИЧ,
завідувач бібліотекою
с. Середнього Березова.

Історія Стопчатова
в іменах

( П р о д о в ж е н н я . П оч а то к у « Г К » № 4 4 з а
2 листопада 2012 року).
Заячук Василь Яремович (2 січня 1967,
с.Стопчатів, Корнівка) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, деревознавства і недеревних ресурсів
лісу Українського державного лісотехнічного
університету у Львові. У 1984 році закінчив
Яблунівську СШ, а в 1991 році – лісогосподарський факультет Українського державного лісотехнічного університету у Львові. В
1996 році захистив кандидатську дисертацію
на тему «Біологічні особливості зростання та
плодоношення калини звичайної в умовах
Прикарпаття». Автор близько 40 наукових та
науково-методичних публікацій. Серед них,
зокрема, книги «Калина звичайна», «Лікарські рослини», «До методики відбору високоврожайних таксонів дикорослих плодових
рослин» та ін. Проводить науково-дослідну
роботу з проблем недеревних ресурсів лісу,
прогнозування урожайності, запасів сировини, підвищення продуктивності, раціонального використання, охорони та відтворення
лікарських, технічних, харчових і кормових
рослин Західної України.
Заячук Дмитро Михайлович (1 січня
1952, с.Стопчатів, Корнівка), – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри
напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка».
В 1966 році закінчив Стопчатівську восьмирічну, а в 1968 році Яблунівську середню
школу. Згодом навчався на фізичному факультеті Чернівецького державного університету. В 1980 році захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика напівпровідників і діелектриків». В 1992
році в Чернівецькому університеті захистив
дисертацію на тему «Дефекти структури і
електронні процеси в халькогенидах свинцю та олова» на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук. З 1995
року професор кафедри фізичної електроніки Чернівецького державного університету.
Впродовж кількох років був вченим секретарем Буковинського фізичного товариства
і членом координаційної ради Українського
фізичного товариства, що дозволило йому
організувати постійно діючий науковий семінар фізиків, який отримав визнання науковців на Буковині та в Україні. З грудня 1996
року по даний час він професор кафедри
напівпровідникової електроніки національного університету «Львівська політехніка».
Д.Заячук – відповідальний редактор ”Вісника
національного університету «Львівська політехніка» «Електроніка», вчений секретар
спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських дисертацій. Автор понад 120 наукових праць, 10 авторських свідоцтв на винаходи. Дружина Віоріка Оттівна – співробітник
кафедри нелінійної оптики Львівського національного університету імені І.Франка. Дочка Юлія (1978 р.н.) – кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри педагогіки Львівського
національного університету імені І.Франка,
захистила кандидатську дисертацію на тему
«Організаційно-педагогічні основи діяльності українознавчих інституцій у системі вищої
освіти Канади (40 – 90-ті роки ХХ ст)». Син
Євген (1986 р.н.) – навчається в аспірантурі
в центрі ядерних досліджень у Бельгії.
Заячук Дмитро Миколайович (1 вересня 1952, с.Стопчатів) – заступник проректора з навчально-організаційної роботи Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича. В 1959 – 1969 роках навчався в Яблунівській СШ. В 1974 році закінчив фізичний факультет Чернівецького державного університету. Працював на кафедрі
напівпровідникової мікроелектроніки, згодом – на кафедрі термоелектрики і фізичної
метрології та в спеціальному конструкторському технічному бюро «Фоном», що було
створено при кафедрі. З 1991 року помічник
проректора з адміністративно-організаційної
роботи, згодом – проректор (1994), заступник проректора з навчально-організаційної
роботи (2002). Має 15 наукових публікацій,
переважно з проблем сонячної енергетики та
космосу. Син Мирослав (1975 р.н.) – доцент,
заступник декана географічного факультету
Чернівецького національного університету.
Досліджує проблеми аграрно-промислового
комплексу. Працює над докторською дисертацією. Дочка Наталія працює в юридичному
відділі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича.
Василь БУРДУЛАНЮК,
доцент кафедри історії України
Прикарпатського національного університету
імені В.Стефаника.
(Далі буде).
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Дорогого
синочка і брата
ПІТЕЛЯКА
ВАСИЛЯ
ДМИТРОВИЧА
з с. Смодної щиро
вітаємо
з 30-річчям.
У небеснім
просторі,
де світяться зорі,
Де місяць
серпанком пливе.
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Несе Тобі щастя земне.
Хай промінь сонця, як ангел із неба,
Прилетить і сяде на плече.
Нехай за нас обійме, поцілує,
Щоб Ти відчув, як любим ми Тебе.
Хай не спішать літа на Твій поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває.
У цей святковий день ми від душі
Всього найкращого бажаєм.
З любов’ю тато Дмитро, мама Ганнуся,
сестра Галя з чоловіком Миколою і
похресниця Марія-Алінка.

Дорогого
ЯНКОЩУКА
ВАСИЛЯ
ВАСИЛЬОВИЧА
з с. Космача щиро
вітаємо з ювілеєм.
Прийми
в цей день
вітання
наші щирі –
Зірниць ранкових,
що чарують світ,
Стежок росистих,
що ведуть у далі,
І днів ясних та щедрих многа літ
Без прикрої засмути і печалі.
З любов’ю тато Василь, брат Мирослав
з сім’єю, сестра Марічка з сім’єю.

Дорогу матусю,
бабусю
ОРИЩУК
МАРІЮ ПЕТРІВНУ
з с. Пістиня
вітаємо
з 50-річчям.
Люба матусю,
бабусенько мила,
Вас щиро вітає
вся наша родина.
Спасибі
за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність,
		
невтомну роботу.
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Вам треба,
А Матінка Божа – цариця свята, –
Дарує щасливі і довгі літа!
З любов’ю сини Роман, Віталій, дочка
Іванна, невістка Романія, онучок Павлик.

Дорогу
донечку і внучку
ПОДЮК
КАТЮШУ
ДМИТРІВНУ
з с. Кобаків
вітаємо
з першим рочком
народження.
Усе найкраще,
що є в світі,
Належить,
Катруся,
		
хай Тобі:
Пісні, усмішки, сонце, квіти
Й безмежна радість у житті.
У всьому успіхів багато,
Безцінних почуттів, тепла.
Хай кожен день буде як свято
Й чарує всіх Твоя краса.
З любов’ю мама Наталя, дідусь Іван,
бабуся Надія, хрещені батьки
Іван та Василь.

Люблячу дочку і
сестру
БІЛАК
МАРІЮ ЮРІЇВНУ
з с. Снідавки
вітаємо
з 50-річчям.
З ювілеєм
сердечно вітаєм,
Хай сонячним
буде Твій вік!
Ми всією сім’єю
бажаєм
Щастя, радості, многая літ.
День народження – це щаслива подія,
Це здобутки Твої у житті,
Тож здійсняться нехай усі мрії
І живеться у щасті й красі!
З повагою і любов’ю тато Юрій, мама
Анна, сестра Ганнуся з сім’єю, брати
Михайло з сім’єю, Іван з сім’єю,
Петро з сім’єю.

Дорогу матусю,
люблячу бабусю
та прабабусю
КРИВУЛЬЧАК
ПАРАСКУ
ІВАНІВНУ
з с. Космача
щиро вітають
з 80-річчям.
Хай горе
обходить завжди
стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь Вам дає.
Бажаємо довгих років ще прожити,
Щоб всіх на сторіччя могли запросити.
З любов’ю донька Марія, зять Микола,
онуки Марія, Сашко, Леся, Володя, Микола, Світлана, Люба, Оля та правнуки
Василько, Наталочка, Іванко,
Даринка та Василько.

Дорогу
донечку,
сестричку,
дружину, матусю,
бабусю
СЕНИК
ОКСАНУ
МИКОЛАЇВНУ
вітаємо
з 50-літнім
ювілеєм.
Хай Матір
Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
З любов’ю мама, сестра Марія, чоловік
Володя, донечки Роксоланка, Ілонка,
онучок Олексійко.

Косівський райком Компартії України
щиро вітає з 55-літнім ювілеєм
жительку с. Рибного
ГРАУР ОЛЕСЮ ТАНАСІЇВНУ.
Бажаємо Вам і Вашій сім’ї міцного
здоров’я, довголіття, щастя, радості та
успіхів у розбудові Незалежної Української
Держави!

СЕНИК
ОКСАНУ
МИКОЛАЇВНУ
з ювілеєм від
дня народження
вітають сестра
Марія з чоловіком
і дітьми.
Зичимо 		
здоров’я,
родинного
затишку,
матеріального добробуту,
а по життєвій дорозі – щирих друзів.

РОБОТА
- Запрошуємо на роботу ПОКОЇВОК, ЕЛЕКТРИКА та ВОДІЯ вантажівки.
(099) 7509939,
(067) 3431157, 5-83-10.
- На роботу потрібен ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ.
(097) 9336600.
- Потрібні на роботу в ресторан КУХАРІ,
ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, ОФІЦІАНТИ ТА
БАРМЕНИ.
(067) 3424090.
- На роботу потрібен ПРОДАВЕЦЬ (бажано
з сіл Вербовця або Старого Косова).
(067) 3422983.
- На роботу потрібен КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК. (067) 9077823.
- Потрібен ПЕРУКАР в салон.
(067) 6614404.
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Дорогого чоловіка,
люблячого татуся і сина
ШКРОМ’ЮКА
ТАРАСА ВАСИЛЬОВИЧА
з с. Шешорів вітаємо з 30-річчям.
Тобі 30! Та хіба це літа?
Коли очі горять і душа молода.
Хай Тебе люблять і шанують люди,
Хай ясним і мирним
життя Твоє буде.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди у Тебе здоров’я було.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини і ласка – від Бога.
З любов’ю дружина Марія, синочки
Назарчик і Тарасик, донечка Вікторія,
тато Василь і мама Ганна.
Дорогу донечку,
люблячу внучку та
філину
КІЩУК
ГАННУ
СТЕПАНІВНУ
з села Брустурів
вітаємо з першим
рочком життя.
Перше слово,
перший крочок
Ось і перший
в Тебе рочок.
		
У небеснім
просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе.
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Несе Тобі щастя земне.
Хай промінчик сонця, як ангел із неба,
Прилетить і сяде на плече.
Нехай за нас обійме і ніжно поцілує,
Щоб Ти відчула, як ми любимо Тебе.
З любов’ю тато Степан, мама Марія,
дідусі Іван, Микола, бабусі Гануся,
Гануся, нанашка Гануся, тета Оксана.

Шановний
КОСОВИЧ ДМИТРЕ ЮРІЙОВИЧУ!
Правління та профспілковий колектив АТ «Скіф-Авто» щиро вітають Вас із
60-річчям та бажають міцного здоров’я,
щастя, довгих років життя та наснаги, нехай у Вашій сім’ї завжди буде добробут,
злагода і любов та дарують Вам наступні рядки:
Нехай не буде в Вас ніяких бід,
В житті щоб збулися найкращі мрії,
А доля хай пошле багато літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії.
Шановні інваліди І та ІІ групи
по зору Косівського та
Верховинського районів!
У м. Косові знаходиться УТОС – українське
товариство сліпих за адресою: майдан
Незалежності, 10. Просимо вас стати на
облік до нашої організації. При собі мати
такі документи: довідку МСЕК, паспорт,
ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення,
2 фотографії.

Дорогого зятя
ШКРОМ’ЮКА
ТАРАСА ВАСИЛЬОВИЧА
з с. Шешорів
вітаємо з 30-річчям.
У цей осінній
світлий день
Прийми від нас
палкі вітання:
Здоров’я, щастя,
довгих літ,
Усі найкращі побажання!
З любов’ю тато, мама,
баба, Богданка,
Галина з чоловіком Іваном
з с. Прокурави, та Леся з чоловіком
Іваном з с. Пістиня.
Коханого чоловіка,
люблячого татуся
ЯНКОЩУКА
ВАСИЛЯ
ВАСИЛЬОВИЧА
з с. Космача
щиро вітаємо
з 30-річчям.
Наш славний і
рідний,
найкращий
у світі,
З Тобою нам
завжди затишно й світло,
Ти гарний господар і татко чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є.
З любов’ю дружина Марія
та донечка Алінка.
26 листопада, об 11 год., у
приміщенні сесійної зали Косівської
районної ради відбудуться звітновиборні збори Косівської РО УСВА
(воїнів-інтернаціоналістів).
Д. УРБАНОВИЧ,
голова Косівської РО УСВА (воїнівінтернаціоналістів).
- Здам в оренду КОМЕРЦІЙНЕ ПРИМІЩЕННЯ в смт. Верховині площею 40 кв. м
(2 поверх) біля базару та автостанції. Недорого. (098) 3600083.
- Здається в оренду ПРИМІЩЕННЯ.
(068) 2597042.
Куплю ГОСПОДАРСТВО без посередника (недорого).
(098) 9008951, (097) 1862478.
Запрошую НА РОБОТУ представника
зі страхування авто в СК «Провіта». Крім
КВ оплата 130 грн. за 10 полісів + ЗП +
мобільний.
Ліцензія АГ № 569314
від 4.02.2011; к.т.
(067) 1798971, (050) 5927076.

Організація і проведення весіль та
банкетів.

Резорт «Шешори»
Ласкаво просимо.
(099) 7509939, (067) 3431157.
www.sheshory.com.ua.
СВЯТКОВІ ТОРТИ
на замовлення
в американському стилі
(домашня випічка).
(097) 9996948.
1 грудня лікар-нарколог проводитиме у
м. Івано-Франківську лікування алкоголізму, паління, ожиріння.
(067) 6739441.

ПОСЛУГИ
- Послуги ВІДБІЙНИМИ МОЛОТКАМИ великої потужності.
(067) 3350862.
- Послуги ВАНТАЖНИМ МІКРОАВТОБУСОМ. (097) 3479277.
- Послуги ВІДБІЙНИМИ МОЛОТКАМИ різних
потужностей. (067) 2882282.
- Надаються ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА. (097) 4417741.
- ПРИВОЗИМО кримський ракушняк.
(067) 7890580,
(067) 4952252.

24.10.2012 р. впроваджений регулярний автобусний маршрут Косів-Москва. Квитки
можна придбати в касах автостанції. Відправлення з м. Косова — середа,
неділя – 05.00; відправлення з Москви – вівторок, п’ятниця – 18.00.
За довідками звертатись за тел.: (097) 7748474, (097) 7748481,
(066) 5307706, (066) 3603848, +790-999-87-470.
Вартість квитка становить 650 грн.
Серія АГ ліцензія № 504932.

В новозбудованому будинку у м. Косові продаються 2-, 3-кімнатні КВАРТИРИ.
(067) 1898002.
ÏÐÈÉÌÀЄÌÎ ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ ó
ñ. Ñìîäí³é ïî âóë. Äðóæáè,6.
(067) 5488143.
Ë³öåíç³ÿ ñåð³ÿ ÀÂ ¹ 580907.

Магазин «ЕЛЕКТРОСВІТ»
(с. Смодна, територія колишньої транспортної) пропонує широкий вибір
товарів: люстри, бра, проводи, розетки,
електроінструменти, електро- і бензокосарки.
(067) 3422983.
Загублене посвідчення учасника війни серія
Д № 977787, видане 12.01.2004 р. на ім’я
Корбутяка Олексія Івановича, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво на право власності на
житловий будинок, видане Пасічанському
Івану Петровичу с. С.Березів, вул. Шінкарівка, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво на право власності на
житловий будинок, видане Пасічанському
Василю Івановичу с. С.Березів, вул. Царинка, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї № 014211, видане 25.01.2011 р.
Боб’яку Василю Васильовичу, вважати
недійсним.
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- ГОСПОДАРСТВО в с. Рожнові із
приватизованою земельною ділянкою 0,70 га.
(098) 2542820, (067) 5894742.
- МАГАЗИН в м. Косові.
(096) 1145590.
- БУДИНОК із земельною ділянкою 0,12 га у м. Косові.
(067) 9684316.
- Двокімнатна КВАРТИРА біля
центру зайнятості м. Косів.
(097) 2270942.
- ХАТА в с. Гуцулівка (підведений
газ). (096) 7847312.
- ХАТА в с. Пістині, земельна ділянка 0,08 га вул. Черемшини 33.
(068) 1185263.
- БУДИНОК із земельною ділянкою 0,16 га в с. Н.Березові.
(067) 3964040.
- ХАТА в смт. Кутах.
(096) 6527007.
- ХАТА 150 кв.м, новобудова с.
Рожнів із земельною ділянкою
0,2 га. (063) 7746991.

ПРОДАЮТЬСЯ

- ХАТА в центрі с. Яворова з приватизованою земельною ділянкою 0,32
га. (067) 9493291, (067) 7098978.
- БУДИНОК у с. Смодній.
(067) 6800940.
- ГОСПОДАРСТВО в с. Кобаках.
(066) 9258091.
- В м. Коломиї незавершене будівництво — двоповерхова ХАТА
10х14 із земельною ділянкою 0,06
га. (095) 7140772.
- БУДИНОК в м. Косові.
(068) 5415578.
- ГОСПОДАРСТВО із земельною
ділянкою 1,22 га в с. Космачі.
(096) 4642982, (067) 3079583.
- ГОСПОДАРСТВО із земельною
ділянкою у с. Вербовці (біля центральної дороги). (067) 8404727.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,26 га в с.
Смодній (біля центральної дороги).
(050) 9004362.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,15 га під
будівництво у с. Вербовці.
(096) 7560057.

30 листопада минає рік
з дня смерті сина, брата, онука, хресного
батька
ТАТАРИНА Олега Васильовича із с. Розтоків,
якому доля відміряла прожити до болю мало,
всього 24 роки.
Без тебе, рідний наш, став пусткою білий
світ..
Вже рік, як серед нас немає тебе, дорогий Олежику. Ти так любив життя! Був ніжним та
уважним до рідних і близьких, твоє чутливе серце
озивалося, до кожного. Твоє життя – це яскравий
спалах зірки, це недомріяне, недоказане, недоспіване, невідчуте... Смерть раптова, жорстока і підступна забрала тебе, і враз
обірвався твій земний відлік часу. Здається, що втрата розмила під ногами
дорогу життя, засліпила очі, стиснула обценьками душу, обпекла болем серце. Дорогий наш синочку, вже не побачиш весняного розмаю і літньої краси,
ніколи не прийдеш додому, не потішиш свою родину довірливою посмішкою
і веселим жартом. Неможливо передати словами той біль, який залишився у
наших серцях. Не пройшло ще жодної днини, щоб пекучі сльози не котилися
з очей. Горе оповило хату чорною стрічкою, а всіх нас – незагойним жалем і
тугою, адже ти був для нас таким милим, дорогим. І досі не віриться нікому,
що тебе вже немає. Тільки в снах ти приходиш до нас радісним, веселим. Кажуть, час лікує рани, але у нас вони не зможуть загоїтися ніколи від страшної
втрати. Щодня поливаємо гіркою сльозою квіти, які цвітуть і вічно цвіст имуть
на твоїй могилі. Якби ти знав, що коїться в наших душах і серцях... Ми завжди
будемо тебе пам’ятати і любити. Спи спокійно, дорогий Олежику, і нехай свята земля лежить на твоїх грудях легкою пір’їнкою. Щодня поминаємо тебе у
молитвах і віримо, що за добре серце, щиру, вдачу Бог забере тебе до себе.
Знаємо, що лише молитва – це корабель твого спасіння. Допоки ми живі, ти
житимеш у наших серцях, в молитвах. Низько вклоняємося перед тими Божими людьми, які у важкі хвилини року підтримали, розрадили, разом з нами
молилися за спасіння синової душі.
Дорогі наші! Хто знав Олежика – зупиніться, будь ласка, на мить, помоліться за його душу і простіть його.
У вічній скорботі мама Галина, батько Василь, сестра Лілія, брат Святослав, швагро Ярослав, дідусі Василь та Прокопій, бабусі Параска
та Гафія, племінники Ярослав та Марія.

Працівники
Смоднянського
НВК висловлюють глибоке співчуття сім’ї Михайла і Марії Люльчуків
з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті їх сина
ЛЮЛЬЧУКА Олега.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у великому родинному горі і допоможуть пережити
біль утрати дорогої людини, а Господь
упокоїть душу покійного у царстві небесному.
Працівники Смоднянського НВК
висловлюють глибоке співчуття вихователю Кравчук Наталі Ігорівні з
приводу смерті її бабусі
МАЦУК Ірини Миколаївни.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у великому родинному горі, а Господь Бог упокоїть
душу спочилої у царстві небесному.
Колектив працівників КосівськоВерховинського ОРВК висловлює
глибоке співчуття Гафткович Оксані Іллівні та її родині з приводу важкої втрати – смерті її матері.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у тяжкому горі,
а Господь Бог упокоїть душу спочилої у царстві небесному.
Уторопський сільський голова,
депутатський корпус висловлюють
співчуття депутату Біленчук Марії
Дмитрівні з приводу смерті брата
КОЛОДІЯ Івана Дмитровича.
Нехай земля покійному буде
пухом, а наші співчуття допоможуть
рідним пережити біль вічної розлуки з дорогою людиною.
Виконавчий комітет Соколівської сільської ради глибоко співчуває заступнику сільського голови Григорчуку Василю Петровичу з
приводу смерті його матері
ГРИГОРЧУК Марії Василівни.
Нехай земля покійній буде пухом, а наші співчуття стануть краплиною розради у тяжкому горі.
Колектив анестезіологічно-ре-

анімаційного відділення Косівської
ЦРЛ висловлює глибоке співчуття
лаборантам Янечек Ярославі Іванівні
і Підлетейчук Оксані Володимирівні
з приводу смерті матері чоловіка та
бабусі
ЯНЕЧЕК Олександри Павлівни.
Нехай наші співчуття стануть краплиною розради у непоправному горі,
а Господь Бог допоможе вам та рідним
пережити біль утрати дорогої людини.
Педагогічний колектив Уторопського НВО висловлює глибоке співчуття вчителю початкових класів Гутей Ользі Юріївні та її сім’ї з приводу
смерті батька її чоловіка.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у великому родинному горі, а Господь Бог упокоїть
душу спочилого у царстві небесному.
Сім’ї друзів, сусідів Мельників,
Перкатюків,
Хом’юків,
Процюків,
Конькової, Урбановичів, Шкромиди
висловлюють щире співчуття Гафткович Оксані Іллівні та її родині з приводу тяжкої втрати – смерті матері,
бабусі
ЯРЕМИН Ганни Прокопівни.
Нехай наша підтримка, сум будуть
краплиною розради у тяжкій непоправній втраті, а Господь Бог оселить
душу покійної у царстві небесному.
Колектив працівників Уторопського НВО висловлює глибоке
співчуття
заступнику директора з
навчально-виховної роботи Біленчук
Марії Дмитрівні та завгоспу Біленчуку Юрію Васильовичу з приводу передчасної смерті брата і швагра
КОЛОДІЯ Івана Дмитровича.
Нехай наші співчуття стануть краплиною розради у великому родинному горі і
допоможуть пережити біль утрати дорогої
вам людини, а Господь Бог упокоїть душу
покійного в царстві небесному.
Шкільні товариші висловлюють
щирі співчуття Мартинюк Євгенії з приводу смерті її чоловіка Мирослава.
Хай наше співчуття полегшить біль
непоправної втрати тобі і твоїй родині.



ПРОДАЮТЬСЯ

- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,10 га з
фундаментом у с. Смодній (біля колишнього МРЕВ). (067) 3393293.
- БЛЯХА алюмінієва листова і
хвильова, нержавіюча, алюцинк,
цинкова, ондулін, металочерепиця
різних виробників, водостічні системи
та ін. Чавунні батареї, котли, пластик, мінвата, сайдинг, фальшбрус,
вагонка (можливі заміри та доставка).
2-49-87, (097) 3479277.
- ВУГІЛЛЯ АНТРАЦИТ: крупний
горіх, кулак та сємєчка у с. Смодній
по вул. Дружби,6. Ц. – 1500 грн. за
тонну. (067) 5488143.
- ВАГОНКА з модрини.
(098) 5935903.
- ВАЗ-2105, д. 1,3, червоного кольору, 1985 р.в., після капремонту.
(096) 6056995.
- ВАЗ-2105. (098) 9528276.
- VOLSVAGEN CADDY, 2005 р.в.,
щойно пригнаний. (067) 8538620.
- «МОСКВИЧ-2141», 1989 р.в.
(097) 9217669.



- «НИВА» у доброму стані.
(097) 3715128, 2-14-28.
- Зимова РЕЗИНА «Мішелін Альпін
16». (098) 8709283.
- ДОШКИ з модрини.
(098) 2925295.
- Сухі дубові ДОШКИ (50).
(097) 0115468.
- ВІНИКИ для сауни.
(097) 1230402.
- МЕРСЕДЕС вантажний (608).
(096) 9967246.
- Твердопаливні КОТЛИ, енергозберігаючі електричні ОБІГРІВАЧІ,
газові КОНВЕКТОРИ, ДРОВА.
(067) 9671777.
- Газові КОНВЕКТОРИ, газові та
електродні КОТЛИ, твердопаливні
КОТЛИ, ПІЧКИ до сауни.
(067) 5989125.
- Нові ПЛУГИ одеські 3-корпусні з
передплужниками.
(097) 4392625.
- НОУТБУК б/в.
(098) 3653487.

Тяжке горе огорнуло нашу родину – 40
днів минає з того часу, як не стало нашої дружини, матусі, бабусі, прабабусі
КІЩУК Ольги Петрівни з с. Вербовця.
Нам не віриться, що вона ніколи не переступить поріг рідної хати. Нема таких слів,
щоб висловити наше горе. Але хай наш смуток і сльози не потривожать її вічний сон.
Нехай рідна земля їй буде легкою, а пам’ять
про дорогу людину ми збережемо навіки.
Поки пам’ять житиме в віках,
Живою будете і ви в наших серцях.
У вічній скорботі рідні.

25 листопада минає 40 днів із дня смерті
дорогого чоловіка, татуся, дідуся, брата
МЕДВІДЧУКА Михайла Михайловича
з с. Тюдова.
Рідний наш, кожного дня ми пам’ятаємо про
тебе. У твоїх 65 років залишив нас навіки. Чому
доля розпорядилася так? Ніякий час і події не втамують нашого горя, не розвіють смуток, не змусять забути.
У великій скорботі дружина, діти Любов,
Олександра, Алла, Марія з сім’ями, Михайло, онуки, сестри, брати, племінники і вся
родина.

Минає рік, як з нами немає
дорогої нам людини
ЧЕПИГИ Петра Михайловича
з с. Старих Кутів.
Настала осінь, листя оппадає,
А тебе тату з нами немає.
На серці тяжко, в душі глибока рана
З дня на день, без перестану.
Сумують всі і рідні і близькі.
У скорботі мама, брат, сестра, дружина Леся,
дочки Галина та Ольга з сім’ями, онуки.

Сім’ї І.Александрука, М.Баранюк,
Б.Джумарика, Г.Гавриш, В.Бович,
М.Свистильницька,
І.Гарасим’юк,
І.Мисак, А.Кабин з вул. Лазової м. Косова висловлюють щирі співчуття сусіду М.Сусаку та його родині з приводу
смерті їхньої мами Василини.
Нехай наші співчуття полегшать
біль утрати дорогої людини, а Господь
Бог допоможе пережити їхнє горе.
Адміністрація,
профспілковий
комітет і весь колектив Косівського
УЕГГ висловлює глибоке співчуття
провідному інженеру-метрологу – керівнику метрологічної служби Мельнику Мирону Богдановичу та економісту по бюджету відділу розрахунків
Мельник Ользі Петрівні з приводу
смерті батька
МЕЛЬНИКА Богдана Петровича.
Нехай наші співчуття стануть краплиною розради у великому родинному
горі і допоможуть пережити біль утрати дорогої людини, а Господь упокоїть
душу покійного у царстві небесному.

Нехай Господь Бог прийме душу
покійного у своє царство, а наші
співчуття стануть підтримкою у непоправному горі.
Випускники 2004 р. Косівської
загальноосвітньої
школи № 1 та
класний керівник висловлюють щире
співчуття однокласнику Рудому Іванові та його сім’ї з приводу трагічної
смерті його брата Миколи.
Нехай наші співчуття допоможуть
рідним пережити біль важкої втрати,
а земля покійному хай буде пухом.
Колектив реанімаційного відділу
Косівської ЦРЛ висловлює глибоке
співчуття медсестрі Церковнюк Марії
Петрівні з приводу смерті її матері
ГАРАСИМ’ЮК Дарії Степанівни.
Нехай наші співчуття стануть краплиною розради у великому родинному
горі і допоможуть пережити біль утрати дорогої людини, а Господь упокоїть
душу покійної у царстві небесному.

Передчасно 15 листопада після
виснажливої хвороби помер
МИКИТИН Микола Миколайович
1956 року народження, який був
водієм в санаторію «Косів», батьком
родини Микитин.
Колектив санаторію висловлює глибоке співчуття рідним та
близьким з приводу його втрати.

Сім’я Михайла Строїча та його
родина з с. Смодної глибоко сумують
з приводу передчасної смерті
ЛЮЛЬЧУКА Олега.
Висловлюємо щире співчуття згорьованим батькам Михайлові та Марії, братові Василеві з приводу втрати
найріднішої людини – сина і брата.
Нехай Господь Бог оселить душу покійного у царстві небесному, а пам’ять
про Олега буде світлою і вічною.

Колектив працівників Косівського
училища прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв висловлюють
глибоке співчуття Мартинюк Галині
Мирославівні та її родині з приводу
тяжкої втрати батька
МАРТИНЮКА
Мирослава Миколайовича.

Косівський міський осередок
Народного Руху України висловлює
щире співчуття членові міської організації НРУ Мартинюк Галині Мирославівні з приводу смерті її батька
МАРТИНЮКА
Мирослава Миколайовича.
Нехай наші співчуття стануть рідним підтримкою і розрадою у непо-

- ПОСУДА на весілля.
(098) 2548747, 5-22-62.
- ЯБЛУКА йони і СІНО.
(096) 7103643.
- ЯБЛУКА, СІНО. (098) 5601625.
- ПОНІ. (095) 5089453.
- КІНЬ. (067) 5811152.
- АВТОЗАПЧАСТИНИ «МерседесБенз» VITO 108-112. (098) 8210035.
- Терміново пасажирські «МЕРСЕДЕС»-208, 410, 1995 р.в. «ФІАТДУКАТО», 1987 р.в.
(098) 1931225.
ЦІЛОДОБОВО
РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
(на Москалівці).
Доступні ціни. Безкоштовна доставка (по Косову).
Перевезення покійних.
Вул. Ірчана, 135а.
(098) 2293988 (Іванка),
(067) 6086058 (Володя).

Минає 40 днів як
перестало битися серце доброї
чуйної людини
офіцера,
колишнього
начальника
Косівського
РВ УМВС
підполковника
ФЕНЧУКА Юрія
Федоровича.
Богу душу, а
пам’ять живим.
Нехай земля
покійному буде пухом.
правному горі, а Господь Бог упокоїть
душу покійного у царстві небесному.
Правління Косівської райспоживспілки та правління Косівського споживчого товариства і весь колектив
працівників глибоко сумують з приводу
смерті ветерана споживчої кооперації
МАРТИНЮКА
Мирослава Миколайовича
і висловлюють глибокі співчуття
родині покійного. Нехай наші співчуття стануть краплиною розради у
великому родинному горі і допоможуть пережити біль утрати дорогої
людини.
Сім’я І.М.Будз глибоко сумує з
приводу передчасної смерті
МИКИТИНА
Миколи Миколайовича
і висловлює щирі співчуття дружині,
дітям, внукам покійного.Нехай наші
співчуття стануть краплиною розради у цей сумний час та полегшать
біль утрати дорогої людини, а земля покійному буде пухом.
Сім’ї Кабин А.М. та Крицкалюк
І.Д. висловлюють глибоке співчуття
дружині Мартинюк Євгенії Йосипівні
та сім’ям Мартинюк Г.М. та Мартинюк Д.М. з приводу смерті їхнього
чоловіка, батька та дідуся
МАРТИНЮКА
Мирослава Миколайовича.
Нехай наші співчуття стануть
підтримкою у непоправному горі.
Спортсмени
греко-римського
стилю Косівщини глибоко сумують з
приводу передчасної смерті кандидата в майстри спорту
Олега ЛЮЛЬЧУКА.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у великому родинному горі, а Господь Бог упокоїть
душу покійного у царстві небесному.
Педколектив
Старокутської
ЗОШ І-ІІІ ст. глибоко сумує з приводу смерті вчительки-пенсіонерки
ІВАНОВОЇ Тамари Федорівни.
Хай земля буде пухом, а наші
співчуття допоможуть рідним пережити біль утрати.
Сім’ї В.І.Кашинського, Л.П.Бе
лінської, В.К.Волощук, Ю.Д.Харука,
Р.В.Ма
тійчака, Р.Д.Гостюка, В.А.Та
ринського, М.Т.Яцюка, В.Й.Волощука,
Я.Д.Засядко, О.В.Блінова, Н.М.Парам
буль,
С.І.Бурдяк,
Я.О.Кузнєцова,
В.М.Степанюк, О.М.Пиптюк, В.Т.Гол
дуна, В.В.Баревича, З.Б.Пишика, що
проживають по вул. Л.Українки в м.
Косові, глибоко сумують з приводу
смерті сусіда
МИКИТИНА
Миколи Миколайовича
і висловлюють щирі співчуття рідним.
Нехай наші співчуття підтримають
вас у цей нелегкий час, а Господь
хай дарує душі близької вам людини
царство небесне і вічний спокій.
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Як живеш, бібліотеко?



Чергова зустріч
Якось зустрівшись зі мною на
вулиці, Ярослав Васильович Семанишин, завідуючий районною бібліотекою, дорікнув, що газета не пише
нічого про бібліотеку, не цікавиться її
життям і запросив мене на черговий
семінар бібліотекарів району.
Атмосфера, запах, які характерні лиш для бібліотеки викликали в
мені ностальгію, від яких я відмахнулась, бо у «Світлиці» було гамірно, багатолюдно, затишно і тепло.
До колективу рядових бібліотекарів приєднались колеги з обласної бібліотеки для юнацтва – її
директор Світлана Шаган, завідувач
науково-методичним відділом Галина Ребрик провідний методист
науково-методичного відділу Світлана Когут та відомий поет і прозаїк,
пісняр і гуморист, сатирик і і журналіст Ярослав Ткачівський, доля якого пов’язана тісно з бібліотекою.
Говорили про завдання і плани,
про пошуки форм і методів роботи у
сучасній епосі інформації та наукових
знань. Про те що слід вивчати користувача, удосконалюватись у фаховій
роботі, бути компетентним спеціалістом. Бо чимало залежить від професійного рівня бібліотекаря, від того яке
враження справляє на користувача.

Працівники обласної бібліотеки порекомендували проявляти
творчість, адже сьогодні якихось
обмежень, рамок у роботі
бібліотекаря немає.
Кожна бібліотека
може бути
по-своєму оформлена, посвоєму створений затишок і
робоча атмосфера.
Часи змінилися, змінилася і бібліотека. Престиж
бібліотекаря впав і працювати стало важче. Знизилось і значення книги, адже
електронна комунікація стала головним її суперником.
Та бібліотечні працівники не
падають духом. Знають, що
ніяка електронна машина
не може замінити живе спілкування
з книгою, що мережа інтернету, ні
сам комп’ютер не здатні виховати
молоду людину морально-стійкою
та освіченою. Тому впевнені, вони
виживуть і доведуть – бібліотека необхідна суспільству, щоб у ці
складні часи відродити духовність
та інтелігентність.
В бібліотеках практикують
зустрічі з цікавими людьми, читацькі конференції та конкурси
для читачів, чи просто нефор-

мальні зустрічі для спілкування.
Ярослав Ткачівський із задоволенням пообіцяв прийти на зустріч
із читачами у бібліотеку будь якого
села. А поки що він перед присутніми розповів про деякі факти зі своєї
біографії і прочитав вірші із духовної
поезії, любовної та інтимної лірики,
кілька
гумористичних творів. Бібліотека
поповнилась
двохтомником
– поезії «Ранети із маминого
саду» та проза
«Дикий голуб»,
який
вийшов
недавно у світ
як віха творчості до 55-річчя
Ярослава Ткачівського.
Після закінчення семінару придбали збірку»До
моря Їхали…» .Утворилася черга
до поета за автографом.
Завідуючий районною бібліотекою
Ярослав Васильович Семанишин
правий. Треба частіше писати про
життя бібліотеки, про їхні проблеми.
Читачам газети нагадувати, що не
хлібом єдиним живе людина, бібліотека – це відкритий дім для всіх,
кому потрібна книга чи інформація.
Л. МИКИТИН.

Так в давнину називали люди бібліотеку.
І сьогодні наша сільська бібліотека є осередком духовної культури
– чи не єдине місце в селі, де кожний мешканець може вільно отримати книгу, приємно поспілкуватися,
а іноді і просто відпочити.
Переступивши поріг нашої бібліотеки, поринаєш у світ книг. Невеличке, але затишне приміщення
з міні-музеєм, прикрашене квітами,
предметами декоративно-прикладного мистецтва минувшини та нового часу, зразками березівського
одягу з «бабусиної скрині» створює
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особливу атмосферу. Різноманітні
книжкові виставки, тематичні полички, інформаційні кутки, виставки
творчих робіт і малюнків вказують
на зміст роботи бібліотеки.
Маючи організаторські здібності
бібліотекар організовує різні масові
заходи по відзначенню ювілейних
та знаменних дат, бере активну
участь у всіх загальносільських та
клубних заходах. Ось і зараз складає сценарій до участі жителів кутка «Дуброва» у святі української
старовинної пісні. Ведеться клопіт-

ка пошукова робота, основою якої
є вивчення історії села, бібліотеки,
церкви, відродження імен визначних діячів села, збирання народних
пісень, легенд, приказок, переказів
старожилів, а потім експонуються для користувачів на книжковій
виставці «Відкрий для себе рідне
село». В такому ж напрямку працює
при бібліотеці клуб за інтересами
«Гуцульська криниця», мета якого
збирання, зберігання, відтворення і
популяризація народних свят, звичаїв, обрядів, що побутували в Березові колись і тепер.
Добре було б придбати для бібліотеки комп’ютерну техніку і тоді
кожна молода людина могла б навчитись володіти навиками пошуку
необхідної інформації.
З часу створення в селі нового осередку «Просвіти» завідуюча
бібліотекою бере участь у його роботі, що в майбутньому посприяє
зміцненню зв’язків бібліотеки з громадськістю.
Бібліотека в нашому селі – це
заслуга наших дідів-прадідів, які
серед інших закладів поклали на
перше місце хати-читальні, тож я
думаю, що громада села берегтиме
надбання своїх предків і всіляко підтримуватиме те, що приносить неабияку користь.
Отець Ігор ПОЛЮК,
парох села Н. Березова.

Головам ПО інвалідів

Підсумкове і урочисте
засідання ради голів ПОІ
відбудеться 27.11.2012 р.
в актовому залі терцентру.
Поч. о 10 год.

М. СМЄЛІК,
голова Косівської ГРАІ.

Спорт

Срібна «СКАЛА»
Створена два роки тому, старокутська футбольна команда «Скала»
під керівництвом її начальника і тренера Василя Андрусяка виявилася
неприступною скалою для іменитих команд району. Уже торік вона рішуче зіштовхнула з третьої сходинки бронзового призера чемпіонату
району футбольного сезону 2010-го, а в цьому – і срібного за 2011 рік.
Зрозуміло, що в наступному році по-старокутськи затято претендуватиме на першу сходинку, на яку в нинішньому сезоні зійшла пістинська
команда «Кремінь».
Для гонорових старокутських
футболістів
у Будинку культури
їхнього рідного села нещодавно
влаштували святковий захід. Привітати молоду команду, яка грізним
суперником увірвалась у чемпіонат

ки Старокутської сільської ради.
Вітаючи ФК «Скала» з другим
місцем у футбольному сезоні 2012
року, Михайло Мельничук відзначив, що за короткий час тренерський склад команди, який у свій

району і загострила боротьбу, приїхали депутати районної ради, заступник голови райдержадміністрації Ярослав Бринський і завідувач
сектору у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації Михайло Мельничук. Вони вручили
гравцям медалі, а також грамоти
райдержадміністрації президенту
і головному меценату ФК «Скала»
Мирославу Кузьменюку, Василеві
Андрусяку, депутату районної ради
і теж меценату футбольного клубу
Богданові Чепизі, сільському голові Григорію Лавруку, який постійно
підтримує команду, кращому її бомбардиру Володимиру Будзу. Такою
ж грамотою нагороджений і Микола
Луцький, який з об’єктивних причин
не зміг прийти на святкування. Саме
він тренує молодіжну команду «Скала», участь якої у чемпіонаті району,
за словами Богдана Чепиги, теж наснажувала на перемоги основний
склад гравців.
Григорій
Лаврук
вручив
футболістам, керівному і тренерському складу команди та
найкращим вболівальницям Наталії Дрищук і Марії Будз подя-

час пройшов школу з футболу у
кутських «Карпатах», зумів створити
потужну команду і вивести її в призери чемпіонату району.
Одного із футболістів, який сидів у залі під час святкування поруч
зі мною, я попросив назвати склад
основних гравців. Він розповів, що
голкіпери команди ФК «Скала» –
Антон Павлюк та Ігор Палчинський,
захисники та півзахисники – Дмитро
Будз, Ярослав Кузьменюк, Григорій
Скриплюк, Сергій Гуцуляк, Василь
Рудак (капітан команди), Юрій Кулешір, Михайло Підлетейчук, Андрій
Андрусяк, нападники – Володимир
Будз та Василь Марощак. Серед
них є теж представники тренерської
школи голови ФК «Карпати» Кути
Миколи Петровича Кушнірука, який
народився і мешкає в Старих Кутах.
Всім футболістам та керівництву
ФК «Скала» Богдан Чепига присвятив віршований дружній шарж, який
він продекламував на урочистому
заході.
Василь ГЛІБЧУК
На світлині:
Старокутська футбольна
команда «Скала».

На честь В’ячеслава Чорновола
Андрій Зеленевич з с. Лючки і Ольга Шкодяк з Космача здобули
право брати участь у міжнародному турнірі з настільного тенісу, який
проводитимуть у Косові на початку наступного місяця.
Юні тенісисти стали переможцями турніру з настільного тенісу, який відбувся серед дітей з обмеженими фізичними можливостями 24 жовтня, який
був присвячений 75-річчю від дня народження Героя України В’ячеслава
Чорновола.
— Спортсменів, які вибороли перші три місця нагородили медалями, а
всіх учасників грамотами сектора у справах сім’ї, молоді та спорту райдерж
адміністрації, — каже завідувач Михайло Мельничук.
Ігор СУСАК.
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