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ÃÀÇÅÒÀ ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ 13 ÆÎÂÒÍß 1990 ÐÎÊÓ
Щорічно 29 січня відзначають
День вшанування ветеранів і пенсіонерів пожежної охорони.
Керівництво та колектив служби цивільного захисту
у Косівському районі щиросердечно вітають
ветеранів і пенсіонерів пожежної охорони Косівщини.
Це свято сильних і відважних людей. За героїзм і відвагу ви здобули
повагу і шану наших краян. Тисячі успішно ліквідованих пожеж і врятованих із вогню людей — це, мабуть, найкраще підтвердження особливої
важливості та благородності цієїї професії.
Бажаємо усім вам життєвої енергії, незборимої волі й стійкості духу.
Нехай злагода та достаток завжди панують у ваших оселях.
В. КОВАЛЮК,
начальник служби цивільного захисту
у Косівському районі ТУ МНС в області, капітан служби ЦЗ.

Äàíèíà ïàì’ÿò³

Трагічні події минулого
25 січня на майдані Незалежності в місті Косові відбувся жалобний мітинг-реквієм з приводу Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, в якому взяли участь представники влади, керівники установ,
підприємств і організацій району, громадськість Косівщини.
З сумом пригадав ті стривожені сторінки історії міський голова Микола Фокшей. Отці Роман Іванюлик і Ростислав Близнюк відправили поминальну панахиду.

Êîñ³â – Ôðàíö³ÿ

Фотоальбом француза
про Космач
Надзвичайно цікавою і неординарною для громади у Космачі
була презентація альбому «Гуцули» і зустріч з давнім товаришем
сільського голови Дмитра Пожоджука і громади села французом
Юрієм Білаком.

Усі присутні вшанували жертв
Голокосту хвилиною мовчання і
запалили свічки пам’яті за безвинно загиблих людей.
Вл. інф.

29 січня 1918 року в історії України є героїчною і сумною
датою. У той день в нерівному герці на станції Крути зійшлися вишколені війська червоноармійців та юні студенти й гімназисти, яких вела у бій лише палка любов до Батьківщини
та бажання бачити її незалежною.
Урочистості з нагоди 95-ої річниці бою під Крутами розпочали
косівські гімназисти. Їхні слова звучали особливо проникливо й зворушливо, бо юнь розповідала про
подвиг своїх ровесників. Пісні у
виконанні В.Грималюк, А.Ганцяка,
Й.Лазорика, Ю.Голинець та дівочого вокального ансамблю не залишили байдужими нікого.
Присутні переглянули фільм

«Герої Крут» про трагічні
події тих далеких днів.
На екрані ожила історія,
щоб навіки закарбуватись в серцях сучасників.
До пам’ятника борцям за волю України
було покладено квіти.
Цей захід став справжнім
уроком патріотизму.
До присутніх звер-

нувся в.о. заступника голови РДА М.Мельничук.
Він висловив щиру вдячність дирекції Косівської
гімназії, вчителям та
учням за прекрасну літературно-музичну композицію, а О.Юсипчуку
та Р.Мартинюку – за
сприяння у показі фільму «Герої Крут».
Я. ТИМОФІЙЧУК.
Фото автора.

Читайте на 2 сторінці.

Оператор
державних лотерей
ТОВ «М.С.Л.»
Запрошуємо на роботу
консультантів-продавців:
офіційне оформлення договору,
гідна і вчасна виплата
винагороди, комфортні
умови праці,вік від 25 р.
(перевага літнім людям).
Телефони для довідок:
(050) 4412459, (050) 3876235,
(050) 4129591.
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Святкування Дня Соборності України Фотоальбом француза
22 січня 1919 року – пам’ятна дата в історії становлення незалежності України, бо саме в цей день Директорія УНР проголосила Злуку всіх українських земель в єдину Українську державу. Цю дату з’єднання ЗУНР
з УНР прийнято відзначати як День Соборності України.

У Косівському РБК урочистості з
нагоди 94-ої річниці Злуки України
зібрали представників різних установ та організацій.

Із словом вітання до присутніх звернувся міський голова
М.Фокшей.

Доповідь
про
значення
цієї дати в житті українського
народу прочитав учитель історії Олександр

Щирими аплодисментами присутні
вітали виступи народного аматорського оркестру народної музики
Яблунівського БК під керівництвом
В.Григорчака, читця Ілони Захарук,
вокального квартету Прокуравського БК під керівництвом С.Бойчука,

свята розпочав хоровий колектив
РБК під керівництвом В.Звіздарика
піснею «Єднаймося, люба родино».

рожнівського жіночого ансамблю під
керівництвом В.Пилип’юка. «Пісню
про Україну» виконала Софія Шалімова, а запальну українську польку
присутнім подарував танцювальний
колектив «Радість» Рожнівсього БК
(керівник О.Мельник).
Піснею «Україна колядує» НА
ВІА «Гармонія» РБК під керівництвом Л.Процюка завершив прекрасну концертну програму, приурочену 94-й річниці Соборності
України, яку вів Д.Михайлишин.
Я. ТИМОФІЙЧУК. Фото автора.

Бондаренко.
Концертну
програму з нагоди

про Космач
Початок на 1 сторінці.
Презентація
фотоальбому
«Гуцули» відбулась у приміщенні бібліотеки і була присвячена
600-літтю Космача.
Юрій Білак народився 1961
року в сім’ї українських емігрантів, тому з раннього дитинства виховувався під впливом української
культури. У 2004 році він розпочав свій новий проект – етнографічний фоторепортаж про країну
своїх предків. Його фотографії
змальовують Україну такою, якою

яких не міг стриматися, щоб знову і
знову не наголосити, що ми, українці (він себе вважає також українцем,
прекрасно володіє українською),
живемо в раю, в прекрасному куточку з чудовими традиціями і звичаями. Тільки щоб змогли ми зберегти
цей неоціненний скарб.
Привітати гостя прийшли маленькі коляднички-ангелики, жіночий вокальний ансамбль з Будинку
культури Космача, а також міський
голова Вашківців М.Перч, сільський
голова села Багни Вижницького району В.Прощук, голова Космацького

вона ще не відома великій спільноті. Саме тоді і розпочав підготовку до видання фотоальбому
про Космач.
Приїхавши сюди, познайомився
з багатьма родинами, майстрами,
писанкарями. Побував всюди: і на
горі Стерешора, і в урочищі Мочірки та Палянниці, зробив найкращу
панораму Космача, фотографуючи
славнозвісні Космацькі святилища…
…У затишному приміщенні бібліотеки, по-родинному, зібрались
«герої» фотографій Юрія. Почалися його спогади про Космач, під час

осередку НРУ В.Петрованчук, а також жителі Космача, які особисто з
ним знайомі. Юрію Білаку було вручено подяку від голови Косівської
РДА Я.Шинкарука за популяризацію
гуцульських традицій, за невтомну
працю над прекрасним фотоальбомом.
…Ще довго колядували всі присутні й щиро дякували гостю, а також
організаторам зустрічі – сільському
голові Дмитру Пожоджуку, завідуючій бібліотекою Г.Рибчук, директору
Будинку культури П.Семчуку і українському французу Юрію Білаку.
Л. БЕЗПАЛОВА. Фото автора.

Êîíôåðåíö³ÿ

Косівська районна організація
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
провела партійну конференцію

У суботу, 26 січня, відбулася
районна партійна конференція,на
якій були розглянуті підсумки роботи районної партійної організації
по виборах депутатів до Верховної
Ради України 28 жовтня 2012 р., та
завдання Косівської районної ор-

ганізації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у після
виборчий період. На конференції
також були визначені завдання партійної організації щодо поліпшення
якісного складу партійної організації, активізацію роботи первинних
партійних осередків та, звичайно,

обрання делегатів та обласну партійну конференцію. Головним завданням районної партійної організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ є подальше
зміцнення рядів районної організації
досвідченими спеціалістами у сфері
освіти, медицини та культури, та забезпечення належної підготовки до
президентських виборів 2015р.
В конференції взяли участь запрошені депутати районної ради та
голова РДА Ярослав Шинкарук.
Також новоприйнятим членам
партії були вручені партійні квитки.
Прес-служба Косівської районної
організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ.
Фото Я. ТИМОФІЙЧУКА.

2 лютого — Міжнародний день водно-болотних угідь
У межах Косівського району боліт не зафіксовано. Єдине невелике висяче сфагнове болото виявлене на
висоті майже 1370 м на західних схилах Ґреґота серед кам’янистих розсипів. Щодо річкової мережі, то вона досить густа (1–1,2 км/км2). Крім того, є 6 невеликих озер, багато штучних ставків і мінеральних джерел.
Великої шкоди водоймам завдає масове засмічення берегів, особливо річок побутовим сміттям, пластиковою тарою, тирсою тощо. Негативні наслідки має несанкціоноване виловлювання риби, особливо з допомогою
електровудок, що нищать всю водну біоту. Внаслідок недосконалого проведення земельної реформи, відбувається порушення режиму водних ресурсів, погіршення стану біорозмаїття. Штучні водойми знаходяться в приватній власності або орендуються. Тривалий час більшість з них не очищувалась. Вони заростають очеретом,
осокою, через що корисна площа водного дзеркала та продуктивність водойм зменшується.
Людство забуло про те, що водойми ми одержали від матінки природи повноводними і чистими. Все, що
маємо на сьогодні – робота наших рук. Для поліпшення стану водних ресурсів необхідно виконати комплекс
освітніх, організаційних, природоохоронних заходів, при чому це є справа не однієї людини, а всієї громади.
Л. ГЛОДОВА, науковий співробітник лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина».
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Починаючи з 2013 року для
фізичних осіб-підприємців, які
застосовують спрощену систему оподаткування та обрали для
себе ІІ групу, запроваджується
річний звітний період замість
квартального.
Відповідна норма передбаче-

на Законом України №5503-УІ від
20.11.2012 «Про внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо перегляду ставок деяких
податків і зборів». Таке нововведення спростить процедуру
ведення бізнесу, зменшить обсяг
звітності для цієї категорії підпри-

ємців та витрати робочого часу.
Водночас, звертаємо увагу
платників єдиного податку ІІ групи на те, що звітний період – 4
квартал 2012 року – податкову
декларацію необхідно подати
протягом 40 календарних днів,
що настають за останнім календарним днем звітного періоду,
тобто не пізніше 11 лютого 2013
року.
За повідомленням ДПІ.

²íôîðìóº ïðîêóðàòóðà ðàéîíó

Âèêðèòî «ÿëèíêîâîãî êîðóïö³îíåðà»
З метою запобігання і протидії
корупції виявлено адміністративне
корупційне правопорушення, яке
скоїв працівник лісової охорони
державного
лісогосподарського
підприємства району. Він порушив
встановлені Законом «Про засади
запобігання і протидії корупції» обмеження щодо використання службових повноважень та одержав
неправомірну вигоду з метою збагачення.
Посадовець, діючи умисно, охорону лісу на дорученій йому майстерській дільниці не здійснював. У
передноворічний період факти вчинення незаконних рубок новорічних
ялинок не фіксував, а переслідуючи

корисливі мотиви, привласнював
вилучені у лісопорушників новорічні
ялинки для їх наступної реалізації.
Крім цього, вчиняв незаконні рубки
ялинок, які доставляв до місця свого проживання. Під час незаконної
реалізації чималої кількості новорічних ялинок і отримання за це винагороди, дії майстра лісу задокументували правоохоронці.
Рішенням суду на порушника
накладено штраф, його відсторонено від виконання службових повноважень і зобов’язано відшкодувати
спричинені збитки.
В. БАЛКОВИЙ,
прокурор Косівського району,
старший радник юстиції.

19 січня для молодої сім’ї
з Косівського району стало посправжньому трагічним. Прокинувшись вранці, батьки побачили,
що їх семимісячний син лежить у
ліжку, не рухаючись.
Медики, які приїхали надати
допомогу, констатували смерть
малюка.
Наразі
правоохоронцями
проводиться перевірк а. Відомо, що дитина стала погано
себе почувати ще за кільк а
днів до трагедії. Батьки хлопчик а звернулись до патронажної медсестри, як а порекомендувала їм тільки медикаментозне

лікування.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження за
ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медиками своїх професійних обов'язків, що спричинило
смерть).
Прокуратура взяла на контроль проведення перевірки щодо
правильності дій медиків. Також
буде з'ясовано, чи були вжиті усі
необхідні заходи для надання немовляті кваліфікованої допомоги.
В. БЕНЬКОВСЬКИЙ,
прокурор прокуратури
Косівського району.
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Фольклорне свято
Ніде в Україні так не збережені
прадавні традиції та звичаї святкування Новорічно-Різдвяних свят,
як на Гуцульщині. Приносять вони
людям багато щасливих, радісних,
надзвичайно приємних подій. Але
неможливо уявити Різдво без коляди. 17 січня, цілий день, в центрі
дитячої творчості м. Косова мелодійно лунали колядки та щедрівки.
Виконували їх учасники свята, які
приїхали із 39 загальноосвітніх закладів району. Це дійство вже стало
традиційним і з кожним роком стає
все масовішим.
Свято ще не розпочалось, а маленькі колядники уже прибували та
милували око різнобарвними уборами та вертепами. Хтось приспівував

колядку, хтось пританцьовував, а
хтось демонстрував колоритний гуцульський одяг, який передається
з покоління в покоління. Наступила
урочиста мить — відкриття свята.
Звучить радісна коляда у виконанні
учнів Рожнівського НВК. За християнським звичаєм, як годиться,
перше слово надали духовному наставнику — отецю УГКЦ Юрію Кор-

панюку, який провів спільну молитву
та благословив величне фольклорне свято «Коляда – 2013». З вітальним словом до присутніх звернулася заступник начальника відділу
освіти Косівської РДА Наталія Волощук. Вона щиро подякувала всім
колективам за те, що зберігають
самобутні звичаї, традиції і обряди
Гуцульщини, побажала всім успішної коляди і закінчила свій виступ

оригінальним віншуванням.
На свято «Коляди» прибув Святий Миколай із свого Маєтку, що
знаходиться на території національного природного парку «Гуцульщина». Щораз він приходить до дітей
з добрим словом та подарунками.
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Косівщина колядує
Напередодні величного християнського свята Хрещення Господнього у Косівському районному центрі
дитячої творчості відбулось фольклорне свято «Коляда – 2013».

у конкурсній програмі. Саме їх значна заслуга у збереженні традицій,
звичаїв та обрядів Гуцульщини з
відзначення
новорічно-різдвяних
свят, зокрема колядок та щедрівок.
На добре слово заслужила ведуча

І цього разу Миколай щиро привітав усіх учасників і гостей чудового фольклорного свята, побажав
кожному гарного настрою, творчого
натхнення, а найголовніше – міцного здоров’я та цілий день вручав
солодкі подарунки колядникам, які
передали для дітей: Косівська РДА
(голова Я.І.Шинкарук) і Київський
міський благодійний фонд «Фудбенк» (голова В.В.Іванов).
Після урочистого відкриття свята-коляди розпочали конкурсну про-

граму, де лунали найрізноманітніші,
різножанрові колядки і щедрівки.
Мелодійно та велично звучали трембіти, скрипки, цимбали, сопілки, інші
гуцульські та народні інструменти,
були і запальні гуцульські танці. Кожен колектив колядників намагався
якнайкраще представити колядку
своєї школи, населеного пункту,
краю та всієї України. Всі учасни-

зія - інтернат» (муз.
кер. І.І.Романів). Їхні
колядки звучали під
чудовий супровід ансамблю
сопілкарів.
Композиція новорічно-різдвяної коляди у
виконанні гімназистів
відзначилась високою
майстерністю
вико-

свята Радиш Ірина – учениця Рожнівського НВК.
Кажуть, що гуцульська коляда – найдавніша коляда в Україні.
Потрібно берегти цей скарб, нашу
щиру коляду, наші колоритні звичаї та обряди. Колядуймо спільно
не тільки на таких святах, а й постійно у сім’ї, родині, школі. Молоде покоління покликано берегти

нання та донесла її глибокий зміст,
що підкреслював дух волелюбності
та веселої вдачі гуцулів. Саме цей
колектив колядників отримав гранпрі і йому було надано право представляти Косівщину на обласному
святі «Коляда – 2013» .
За оцінками журі районного
фольклорного свята «Коляда –
2013»: І місце зайняла Стопчатівська ЗОШ І-ІІІ ст.; ІІ місце між собою
розділили
Середньоберезівська
ЗОШ І-ІІІ ст. та Лючанська ЗОШ
І-ІІст.; а Уторопське НВО, Косівська

духовні надбання наших предків,
розвивати їх та передавати наступним поколінням. Звичайно,
що такого дійства не відбулось би
без організаторів свята та благодійників. Тому щира подяка всім,
хто долучився до цього величного
заходу. Особливі слова вдячності
відділу освіти Косівської РДА (начальник В.Я. Козьменчук), НПП
«Гуцульщина»
(директор В.В.
Пророчук), Косівському РЦДТ (директор М.В. Соколюк). Щира подяка дирекціям всіх загальноосвітніх

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 і Текучанська ЗОШ
І-ІІ ст. посіли третю сходинку. Відзначили високий рівень підготовки
та виконання колядок та щедрівок
колективів Шешорської ЗОШ І-ІІ ст.,
Яблунівського ЦДТ, Старокутської
ЗОШ І-ІІІ ст., Вижньоберезівської
та Нижньоберезівської ЗОШ І-ІІ ст.,
а автентичністю привернули увагу і
заслужили добре слово колективи
Бабинської, Микитинецької ЗОШ
І-ІІ ст. В коляді Річківської ЗОШ І-ІІІ
ст. були використані трембіти, роги,
традиційна троїста гуцульська музика та запальний аркан. Гарні колядки прозвучали у виконанні солістів
Марчук Тетяни – учениці Косівської
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та Марчук Юлії –
учениці Старокутської ЗОШ І-ІІІ ст.
Особливі слова подяки від журі висловила Стефанія Гнатків на адресу вчителів та музичних керівників
колективів, що були представлені

установ району, які забезпечили
участь колективів колядників у районному святі «Коляда - 2013».
Відрадно повідомити, що колектив
Шешорської ЗОШ І-ІІ ст., учениця
Косівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Марчук Тетяна, учениця Старокутської
ЗОШ І-ІІІ ст. Марчук Юлія та учениця Рожнівського НВК Радиш Ірина
візьмуть участь у величному регіональному духовному дійстві «Ой,
радуся Земле…», яке відбудеться
в м. Коломиї, організатором якого
є Коломийсько-Чернівецька Єпархія УГКЦ.
Бувайте здорові разом з діточками,
Хай горя і смутку не буде між вами.
Худібка і пчілка нехай ся ховає,
А град, вогонь, туча
нехай вас минає.
Христос ся Рождає!
Текст і фото
Катерини ЛАВРУК.

методичного
об’єднання вчителів музичного
мистецтва Ірина
Шаль, вчитель
музичного мистецтва Середньоберезівської
ЗОШ І-ІІІ ст.,
вчитель-мето-

ки конкурсної програми дотримувались обрядових традицій свого
села, селища, міста, демонстрували
оригінальність етносу Гуцульщини,
багатство фольклору. Звучали колядки сучасні, та ті, що донесені
до наших днів з давніх-давен. А на
закінчення виступу були віншування. Нелегко було приймати рішення
досвідченому журі, у складі якого
були: заступник завідувача відділу

освіти Косівської РДА Наталія Волощук, методист районного методкабінету Стефанія Гнатків, директор Яблунівського центру дитячої
творчості Галина Ганзій, викладач
Косівської школи мистецтв Василь
Козьменчук,
голова
районного

дист Ганна Гнатишак, методист Косівського РЦДТ Світлана Морекіт,
бо кожен виступ був оригінальним і
заслуговував високої оцінки.
Вразив всіх присутніх виступ
школярів із Косівського НВК «Загальноосвітня школа І ст. – гімна-
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Îñíîâíèé ïð³îðèòåò — ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà Створений
Як відомо, в листопаді 2012 року набрав чинності новий кримінально – процесуальний кодекс України, згідно з яким відбулися ключові
зміни в системі кримінального судочинства.
Основою кримінального провадження стали змагальність і рівність
його учасників, а обсяг процесуальних прав захисту розширений і прирівняний до прав обвинувачення.
Також спрощено процедуру визнання
особи потерпілою від злочину. Згідно
з положеннями нового КПК, людина,
якій завдано фізичну, майнову чи моральну шкоду не чекатиме рішення
слідчого, а автоматично після подання заяви про злочин набуває статусу
потерпілого й має змогу користуватися своїми правами. Так, аналізуючи
результати роботи Косівської міліції
за січень 2013 року в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про
вчинені кримінальні правопорушення та інші події зареєстровано 325
повідомлень, із них 153 внесено в
єдиний реєстр досудових розслідувань, тобто заведено кримінальне
провадження, складено 167 адміністративних протоколів. Це значно вище навантаження середньообласного рівня.
Однак, є непоодинокі випадки,
коли люди звертаються до правоохоронних органів з дріб’язковими та
абсурдними заявами, які з моменту
надходження реєструються, а при
проведенні досудових слідчих дій
з’ясовується, що дані звернення не
входять до компетенції правоохоронних органів. Або ж повідомлення про сімейні скандали. Чоловік чи
дружина, батько чи мати телефонує
на спецлінію «102» із повідомленням, що при сімейному непорозумінні один одного ображають нецензурними словами; чи хтось із рідних
зловживає спиртними напоями та

ще подібні ситуації. Часто буває, що
під час суперечки, в стані розлюченості люди звертаються в міліцію,
наступного дня примирюються, вирішують ситуацію більш цивілізовано і вже не бажають щоб звернення
розглядали працівники міліції.
Згідно з новим кодексом, з будьякою заявою, внесеною до єдиного
реєстру досудових розслідувань,
проводяться слідчі дії, а при необхідності і негласні слідчі дії. І якщо
слідчий не встановить складу злочину в діях описаних у заяві, він може
закрити кримінальне провадження.
Тому побажання всім не ображати
один одного, з повагою ставитися
до близьких, рідних і всіх громадян.
Реально оцінювати ситуацію та звертатися в органи, до компетенції яких
входить розгляд вашого питання.
Нині, зважаючи на реалії нового
КПК, основним пріоритетом є профілактична робота. В основному забезпечення правопорядку і профілактика
правопорушень «лягає на плечі» дільничних інспекторів, кримінальної міліції у справах дітей, патрульної служби.
Одним із головних завдань також залишається вчасне надання допомоги
людям та забезпечення правопорядку
під час масових заходів.
Завданням міліції є охорона прав
і свобод громадян, зміцнення законності, запобігання правопорушенням,
виховання громадян у дусі точного і
неухильного додержання Конституції
і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян.
М. НЄМЦОВ,
в.о. начальника Косівського РВ
УМВС підполковник міліції.

сектор безпеки
та запобігання
проявам корупції

Служба цивільного захисту у Косівському районі ТУ МНС
України в Івано-Франківській області повідомляє, що з метою
запобігання проявам корупції в
територіальному управлінні МНС
України в Івано-Франківській області та його структурних підрозділах на місцях створений сектор
безпеки та запобігання проявам
корупції при ТУ МНС України в
Івано-Франківській області.
Сектор є структурним підрозділом ТУ МНС України в ІваноФранківській області. Його керівник
підзвітний начальнику територіального Управління та підзвітний і підконтрольний відповідному сектору
апарату МНС України. У випадку,
якщо ви стали свідком або об’єктом
незаконних, корупційних дій з боку
працівників системи МНС на території області, для отримання необхідної інформації та кваліфікованої
допомоги телефонуйте за
н о м е р а м и : (044) 247-31-08,
(097) 7933951, ел е к т р о н а а д р е с а
roman_semjanchun@i.ua, поштова
адреса: м. Івано-Франківськ, вул.
Дністровська, 30. Конфіденційність
гарантовано. Крім цього, про факти
зловживань та корупційних проявів
з боку працівників відомства ви можете повідомляти по цілодобовому
«телефону довіри» ТУ МНС в ІваноФранківській області (0342) 53-71-41.

Працюючи на посаді заступника директора енергонагляду у Тисменицькому районі, ми вперше в
області у 2006 році запровадили
оплату за рахунками. Так, нововведення давалося дуже тяжко, люди
не розуміли, та і не хотіли розуміти,
що рахунки – це перехід до сучасного європейського партнерства
між постачальником та споживачем.
Хоча переваги рахунків очевидні. Це
є офіційний документ, свого роду акт
звірки, де вказана вся інформація,
що потрібна для споживача, проведено розрахунки, вказано, які пільги
є у споживача, тарифи, що застосовуються, і найважливіше – можна побачити останню зараховану оплату.
Ще одна основна перевага полягає
в тому, що у всі банківські установи
та поштові відділення ми надаємо
щомісячно інформацію, тому людині при оплаті залишається назвати
тільки свою адресу, незалежно від
того чи є у неї на руках рахунок.
Вимога проведення нарахування за електроенергію по різних
тарифах в залежності від обсягів
споживання призвела до досить
складних розрахунків, і не кожен
абонент зможе правильно це зробити. Багато помилок споживачі
допускають при нарахуванні по
пільгах та зарахуванні субсидій
(адже у відповідності до положень
Закону «Про державний бюджет
України» визначено «Порядок надання за рахунок субвенції з Державного бюджету пільг» надаються
пільги 21 категорії споживачів). Велика кількість побутових споживачів
«Косівського РЕМ» використовує
для обліку електроенергії зонні лічильники і розраховується за тарифами, диференційованими за
періодами часу, розрахунок по яких
є ще складнішим. Крім того, у випадку проведення оплат за спожиту
електроенергію за розрахунковими

книжками проблему створюють нерозпізнані платежі, які виникають за
рахунок неправильності оформлення платіжних документів (не вказано
особовий рахунок, прізвище, ім’я,
по батькові, адреса). Неправильні
розрахунки по книжках створюють
величезні як переплати так і борги
а це призводить до вимкнень і непорозумінь з абонентами.
Неефективне
впровадження
оплати за рахунками у Косівському
районі привело до того, що прокуратура Косівського району вимагає
від нас вжити дієвих заходів для
забезпечення своєчасних розрахунків за спожиту електроенергію
та притягнути до відповідальності
працівників, з вини яких допущені
порушення. («Гуцульський край» від
11.01.2013 р.).
Такого у жодному районі області
немає, адже на сьогоднішній день,
за рахунками платять споживачі усіх
районів нашої області (до прикладу
наші сусіди – у Верховинському районі оплатою за рахунками охоплено 100% споживачів).
Тому філія «Косівський РЕМ» у
лютому місяці повністю переходить
на оплату населенням за спожиту
електроенергію за виставленими
рахунками.
Одночасно нагадую, що у
зв'язку із затвердженням постанови НКРЕ від 13.01.2011 №8
«Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам та
внесенням Змін до Порядку застосування тарифів», розрахунки
за спожиту електроенергію з населенням проводяться в залежності
від місячного обсягу споживання:
до 150 кВт*год. (250 кВт*год. для
будинків з електроплитами) – за
меншим тарифом, більше вказаної величини – за більшим тарифом. Згідно з постановою НКРЕ від

Графік виїзних прийомів громадян керівництвом
Косівської райдержадміністрації
на перше півріччя 2013 року
Посада, прізвище,
ім’я, по батькові

Голова районної державної
адміністрації
ШИНКАРУК
Ярослав Іванович

Перший заступник голови
районної державної
адміністрації
ГРИМАЛЮК
Іван Федорович

Заступник голови районної
державної адміністрації
БРИНСЬКИЙ
Ярослав Романович

В.о. заступника голови районної
державної адміністрації
МЕЛЬНИЧУК
Михайло Дмитрович

В. КОВАЛЮК,
начальник служби цивільного
захисту у Косівському районі.
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17.03.2011 №343 ще раз відбулася
зміна тарифів:
- для населення, яке проживає
в сільській місцевості: за обсяг, спожитий до 150 кВт*год. – 0,2592 грн.;
понад 150 кВт*год. – 0,3372 грн.; понад 280 кВт*год. – 0,9576 грн.;
- для населення, яке проживає
в житлових будинках, обладнаних
електроплитами та/або електроопалювальними
установками,
в
установленому порядку: за обсяг,
спожитий в період з 1 травня по 30
вересня, до 250 кВт*год. – 0,2154 грн.;
понад 250 кВт*год.– 0,2802 грн., понад
800кВт*год. – 0,9576 грн.; за обсяг, спожитий в період з 1 жовтня по 30 квітня,
до 3600 кВт*год. – 21,54 грн., понад
3600 кВт*год. – 0,9576 грн.;
- для багатодітних, прийомних
дітей та дитячих будинків сімейного
типу незалежно від обсягів споживання електричної енергії – 0,2154 грн.
Повідомляємо, що контролери
енергонагляду філії «Косівський
РЕМ» щомісяця розносять рахунки
по населених пунктах. На початку
кожного місяця наша компанія надає у вигляді електронних реєстрів
у банківські установи та відділення
зв’язку інформацію про нарахування та заборгованість побутових
абонентів. Таким чином, кожен споживач має можливість отримати інформацію про виставлену суму до
оплати за спожиту електричну енергію та здійснити оплату.
Сподіваємось на ваше розуміння важливості проведення населенням оплат за спожиту електроенергію за рахунками, які виставлені
енергопостачальником.
І тепер, і у майбутньому всі суперечливі питання можна вирішити
в абонентському відділі РЕМу, що у
місті Косів на вулиці Енергетиків, 1,
тел. 2-37-72.
Оплата за виставленими рахунками вигідна усім – споживачеві,
енергопостачальнику, державі. Ми
завжди готові до співпраці, вживатимемо всіх заходів, щоб цей перехід не приніс незручностей чи непорозумінь з нашими споживачами.
В. БОЙЧУК,
директор філії «Косівський РЕМ».

Заступник голови районної
державної адміністрації
СКЛЕПОВИЧ
Василь Михайлович

Керівник апарату
райдержадміністрації
КНИШ
Василь Дмитрович

Дні прийому

Населений пункт

7.02.2013
21.02.2013
7.03.2013
21.03.2013
4.04.2013
18.04.2013
8.05.2013
23.05.2013
6.06.2013
20.06.2013

Рожнів
Бабин
Уторопи
Яблунів
Рибне
Баня-Березів
Кобаки
Город
Малий Рожин
Старі Кути

14.02.2013
28.02.2013
14.03.2013
28.03.2013
11.04.2013
25.04.2013
16.05.2013
30.05.2013
13.06.2013
27.06.2013

Вербовець
Нижній Березів
Яворів
Люча
Великий Рожин
Соколівка
Текуча
Слобідка
Брустури
Шешори

7.02.2013
21.02.2013
7.03.2013
21.03.2013
4.04.2013
18.04.2013
8.05.2013
23.05.2013
6.06.2013
20.06.2013

Трач
Тюдів
Хімчин
Черганівка
Слобідка
Старі Кути
Яворів
Косів
Акришори
Микитинці

14.02.2013
28.02.2013
14.03.2013
28.03.2013
11.04.2013
25.04.2013
16.05.2013
30.05.2013
13.06.2013
27.06.2013

Пістинь
Стопчатів
Рожнів
Прокурава
Микитинці
Розтоки
Річка
Хімчин
Шепіт
Космач

7.02.2013
21.02.2013
7.03.2013
21.03.2013
4.04.2013
18.04.2013
8.05.2013
23.05.2013
6.06.2013
20.06.2013

Шешори
Смодна
Пістинь
Тюдів
Косів
Текуча
Середній Березів
Розтоки
Люча
Великий Рожин

14.02.2013
28.02.2013
14.03.2013
28.03.2013
11.04.2013
25.04.2013
16.05.2013
30.05.2013
13.06.2013
27.06.2013

Акрешори
Баня-Березів
Город
Кобаки
Космач
Лючки
Прокурава
Снідавка
Річка
Черганівка

Порадив Platinum Bank –
отримав автомобіль!
Ми часто даємо поради своїм друзям та знайомим, якщо хочемо їм
допомогти. Але мало хто з нас міг подумати, що за такі поради можна
отримати автомобіль! У Platinum Bank можна!
Так, з 1 листопада
по 31 грудня 2012р.
кожен
охочий
мав
змогу взяти участь в
акції «Коло друзів»,
рекомендуючи своїм
друзям та знайомим
оформлення кредиту
в Platinum Bank. Серед
учасників розігрувалися ц і нні под а рунки:
8 телевізорів, 88 мобільних телефонів та
автомобіль ЗАЗ Forza.
Головним переможцем та власником новенького авто стала Тримурич
Олена Петрівна з м. Новодністровськ Чернівецької області. Олена працює
продавцем у магазині побутової техніки «Діоніс» та вже 6 років рекомендує покупцям та своїм друзям Platinum Bank, оскільки і сама раніше користувалася його послугами з кредитування. За словами переможниці, вона
спочатку не повірила й навіть подумала, що виграла іграшкову машину. А
вже під час святкового вручення авто в Києві за участю голови правління
Platinum Bank Олени Франковської жінка побачила тепер вже свій автомобіль та розплакалася від щастя.
Нині Олена планує отримати водійські права, щоб возити на новенькому автомобілі всю свою родину!
Оформлюйте кредити на товари та готівкою в Platinum Bank.
Ліцензія НБУ № 217 від 20.10.2011 р.
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Проблеми, пошуки і рішення Тут витає дух
Господар села. Так з повагою говорять про свого сільського голову Григорія Петровича Лаврука жителі
Старих Кут. За два роки перебування на цій посаді цей енергійний чоловік зумів вирішити багато нагальних
проблем.

Вуличне освітлення – головний
біль багатьох сільських голів. У Старих Кутах встановлено освітлення
по 10 вулицях, а також освітлено
територію двох із трьох храмів.
Залучивши позабюджетні кошти,
встановили понад 200 вуличних світильників. Змонтували додатково 4
обліки вуличного освітлення (всього
був 1). У стадії виготовлення технічні умови на ще 5 додаткових обліків,
що майже повністю забезпечить вуличним освітленням територію Старих Кутів, де мешкає понад 5 тисяч
жителів.
Добре, що у селі є група ініціативних людей, добрих господарів,
які задають тон у роботі. Це член
виконкому Михайло Володимирович
Боднарук, депутати сільської ради
Мирослав Мирославович Близнюк
та депутат районної ради Богдан Несторович Чепига. Зараз з їхньою допомогою ведуться інтенсивні роботи з
освітлення греко-католицького храму.
Григорій Петрович – підприємливий керівник, який добре розуміє,
що в умовах обмеженого фінансування одним із шляхів наповнення
бюджету є залучення інвестицій.
Велику допомогу жителям села
надає виходець із Старих Кутів, нині
громадянин США п. Мирослав Гулій.
Незважаючи на поважний 90-річний
вік, він постійно допомагає рідному
селу. За кошти п. М.Гулія придбано

для ФАПу №1 УВЧ-апарат, який коштує 12 тисяч гривень. Виготовляється проект землеустрою під стадіон «Аршиця». На проектні роботи
меценат виділив 30 тис. гривень.
За спонсорські кошти встановлено в’їзні знаки на вул. Косівській,
які написані двома мовами – державною та англійською, що є особливо зручним для автотуристів.
Предметом гордості Г.П.Лаврука
є дорога. Стан дорожнього покриття в селі є одним із найкращих в
районі. При підтримці голови РДА
Я.І.Шинкарука, голови районної
ради А.І.Клуба та депутата обласної ради, начальника служби
автомобільних доріг в області
С.М.Сендерського за 2011-2012
роки проведено поточні та капітальні ремонти комунальних доріг села,
на загальну суму 200 тис. гривень.
Навчальні та дошкільні заклади
села – постійна турбота сільського
голови. За урядовою програмою
«Шкільний автобус» в 2012 році
для Старокутської ЗОШ І-ІІІ ст. придбано автобус. Адже 58 учнів із 470,
які навчаються у школі, проживають
у віддалених присілках гірського населеного пункту.
На території Старих Кут діють
два дошкільні заклади: Пеньківський НВК та садочок «Гуцулочка».
За кошти сільської ради у 2011 році
металевою сіткою огороджено садо-

чок «Гуцулочка» (50 тис. гривень).
Виготовлено технічну документацію на право власності в МБТІ та
в стадії виготовлення державний
акт на земельну ділянку, де розташований садочок. Під постійною
опікою сільського голови і розвиток
художньої самодіяльності в Старих
Кутах. Сільський хор і народний
аматорський вокальний ансамбль
«Ніжність», який нещодавно відсвяткував своє 35-річчя, ансамбль
народної пісні «Берегиня», сімейний ансамбль Ковалюків, сімейне
тріо сестер Цикаляків і чоловіче тріо
«Старокутські легіні» добре відомі в
районі.
Традиційно проводиться різдвяна розколяда, в якій беруть участь
колективи смт. Кутів, с. Старих Кутів, с. Тюдова та с. Іспас Вижницького району.
Славляться Старі Кути і спортом. З ініціативи депутата сільської
ради В.М.Андрусяка та при підтримці сільського голови, два роки
тому створено футбольну команду
«Скала». В 2011 році доросла команда зайняла ІІІ місце в чемпіонаті району з футболу, а в сезоні 2012
року виборола друге місце. Основними спонсорами команди є депутат сільської ради, президент клубу
Мирослав Дмитрович Кузменюк та
депутат районної ради Богдан Нестерович Чепига, депутат обласної
ради Віталій Васильович Фейчук.
Багато зроблено та життя щодня ставить нові проблеми, які
треба вирішувати.
У 2013 році
основним завданням є добудова
Старокутської ЗОШ І-ІІІ ст., будівництво якої розпочато ще у 1989
році, а також будівництво стадіону
«Аршиця». Нагальними проблемами є добудова адміністративного
приміщення сільської ради, перекриття даху Пенькіської школи-садочка, капітальний ремонт вулиці
Пеньківка, реконструкція Будинку
культури. Багато хороших планів в
енергійного та ділового сільського
голови. Віриться, що багато з них
йому вдасться втілити в життя на
благо сільської громади.
Я. ТИМОФІЙЧУК. Фото автора.

ÏÔÓ ³íôîðìóº

Пенсійний фонд
повторно повідомляє!
Постановою правління Пенсійного фонду України від 10 грудня 2012
року № 24-1 внесено зміни до постанови правління Пенсійного фонду
України від 8.10.2010 року № 22-2
«Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо
сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» відповідно до
якої змінилися терміни та форма подання звіту за 2012 рік фізичними осо-

бами – підприємцями до 10 лютого
2013 року. Звіт подається фізичними
особами-підприємцями на загальній
та спрощеній системі оподаткування,
незалежно від того чи вели вони діяльність («нульовий» звіт).
Взагалі звільняються як від подання звіту, так і від сплати за себе єдиного внеску фізичні особи-підприємці,
які працюють за спрощеною системою
оподаткування, якщо вони пенсіонери
за віком або інваліди та отримують

Міжнародна угода
з Португальською республікою
Відносини у сфері пенсійного забезпечення між Україною та
Португальською республікою регулюють Угодою від 7.07.2009 р. про
соціальне забезпечення громадян
та Адміністративною домовленістю
щодо процедур застосування Угоди
між Україною та Португальською
республікою у сфері соціального
забезпечення від 25.09.2009 р., які
набули чинності 1.03.2012 р.
Укладення Угоди, яка закріплює
право на отримання українськими
громадянами, які легально працюють
(працювали) і проживають (проживали) на території Португалії, пенсій і
допомоги у зв’язку з тимчасовою не-

працездатністю, безробіттям, нещасним випадком на виробництві, спрямовано на актуалізацію міжнародної
договірно-правової бази у сфері
працевлаштування та соціального
захисту з країнами, на території яких
перебуває значна кількість українців.
Положення Угоди базують на пропорційному принципі, за яким кожна
держава призначає пенсію за страховий стаж, набутий на її території, та за
своїм національним законодавством.
Період роботи на території Португалії
можливо зарахувати до українського
стажу тільки для визначення права на
пенсію на території України.
В угоді не передбачено зараху-

пенсію або соціальну допомогу.
До 1 травня самі за себе подають звіт до Пенсійного фонду раз
на рік фізичні особи-підприємці, які
забезпечують себе роботою самостійно займаються незалежною
професійною діяльністю, а саме:
науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою та
викладацькою, а також медичною,
юридичною практикою. За умови,
що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.
Оксана НАМИСТЮК,
начальник відділу
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж
управління ПФУ в районі.

вання періоду роботи на території
Португалії до страхового стажу для
проведення перерахунку пенсії на
території України. Отже, після досягнення пенсійного віку, який передбачений законодавством Португалії (65
років для чоловіків і жінок), для порушення на території України клопотання щодо призначення пенсії португальською стороною, особи мають
право звертатися до територіального
управління Пенсійного фонду України
за місцем проживання із заявою, паспортом, ідентифікаційним номером
та засвідченою довідкою, яка стосується страхового стажу, набутого на
території Португальської республіки.
Оксана ГАНЦЯК,
начальник відділу з призначення
пенсій управління ПФУ в районі.

людяності і доброти

В народі кажуть, що кожен кулик своє болото хвалить. Та це, мабуть, не завжди так, бо не було написано жодного слова похвали
про роботу Косівського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, який очолює набожна, порядна, високоморальна людина М.В.Пітеляк. І не притаманно для неї вихваляти себе
і своїх співробітників. Але варто, щоб люди знали, що Косівський
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є одним
з найкращих в області. І це завдяки сумлінній та наполегливій праці
всього колективу, під керівництвом принципового, молодого але з
великим досвідом начальника відділу соціальної роботи Кічеряка
Віталія Васильовича.
психологічної підготовки до самостійного життя. З них дві особи
поставлено на квартирний облік,
протягом року за одною особою
закріплено житло, в якому проживала його мати. Враховуючи те,
що будинок був непридатний для
проживання, керівництво Центру
доклало чимало зусиль, щоб його
відремонтувати. Проведено заміну вікон та дверей, встановлено
піч, підведено електроенергію,
проведено ремонтні роботи всередині приміщення.
При здійсненні соціальної
роботи з сім’ями, в яких виховуються діти-інваліди, наданні
їм соціальних послуг основним
є психологічна підтримка подолання ізольованості дитини,
Гасло влади «поліпшення
життя вже сьогодні», дало свої
плоди і тепер за межею бідності опинилося більше половини
населення України. Багатодітні
сім’ї, сім’ї з дітьми інвалідами і
так не могли впоратися зі своїми
проблемами, а тепер і поготів.
Основною метою діяльності Центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей та молоді,
які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги. У Центрі
ведеться журнал обліку сімей, які
опинилися у складних життєвих
обставинах, у яких: житлові проблеми (втрата, відсутність житла,
незадовільні
житлово-побутові
умови проживання, відсутність
електропостачання, необхідних
документів); інвалідність дітей у
сім’ї, потреба в лікуванні, реабілітації; безвідповідальне батьківство, неналежний догляд за
дітьми; складні стосунки в сім’ї,
алкогольна залежність одного
або двох батьків, ризик вилучення дітей із сім’ї.
Важливим є те, що на сьогодні
відсутній дієвий механізм впливу
на категорії сімей, в яких батьки
схильні до зловживання алкоголем, ведуть аморальний спосіб
життя, не забезпечують належний догляд за дітьми, не створюють їм відповідних умов проживання. Лише не байдужа громада
може в якійсь мірі вплинути на
такі категорії сімей. Тому працівники центру тісно співпрацюють з
органами місцевого самоврядування, беруть участь у засіданні виконкомів, сесій, залучають
депутатів, працівників медичних
установ до відвідування разом з
ними проблемних сімей. Також
здійснюють системну роботу з
інформування населення щодо
сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, спрямовану на залучення кандидатів
для створення прийомних сімей.
Під соціальним супроводженням
Центру впродовж 2012 року перебували три прийомні сім’ї, де
виховується шестеро дітей та 1
дитячий будинок сімейного типу
(9 дітей). У Центрі проводять
соціальну роботу з дітьми-сиротами та дітьми позбавленими
батьківського піклування. Під соціальним супроводом перебувало 2 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
з числа випускників інтернатних
закладів, з метою соціальної та

зменшення впливу інвалідності
на формування особистості. Крім
надання індивідуальних соціальних послуг проведено фестивалі
творчості дітей з обмеженими
функціональними
можливостями – «Повір у себе», «Горицвіт».
П’ятеро молодих інвалідів взяли
участь в обласному фестивалі
«Горицвіт», де серед учасників
був і мій син, звідки привіз багато позитивних вражень. Це тільки
маленькі крихти від тієї копіткої
роботи, яку здійснюють працівники Центру, і це ще не найголовніше про що я хотіла написати.
А про той невидимий дух
людяності, співчуття і доброти,
яким наповнений цей заклад. Бо
приходять сюди люди з якими не
завжди легко спілкуватися і треба мати велике терпіння, вагомі
аргументи, щоб переконати, що
чинять вони не добре, не правильно. І як може бути краще! Я
не одноразово зверталася до цієї
служби, бо виховую дитину-інваліда, і завжди отримувала кваліфіковані консультації та поради.
Мала можливість поспостерігати з яким терпінням і спокоєм
проводить бесіди В.В.Кічеряк. І
як М.В.Пітеляк мало не за руку
веде маму з діточками по всіх
купу
інстанціях, щоб зібрати
документів, які потрібні для вирішення того чи іншого питання.
Мабуть, не злічити у скількох
сім’ях налагодилися відносини,
скільки сімей отримали допомогу, яку потребували. Низький
уклін вам люди чистої душі та
щирого серця.
Л. РІЗУН,
жителька м. Косова.
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Дорогу маму,
бабусю,
прабабусю
РАДИШ
ГАННУ
РОМАНІВНУ
з с. Рожнова
щиро вітаємо
з 85-річчям.
Спасибі Вам, рідна,
що Ви нас
зростили,
За те, що нам роки
віддали свої,
За руки невтомні і серце ласкаве
Низький Вам уклін до землі.
Ми завжди пишаємось й тішимось Вами,
Ми молимо Бога за кожен Ваш день,
Щоб жили сто років здорові із нами,
Прийміть щиру вдячність
в святковий цей день.
З повагою син Василь
з дружиною Марією, дочка Марія
з чоловіком Антонієм, внуки Леся,
Сергій з дружиною Аліною, Саша,
Світлана, Люся з сім’ями та правнуки.
Найдорожчу і
люблячу донечку,
сестричку, внучку,
племінницю
КОПЧУК
ХРИСТИНКУ
ІВАНІВНУ
з с. Річки
вітаємо
з 10-річчям.
У цю прекрасну
зимову днину
Вітаєм ми
свою дитину,
Міцного здоров’я щиро бажаєм,
Щасливої долі у Бога благаєм.
Щоб були легкими всі Твої дороги,
Щоб в Твоїм серденьку не було тривоги.
Нехай голосок Твій дзвенить у оселі,
Нехай посміхаються очі веселі,
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Несе Тобі щастя земне
На довгий вік, на многі літа!
З любов’ю тато Іван, мама Валентина,
сестрички Мар’яна, Іванна,
дідусь Василь, баба Ганнуся
і вся велика родина.
Дорогого брата
РУБАНЯКА
ДМИТРА
ТАНАСІЙОВИЧА
з с. Рожнова
з ювілеєм
щиросердечно
вітають сім’ї
Рубаняка Миколи
Танасійовича та
Рибарука Юрія
Михайловича
з с. Гринява
Верховинського району.
Ну от він, ювілей! Горять дві поруч зірки.
І світло на душі від теплих щирих слів.
І солодко якось. І радісно, й гірко…
Коли ще не чекав, а він уже поспів.
Сріблять сніжинки сивиною скроні,
В житті жнива – у серці зорепад.
І підростає син, дорослішають доні,
Пройшли роки – їх не вернуть назад.
Та хай собі летять! Яке до них нам діло!
Зате в душі хай юне сонечко цвіте!
З усмішкою вперед! Вперед іди Ти сміло!
І пам’ятай: ми любимо Тебе!
Кохану дружину,
люблячу
матусю,
найдорожчу
бабусю
ВАРЦАБ’ЮК
МАРІЮ
ДМИТРІВНУ
з с. Космача
щиро вітаємо
з 55-річчям.
Дорога матусю,
дорога бабусю,
Сьогодні у Вас ювілей.
Ми вклоняємось низько до ніг
І Бога благаємо, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За працю нелегку й стривожені роки.
Хай повниться рідна оселя добром,
Хай в щасті, в здоров’ї проходять роки,
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда,
Вам шлемо всі разом вітальні слова
На многії і благії літа!
З любов’ю чоловік Петро, дочка Марія,
зять Петро, онуки Петрусько і Марічка.
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Дорогого
синочка, внука,
племінника-фіїна
ЯНИШЕВСЬКОГО
ВОЛОДИМИРА
РОСТИСЛАВОВИЧА

Коханого
чоловіка,
люблячого татуся,
дорогого сина,
зятя, брата,
швагра, нанашка
ВЛАСІЙЧУКА
ВАСИЛЯ
МИКОЛАЙОВИЧА
з с. Уторопів
щиро вітаємо
з 30-річчям.
Тебе, рідненький,
раді ми вітати,
Твій день народження прийшов,
Бо Ти для нас один-єдиний,
І зігріває нас Твоя любов.
Хоч від нас Ти, Вася, так далеко,
Так далеко Ти на чужині,
Але нам без Тебе тут нелегко,
Тож вітання шлемо ці Тобі:
Хай Бог Тобі надію посилає,
Що неодмінно прилетить той час,
І знову в серці щастя запалає,
Коли Ти, дорогенький, вернешся до нас!
Життя Твоє хай повниться любов’ю,
Скоріш додому Ти нам поспішай,
Хай світ озветься добротою,
Тебе чекаєм, завжди знай!
Тож з ювілеєм Тебе, Васильку,
Ми щиро вітаєм.
Будь здоровий і багатий
У чужому краю!
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь подає!
З повагою і любов’ю дружина Іванна,
донечка Анничка, батьки Василь
та Ольга, Іван та Марія, сестра Іванна,
швагро Петро, брат Олег,
швагро Микола, похресник Адріанчик,
племінник Артемчик.
Дорогу
донечку і сестру
ВАРЦАБ’ЮК
МАРІЮ
ДМИТРІВНУ
щиро вітаємо
з ювілеєм.
Всією родиною
ми Тебе вітаємо,
Безмежного щастя
всі ми бажаємо,
Щоб радісні дні
теплом зігрівали,
Щоб рідні і друзі Твій дім не минали,
Щоб довго і мирно на світі жилося,
Щоб тільки добро Тобі завжди велося,
Щоб Матінка Божа покровом вкрила
І Сина свого за Тебе просила.
З любов’ю мама Ганна, сестра Параска.
Дорогу дружину,
люблячу матусю,
бабусю, сестру
ЛАБАЧУК
МАРІЮ
ВАСИЛІВНУ
з с. Брустурів
вітаємо з днем
народження.
Прийміть вітання
наші щирі,
І побажання в цей
святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай сонце світить і зорі сяють,
Хай друзі і рідні завжди поважають.
Господь Бог оберігає,
А Пречиста Діва-Мати щастя посилає.
З повагою і любов’ю рідні.
Тата, дідуся,
прадідуся
ЮРАЩУКА
ПЕТРА
ДМИТРОВИЧА
з с. В.Рожина
з 80-річчям
вітають діти,
онуки, правнуки.
80! Дитинство.
Юність. Зрілість.
Все пережили,
що можна пережить,
Та в душу не запустили холод,
Стараєтесь порадити, навчить.
Здорові будьте! Живіть ще довго-довго.
Хай внуки, правнуки шукають у Вас порад,
А ми молитимемось до Бога,
Щоб слабості не настигали Вас!

з м. Косова від
щирого серця
вітаємо з днем
народження –
10-річчям.
Ми Тебе вітаєм
із чудовим святом
І Тобі бажаєм
радості багато.
Будь завжди здоровим, чесним і вродливим,
І рости веселим, добрим і щасливим.
Хай Господь Бог Тебе охороняє,
А Пречиста Діва-Мати щастя,
здоров’я посилає!
З любов’ю мама Іванна, бабця Ганнуся,
матка Надя з сім’єю з Німеччини.
Люблячу
донечку, внучку
і сестричку
АНДРІЮК
ДЗВЕНИСЛАВУ
ІВАНІВНУ
з с. Соколівки
вітаємо з днем
народження –
8-річчям.
Боже! Подаруй
цій дитині ласку,
Хай життя Дзвіночки
буде схоже на казку,
Принеси в дар здоров’я, будь ласка,
І рясні зорепади щастя.
Зішли, Боже, ангеликів з неба,
Щоб крильми пригортали до себе.
З любов’ю татко Іван, мама Уляна,
сестричка Ангелінка,
дідусь Василь, бабуся Анна.
90 років нашій
дорогій матусі,
бабусі, прабабусі,
прапрабабусі
МОЙСЮК
АНАСТАСІЇ
ЮРІЇВНІ
з с. Города.
Мамо рідненька,
бабусенько мила,
Ви наша найкраща,
Ви наша єдина,
Вас щиро вітає
велика родина!
І діти, й онуки Вам, рідненька,
Шлемо уклін від серця, дорогенька!
Дай Боже іще Вам прожити і горя не знати,
Щоб соту річницю стрічати!
З повагою дочка Василина, син Петро,
невістка Василина, дочка Ганнуся,
зять Лук’ян, 18 онуків, 17 правнуків
і праправнучок Петрусь.
Дорогого брата
РУБАНЯКА
ДМИТРА
ТАНАСІЙОВИЧА
з с. Рожнова
з ювілеєм
вітає брат
Рубаняк Юрій
Танасійович
з сім’єю
з с. Яворова.
Сьогодні ювілейну
стоптано стежину,
Та спокою нема для твоїх ніг,
Бо пройдено життя лише частинку,
Попереду багато ще доріг.
Тож хай Господь дає і сонця осяйного,
Достатку в дім, і радості, й тепла
І море щастя гарного, людського,
Щоб доля доброю, прихильною була!
Косівська районна організація
Національної спілки журналістів України
вітає з 75-річчям від дня народження
спілчанина
ЛОСЮКА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА
і бажає йому міцного здоров’я
і довгих років життя.
Божої ласки Вам і Вашій родині!
Дорогу родичку, куму
САМАШКО МАРІЮ ІВАНІВНУ
з Великого Рожина вітаємо з ювілеєм.
Достатку, добра, довголіття.
У всьому хай щастить.
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
В здоров’ї й радості прожить.
Сім’ї Прокоп’юків і Воротняк.

Косівські районна державна
адміністрація і районна рада
щиро вітають з днями народжень:
Фенчука Ігоря Дем’яновича – колишнього головного спеціаліста відділу правового забезпечення та внутрішньої політики
апарату РДА.
Малик Ніну Василівну – начальника
відділу реєстрації актів цивільного стану
Косівського районного управління юстиції.
Кіщука Анатолія Петровича – депутата районної ради – з 45-річчям.
Дубей Тамару Ярославівну – колишнього начальника відділу розвитку основних
видів економічної діяльності управління
економіки, промисловості та підприємництва РДА.
Петричука Івана Васильовича – депутата районної ради.
Перцовича Святослава Миколайовича – колишнього заступника голови районної ради – з 65-річчям.
Пукаса Миколу Миколайовича – БаняБерезівського сільського голову.

Дорогого сина,
брата, внука,
племінника
ЛЕЙБ’ЮКА ІВАНА
з с. Яворова
(уч. Безулька,1)
вітаємо
з 20-річчям, яке
святкує 1 лютого.
У цей зимовий
гарний день
Прийми від нас
палкі вітання,
Здоров’я,
щастя, довгих літ,
Усі найкращі побажання.
Щасливої долі Тобі ми бажаєм,
Цілунків, надій і вітань.
Міцного здоров’я, п’янкої любові
І здійснення всіх заповітних бажань.
Тож хай Господь благословляє
Тебе на многа-многа літ!
З любов’ю тато, мама, брат Назарій
і вся велика родина.

Дорогу дружину,
маму, бабусю
СОКОЛЮК
МАРІЮ
СТЕПАНІВНУ
з с. Шешорів
вітають
з ювілеєм
чоловік Василь,
син Віктор, дочка
Марина, зять Ігор,
невістка Надя,
онуки Христинка,
Вікторія, Ромчик.
Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я й сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, лагідним, правдивим.
А сьогодні на це свято
Щастя зичим Вам багато.

Дорогу дружину,
маму, бабусю,
сваху
ІВАНЮК
ГАННУ ІЛЛІВНУ
з с. Бабина
вітаємо
з 60-річчям,
яке святкувала
31 січня.
Хай Матір Божа
Вас охороняє,
В душі панує
світла доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
З любов’ю і повагою всі рідні.

ÏÏ «Ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî þñòèö³ÿ» (03680, ì. Êè¿â, âóë. ².Ëåïñå,8)
ïðîâîäèòü ïðèëþäí³ òîðãè ç ðåàë³çàö³¿
àðåøòîâàíîãî ìàéíà, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ
21 ëþòîãî 2013 ðîêó î 14 ãîä. çà àäðåñîþ:
ì. Êîñ³â, âóë. Íåçàëåæíîñò³,85 â ïðèì³ùåíí³
ÂÄÂÑ Êîñ³âñüêîãî ÐÓÞ.
Ëîò ¹ 1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, çàã. ïë. 1470
êâ.ì., ñ. Êóòè, Êîñ³âñüêèé ð-í. Ñòàðòîâà ö³íà
ëîòó – 63120,75 ãðí. (äîãîâ³ð ¹ 15/175/12-²).
Ê³íöåâèé òåðì³í ðåºñòðàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ â
ïðèëþäíèõ òîðãàõ äî 21 ëþòîãî 2013 ðîêó.
Äîâ³äêè çà òåë.:
(050) 7390086, (0342) 717066.
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- ÕÀÒÀ ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
0,80 ãà â ñ. Ðèáíîìó.
(097) 2646425.
- ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ç ïðèâàòèçîâàíîþ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
0,75ãà â ñ. Ðîæíîâ³.
(067) 5894742, (098) 2542820.
- Æèòëîâèé ÁÓÄÈÍÎÊ ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 0,09 ãà ó ñ. Âåðáîâö³. (097) 2221365.
- ÁÓÄÈÍÎÊ ó ñ. Ñìîäí³é.
(067) 6800940.
- ÁÓÄÈÍÎÊ (ìîæëèâèé îáì³í ç äîïëàòîþ). (066) 4965707.
- Äâ³ ÕÀÒÈ â Êîñîâ³ ïî âóë. Ãîãîëÿ òà Ñ.Áàíäåðè. (067) 2869161,
2-02-32.
- Òåðì³íîâî 2-ê³ìíàòíà ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ì. Êîñîâ³ (2 ïîâåðõ). ÇÅÌÅËÜÍÀ
Ä²ËßÍÊÀ 0,11 ãà â ì. Êîñîâ³ äëÿ
áóä³âíèöòâà. (067) 7670679.
- ÌÀÃÀÇÈÍ. (098) 9533316.
- ÇÅÌÅËÜÍÀ Ä²ËßÍÊÀ 0,085 ãà
â ì. Êîñîâ³, àâòîìîá³ëüíèé ÏÐÈ×²Ï, ÁÅÒÎÍÎÌ²ØÀËÊÀ, îäèíàðíà
ÖÅÃËÀ. (098) 7719076.
- ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ â ñ. Ñìîäí³é
(ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó â
ì.Êîñîâ³). (067) 3420660.
- ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ³ç çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ 8,5 ñîòèõ ó ñìò. Êóòàõ.
(098) 5177300.
- ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ â ñìò. Êóòàõ.
(096) 5135789.
- Äâîê³ìíàòíà ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ì. Êî-

ñîâ³. (097) 2270942.
- ÊÂÀÐÒÈÐÀ 101,3 êâ.ì ïî âóë. Íåçàëåæíîñò³, 125 (íàâïðîòè ìàãàçèíó
«Åíåðãî»). (098) 4358252, 2-19-68.
- ÕÀÒÀ ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
0,36 ãà â ñ. Ñòîï÷àòîâ³.
(097) 6067523.
- ÕÀÒÀ ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
0,33 ãà â ñ. Ðîæíîâ³, âóë. Äîðîøåíêà, ã³äðàâë³÷íèé ÏÐÅÑ äëÿ ëèòòÿ
ïëàñòìàñè,
òåðìîïëàñò-àâòîìàò Õìåëüíèöüêîãî âèðîáíèöòâà
1993ð.â. (096) 1786862 (Âàñèëü).
- ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ³ç çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ 0,22 ãà â ñ. Ñòàðèõ Êóòàõ.
(097) 3896967.
- ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ â ñ. Ñòàðèõ Êóòàõ (Ïåíüê³âêà). (067) 7127316.
Ä³þ÷èé
ÌÀÃÀÇÈÍ
ïëîùåþ
200êâ.ì â öåíòð³ ì. Êîñîâà.
(050) 3389797.
- Öåãëÿíà ÊÎÐÎÁÊÀ ÁÓÄÈÍÊÓ
(8,70 õ 9,30 ì) ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 0,06 ãà, ñàðàé, 3-ôàçêà,
äîêóìåíòè âñ³ ãîòîâ³ ó ì. Áîÿðö³ Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (15 õâ. ìàðøðóòêîþ äî ì. Êèºâà).
(091) 3020710, (067) 5038216.
- ÇÅÌÅËÜÍÀ Ä²ËßÍÊÀ 0,06 ãà ç
ôóíäàìåíòîì â ì. Êîëîìè¿ (ìîæëèâèé îáì³í). (098) 5041337.
- Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15 ãà â
ñ.Ñìîäí³é (íàâïðîòè ÌÐÅÂ).
(067) 3420660.
- Ïèëîðàìè – Ð-65; Ð-65ì. Ð³çí³

äåðåâîîáðîáí³ âåðñòàòè çàâîäñüêîãî âèðîáíèöòâà (ôóãàíêè, ôðåçåðè, ðåéñìóñè, êðóãëîïèëüí³ öèðêóëÿðêè) â ðîáî÷îìó ñòàí³.
(067) 6997602.
- ÁËßÕÀ àëþì³í³ºâà ëèñòîâà
³ õâèëüîâà, íåðæàâ³þ÷à, àëþöèíê, öèíêîâà, îíäóë³í, ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß ð³çíèõ âèðîáíèê³â,
âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè òà ³í. ×àâóíí³ áàòàðå¿, êîòëè, ïëàñòèê,
ì³íâàòà, ñàéäèíã, ôàëüøáðóñ,
âàãîíêà (ìîæëèâ³ çàì³ðè òà äîñòàâêà). 2-49-87, (097) 3479277.
- ÁËßÕÀ àëþì³í³ºâà, ëèñòîâà,
øèôåðíà, íåðæàâ³éêà ð³çíî¿ òîâùèíè, ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÀËÞÖÈÍÊ, ËÈÑÒ îöèíêîâàíèé.
(097) 2646425.
- ÏÎÐÎØÎÊ äëÿ âèäàëåííÿ ñàæ³
ç äèìîõîäó, êîòëà àáî êàì³íà, î÷èùåííÿ â³ä ñìîëè (ïîë³ïøóº òÿãó).
(096) 8430690.
ÂÓÃ²ËËß
àíòðàöèò:
«êðóïíèé ãîð³õ», «êóëàê» òà «ñºìº÷êà» ó
ñ.Ñìîäí³é. Ö. – 1500 ãðí. çà òîííó
(ìîæëèâî – çà ïåðåðàõóíêîì).
(067) 5488143, (097) 7645782.
- Ïîáóòîâà ÒÅÕÍ²ÊÀ, âæèâàíèé
ÎÄßÃ ç Í³ìå÷÷èíè.
(098) 6131784, (098) 0616878.
- ÄÎØÊÈ áóêîâ³, áåðåçîâ³, òðåïåòîâ³ òà ³íøèõ ïîð³ä. (067) 3068329.
- ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ, ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß (â³ä 55 ãðí./êâ.ì).

Êîñ³âñüêà ì³ñüêà ðàäà ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòíîãî
ñåðåäîâèùà íà ðèíêó ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè òà çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ
çà äîòðèìàííÿì íàëåæíîãî
ñàí³òàðíîãî ñòàíó òåðèòîð³¿
ì³ñòà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ â³ä
11.01.2013 ðîêó ¹3.1-19 «Ïðî
âèçíà÷åííÿ âèêîíàâö³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã» îãîëîøóº êîíêóðñ íà âèçíà÷åííÿ
âèêîíàâö³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ³ç çáîðó, âèâåçåííÿ
òà çàõîðîíåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â (äàë³ Êîíêóðñ).
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ Êîíêóðñó: ì. Êîñ³â, ì-í. Íåçàëåæíîñò³, 11, ² ïîâåðõ, êàá. çàñòóïíèêà
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Íàéìåíóâàííÿ,
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îðãàí³çàòîðà
Êîíêóðñó: Êîñ³âñüêà ì³ñüêà ðàäà,
78600, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáë.,
ì.Êîñ³â, ì-í. Íåçàëåæíîñò³, 11.
Êîíòàêòíà îñîáà: çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñë³ïàíþê Â.Ì., òåë.
2-11-67.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ó÷àñíèêàì Êîíêóðñó íåîáõ³äíî ïîäàòè
îðãàí³çàòîðó: çàÿâó ïðî ó÷àñòü
â Êîíêóðñ³; íàÿâí³ñòü ñïåö³àëüíî
îáëàäíàíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ çáèðàííÿ òà ïåðåâåçåííÿ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ùî óòâîðþþòüñÿ; ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè
ùîäåííèé êîíòðîëü çà òåõí³÷íèì
ñòàíîì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
âëàñíèìè ñèëàìè, âèêîíàííÿ ðåãëàìåíòíèõ ðîá³ò ç òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â; ï³äòðèìàííÿ íàëåæíîãî
ñàí³òàðíîãî ñòàíó ñïåö³àëüíî
îáëàäíàíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ çáèðàííÿ òà ïåðåâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â; ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè çáåð³ãàííÿ òà
îõîðîíó ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà
ï³äñòàâ³ òà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì; âàðò³ñòü
íàäàííÿ ïîñëóã ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â; äîñâ³ä ðîáîòè
ç íàäàííÿ ïîñëóã ç âèâåçåííÿ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàíäàðò³â, íîðìàòèâ³â,
íîðì òà ïðàâèë; íàÿâí³ñòü ïðàö³âíèê³â â³äïîâ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ îñîáèñòî àáî íàäñèëàºòüñÿ
ïîøòîþ êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ ó çàêëåºíîìó òà ñêð³ïëåíîìó ïå÷àòêîþ êîíâåðò³ ç ï³äïèñîì îñîáè
óïîâíîâàæåíî¿ íà ïîäàííÿ äîêóìåíò³â àáî áåçïîñåðåäíüî êåð³âíèêà îðãàí³çàö³¿, ùî áàæàº âçÿòè
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³. Íà êîíâåðò³ çàçíà÷àºòüñÿ ïîâíå íàéìåíóâàííÿ
³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îðãàí³çàòîðà
òà ó÷àñíèêà êîíêóðñó.
Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòü ùîäåííî ç 8 ãîä. äî 12 ãîä.
òà ç 13 ãîä. äî 16 ãîä., êð³ì âèõ³äíèõ (ñóáîòà, íåä³ëÿ) òà ñâÿòêîâèõ
äí³â.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é 7.03.2013
ðîêó äî 11 ãîä. Ðîçêðèòòÿ êîíâåðò³â ç ïîäàíèìè êîíêóðñíèìè ïðîïîçèö³ÿìè â³äáóäåòüñÿ 12.03.2013
ðîêó î 10 ãîä.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
¹357, âèäàíå Ëîõìàíþêó Êèðèëó ²ëüêîâè÷ó (ñ. ßáëóí³â, âóë.
Øåâ÷åíêà,88), ââàæàòè íåä³éñíèì.

(âóë. Íåçàëåæíîñò³, 65) ïðîâîäèòü
ðîçïðîäàæ çèìîâîãî îäÿãó òà
âçóòòÿ ç 1 ïî 10 ëþòîãî.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç
áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ Ãàñþêà ²âàíà Âàñèëüîâè÷à çà ¹ ÀÒ
023599
(6.10.2011 ð.) ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Õî÷åòå çä³éñíèòè ñâîþ ìð³þ?
ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÔÀÁÅÐË²Ê»
ÇÀÏÐÎØÓª Ó ÏÎÄÎÐÎÆ
«Òà¿ëàíä-Êàìáîäæà» âñ³õ íîâèõ
êîíñóëüòàíò³â. (067) 3987088.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ìàòè-ãåðî¿í³ Ïîëÿê Íàòàë³¿ ²âàí³âíè (ñ. Õ³ì÷èí) ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
çà êîðäîíîì
ó êðà¿íàõ ªâðîïè (Ïîëüùà, ×åõ³ÿ),
ÑØÀ, Êàíàä³. Â³äêðèòòÿ Øåíãåíñüêèõ â³ç.
(097) 7441562, (099) 0959815.
Ë³öåíç³ÿ ñåð³ÿ ÀÂ ¹ 547294.

Âòðà÷åíèé òîðãîâèé ïàòåíò ÒÏÁ
¹ 760805 Ãðèíþêà Ðîìàíà Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ìàãàçèí «Ìàëÿòêî»

5 ëþòîãî ìèíàº 40 äí³â â³ä äíÿ ñìåðò³
äîðîãîãî ÷îëîâ³êà, òàòóñÿ, ä³äóñÿ
ÒÎÌÈÍÀ ÞÐ²ß ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À
ç ñ. Ï³ñòèíÿ.
Ï³øîâ ç æèòòÿ Òè äóæå ðàíî,
Í³õòî íå çì³ã Òåáå ñïàñòè.
Íà ñåðö³ ó íàñ ãëèáîêà ðàíà,
Ïîêè æèâåìî – ç íàìè Òè.
Ó âåëèê³é ñêîðáîò³ äðóæèíà, ñèíè, íåâ³ñòêà,
îíó÷êà, òåùà, ñåñòðà, øâàãðè,
ñâàòè ³ âñÿ ðîäèíà.

Çàïàë³ìî ñâ³÷³ ïàì’ÿò³
2 ëþòîãî ìèíàº 40 äí³â ç äíÿ ñìåðò³
ÌÈÊÈÒÅÉ×ÓÊÀ Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à.
27 ãðóäíÿ 2012 ð. íà øèðîêîìó äâîð³ â ñåë³
Êîáàêàõ ç³áðàëàñü âñÿ âåëèêà ðîäèíà, ùîá ïðîâåñòè â îñòàííþ äîðîãó êîõàíîãî, ð³äíîãî, äîðîãîãî ÷îëîâ³êà, áàòüêà, ä³äóñÿ, áðàòà, ñóñ³äà.
Íàâ³òü íå ä³æäàâ ñâîãî 60-ð³÷÷ÿ, çìàõíóâ êðèëüìè ïðîùàííÿ ³ çàëèøèâ ó ñåðöÿõ ñìóòîê ³ á³ëü.
Ñóìóºìî çà òîáîþ, íàø ºäèíèé ³ íåïîâòîðíèé.
Àäæå í³êîëè íå äóìàëè, ùî òàê øâèäêî çàê³í÷èòüñÿ òâ³é çåìíèé øëÿõ. Òè áóâ ñïîâíåíèé
ñèë, åíåðã³¿ é îïòèì³çìó, ñêëàäàâ ñâî¿ ïëàíè.
À ï³äñòóïíà õâîðîáà âèðâàëà òåáå ç-ïîì³æ íàñ
íàçàâæäè. Ïðîñòè, ùî íå çìîãëè í³÷îãî âä³ÿòè,
çàõèñòèòè â³ä ÷îðíîãî êðèëà ñìåðò³.
Ð³äíèé íàø, íåõàé òàì, ó ï³äíåáåññ³, äóøà òâîÿ ñïîê³éíî ñïî÷èâàº â³ä
çåìíèõ òóðáîò. À ìè ïàì’ÿòàºìî êîæíå ìóäðå ñëîâî, ïîãëÿä ³ óñì³øêó.
Ìè ìîëèìîñü ³ â³ðèìî, ùî òîá³ äîáðå.
Ç ñêîðáîòîþ ð³äí³ ³ äðóç³.

Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ãóöóëüñüêèé
êðàé» âèñëîâëþº ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ
äèðåêòîðó ÌÏ «Åâð³êà» Ì.Ä.Ïàâëþêó
ç ïðèâîäó âàæêî¿ âòðàòè – ðàïòîâî¿
ñìåðò³ ð³äíîãî áðàòà Ìèðîñëàâà.
Íåõàé íàø³ ñï³â÷óòòÿ ñòàíóòü
êðàïëèíîþ ðîçðàäè ó âåëèêîìó
ðîäèííîìó ãîð³ ³ äîïîìîæóòü ïåðåæèòè á³ëü óòðàòè äîðîãî¿ ëþäèíè, à Ãîñïîäü óïîêî¿òü äóøó ïîê³éíîãî ó öàðñòâ³ íåáåñíîìó.
Êîëèøí³ ïðàö³âíèêè òåëåôîííî-òåëåãðàôíî¿ ñòàíö³¿ âèñëîâëþþòü ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ Ìàðòèíþê
Ëþáîâ³ Âîëîäèìèð³âí³ ç ïðèâîäó
òÿæêî¿ âòðàòè ÷îëîâ³êà Áîãäàíà.
Íåõàé çåìëÿ ïîê³éíîìó áóäå ïóõîì, à íàø³ ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ïîëåãøàòü á³ëü òÿæêî¿ âòðàòè.
Êîëåêòèâ Êîñ³âñüêîãî ÄÍÇ ¹ 3
«Ãîðîáèíêà» âèñëîâëþº ñï³â÷óòòÿ
Õâèëü Ëþäìèë³ ç ïðèâîäó ñìåðò³
¿¿ ìàòåð³.

Íåõàé íàø³ ñï³â÷óòòÿ ñòàíóòü
êðàïëèíîþ ðîçðàäè ó âåëèêîìó
ðîäèííîìó ãîð³ ³ äîïîìîæóòü ïåðåæèòè á³ëü óòðàòè äîðîãî¿ ëþäèíè,
à Ãîñïîäü óïîêî¿òü äóøó ïîê³éíî¿ ó
öàðñòâ³ íåáåñíîìó.
Ñ³ì’¿
².Êëóáà,
É.Ãðàáèêà,
Í.Ëàâðóê, Â.Ñòàðîæèòíèêà, Ë.Ôåäàê,
Ï.Ìèõàéëþê,
À.Á³ëèíÿ,
Ì.Á³ëàê,
Ì.Ëàâðóê, Ì.Ïðîêîï’þêà ñï³â÷óâàþòü ñóñ³äàì Ìàð³¿ Øàòðóê òà Âàñèëèí³ Ìàðòèùóê ç ïðèâîäó ñìåðò³
¿õíüîãî áàòüêà.
Íåõàé Ãîñïîäü Áîã ³ âñ³ íåáåñí³
àíãåëè äîïîìîæóòü äóø³ ïîê³éíîãî
âñòóïèòè ó öàðñòâî íåáåñíå, à ð³äíèì ³ áëèçüêèì ñòàíóòü ï³äòðèìêîþ
ó öüîìó âàæêîìó ãîð³.
Ñ³ì’¿
ß.Ñóñàêà,
À.Ñâ³òëèêà,
Â.Ñòðèíàäþêà, Â.Âîéòåíêà, Í.Ñòðèíàäþêà
ç âóë. Â.Ñòåôàíèêà ì. Êîñîâà ãëèáîêî ñóìóþòü ç ïðèâîäó ñìåðò³
ñóñ³äà



ÏÎÑËÓÃÈ

(097) 9341617.
- ÏÎË²ÏÐÎÏ²ËÅÍ. (097) 7862810.
- Á/â: ÏËÈÒÊÀ ãàçîâà, ì’ÿê³ ÊÓÒÊÈ, ÄÈÂÀÍ. (097) 3597464.
- Á/â Â²ÊÍÀ äåðåâ’ÿí³ ïîäâ³éí³
1,40õ1,50 (4 øò.) òà ÄÂÅÐ² 1,20õ2
(3 øò.). (097) 1284908.
- ÂÀÇ-2106. Ö³íà äîãîâ³ðíà.
(096) 1146336.
- ÂÀÇ-2102, â õîðîøîìó ñòàí³,
çèìîâà ðåçèíà, 1600 ó.î.
(067) 9823222.
- ÂÀÇ-2105, 1992 ð.â. (àáî îáì³í
íà â³ëüõó, ëèïó). (097) 7405660.
- ÂÀÇ-2109, 1994 ð.â., 1,5 ê, ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ëþê, íîâà ðåçèíà,
ó õîðîøîìó ñòàí³. (067) 1805039.
- ÒÀÒÀ LÐÒ, 2006 ð.â., ìåòàëåâà
áóäà. (097) 4500533,
(098) 8301874.
- ÒÓÀËÅÒ, ÑÅÉÔ.
(067) 2869161, 2-02-32.
- ÂÀÇÎÍÈ (âåëèê³ ïàëüìè).
(097) 3237365.
- Ñ²ÍÎ. (096) 6650005.
- ÊÐÎËÈÊÈ (ñð³áëÿñòèé ³ êàë³ôîðí³éñüêèé). (097) 7558536.

- Òåðì³íîâî êóïëþ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ â ì. Êîñîâ³ äî 30 òèñ. ó.î.
(096) 6326350.
ÊÓÏËÞ ñòàðó õàòó â ñ. Âåðáîâö³. (067) 6723029.

ÐÎÁÎÒÀ
- Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ÏÎÊÎ¯ÂÎÊ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ òà ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÊÎÒÅËÜÍ². (099) 7509939,
(067) 3431157, 5-83-10.
Çàïðîøóþ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ïðåäñòàâíèêà ç³ ñòðàõóâàííÿ àâòî â ÑÊ
«Ïðîâ³òà». Êð³ì ÊÂ, îïëàòà 130 ãðí.
çà 10 ïîë³ñ³â + ÇÏ + ìîá³ëüíèé.
Ë³öåíç³ÿ ÀÃ ¹ 569314 â³ä 4.02.2011;
ê.ò. (067) 1798971, (050) 5927076.
- ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ ç âëàñíèì áóñîì. (067) 3970604.
- ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ ñåêðåòàð êåð³âíèêà àáî ïðîäàâöÿ (äîñâ³ä ðîáîòè 2 ð.). (098) 4664408.

Вічна † пам’ять
ÌÀÐÒÈÍÞÊÀ
Áîãäàíà Éîñèïîâè÷à
³ âèñëîâëþþòü ùèðå ñï³â÷óòòÿ ðîäèí³ ïîê³éíîãî.
Íåõàé íàø³ ñï³â÷óòòÿ
ñòàíóòü
êðàïëèíîþ ðîçðàäè ó âåëèêîìó ãîð³.
Êîëåêòèâ Ï³ñòèíñüêî¿ ÀÇÏÑÌ âèñëîâëþº ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ñ³ìåéí³é
ìåäñåñòð³ Õðóù Ìàð³¿ Þð³¿âí³ òà ¿¿
ñ³ì’¿ ç ïðèâîäó íåïîïðàâíî¿ âòðàòè
– òðàã³÷íî¿ ñìåðò³ áðàòà Þð³ÿ.
Íåõàé íàøà ìîëèòîâíà ï³äòðèìêà
ïîëåãøèòü á³ëü â³÷íî¿ ðîçëóêè ç ð³äíîþ ëþäèíîþ, à Âñåâèøí³é ïðèéìå
äóøó ïîê³éíîãî â öàðñòâî íåáåñíå,
äå íåìàº âæå í³ ãîðÿ, í³ ïå÷àë³.
Êîñ³âñüêèé ðàéîííèé êîì³òåò Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè ãëèáîêî
ñóìóº ç ïðèâîäó ñìåðò³
ÏÎË²ÙÓÊ ²ðèíè ²âàí³âíè.
Íåõàé íàø³ ñï³â÷óòòÿ ñòàíóòü
êðàïëèíîþ ðîçðàäè ó âåëèêîìó ðîäèííîìó ãîð³ ³ äîïîìîæóòü ïåðåæèòè á³ëü óòðàòè äîðîãî¿ ëþäèíè.
Ñ³ì’ÿ Ìàð³¿ Ìàëèøåâî¿ ç Êàðàãàíäè, ñ³ì’ÿ Äìèòðà Àáðàìîâè÷à
òà ñ³ì’ÿ Ãàííè Àáðàìîâè÷ ùèðî
ñï³â÷óâàþòü Øàòðóê Ìàð³¿ òà ¿¿ ñ³ì’¿
ç ïðèâîäó íåïîïðàâíî¿ âòðàòè –
ñìåðò³ áàòüêà òà ä³äóñÿ.
Íåõàé íàø³ ñï³â÷óòòÿ ñòàíóòü
êðàïëèíîþ ðîçðàäè ó âåëèêîìó ãîð³
³ äîïîìîæóòü ð³äíèì ïåðåæèòè öåé
á³ëü.
Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ Êîñ³âñüêî¿
âå÷³ðíüî¿ (çì³ííî¿) ÇÎØ ²²² ñò. ãëèáîêî ñóìóº ç ïðèâîäó ñìåðò³ â÷èòåëüêè-ïåíñ³îíåðêè
ÏÎË²ÙÓÊ ²ðèíè ²âàí³âíè
³ âèñëîâëþº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ¿¿ ðîäèí³.
Íåõàé íàø³ ñï³â÷óòòÿ ïîëåãøàòü
ð³äíèì á³ëü òÿæêî¿ âòðàòè äîðîãî¿
ëþäèíè.
Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ Êóòñüêî¿
ÇÎØ ²-²²² ñò. âèñëîâëþº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ â÷èòåëþ ³ñòîð³¿ Ìèãîâè÷ Ëàðèñ³ Ìèêîëà¿âí³ ç ïðèâîäó ñìåðò³ ¿¿
ìàòåð³
ÏÎË²ÙÓÊ ²ðèíè ²âàí³âíè.
Íåõàé íàø³ ñï³â÷óòòÿ ñòàíóòü êðàïëèíîþ ðîçðàäè ó âåëèêîìó ãîð³ ³ äî-

- ÏÐÈÂÎÇÈÌÎ êðèìñüêèé ðàêóøíÿê. (067) 7890580,
(067) 4952252.
- ÁÓÐ²ÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ ó âàæêîäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ. (097) 7610867.
- Ïðîâîäèòüñÿ íàá³ð íà êóðñè
êðîþ òà øèòòÿ. (096) 8488245.
- ØË²ÔÓÂÀÍÍß òà ËÀÊÓÂÀÍÍß
ï³äëîãè. (067) 3397873.
- ÁÓÐ²ÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ íà
âîäó. (067) 1075593.
- ÏÐÈÉÌÀªÌÎ ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ
(äîðîãî) ó ñ. Ñìîäí³é ïî âóë.Äðóæáè,6. (097) 7645782.
Ë³öåíç³ÿ ñåð³ÿ ÀÂ ¹580907.
- ÊÎÏÀªÌÎ êðèíèö³, ïîãëèáëþºìî êðèíèö³, ÷èùåííÿ êðèíèöü.
(097) 2625136.
- ÂÈÊÎÍÓªÌÎ âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ ðîá³ò.
(098) 8069219, (098) 6606958.
- ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ. (067) 8589627.
- Ïîñëóãè â³äá³éíèì ÌÎËÎÒÊÎÌ. (098) 6271994.
- ÂÈÊÎÍÓªÌÎ çâàðþâàëüí³ ðîáîòè àâòîìîá³ë³â. (098) 7833821.
ÁÓÐÓªÌÎ ñâåðäëîâèíè íà âîäó
äî 50 ì ³ âîäîïîñòà÷àííÿ.
(096) 7843927.
Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ
âåñ³ëü òà áåíêåò³â.

Ðåçîðò «Øåøîðè».
Ëàñêàâî ïðîñèìî.
(099) 7509939, (067) 3431157.
www.sheshory.com.ua.

Ìàãàçèí
«Äåøåâèé îäÿã òà âçóòòÿ»
(«Òðåìá³òà», 2 ïîâåðõ, ì. Êîñ³â)
ïðîâîäèòü àêö³þ ç 1 ïî 15 ëþòîãî
(êóïóºø 2 ðå÷³ – òðåòÿ
â ïîäàðóíîê).
- Çäàºòüñÿ â îðåíäó ÕÎËÎÄÈËÜÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ íà âåñ³ëëÿ.
(067) 3097096.
- Çäàþ 2 íîâ³ ÂÅÑ²ËÜÍ² ÏÀËÀÒÊÈ
(16 õ 8). (097) 8382745.
Â²ÇÜÌÓ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ç ìîæëèâ³ñòþ ïîäàëüøîãî âèêóïó.
(066) 4965707.
ïîìîæóòü ïåðåæèòè á³ëü óòðàòè äîðîãî¿ ëþäèíè, à Ãîñïîäü óïîêî¿òü
äóøó ïîê³éíî¿ ó öàðñòâ³ íåáåñíîìó.
Öåðêîâíèé êîì³òåò, ïàðàô³ÿíè
ñ. Ðèáíîãî
âèñëîâëþþòü ùèð³
ñï³â÷óòòÿ
íàñòîÿòåëþ öåðêâè
ñâ.Äìèòð³ÿ, ìèòðîôîðíîìó ïðîòî³ºðåþ î. Ìèõàéëîâ³ Ãîëîìåäæóêó òà éîãî ñ³ì’¿ ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ áàòüêà
ÃÎËÎÌÅÄÆÓÊÀ
Ìèõàéëà Äìèòðîâè÷à.
Íåõàé Ãîñïîäü Áîã ³ âñ³ íåáåñí³
àíãåëè äîïîìîæóòü äóø³ ïîê³éíîãî âñòóïèòè ó öàðñòâî íåáåñíå,
à ð³äíèì ³ áëèçüêèì ñòàíóòü ï³äòðèìêîþ ó öüîìó âàæêîìó ãîð³.
Ïàðàô³ÿíè êàïëèö³
«Âîçíåñåííÿ» ñ. Ðèáíîãî âèñëîâëþþòü
ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ
íàñòîÿòåëþ,
ìèòðîôîðíîìó ïðîòî³ºðåþ î. Ìèõàéëîâ³ Ãîëîìåäæóêó òà éîãî ðîäèí³ ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ áàòüêà Ìèõàéëà Äìèòðîâè÷à.
Íåõàé Ãîñïîäü Áîã ïðèéìå äóøó
ïîê³éíîãî ó öàðñòâî íåáåñíå, à
Ìàò³ð Áîæà ³ íàøà ï³äòðèìêà äîïîìîæóòü ïåðåæèòè ãîðå â³÷íî¿
ðîçëóêè ç íàéäîðîæ÷îþ ëþäèíî.
Ñ³ì’¿ Â.Òèì÷óê, Ã.Ðàê, Ë.².Ñîðîõàí,
².Îíèñüê³â, ².Á.Ôîêøåé, ².Á.Ôîêøåé,
Ä.Ãðèíþê, Â.Á³ëàê, Â.Çàäèðèëîâ,
Î.Êíèøóê, Î.Ìèðîíÿê, Þ.Ìèðîíÿê,
Â.Ìèðîíÿê ãëèáîêî ñóìóþòü ç
ïðèâîäó ñìåðò³ ñóñ³äà
ÌÀÐÒÈÍÞÊÀ
Áîãäàíà Éîñèïîâè÷à
³ âèñëîâëþþòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ðîäèí³ ïîê³éíîãî.
Íåõàé íàø³ ñï³â÷óòòÿ ñòàíóòü
êðàïëèíîþ ðîçðàäè ó íåïîïðàâíîìó ãîð³, à Ãîñïîäü Áîã äîïîìîæå ïåðåæèòè ðîäèí³ á³ëü óòðàòè
äîðîãî¿ ëþäèíè.
Íåâèìîâíå ãîðå óâ³ðâàëîñü ó
ñ³ì’þ Á³ëåöüêèõ ç ñ. Ï³ñòèíÿ. Òðàã³÷íî îá³ðâàëîñÿ æèòòÿ ÷óäîâîãî
òàòà, ëþáëÿ÷îãî ñèíà é ÷îëîâ³êà.
Ïðàö³âíèêè êîíñåðâíîãî öåõó
ì.Êîñîâà ùèðî ñï³â÷óâàþòü êîëåç³ ïî ðîáîò³ Á³ëåöüêîìó Þð³þ
Þð³éîâè÷ó ç ïðèâîäó òðàã³÷íî¿ çàãèáåë³ ñèíà Þð³ÿ.
Íåõàé Ãîñïîäü Áîã ³ âñ³ íåáåñí³
àíãåëè äîïîìîæóòü äóø³ ïîê³éíîãî âñòóïèòè ó öàðñòâî íåáåñíå,
à ð³äíèì ³ áëèçüêèì ñòàíóòü ï³äòðèìêîþ ó öüîìó âàæêîìó ãîð³.
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Â³äëóííÿ ð³çäâÿíèõ ñâÿò

Від Миколая до Йордана

21 січня вихованці Косівського РЦДТ стали свідками того, як
на майдані Незалежності у Києві
розбирали головну ялинку України. Це означало, що новорічноріздвяні свята і зимові канікули
нарешті завершилися. Та спогади
про неповторне Різдво 2013 року
залишаться з нами назавжди.
На святі у маєтку Святого Миколая і районній раді наймолодші
учасники Зразкового танцювального
ансамблю «Зелений талісман» виступали поза стінами рідного позашкільного закладу вперше. Здобували такий цінний сценічний досвід, грамоти

й подарунки. А ще гуртківці взяли участь у колективній творчій
справі «Майстерня Миколая»,
районному святі для дітей сиріт
та благодійній акції «З добром у
серці».
Новорічне свято молодші і
старші «талісманівці» провели разом, єдиним дружнім колективом.
Випускники ансамблю мали
особливі плани на свої останні
спільні зимові канікули. Вони підготували Різдвяний вертеп, яким
радували косівчан і гостей міста під
час свят, а 15 січня представляли
цією виставою наш район на всеукраїнському фестивалі «Коляда на

Во Вифлеємі нині новина
Вже доброю традицією стало проводити в БК ім. Франка, що в с. Рожнові, з батьками, дітьми, учасниками художньої самодіяльності в зимові
святкові дні дитячі театралізовані дійства різної тематики. Адже колядки, різні театралізовані дійства – це неодмінна частина українського
фольклору, яка увібрала в себе національний колорит та менталітет
нашого українського народу.

Майзлях» (м.Івано-Франківськ). Виступ у храмі був особливо урочистим
і відповідальним, та юні артисти з честю справилися зі своїм завданням,
за що заслужили бурхливі оплески й
захоплення прихожан. Телевізійники,
які вели зйомки фестивалю, удостоїли нас окремого інтерв’ю. А ми в свою
чергу хотіли б подякувати Джуранюк
Мирославі, автору творчої роботи
«Вертеп», та Гринюк Марії Миколаївні, доброму помічнику всіх творчих
дітей Косівщини.

ще юні косівчани відвідали храми
та печери Києво-Печерської Лаври,
Святу Софію, Андріївську церкву.
Побували в Національній опері на
балеті «Віденський вальс», в театрі
оперети на виставі «Бременські музики», оглянули виставки сучасного
мистецтва Т.Преображенської, мікромініатюр М. Сядристого, виставку квіткових композицій у льоді на
Співочому полі, відвідали Київський
планетарій, океанаріум, музей води,
«Шоколадний будинок», були на сеансі сферичного кіно, на екскурсії в
НСК «Олімпійський». А найголовніше
– колядували біля ялинки на Хреща-

Після низки новорічних виступів, трьох днів Різдвяної коляди
і Маланки учні старшої групи «Зеленого талісману» на запрошення
своїх друзів з ліцею № 100 «Поділ»
вирушили до Києва. Там у Михайлівському Золотоверхому храмі
вони зустріли святе Водохреща. А

тику і одягли у зелені стрічки з іменами
«талісманівців» усіх років ялинку у
Маріїнському парку. Київ проводжав
нас дрібним дощиком, наче шкодував
за нашими колядками і щирістю.
Керівник зразкового
танцювального ансамблю
Оксана СОКОЛЮК.

парафіяни Стебліцької та Чаплинецької церков провели святковий
концерт духовної пісні з участю дітей.
Організатори театралізованих
дійств щиро вдячні батькам, дітям
за співпрацю, розуміння, підтримку
у проведенні різдвяних розваг.

Запрошуємо
до участі
у районному
конкурсі-фестивалі

«ТАЛАНТИ
БАГАТОДІТНОЇ
РОДИНИ»
Фестиваль проводитимуть
19 лютого у районному Будинку культури та Косівському районному центрі дитячої
творчості у таких номінаціях:
«Вокальне мистецтво»; «Хореографія»; «Музичне виконання»;
«Образотворче
мистецтво»;
«Декоративно-прикладне мистецтво»; «Художнє та авторське виконання»; «Оригінальний жанр».
Учасниками Фестивалю є талановиті діти із багатодітних сімей району (окремі виконавці та
творчі родинні колективи) віком
від 9 до 16 років. За детальною
інформацією звертатись за
адресою: м. Косів, майдан Незалежності, 11, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,
тел. 2-45-12.

Відбудуться
лижні перегони
6 лютого в с. Смодній проводитиметься відкрита першість
Косівщини з лижних гонок пам’яті
майстра спорту Юрія Свирида.
Оргкомітет.

Ôóòáîë

Найуспішніший сезон 2012 року
Кутська футбольна команда «Карпати» завжди була першою як серед дорослих, так і серед юнаків. Але щоб здобути перемогу дорослим
і юнацьким складами, а також в комплексному заліку дорослі+юнаки
– такого ще не було. І в розіграші кубка області «Карпати» дійшли до
півфіналу, де із двох ігор поступилися нинішньому чемпіону області
яремчанським «Карпатам».
До звитяг Кутських «Карпат» в сезоні 2012 року треба додати і перемоги в турнірі пам’яті Миколи Шкрібляка,
традиційному розіграші кубка
«Карпати»
та
традиційному
турнірі, присвяченому пам’яті
народного артиста України Назарія Яремчука. Та цього було
б важко досягти, якби команда
не мала відповідних спонсорів.

Всі діти виконували різні колядки, побажання, віншування, в яких
звеличували новонародженого Ісуса, за що одержали винагороди. Театралізоване дійство спочатку відбулося у Будинку культури, а потім
2 лютого у приміщенні селищної та сільської рад буде проводити особистий прийом громадян в.о. начальника Косівського
РВ УМВС підполковник міліції
НЄМЦОВ Микола Миколайович.
Смт. Кути – з 10 до 12 год.;
с. Слобідка – з 13 до 15 год.
Âïðîâàäæåíî ðåãóëÿðíèé àâòîáóñíèé ìàðøðóò Êîñ³â-Ìîñêâà. Êâèòêè
ìîæíà ïðèäáàòè â êàñàõ àâòîñòàíö³¿.
Â³äïðàâëåííÿ ç ì.Êîñîâà: ñåðåäà, íåä³ëÿ – 05.00; â³äïðàâëåííÿ ç Ìîñêâè:
â³âòîðîê, ï’ÿòíèöÿ – 18.00. Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñü çà òåë.: (097) 7748474,
(097) 7748481, (066) 5307706,
(066) 3603848, +790-999-87-470.
Âàðò³ñòü êâèòêà ñòàíîâèòü 650 ãðí.
Ñåð³ÿ ÀÃ ë³öåíç³ÿ ¹ 504932.

діти пішли до господарів, а вранці
на Василія за складеним сценарієм посівали зерном в оселях своїх
односельчан, вітаючи із Старим Новим роком. На Водохреще вранці
на річці освячували воду, а ввечері

З вдячністю
Марія ГУШУЛ,
директор БК ім. Франка,
Іван САХРО, голова клубної ради,
Оксана РАДИШ, культорганізатор.

Суб’єкт господарювання ОКП «Коломийське МБТІ» повідомляє, що з 18.01. 2013 р. відновив прийом замовлень з технічної
інвентаризації, паспортизації, ринковій оцінці, виготовленні дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого
майна.
Прийом замовлень проводять в центральному офісі ОКП КМБТІ за
адресою: м. Коломия, вул. Переяславська, 2 з 9 до 16 год. всі дні, крім
суботи та неділі. Замовлення в Косівській дільниці проводять з 9 до
16 год. за адресою: м. Косів, вул. С.Бандери, 2 (крім суботи та неділі).
Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é îáëàñò³ ïóáë³êóº òåëåôîíè äîâ³ðè òà àäðåñó äëÿ ïèñüìîâèõ
çâåðíåíü ãðîìàäÿí ùîäî ïîïåðåäæåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü â îðãàíàõ ÓÄÌÑ â îáëàñò³. «Ãàðÿ÷³ ë³í³¿» óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿
ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é îáëàñò³ äëÿ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí: (0342) 553112 òà (099) 2441200.
Àäðåñà äëÿ íàäñèëàííÿ ïèñüìîâèõ çâåðíåíü äî ÓÄÌÑ â ²âàíîÔðàíê³âñüê³é îáëàñò³ – ³íäåêñ 76010, âóë. Àêàäåì³êà Ãíàòþêà,29,
ì.²âàíî-Ôðàíê³âñüê òà åëåêòðîííà àäðåñà – if@dmsu.gov.ua.
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Отож велика подяка основному
спонсору Миколі Васильовичу Палійчуку, який допомагав
не тільки нам, але й усім футбольним командам району, почесному президенту футбольного клубу «Карпати» Миколі
Ільницькому, який теж фінансово підтримує клуб вже протягом багатьох років, та членам
футбольного клубу «Карпати»
Ярославу Грущуку
та
Іванові
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