Слово, моя ти єдиная зброє!

Леся Українка.
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Приємна місія

Почесні грамоти,

письмові подяки і дипломи переможців
вручали на минулій колегії РДА

Як справи там,
куди краще не потрапляти?

Цю приємну місію виконали голова райдержадміністрації Ярослав
Шинкарук і заступник голови районної ради Василь Жмендак.

Спільною грамотою облдержадміністрації і обласної ради нагороджено начальника архівного відділу
РДА Наталію Будз.
Грамотами РДА і районної ради за
вагомий внесок у розвиток сільського
господарства на Косівщині відзначено
Рожнівського сільського голову Василя Ропара та Баня-Березівського сільського голову Миколу Пукаса.
Директорові Косівського інституту
ПДМ ЛНАМ Святославові Мартинюку
вручили подяку райдержадміністра-

ції і районної ради за активну
участь очолюваного ним мистецького закладу у підготовчих
роботах з відкриття музею Тарасові Мельничуку в селі Уторопах.
Рада обласного конкурсу
проектів і програм розвитку
місцевого самоврядування передала на Косівщину диплом
переможця третього конкурсу
Кобаківській сільській раді за
проект реставрації сільського
Будинку культури – один із важливих етапів підготовки до святкування 140-ї річниці від дня народження нашого видатного земляка
Марка Черемшини.
Письмові подяки Всеукраїнської
асоціації сільських і селищних рад
отримали Яворівський сільський
голова Катерина Шкрібляк (див. на
фото) і Старокутський сільський голова Григорій Лаврук.
Наш кор.
(Докладну інформацію про засідання
минулої колегії РДА читайте
у наступному номері «ГК»).

Про роботу травматологічного відділення Косівської ЦРЛ
читайте на 3 сторінці.

Гості Косівщини –
журналісти Прикарпаття
У вівторок, 5 лютого, в Косові відбувся виїзний Пленум обласної організації Національної спілки журналістів України, яку очолює досвідчений журналіст, багатолітній редактор газети Вікторія Плахта.
(Докладніше про цю подію читайте в наступному номері газети).
15 лютого, о 10 год., відбудуться збори, приурочені
24-й річниці виведення військ з Афганістану в сесійній
залі Косівської районної ради. Запрошуємо на збори учасників бойових дій в Афганістані, керівників установ, підприємств, громадських організацій, політичних партій та всіх
небайдужих жителів нашого району.
Д. УРБАНОВИЧ,
голова Косівської РО УСВА (воїнів-інтернаціоналістів).

До відома жителів Косівщини!

Кожного понеділка з 10 до 14 години будуть проводити прийом громадян депутати
районної та міської організацій ВО «Свобода»
за адресою: м. Косів, вул. Незалежності, 55,
офіс партії ВО «Свобода».
Контактний тел. (067) 9286870.
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Місцеве самоврядування
До депутатів сільських,
селищних і міської рад та
всіх територіальних громад
Косівського району

Звернення
Ми, депутати Трацької сільської
ради,
представники громад своїх населених пунктів, звертаємося
до сільських, селищних та міських
депутатів Косівського району, яким
небайдужа подальша доля соціально-економічного розвитку територіальних громад району.
Нещодавно був прийнятий районний бюджет – основний фінансовий документ, від якого залежатиме життя району у 2013 році. А
також роздано проекти бюджетів
сільським, селищним та міській
раді, які можна назвати не бюджетами розвитку громад, а бюджетами
занепаду і жебрацтва. Як відомо,
наш районний і майже всі сільські
бюджети дотаційні, яким виділяється дотація із державного бюджету.
Однак у всіх сільських, селищних і
міському бюджетах є вид видатків,
який не враховується при виділенні дотації вирівнювання. Це власні
надходження територіальних громад, які направляють на соціальноекономічний розвиток громад.
Але керівництво районної ради
взявши більше як 4,5 млн. гривень
таких коштів у сільських рад направило на інші напрями. При районній
раді є постійна комісія з питань бюджету та фінансів, яка своїм рішенням від 27.12.2012 року № 1-32/2012



пунктом 2 забрала ці кошти і зробила їхній розподіл не маючи на це
права, адже кошти підпорядковані
територіальним громадам. Є такі
сільські ради, в яких неможливо
збалансувати бюджет і виплатити
заробітну плату за місяць, тому що
є великий фінансовий розрив між
видатками і доходами. Це означає,
що необхідно брати мішок і йти шукати коштів, не відомо куди.
Виникає запитання: чи можуть
займати керівні посади в районній раді такі люди, які ігнорують
територіальними громадами?
Від кожної громади є представники в районній раді, яким ми всі
довірили піклуватися про життя наших сіл. Пропонуємо їм терміново
скликати сесію районної ради, дати
оцінку такому керівництву, після
чого переглянути бюджет, внести
до нього зміни й поправки і віддати
громадам все те, що забрали в них
незаконно.
Дякуємо всім представникам громад району, кому небайдужий дальший його розвиток, за співпрацю.
З повагою до всіх депутати
Трацької сільської ради.
Марія НЕГРИЧ,
Михайло КІЩУК,
Ярослав ПІДЛЕТЕЙЧУК
(всього 17 підписів).

До відома

До уваги громадських організацій
З метою виконання пункту 13 розділу V «Прикінцевих та перехідних положень» Закону «Про громадські об'єднання» громадським організаціям
легалізованим шляхом повідомлення про заснування до 1 січня 2013 року
необхідно подати до 1 липня 2013 року до уповноважених органів з питань
реєстрації (реєстраційної служби Косівського районного управління юстиції)
за місцезнаходженням громадського об'єднання відомості про особу (осіб),
уповноважену представляти громадське об'єднання, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, до яких слід додати письмову згоду цієї особи.
В. КОПИЛЬЧУК,
начальник реєстраційної служби районного управління юстиції.
У зв’язку із введенням у дію з 1.01.2013 року Закону «Про громадські
об’єднання» повідомляємо реквізити рахунку для зарахування плати за
реєстраційний збір за прийняття Косівським районним управлінням юстиції повідомлення про зміни до Статуту громадського об’єднання і за видачу
дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту громадського
об’єднання у розмірі, передбаченому Законом «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»: р/р 31410512700266, код доходів 22010300, МФО 836014, ЄДРПОУ 38026046.
Реєстраційна служба Косівського районного управління юстиції.



Особистий прийом

Зустріч з населенням
2 лютого в смт. Кутах і с. Слобідці здійснював особистий прийом
громадян в.о. начальника Косівського РВ УМВС України в Івано-Франківській області, підполковник міліції Микола Миколайович Нємцов.
Зустріч відбулася в «живому
спілкуванні» – «запитання-відповідь», де всі присутні могли обговорити наболілі питання та отримати
вичерпну, професійну відповідь чи
пораду.
Микола Миколайович об’єктивно
та повно інформував присутніх про
стан правопорядку на території району та зауважив, що результати
оперативно-службової
діяльності
органів внутрішніх справ є необхідною умовою роботи української міліції в нинішніх умовах. Завдяки їй
значною мірою формується імідж
відомства, його структурних підрозділів на місцях.
«Люди мають іти до дільничного інспектора міліції», - заявив в.о.
начальника Косівського РВ УМВС
підполковник міліції Микола Нємцов.
«Дільничні інспектори міліції
на сьогодні залишилися головною
службою, які щодня працюють з
людьми. Тож налагодження партнерських відносин між міліцією

і населенням – одна з важливих
складових стратегії МВС, виконання завдань якої, передовсім,
залежить від успішної організації
роботи працівників цієї важливої служби. Вони зобов’язані йти
до людей, щодня знаходитися
між ними, розмовляти, вникати у
їхні проблеми і потреби. Лише це
може бути запорукою своєчасної
профілактики правопорушень та
оперативного розкриття скоєних
злочинів», – зазначив Микола Миколайович.
При цьому він додав, що люди
будуть бачити свого дільничного
захисником і порадником, професійно грамотним, тактовним і зацікавленим у плідній співпраці з
громадянами, а ще спроможним
будь-якої хвилини допомогти чи
зарадити в складній життєвій ситуації.
Т. ГЛІБЧУК,
помічник начальника
Косівського РВ УМВС,
капітан міліції.
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У райдержадміністрації

Про діяльність спостережної комісії
у 2012 році
При райдержадміністрації діє спостережна комісія, яку очолює перший заступник голови районної державної адміністрації Іван Федорович Грималюк.
На її 11 засіданнях у 2012 році
розглядались питання про організацію взаємодії спостережної комісії
з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами
щодо питання соціальної адаптації
осіб, що повернулися з місць поз
бавлення волі як умовно-достроково звільнені від відбування покарання; про проведення профілактичної
роботи районного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції та
районного відділу міліції з особами
умовно-достроково звільненими і
надання їм допомоги в соціальній
адаптації; про здійснення профілактичної та виховної роботи з не-



повнолітніми і молодими людьми,
які звільнилися умовно-достроково
з установ виконання покарань та
засуджених без позбавлення волі;
про організацію дільничними інспекторами профілактичної роботи з
вищезазначеними категоріями осіб.
Серед важливих проблем неодноразово порушували і питання роботи районного центру зайнятості
щодо працевлаштування осіб, які
повернулися з місць позбавлення
волі.
На початку 2013 року на обліку в
спостережній комісії перебуває вісім
осіб умовно-достроково звільнених.
Всі вони отримали відповідну до-

помогу: сім – у працевлаштуванні,
троє – в отриманні та відновленні
документів, двоє – у вирішенні соціально-побутових проблем.
Відповідно до Інструкції щодо
осіб, умовно-достроково звільнених
від відбування покарання та здійс
нення контролю за їх поведінкою,
до Косівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді протягом 2012 року було направлено 59 осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, які перебувають на обліку
в кримінально-виконавчій інспекції.
Для осіб цієї категорії з метою соціалізації проведено тренінг на тему
«Обери свій шлях», з ними проводилися відповідні бесіди, засідання за
«круглим столом».
Ігор ГРИГОРЧАК,
головний спеціаліст сектору
з питань мобілізаційної, оборонної
роботи та взаємодії
з правоохоронними органами
апарату РДА.

Інформує ДПІ

Переваги подання податкової звітності
в електронній формі
Подання податкової звітності в
електронному вигляді має багато
переваг як для платників податків,
так і для податкової служби, зокрема платники податків отримують: економію робочого часу, а також власних коштів на придбання
бланків звітних документів (немає
необхідності відвідувати податкову інспекцію, купувати бланки
звітності); звітність, надіслана до
податкового органу електронною
поштою через мережу Інтернету із
застосуванням посилених ключів
електронного цифрового підпису,
не потребує дублювання на паперових носіях, а також їх зберігання; уникнення витрачання часу у
чергах до податкового інспектора
або «вікн а» прийому звітності,
оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за
допомогою спеціальних програм
та передати через мережу Інтер-

нет до податкового органу; гарантію автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність
арифметичних помилок, суттєве
скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності
заявлених до відшкодування сум
ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику
податку; оперативне оновлення
форматів подання документів в
електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв’язку (у
разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати
податків, або при введенні нових
форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);
інформацію щодо стану розрахунків стосовно сплати податків та
заборгованості перед бюджетом
(податковий орган щомісячно ви-

Особливості сплати податку за землю
юридичними особами
Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку плати за
землю станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної
податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік, з
розбивкою річної суми рівними частками за місяцями (пункт 286.2 статті
286 Податкового кодексу України від
2 грудня 2010 року № 2755-VI ). Нормативна грошова оцінка земель станом на 1.01.2013 за 2012 рік індексується на коефіцієнт індексації-1.0,
виходячи з індексу споживчих цін за
2012 рік – 99,8 %.
За нововведені земельні ділянки

або за новоукладеними договорами
оренди землі платник плати за землю
подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що
настає за звітним (пункт 286.4 статті
286 Податкового кодексу України).
Податкову декларацію з плати
за землю подають за місцезнаходженням земельної ділянки. Якщо
у власності чи користуванні юридичної особи є декілька земельних
ділянок на території різних органів
місцевого самоврядування, то декларації із земельного податку чи
орендній платі подають окремо – в
розрізі місцевих рад.   
У зв’язку із збільшенням проіндексованої нормативної грошової

Визначені пільги при нарахуванні
податку на нерухомість
До 1 липня поточного року податківці вирахують розмір податку на
нерухоме майно для фізичних осіб
і направлять за місцезнаходженням
об'єкта житлової нерухомості податкове повідомлення-рішення про
суму податку, що підлягає сплаті та
платіжні реквізити.
Громадяни сплачують цей податок протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення.
Для фізичних осіб податок на
нерухомість нараховують органи
ДПС на підставі даних, отриманих з
Держреєстру речових прав на майно. При цьому, платники можуть

звернутися до органів податкової
служби для звірки даних щодо площі житлової нерухомості, податкових пільг, ставок та нарахованої
суми податку на нерухоме майно.
База оподаткування зменшується для квартири площею 120 кв. м
і для житлового будинку площею
250 кв. м. Таке зменшення надають
раз на рік і застосовують до об'єкта
житлової нерухомості, в якій фізична особа-платник податків прописана, або за вибором платника до
будь-якого іншого об'єкту житлової
нерухомості, що перебуває у його
власності.

силає повідомлення про наявну
заборгованість перед бюджетом);
підтвердження доставки звітності
(податковий орган висилає квитанцію про отримання податкової
декларації каналами телекомунікаційного зв’язку); конфіденційність інформації; оперативність
обробки отриманої інформації у
податковому органі.
Для подання податкової звітності до органів ДПС в електронній формі платникам податків
необхідно: з органом ДПС за місцем свого обліку укласти договір
про визнання електронних документів (договір можна укласти
як в паперовому, так і в електронному вигляді); отримати у акредитованому центрі сертифікації
ключів, включених до системи
електронного звітування, посилені сертифікати ключів електронного цифрового підпису. Такі послуги
надають безкоштовно у АЦСК ІДД
ДПС України; програмне забезпечення з ведення бухгалтерського
обліку або програмне забезпечення з формування податкової звітності.

оцінки ріллі на коефіцієнт 1,756,
з 1 січня 2012 року змінилось значення нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області. З
врахуванням вищезазначеного, як і
у 2012 році, так і в поточному році
середня вартість одиниці ріллі по
Івано-Франківській області становить 19060,33 гривень за один гектар площі ріллі.
Отже, платники плати за землю
у 2013 році обчислюють податкові
зобов’язання з плати за землю, як і в
минулому році, із збільшеного в 1,756
середнього значення нормативної
грошової оцінки ріллі по області за
земельні ділянки, до складу яких входить рілля незалежно від місця розташування, а також окремі категорії
земель, що розташовані за межами
населених пунктів і за якими не проведено нормативну грошову оцінку.

Таким чином, громадянинові, власникові квартири площею
120 кв. м або будинку в 250 кв. м,
податок на нерухомість сплачувати
не треба. Якщо квартира площею в
150 кв.м, то оподатковують тільки
різницю – 30 кв. м. В разі, коли громадянин є власником двох квартир,
то пільгу застосовують тільки до однієї з них.
Ставки податку на нерухоме
майно, затверджені на 2013 рік:
11,47 грн. за 1 кв. м (для квартир
площею від 120 кв. м до 240 кв. м, та
будинків від 250 кв. м до 500 кв. м)
та 30,97 грн. за 1 кв. м (для квартир
площею понад 240 кв. м і будинків
понад 500 кв. м.).
За повідомленням ДПІ.
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Охорона здоров’я

Як справи там,
куди краще не потрапляти?
Чого-чого, а зарікатись від лікарні людина не може, адже вберегтись від хвороби чи від травми,
фактично, неможливо. І якщо доля розпорядилась привести вас у травматологічне відділення, то в паніку
впадати аж ніяк не варто. Медицина за останні десять років зробила великий крок вперед у науково-технічному розвитку. Стосується це і травматології. І якщо порівняти нинішні умови праці лікарів, умови лікування
хворих з не таким вже й минулим, то з явним прогресом погодиться кожен працівник відділення.
Нещодавно у травматології
зробили капітальний ремонт. І тепер не соромно прийняти пацієнта,
навіть якщо він приїхав до нас як
турист із Європи. Стали світлими,
зручними і затишними, як кабінети,
так і палати.
Раніше не було таких «каталок»,
зручних і механізованих, на яких
можна хворому робити рентгенівські знімки не знімаючи його з «каталки», завдяки сучасному підйомнику для важкохворих полегшується
робота медперсоналу.
У багатьох випадках гіпсові
пов’язки замінюють сучасними закріплюючими пластинами, які більш
ефективні і яких в наявності ще кілька років тому у відділенні не було.
Раніше при переломі стегна або
гомілки людина знаходилась на витяжці місяць – півтора, потім ще пів
року ходила з гіпсовою пов’язкою.
Тепер завдяки використанню сучасних металоконструкцій, блокуючих
стержнів і пластин хворий починає ходити після операції уже на

Стався такий випадок і в
моїй родині. І ось ми в травматологічному відділенні Косівської
ЦРЛ, де чистота і порядок. Тут
стались разючі зміни від моїх
останніх відвідин травматології
в кінці 2011 року. І яким було моє
здивування, коли один з провідних
ортопедів-травматологів
шведсько-української клініки в
м. Чернівцях, куди ми звертались за консультацією сказав,
що в невеликому районному
центрі маєте сучасне операційне обладнання, висококваліфікованих травматологів-ортопедів, очолюваних заввідділенням
Іваном Богдановичем Дубом,
який дуже добре володіє сучасними методами оперативного
лікування. Не потрібно везти
нетранспортабельних хворих в
якісь центри. Всі операції можна
здійснювати у вашому районному відділенні. Ще цей спеціаліст
сказав, що такого обладнання
не мають жодна районна лікарня в Чернівецькій області та і в
самих Чернівцях, звичайно, за
винятком шведсько-української
клініки.
Важко переоцінити важливість та необхідність такого відділення в районній лікарні, де
можна отримати невідкладну

третій-п’ятий день, а через місяць
практично відновлюються функції
пошкоджених кінцівок. З’явилося також багато нових різноманітних інструментів. Саме вони
розширили можливість
операційного втручання.
За ідеєю завідуючого
відділенням Івана Богдановича Дуба обладнали свою операційну
та кабінет комп’ютерної
томографії. І ввели посаду нейрохірурга. Відпала
потреба везти пацієнта
із травмою голови до
обласної лікарні чи викликати звідти нейрохірурга. Діагностика робиться тут, у відділенні,
і відразу ж лікарі можуть
проводити операційне
втручання, не втрачаючи
дорогоцінний час. Якщо
виявляють
гематому,
то пацієнту роблять і
трепанацію черепа.
Над кожним
ліжком у палатах вмонтована
кнопка
виклику медсестри чи санітарки. Ця деталь відіграє
теж позитивну роль. Разом все узяте дає змогу
одужувати і виписуватись
хворим за короткий період лікування, в тому числі
людям похилого віку, які
потрапляють у травматологію через таку хворобу
як остеопороз, що призводить до травм і переломів.
Минулого року
у це
відділення
звернулося за допомогою не
мало, не багато – одна
тисяча
сімсот
чоловік.
Звичайно,
що
травматологічне
відділення
лікарні
не досягло всього щоби хотілося. Було б краще

фінансування, і результати роботи були б куди кращими. Однак,
заспокоює той факт, що справи
тут поліпшуються з року в рік.

Безумовно, хай боронить Бог попасти у
травматологічне відділення, навіть якщо
воно вважається одним із
кращих на
І ва н о - Ф р а н к і в щ и н і .
Та якщо ви сюди потрапили, не хвилюйтеся, тут є всі можливості для вашого
лікування і одужання.   
Щасливі ті люди,
які люблять свою професію і котрі йдуть на
роботу з бажанням. До
них належать і медичні працівники
травматологічного відділення Косівської районної лікарні, колектив
із сорока чоловік, який, я б сказала, є своєрідною родиною. Адже

Низький уклін
Неможливо прожити життя, щоб хоч раз не пережити особисто,
або з членами сім’ї гострих, непередбачених, небажаних ситуацій,
пов’язаних з обов’язковою госпіталізацією. Особливо коли це стосується отриманих травм. Людина відчуває нестерпний біль, безпорадна в своїх рухах, діях. Невідкладна, висококваліфікована медична
допомога – ось, що нам найперше необхідно в цей час. А згодом починається довгий період лікування, реабілітації. І без всього медичного
персоналу відділення, в яке попадаємо через нещасний випадок, ми
не можемо обійтись.
медичну допомогу на високому
рівні. Особливо це важливо у випадках, пов’язаних з гострими
травмами, коли потрібна негайна
допомога. Спочатку все починається з бригади швидкої допомоги, яка в нашому випадку спрацювала оперативно і професійно.
Це М.І.Дубей, С.М.Федорчак і водій Д.Д.Печеніщук, за що їм щира
вдячність.
І ось ми в травматологічному
відділенні Косівської ЦРЛ, де теп
ло, затишно і хворими займаються
спеціалісти, які крім золотих рук
мають ще й добре, чуйне серце.
Починаючи від відомих лікарівтравматологів, закінчуючи санітарками. Особлива вдячність лікуючому лікарю Івану Богдановичу Дубу.

Це медичні працівники, які
люблять людей, люблять свою
професію і віддано працюють. Бо
як ще пояснити ретельність, порядність, відданість своїй справі
при невеликій зарплатні.
Мені доводиться бувати в
травматологічному
відділенні майже щодня ось уже другий
місяць поспіль. Кабінет, де накладають гіпс, вправляють переломи, роблять перев’язки не буває вільним, а деколи і черга під
кабінетом. Зайняті всі палати та
й ліжка в палатах функціональні,
спеціальні, які полегшують хворим процес зростання в місцях
переломів.
При теперішньому фінансуванні, очевидно, що немало своєї

спільну справу
роблять щонайменше три покоління.
За
довгий
час
спілкування вивчили і
притерлись
один до одного,
знають про всі
радості і неприємності кожного.
Д м и т р о
Васильович
Димніч,
лікарортопед
вищої
кваліфікації, віддав відділенню
майже сорок років, тридцять з
яких ним завідував. Нині на
чолі травматологів   стоїть
Іван Богданович Дуб, якому
вдається
поєднувати
посади
травматолога
та
нейрохірурга. Значний досвід роботи і
знання у лікаря-ортопеда з вищою
кваліфікацією Ігоря Васильовича
Яремина. Він закінчив клінічну
ординатуру, аспірантуру в Києві
та захистив кандидатську дисертацію.
Колись, зовсім молодими, у
відділення прийшли лікарі Іван
Васильович Гнідан та Роман Миронович Вань. Сьогодні поруч
вже трудяться їхні сини – Василь
Іванович Гнідан та Роман Романович Вань, котрі прислухаються до
порад не лише як до своїх бать-

ків, а в першу чергу як до старших
колег з багаторічним досвідом. Не
уявляє себе поза колективом і
молодий лікар Олег Васильович
Слижук. Відділення стало другою

праці доклали медпрацівники
цього важкого, а разом з тим
такого необхідного для всіх, відділення. Єдиний недолік – це
відсутність води. Але зрозуміло,
що стараннями самих працівників цьому не зарадити.
Мені розповіли, що за підсумками перевірки обласним
травматологом та представниками Асоціації травматологівортопедів Івано-Франківської області, очолюваних професорами
М.С.Клепачом та В.С.Сулимою
відділення визнане одним з найкращих в області за обсягом та
якістю лікування хворих оперативними методами.
Це не те відділення, де медперсонал вночі може відпочити.
Тут упродовж всієї ночі кипить
робота і я була свідком цього.
В нашій районній лікарні
дбають про людей. Колектив
медпрацівників, який очолює
І.В.Фазан, – це команда професіоналів, людей добросовісних,
сумлінних, відповідальних.
Щира людська вдячність
Вам та низький уклін за Вашу
працю, добрі руки, щире серце.
Хай Господь Бог охороняє Вас
та Ваші родини.
О. ДОВГУН,
м. Косів.

рідною домівкою для травматолога
Василя Васильовича Запаранюка
і для медичної сестри Дарії Сезонтівни Воротняк та для санітарок Параски Іванівни Думітрак та Любові
Михайлівни Дригайло, які працюють
тут близько 40 років.
Сучасні слова – металоконструкції, блокуючі стержні і пластини, динамічні гвинти, апарати
зовнішньої фіксації, мені, людині
далекій від знань медицини, не давали спокою і тому журналістська
цікавість привела до операційної.
Тут я зазирнула, немов у щілину, у світ «травматологічної
кухні». Побачила людей
в
операційних
халатах
серйозними,
відповідальними
і підготовленими до
операції заздалегідь.
Кожен робить свою
справу, розуміючи один
одного з пів слова.
Анестезіологи
викликані
із
реанімаційного
відділення,
одночасно ще й психологи з пацієнткою на
операційному
столі.
Підключена
крапельниця, апарат для вимірювання артеріального
тиску,
стерилізовані
інструменти
на
столиках.
Весь зосереджений Іван Богданович, поруч колеги, які допомогають
йому: Ігор Васильович та травматолог Яблунівської лікарні Микола Михайлович Симчич, присутні операційні санітарка та медсестра. Саме
у такому складі в цей день випало
оперувати пятидесятилітню хвору,
яка, впавши, зламала гомілку. Травма є досить складною. Звичайно,
можна було б вирішити проблему
і старим, консервативним способом, тобто накладенням гіпсової
пов’язки. Але нова методика набагато ефективніша.
Відкривають рану, вставляють
металеву пластину, і металевими
гвинтами закріплюють цю пластину
до кістки. Потім рану зашивають.
Хвору відвозять у палату. Пройде
час, виймуть гвинти та пластину
і буде пані, як сказав, жартуючи,
хтось із лікарів, веснувати городи.
Схоже, що лікарям після операції не відпочивати. Бо у відділення зателефонували, що
везуть людину з тяжкою травмою.
Вона ліктем потрапила до електричної січкарні. В операційній
готуються до термінової операції. А
на завтра дві операції заплановані:
видалятимуть одному хворому пухлину з коліна, іншому оперуватимуть надколінник.
Покидаю
травматологію
з
бажанням туди не потрапляти,
але з позитивними думками про
тих людей у білих халатах, котрі
готові прийти на допомогу кожному,
хто до них звертається.
Любов МИКИТИН.
Фото автора.
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Виїзний семінар



Ділові діалоги

Під такою назвою у райдержадміністрації відбувся виїзний кущовий семінар начальників організаційних
відділів апаратів РДА та міськвиконкомів. Мета цього заходу – ознайомлення з формами і методами роботи
організаційних відділів, удосконалення системи управлінської діяльності, спільне напрацювання стратегічних напрямків удосконалення стилю роботи, запровадження новітніх підходів і комунікаційних технологій
з реалізації соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януковича.
Старок утський
сільський
голова,
голова
асоціації
сільських,
селищних, міського голів

Про стратегію розвитку нашого району розповів голова РДА
Я.І.Шинкарук, а також відповів на
ряд запитань. Керівник апарату
РДА В.Книш ознайомив присутніх
зі станом і методами роботи апарату Косівської РДА.
В обговоренні взяли участь начальники оргвідділів апаратів Коломийської РДА Любомир Диблюк,
Снятинської РДА Ігор Королько,
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розповіли про
роль виконкому в організації жителів
села на вирішення проблем їхнього
населеного
пункту («Громадські ініціативи»).

Милосердя

Добрі справи
стають традиціями
Багато заходів, акцій, проведених районною організацією ВО «Свобода» вже стали традиціями. Однією з них стала акція «Не будь байдужим — допоможи ближньому», запроваджена ще в 2009 році. Тоді
свободівці збирали для малозабезпечених сімей теплий одяг та взуття. В 2010 році до теплих речей ми додали канцтовари, іграшки та продуктові набори. 2011 року члени РО ВО «Свобода» збирали кошти на
лікування та реабілітацію онкохворих та хворих на ДЦП діточок.
Вкінці року, до святого Миколая взяли участь у проведенні благодійного обіду для діток
із соціально незахищених сімей,
який організувала за власні кошти сім’я свободівців Оксани та
Юрія Плосконосів. Вони запросили дітей у власне кафе «Доміно» і пригощали їх різними
ласощами, яких багато хто із присутніх не може собі дозволити у
повсякденному житті.

рі коштів дякуємо всім жителям району та підприємцям, які зробили
свій внесок у добру справу. Всього
разом ми назбирали і 18 січня відвезли в с. Ст. Кути, сім’ї Василя
Довганюка — 11263 грн. та 10 дол.
США.
Звичайно, ми всі ду же добре розуміємо, що наша допомога — це «крапля в морі»
у вирішенні тих проблем, які
терплять і переживають наші

Набравшись досвіду в організації та наданні фінансової допомоги потребуючим, ще в листопаді 2012 року Косівська районна
організація ВО «Свобода» прийняла рішення і оголосила чергову акцію зі збору коштів. Але на цей раз
не для багатьох дітей і по «чутьчуть», а для однієї дитинки і, щоб
це було відчутно у її лікуванні та
реабілітації.
До свободівців долучилися
всі хто розуміє, що чужої біди
не буває. І кошти збирали по
всіх населених пунктах району
для семерічної Довганюк Євгенії Василівни зі Старих Кутів.
Дитинка хворіє на водянку головного мозку, спастичний парапарез нижніх кінцівок і, що найважливіше, хвороба піддається
лікуванню. Дівчинка розумово
добре розвивається і дуже хоче
вчитися, але із-за хвороби немає
можливості ходити до школи (у
приміщенні ходить на колінцях),
тому вчителі приходять і проводять навчання вдома.
Євгенія дуже сподівається, що
знайдуться добрі люди і допоможуть ії батькам зібрати потрібну
суму грошей і вона колись всетаки буде здорова. Буде спілкуватися, навчатися, розважатися із
своїми ровесниками.
Тому цього року ми поєднали
два заходи і пішли до людей із
колядою, щоб прославити новонародженого Спасителя, повіншувати всіх із Святами та зібрати
кошти на лікування маленької Євгенії.
Висловлюємо велику подяку
отцю Роману Іванюлику і всім, хто
підтримав нас у коляді. Ми з вами
заколядували 4288 грн. — 13 січня
та 1200 грн. – 14 січня.
Також щиро дякуємо і отцю Івану Близнюку та парафіянам Старокосівської церкви Успіння Пресвятої Богородиці, які відгукнулися на
моє прохання і зібрали 710 гривень
та 10 дол. США. За допомогу у збо-

земляки. Але ми з вами розуміємо і те, що як би не доброзичливі, жертовні люди, то ми
самі зробили б набагато менше.
Тому складаємо щирі подяки і молитви Богові за всіх
людей, які творять добро на
Землі, допомогають
вижити
ближньому.
За час незалежності, україн
ський народ ще не мав такого
масового зубожіння, а жодна
влада ще не мала такої зухвалості, щоб 40 мільйонів українців та їхні, іще ненароджені
покоління, працювали на 400
олігархів та їхні родини. Але
ми – українці від діда – прадіда
навчилися жити і виживати, незважаючи ні на які труднощі, ні
на яку владу. А допомогаючи потребуючим і підтримуючи слабших, ми переконані – Господь
нам це зачислить і поверне сторицею.
Ще і ще раз приносимо всім
вам щирі подяки: за вашу підтримку і допомогу, за вашу жертовність і небайдужість, нехай
Бог благословить вас і всі ваші
родини.

Григорій Лаврук проінформував
присутніх про спільну діяльність
асоціації і райдержадміністрації у
забезпеченні виконання соціальних ініціатив Президента України
В.Ф.Януковича.
Наприкінці зустрічі заступник керівника апарату, начальник управління з організаційної роботи апарату ОДА Є.Мельничук наголосив на
важливості цього семінару.
Вікторія КУШНІРЧУК.
Фото автора і Л. БЕЗПАЛОВОЇ.

Надвірнянської РДА Михайло Тимчишин, Верховинської РДА Василь
Шекеряк.
На завершення досвідом роботи щодо підготовки і проведення «Дня голови РДА» у віддалених
селах поділився начальник оргвідділу Косівської РДА М.Сусак.
Присутні ознайомилися з інфраструктурою с. Смодної. Сільський голова М.Рабинюк і досвідчений секретар Є.Варадовська



Земельна реформа

З нового року запроваджено новий порядок
ведення Державного земельного кадастру
З 1 січня 2013 року набрали
чинності закони України «Про Державний земельний кадастр» та
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень». У зв’язку з чим повноваження територіальних органів
Держземагентства у частині державної реєстрації державних актів

на право власності на земельну
ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою,
договорів
оренди
(суборенди)
земельних ділянок, земельного
сервітуту, користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис),
користування чужою земельною

Графік прийому громадян та юридичних осіб
з питань ведення Державного земельного кадастру
відділом Держземагенства у Косівському районі
Назва послуги

Дні та години прийому

Відповідальні

Державна реєстрація земельної ділянки. Державна
реєстрація обмежень у використанні земель. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей.

Вівторок, четвер
Прийом заяв – 9–12 год.
Видача документів –
13.00 – 15.15.

О. Соколюк
С. Вінтоняк
Ю.Братівник

Надання витягів із Державного земельного кадастру.

Середа
Прийом заяв – 9–12 год.
Видача документів –
13.00 – 15.15.

О. Соколюк
С. Вінтоняк
Ю.Братівник

Виправлення
технічної
помилки у відомостях
Державного земельного
кадастру.

П’ятниця
Прийом заяв – 9–12 год.
Видача документів –
13.00 – 15.15.

О. Соколюк
С. Вінтоняк
Ю.Братівник

ділянкою для забудови (суперфіцій)
припиняються.
Повноваження територіальних
органів Держземагентства в питаннях оформлення земельних ділянок та інших об’єктів Державного
земельного кадастру передбачені
Порядком ведення Державного земельного кадастру, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 2012 року №
1051.
Згідно з цим Порядком територіальні органи земельних ресурсів
здійснюватимуть державну реєстрацію земельних ділянок; надаватимуть витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
та відомості про об’єкти Державного
земельного кадастру.
Вартість адміністративних пос
луг з питань ведення державного
земельного кадастру визначений
Постановою
Кабінету
Міністрів
України від 1.08.2011 року № 835
«Деякі питання надання Державним
агентством земельних ресурсів та
його територіальними органами адміністративних послуг».
Р. БАРАНЮК,
начальник відділу.

Бажаєм вам, добрі люди,
Нехай Божа поміч
завжди з вами буде,
Кожної днини, кожної хвилини
Хай Бог благословляє,
а біда хай минає.
Будьте здорові разом з діточками
Хай смутку ніколи
не буде між вами.
Хай у вашій хаті достаток гостює,
Хліба ніколи вам не бракує.
Хай ваші діти будуть щасливі,
Живуть на радість Україні милій.
Христос народився!!!
Славімо Христа!!!
Ганна РИБЧУК,
заступник голови
Косівської РО ВО «Свобода»,
депутат районної ради.
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Благодійна акція



До родини Рубанюків завітали гості
Допомога дітям-сиротам – це не лише акт доброї волі, а
й святий обов'язок кожного, і в першу чергу – влади. У цьому
переконані і представники Косівської районної організації Партії регіонів, які взяли участь у Всеукраїнській благодійній акції
«Зігрій дитину теплом», та вирішили навідатися до дитячого
будинку сімейного типу родини Рубанюків, який знаходиться
в м. Косові.
В останні роки в Україні катастрофічно зростає кількість дітей,
які за певних обставин лишаються
поза сімейним вихованням, позбавлені батьківської опіки. Причин цьому безліч, і не обов’язково це смерть
батька чи матері. Серед дітей, які
перебувають на обліку в органах
опіки і піклування, лише десяту частину становлять біологічні сироти,
решта – діти, які стають сиротами
при живих батьках, так звані соціальні сироти. Не можна стверджувати, що феномен «виходу» дитини
із рідної сім’ї виник лише останнім
часом. Батьків і раніше позбавляли
батьківських прав через асоціальні
прояви, пияцтво, наркоманію, недостатню увагу до власних дітей. Та
останнім часом, в умовах зубожіння
переважної частини населення, загострюються кризові явища в сім’ях,



особливо неповних, багатодітних, малозабезпечених.
У дитячих будинках сімейного типу справді створено
домашні умови проживання
та побуту. Діти проживають
разом зі своїми братиками і
сестричками, постійно відчувають родинний зв’язок.
Основна риса, що відрізняє
ці доми від державних інтернатів, це індивідуальний
підхід до виховання кожної
дитини, знаходження спільного вирішення проблем, розвиток
персональних вмінь і навичок.
Нещодавно до вихованців дитячого будинку сімейного типу
родини Рубанюків завітали представники Косівської районної організації Партії регіонів, депутат
районної ради від Партії регіонів

Юрій Петрович Мохнатчук. Поспілкувалися з батьками-вихователями Оксаною Василівною та Юрієм Івановичем і з їхніми дітками,
які радо розповіли про себе, про
навчання, про друзів. У них можна
вчитися щирості і щедрості. В рамках благодійної акції гості вручили

Книжка про «покутське коло»
письменників
Вийшла друком книжка науковця з Івано-Франківська, доцента кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Романа Піхманця «Із покутської книги буття:
Засади художнього мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича [монографія]» (К.:
Темпора, 2012. – 580 с. – (Б-ка «ЛітАкценту»)). Її автор добре знаний як багаторічний дослідник творчої спадщини «покутської трійці». У його творчому доробку десятки фахових статей, він – автор низки книжок, зокрема, з проблем психології художньої творчості. Визнання фахівців здобули книги Романа Піхманця «Василь
Стефаник – художник слова» (1996), «Нариси з поетики української літератури кінця ХІХ – першої половини
ХХ ст.» (2000), «Іван Франко і Василь Стефаник: взаємини на тлі доби» (2009). Роман Піхманець – автор психологічного роману про Василя Стефаника «У своїм царстві...» (2010), відзначеного літературною премією
імені Василя Стефаника.
талі біографії митців та їхнього
оточення і через них розкриває замовчуване і приховуване («аби не
скомпрометувати письменників») у
їхніх особистих стосунках, колізіях
симпатій та антипатій. Для прикладу, розбирається в тому, на чому
ґрунтувалася дружба Стефаника і
Черемшини. При цьому автор звертається до історії зниклого рукопису
Черемшини, який постав із переживань ним любовного трикутника:
Марко Черемшина – Наталя Семанюк – Василь Стефаник. Загалом
же, дослідник відходить від розуміння письменницького ремесла як чогось ідеального, а показує митців як
живих людей, для яких притаманні
пристрасті і людські пороки.
Через призму психології художньої творчості Роман Піхманець в
своїй праці розкриває особливості
стосунків між Стефаником і Черемшиною, Черемшиною і Мартовичем, Мартовичем і Стефаником. А
ці стосунки, як показує дослідник,
були далекими від ідеальних, мали
свої особливості, викликані різним
світоглядом, життєвим і творчим досвідом, ставленням до літературних
здобутків і слави колег по перу тощо.
Дослідник проникає в таємниці, зокрема аналізує темні і суперечливі
місця у творчих біографіях митців.
З’ясовує, хто насправді є автором
книжки «Нечитальник» і звідки взялася легенда про причетність до
твору Стефаника. Роман Піхманець
детально розглядає майновий стан
кожного з письменників, показує як
це відобразилося на формуванні їх
як митців. Змінює акценти, зокрема, переосмислює хрестоматійний
факт про несприйняття Василя
Стефаника в Коломийській гімназії:
Стефаника не любили учні й «професори» не тому, що він був бідний
(син багатого господаря!), а тому,
що це виявлявся конфлікт між містом і селом...

Прогортають дороги
Двоє косівчан з власної ініціативи взялися розчищувати від
снігу москалівські вулиці.
Ідея цієї доброї справи зародилася у депутата міської ради
Д.Гладуна. Дмитро Романович власноруч сконструював
соціальний
пристрій. А такий же однодумець
Василь Гаврищук
погодився для
цієї корисної затії надати свого трактора. До чотириколісного «коня»
причіплюють дерев’яного трикутника й отак обидва прогортають від
снігу дороги. Причому роблять це
безкорисливо, за що Василеві Гаврищуку і Дмитрові Гладуну вдячні
жителі вулиць Коцюбинського, Дов
буша, Яблуневої, Ірчана.
Ігор СУСАК.

діткам солодощі та завжди бажані
подарунки.
На гарну згадку про зустріч вони
радо сфотографувалися з гостями.
Прес-служба Косівської
РО Партії регіонів.
Фото Я. ТИМОФІЙЧУКА.

Нові видання

Сумлінний і прискіпливий дослідник, Роман Піхманець працює
зі словом писаним, але не завжди
вірить написаному, тому й прагне
дошукатися правди. Вчений не боїться руйнувати стереотипи в науці
і суспільній думці, робить відкриття
там, де, здавалося б, уже все сказано і назавжди вирішено.
Нова книжка – наслідок тривалих студій вченого, який досліджує художні тексти через призму
психології художньої творчості.
Неупередженість Романа Піхманця, намагання розкласти крапки над
«і» в тих питаннях і проблемах, які
часто оминали попередні дослідники, роблять книжку справді цікавою
і новаторською. Автор намагається
спиратися передусім на достовірні
джерела (зокрема, художні тексти
Василя Стефаника, Марка Черемшини, Леся Мартовича), позбавлені
втручання радянських ідеологів.
Перш ніж перейти до аналізу
власне засад художнього мислення своїх героїв, дослідник подає
об’ємистий вступний розділ «Покутська трійця»: константи єдності
й колізії», в якому пропонує своє
бачення цілої низки моментів, без
з’ясування яких просто неможливо
рухатися далі. Наприклад, звідки
взявся термін «покутська трійця» і
наскільки він є вмотивованим, хто і
коли «запустив» механізм ототожнення письменників, хто започаткував градацію і запровадив тезу
про нібито підпорядкованість одного письменника – іншому (т. зв.
«Стефаникова школа») тощо. Автор
веде мову про стосунки Стефаника,
Мартовича, Черемшини з Іваном
Франком і про те, які далекосяжні
наслідки мали Франкові оцінки для
подальшого сприйняття і тлумачення їхньої творчості (Стефаника
Франко поставив «намісником своїм»).
Роман Піхманець з’ясовує де-

Наше місто

Дослідник веде мову про художні особливості творчості письменників, розглядає спільне й індивідуальне. При цьому, для нього
залишається незмінним єдине:
прочитання самобутності естетичної свідомості й оригінальності
творчого єства кожного з авторів
«покутського кола». Роман Піхманець почергово аналізує засади
художнього мислення Стефаника,
Черемшини, Мартовича. Для цього
він проникає якомога глибше у витоки світогляду митців, які, звичайно
ж, перебувають у тісному зв’язку з
їхнім походженням, родинною історією і легендами. Автор детально
вивчає генеалогію художньої думки
Василя Стефаника, відчитує есхатологічні візії Марка Черемшини,
занурюється у психологічне підґрунтя художньої думки Леся Мартовича. Власне, кожній з цих постатей
і присвячено окремі розділи з численними підрозділами. Все це дає
змогу вченому вивчити особливості
засад художнього мислення цих талановитих митців. Так розглядаючи
генеалогію художньої думки Стефаника, дослідник простежує її витоки
з родинних переказів. Він по дрібці
розглядає ті аспекти біографії Стефаника (почасти міфологічно насиченої), які ігнорували або й боялися
торкатися попередні дослідники.
Він, зокрема, вводить тезу про родове прокляття Стефаників, яке реалізувалося через самогубців, і яке
знайшло відображення у низці творів письменника. Він дошукується
того «першогріха», який виступає у
різних варіаціях, і, звичайно ж, впливає на творчість Стефаника. Таким
чином міфосвіт і світ реальний перетікали у художні тексти митця.
Занурюючись у родинні легенди
і перекази, аналізуючи їх, можна
говорити про їхній вплив на світогляд самого Стефаника, на його
психічну організацію, на художню

творчість. Дослідник розглядає внутрішню форму творів Стефаника,
основу якої становить архетипний
образ долі. Простежує зв’язок між
«багажем» роду і тими матрицями
пам’яті, які отримав у спадок Стефаник як письменник. Вони й визначали домінанти його художнього
мислення.
Автор показує витоки Стефаникового «оптимістичного трагізму» з
розуміння ним сутності тих невблаганних і невідворотних сил, що панують над людиною – всевладного
перста долі. Саме тут і причини появи у Стефаника категорії трагічного, яка й стала домінуючою в його
художньому світі. Піхманець доходить висновку, що в основі художньої свідомості письменника лежать
структури міфу, а точніше – міфоритуального комплексу. Отож основу художнього мислення Василя
Стефаника становлять міфологічні
«стихії».
Подібні підходи дослідник застосовує і для відчитування засад художнього мислення Марка
Черемшини і Леся Мартовича. Він
приділяє велику увагу витокам
письменників, бо ж відомо, що в
дитинстві й формується головним
чином світогляд людини. Так, говорячи про Марка Черемшину, Роман
Піхманець пише, що для нього порою формування став час дитячого
перебування у діда Дмитра і баби
Насті на Заліській горі. Дід був своєрідним Першопредком, через якого
майбутній письменник відчував єдність предковічних традицій і сучасності. Вони, доповнені спілкуванням
з батьками, надали його світовідчуттям, згодом відображеним у творах
Марка Черемшини, особливого звучання.
По-іншому дослідник відчитує
особливості засад художнього мислення Леся Мартовича. Він глибоко
аналізує низку різноманітних версій про походження Мартовичевого
батька, зокрема й про його єврейське коріння, і говорить про «бунт
крові» Мартовича, проектуючи його
на риси характеру і світосприйняття, засвідчені й у художній творчості
цього митця.
Варто прочитати цю книгу, аби
вникнути й в інші таємниці засад художнього мислення Стефаника, Черемшини, Мартовича. В освітленні
Романа Піхманця талант Стефаника, Черемшини, Матровича відсвічує новими гранями.
Микола ВАСИЛЬЧУК,
доцент Прикарпатського
національного університету
імені Василя Стефаника.

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з відбору адвокатів, яких залучають
до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви на
участь у конкурсі приймають у
Косівському районному управлінні юстиції, а також у Головному
управлінні юстиції в Івано-Франківській області до 4 березня цього року.
З умовами конкурсу можна ознайомитись на офіційному
веб-сайті Головного управління
юстиції в Івано-Франківській області (http\\:obljust.if.ua) та на
веб-сайті Косівської райдержадміністрації (адреса веб-сторінки
– http://rda.kosiv.info/yustytsiia.
htmІ).

Конкурс
для перевізників
Оголошується конкурс на
визначення автомобільного перевізника на міському маршруті №1.
Організатор конкурсу – Косівська
міська рада. Для участі в конкурсі
перевізник подає заяву за встановленою формою та необхідні документи: виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб і фізичних осіб – підприємців;
нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з
перевезень пасажирів (можна подавати в одному примірнику, якщо
перевізник – претендент бере
участь у кількох конкурсах, які
проводять на одному засіданні);
перелік транспортних засобів, які
пропонують до використання на
автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем
водія/без місця водія»), VIN-код
транспортного засобу, державний
номерний знак, рік випуску транспортного засобу; копії ліцензійних карток на кожний автобус,
який пропонує до використання на
автобусному маршруті; документ,
що підтверджує внесення плати за
участь у конкурсі, із зазначенням
дати проведення конкурсу; копії
свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових
реєстраційних талонів автобусів,
що пропонує до використання на
маршруті; копію документа, що
підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення
санації); перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонують
для роботи на автобусному маршруті або письмову інформацію про
їх відсутність; анкету відповідного
зразка.
Інформацію про об’єкт та умови конкурсу можна отримати в Косівській міській раді за адресою:
м-н Незалежності, 11, м. Косів,
тел. 2-26-67.
М. ФОКШЕЙ, міський голова.
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Дорогого
сина і брата
МИКИТИНА
ІВАНА
МИХАЙЛОВИЧА
з с. Старого
Косова
вітаємо
з 20-річчям, яке
святкує 9 лютого.
У цей зимовий
гарний день
Прийми від нас
		
палкі вітання,
Здоров’я, щастя, довгих літ,
Усі найкращі побажання.
З любов’ю тато, мама
і вся велика родина.
Дорогу, люблячу невістку
АРСЕНЮК СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ
з с. Хімчина
вітаємо з 45-річчям.
У цей зимовий гарний день
Прийми від нас палкі вітання
І всі найкращі побажання.
Нехай святиться Твоя доброта,
Здоров’я і щастя на довгі літа!
Щоб Бог Тебе в опіці мав,
А ангел Твій охоронитель
Завжди Тебе охороняв.
З любов’ю свекруха Василина
і свекор Юрій.
Дорогого
синочка, філина
та внучка
ДУНИЧА
ДЕНИСИКА
РОМАНОВИЧА
з с. Стопчатова
вітаємо
з 5-річчям від дня
народження.
Боже, подаруй
цій дитині ласку,
Хай життя
Денисика
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 батьки Роман та Іванка,
два дідусі і дві бабусі,
нанашки Люба та Святослав.
Дорогу донечку,
сестричку
БОЙЧУК
ОКСАНУ
РОМАНІВНУ
з с. Космача
щиро вітаємо з
днем народження.
Хай юність й краса
Твоя процвітають,
А доля успіх
безцінний несе,
Теплом і любов’ю
завжди очі сяють
Й задумане здійсниться все!
З любов’ю тато Роман, мама Парасковія,
брати Роман і Юрій.
Дорогу маму,
бабусю, дружину
і сваху
КОЦЕЛІВСЬКУ
МАРІЮ
ВАСИЛІВНУ
з с. Яворова щиросердечно
вітаємо
з ювілеєм.
Не зогледілись –
виросли діти,
«Бабусю!»–внуки
Вам услід кричать.
Чого ще треба? Жити і радіти,
Гостей у хаті дорогих стрічать.
Хай доля щастя Вам у дім несе,
Здорові будьте, дужі і багаті,
Живіть ще довго в рідній хаті,
Хай лад, достаток, радість Вам цвіте.
З повагою чоловік Дмитро, сини Валерій
та Михайло з сім’ями, свати.

Дякуємо

Висловлюємо подяку завідуючій інфекційного відділу ЦРЛ Сав’юк Наталії Іванівні
та медичному і технічному персоналу за
професійне та чуйне, сердечне, доброзичливе ставлення до хворих. Бажаємо
здоров’я, успіхів у роботі та благополуччя.
З вдячністю житель с. Старих Кутів
Петричак Василь Петрович
та його два онуки.

Дорогу маму,
люблячу бабцю
АНДРЕЙЧУК
ІРИНУ
МИХАЙЛІВНУ
з смт. Кутів
щиро вітаємо
з 75-річним
ювілеєм.
Летять роки,
як лебеді у вирі,
Життя іде,
його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
Прийміть найкращі щирі побажання,
Гарячий наш палкий привіт,
Хай це хороше тепле привітання
Звучить для Вас ще добру сотню літ.
Онуки ростуть, а лице молодіє
Хай роки ідуть, а чоло не сивіє,
Хай серце не знає плачів і розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа й щасливої долі!
З повагою діти, онуки, правнуки.
Дорогесеньку
онучку,
племінницю
МИХАЙЛЮК
АЛІНОЧКУ
ВІТАЛІЇВНУ
з м. Косова
вітаємо з першим
рочком від дня
народження.
Ніжне, миле, дороге
сонечко-малятко.
З першим рочком
		
ми вітаєм
Наше ангелятко.
Виростай розумна,
Добра і красива.
Будь в житті, рідненька,
Ти завжди щаслива.
Нехай Твоє мале серденько
Не знає болю і тривог.
Хай Твої мрії і бажання
Благословляє з неба Бог.
З любов’ю дідусь Василь, бабуся Галя,
вуйко Ігор з с. Цуцулина.
Дорогого нанашка
СІРЕДЖУКА
ВАСИЛЯ
ОЛЕКСІЙОВИЧА
з с. Космача
вітаю з 65-річчям.
Хай щастя вікує
у Вашому домі,
І радість хай сяє
завжди.
Здоров’я міцного
і щедрої долі
Хай Бог посилає
		
на довгі роки.
Хай доля дарує приємні хвилини,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди.
З повагою філина Люба.
Церковний хор
церкви Покрови Богородиці с. Хімчина
вітають учасницю хору дорогу
ПІДЛЕТЕЙЧУК
СВІТЛАНУ ВОЛОДИМИРІВНУ
з 60-річним ювілеєм.
Бажаємо Тобі щастя, міцного здоров’я,
успіхів у роботі і сімейному житті.
Хай Господь Бог і Матір Божа додають Тобі
сил духовних і тілесних, і оберігають Тебе
на многії і благії літа!
Хай життя квітує білим цвітом
І день народження приходить знов і знов.
А доля хай дарує з кожним роком
Здоров’я, щастя і любов.
Правління, профспілковий комітет та
колектив Косівського АТ «СКІФ-АВТО»
щиро вітають
КІЩУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА
з 50-річчям.
Хай Вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від радості з’являються сльози.
Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!

Виконавчий
апарат
та депутатський
корпус Косівської
районної ради
щиро вітають
КІЩУКА
АНАТОЛІЯ
ПЕТРОВИЧА
з 45-річчям.
Хай несуть
тільки радість роки,
Хай здійсняться
бажання,
		
мрії й думки,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
І щедро доля всміхалась не раз.
Люблячу донечку,
дорогу сестричку
ЦЕРКОВНЮК
СВІТЛАНУ
МИКОЛАЇВНУ
з с. Кобак
щиро вітаємо
з 45-літтям.
Усе, що в світі
є найкраще,
Нехай
дістанеться Тобі:
Багатство, розкіш,
успіх, щастя
І мрії втілені в житті.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог Тебе в опіці мав,
А ангел Твій охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
З любов’ю тато Микола, мама Марія,
сестричка Галя з сім’єю.
Дорогого
чоловіка
СІРЕДЖУКА
ВАСИЛЯ
ОЛЕКСІЙОВИЧА
з с. Космача
щиро вітаю
з 65-річчям.
Прийми вітання
мої щирі
І побажання в цей
святковий день.
Нехай з небес
від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай доля дарує ще років багато,
Здоров’я міцного, добра.
Хай повниться ласкою рідная хата,
Від горя хоронить молитва свята.
З повагою дружина Параска.
Шановну
КОЦЕЛІВСЬКУ
МАРІЮ
ВАСИЛІВНУ
з с. Яворова
щиро вітаємо
з 55-річчям.
У цей святковий
світлий день,
Коли настав
Твій ювілей,
Ми щиро
Тебе вітаємо,
Здоров’я Тобі бажаємо.
Хай Бог дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
З повагою колектив
Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст.
ДУБЕЯ ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА
з с. Хімчина вітаємо з ювілеєм.
Бажаємо міцного здоров’я, сімейного
щастя, родинного благополуччя.
Бажаємо довгих років ще прожити,
Щоб всіх на сторіччя могли запросити!
З повагою учасники
народного хору «Оберіг».
Дорогого чоловіка, люблячого
татуся, сина, брата і внука
МОСЕЙЧУКА
ІВАНА ІВАНОВИЧА
з с. Пістиня
вітаємо з 25-річчям.
Наш славний і рідний,
Найкращий у світі.
З Тобою нам завжди
Затишно й світло.
Хай доля намітить ще років багато,
Хай силу, здоров’я
Господь Тобі шле,
А Матінка Божа Тебе береже.
З любов’ю дружина Леся,
донечка Іванночка, бабуся Ганна
і вся родина.

8 лютого 2013 року * № 6
Виконавчий апарат та
депутатський корпус
Косівської районної ради щиро вітають
ПЕРЦОВИЧА
СВЯТОСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА
з 65-річчям.
Від щирого серця з ювілеєм вітаємо,
Здоров’я міцного і щастя бажаємо.
Родинного тепла і всякого добра
На довгий вік, на многії літа!
Косівська районна організація КУНу
щиро вітає з 65-літтям
від дня народження друга
СВЯТОСЛАВА ПЕРЦОВИЧА.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя,
добра, здійснення надій і сподівань,
нових звершень на благо рідної України.
Косівські районна державна
адміністрація і районна рада
щиро вітають з днями народжень:
Войтову Оксану Миколаївну – головного
спеціаліста загального відділу апарату РДА
– з 30-річчям.
Філіповича Романа Івановича – начальника управління юстиції в Косівському районі.
Скригунець Марію Петрівну – Стопчатівського сільського голову.
Буратинську Олену Ярославівну –
начальника служби у справах дітей РДА.
Джумарик Любов Василівну – начальника загального відділу виконавчого апарату
районної ради.
Петрів Ганну Василівну – секретаря БаняБерезівської сільської ради.
Лаврука Григорія Петровича – Старокутського сільського голову.
Склеповича Василя Михайловича –
заступника голови РДА – з 60-річчям.
Дорогого синочка,
братчика, внука,
правнука
ЗОРІЙ
ВАЛЕНТИНА
ВОЛОДИМИРОВИЧА

з с. Хімчина
щиросердечно
вітаємо
з 5-річчям.
Синочку, прийми
вітання наші щирі
І побажання
в цей зимовий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Нехай усміхаються очі веселі,
Пречиста Діва-Мати береже Тебе в житті,
А Ісусик допоможе в щасті, радості й добрі.
З любов’ю татусь Володя,
матуся Тетяна, сестричка Андріана,
дідусь Іван, бабусі Марія, Світлана,
прабабуся Василина.
Кохану дружину,
найдорожчу
та люблячу
матусю, бабусю
ЧУПІРЧУК
ГАННУ
МИКОЛАЇВНУ
з с. Космача
(пр. Віпчанка)
вітаємо
з 45-річчям.
Наша славна
і рідна,
		
найкраща у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Ви гарна господиня і мама чудова,
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом.
З любов’ю чоловік Василь,
дочки Ольга, Любов, зяті Роман, Іван,
онуки Ганнуська, Василько.
Дорогого зятя, внука
МОСЕЙЧУКА
ІВАНА ІВАНОВИЧА
з с. Пістиня
вітаємо з 25-річчям.
Хай квітнуть Твої дні
яскравим цвітом,
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі
ніколи не було.
З любов’ю тато Василь,
мама Ганна, баба Марія,
Галина з чоловіком Іваном,
Богданка з с. Прокурави,
Марія з чоловіком Тарасом
з с. Шешорів.
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Легалізовано зарплату
Управління Пенсійного фонду
України в районі у 2012 році активізувало роботу, спрямовану на легалізацію заробітної плати і зайнятості
населення. Як результат, зріс фонд
оплати праці, що, у свою чергу, дало
можливість забезпечити виконання доведеного плану надходження
власних коштів до бюджету Фонду.
Значною мірою легалізації заробітної плати і зміцненню платіжної
дисципліни в районі сприяла участь
працівників у роботі постійно діючої
комісії при райдержадміністрації. Використовували всі важелі впливу на
роботодавців, щоб вони сплачували
за своїх найманих працівників внески у розмірі, визначеному законодавством. Відповідно до складено-



го графіка члени комісії проводять
співбесіди з керівниками організацій,
фізичними особами, на яких зафіксовано низький рівень заробітної
плати, вивчають фінансовий стан роботодавців, визначають можливості
підвищення зарплати найманим працівникам. Ми маємо в цьому дієву
підтримку правоохоронних, контролюючих органів у районі. Це питання
перебуває під постійним контролем
голови районної державної адміністрації Я.І.Шинкарука.
Слід відзначити – протягом
року робоча група перевірила 178
суб’єктів господарювання за місцем
їхньої діяльності, що на 77 суб’єктів
більше ніж протягом 2011 року, вия
вила 176 неоформлених найманих

ПРОДАЮТЬСЯ



версі) в центрі м. Косова.
(097) 0677654.
- ГОСПОДАРСТВО в с. Смодній
(можливий обмін на квартиру в
м.Косові). (067) 3420660.
- ГОСПОДАРСТВО в с. Кобаках.
(066)9258091.
- ГОСПОДАРСТВО (сад, криниця)
із земельною ділянкою 0,08 га в
с. Городі. (067) 6884492.
- ГОСПОДАРСТВО з приватизованою земельною ділянкою 0,75 га
в с. Рожнові. (067) 5894742,
(098) 2542820.
- ГОСПОДАРСТВО в с. Смодній
(можливий обмін на квартиру
в
м.Косові). (067) 3420660.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,10 га з
фундаментом в с. Смодній або обмін на автомобіль з доплатою.
(098) 6281405.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,15 га в
с.Смодній (навпроти МРЕВ).
(067) 3420660.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,35 га, с/г,
в с. Городі. 11000 у.о.
(097) 0672018.
Діючий
МАГАЗИН
площею
200кв.м в центрі м. Косова.
(050) 3389797.
- БЛЯХА алюмінієва листова
і хвильова, нержавіюча, алюцинк, цинкова, ондулін, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ різних виробників,
водостічні системи та ін. Ча-

- Терміново куплю ГОСПОДАРСТВО в м. Косові до 30 тис. у.о.
(096) 6326350.

РОБОТА

ПОСЛУГИ
- ПРИВОЗИМО кримський ракушняк. (067) 7890580,
(067) 4952252.
- БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН у важкодоступних місцях. (097) 7610867.
- БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН на
воду. (067) 1075593.
- ПРИЙМАЄМО МЕТАЛОБРУХТ
(дорого) у с. Смодній по вул.Дружби,6. (097) 7645782.
Ліцензія серія АВ №580907.
- КОПАЄМО криниці, поглиблюємо криниці, чистимо криниці.
(097) 2625136.
- ЄВРОРЕМОНТ. (067) 8589627.
- ВИКОНУЄМО зварювальні роботи автомобілів. (098) 7833821.
- ВИКОНУЄМО внутрішні будівельні роботи. (096) 1643081 (Іван).
- ВИКОНУЄМО внутрішні роботи. (098) 8069219,
(098) 6606958.
БУРУЄМО свердловини на воду
до 50 м і водопостачання.
(096) 7843927.
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (дешево). (067) 4961861.

- Запрошуємо на роботу ПОКОЇВОК, ЕЛЕКТРИКА та ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНІ. (099) 7509939,
(067) 3431157, 5-83-10.
- На роботу потрібний ТОКАР по
металу. (067) 9554527.
- Потрібна ЖІНКА для догляду
за не лежачою (жінкою 70 р.) в
м.Косові. Оплата 1200 грн. (субота – до обіду), вихідний – неділя.
Можливе проживання.
(050) 8214957.
- Потрібна ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
(м. Косів). (097) 9656974.
Запрошую НА РОБОТУ пред
ставника 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.
- Шукаю роботу ПРОДАВЦЯ
промтоварів в м. Косові (стаж 4
роки). (066) 8163805.
- Шукаю роботу МЕДСЕСТРИ.
(067) 6728412.
Впроваджено 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.

Увага! Нова послуга!
Гроші в кредит «Готівочка» від 1000 до 30000 грн., без довідки про
доходи, під 3,49% від залишкової суми, до 3 років.
Косівський ЦПЗ № 5 надає кредит від Дельта-банку. Більш детальну
інформацію можна дізнатися за тел. (03478) 2-47-96.
До відома жителів району!
У кожному відділенні поштового зв’язку можна поповнити рахунок мобільного телефону: Лайф, Білайн, Київстар, Діджус, МТС, ЮМС, а також
поповнити Інтернет, Інтертелеком та кабельне телебачення.

Споживчий ринок товарів
Косівського району у 2012 році
За даними головного управління
статистики через роздрібну торгову
мережу підприємств, фізичних осібпідприємців і мережу ринків нашого
району у 2012 р. населенню реалізовано товарів на 909,0 млн. грн., що
на 13,5% більше обсягу відповідного
періоду минулого року. За оборотом
роздрібної торгівлі у розрахунку на
одну особу район посів дев’яте місце серед міст обласного значення та
районів області. Оборот ресторанного господарства (з урахуванням
обороту фізичних осіб-підприємців)
у 2012 р. склав 60,4 млн. грн. або на
2,8% більше обсягу 2011р.
І. КОСТЮК, начальник управління
статистики у Косівському районі.

Текучанська сільська рада
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на 0,5
окладу посади спеціаліста-землевпорядника. 3-82-39.
До відома жителів району!
Косівський центр поштового
зв’язку ЦПЗ № 5 приймає оплату
від населення за: світло, газ, телефон, вивіз сміття, водопостачання,
кабельне постачання, земельний
податок, орендну плату за землю,
послуги дитячого садка.
Адміністрація ЦПЗ № 5.
Косівське ПрАТ «Скіф-Авто»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ диспетчерів радіо-таксі на конкурсній
основі, зі змінним графіком роботи. За довідками звертатися:
вул. Грушевського, 5, м. Косів.
Тел. 2-10-37, (067) 9992217.
Організація і проведення
весіль та бенкетів.
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- ХАТА із земельною ділянкою
0,80 га в с. Рибному.
(097) 2646425.
- Житловий БУДИНОК із земельною ділянкою 0,09 га у с. Вербовці. (097) 2221365.
- ХАТА із земельною ділянкою
0,33 га в с. Рожнові, вул. Дорошенка, гідравлічний ПРЕС для лиття
пластмаси,
термопласт-автомат Хмельницького виробництва
1993р.в. (096) 1786862 (Василь).
- Цегляна КОРОБКА БУДИНКУ
(8,70 х 9,30 м) із земельною ділянкою 0,06 га, сарай, 3-фазка,
документи всі готові у м. Боярці
Києво-Святошинського
району
м.Києва (15 хв. маршруткою до
м.Києва).
(091) 3020710, (067) 5038216.
- БУДИНОК в м. Косові.
(068) 5415578.
- Двоповерховий БУДИНОК по
вул. Дружби із земельною ділянкою 0,13 га (є стайня, 3-фазна лінія). (097) 7705394.
- Незакінчений житловий БУДИНОК в м. Косові по вул. Дружби.
(097) 9933764.
- Б У Д И Н О К у м . К о с о в і по
вул.Незалежності, 141 (є літня
кухня, криниця, сарай), всі умови.
Ціна договірна. (098) 0940267.
- ХАТА в протеси. (098) 8856687.
- 3-кімнатна КВАРТИРА (на 1 по-

Пропонуємо роботу
за кордоном
у країнах Європи (Польща, Чехія),
США, Канаді. Відкриття Шенгенських віз.
(097) 7441562, (099) 0959815.
Ліцензія серія АВ № 547294.

працівників. З них оформлено трудові відносини з 160 працівниками у
ході перевірки та з п’ятьма найманими працівниками після перевірки,
легалізовано заробітної плати на
суму 197802,00 грн. Проте, залишились не оформлені трудові відносини з 11 найманими працівниками. Однією з основних причин чому
працівники не оформлені у суб’єктів
господарювання є невідповідність
у виконуваній роботі. Такі випадки
контролює комісія та проводить повторні перевірки. Запорукою майбутньої пенсії з 2004 року являється
нарахована та виплачена заробітна
плата не нижче мінімального розміру
встановленого Законом, про це – повинні пам’ятати як роботодавці так і
наймані працівники.
Марія РИБЕНЧУК, начальник
управління ПФУ в районі.

Мовою цифр



ПРОДАЮТЬСЯ

вунні батареї, котли, пластик,
мінвата, сайдинг, фальшбрус,
вагонка (можливі заміри та доставка). 2-49-87, (097) 3479277.
- БЛЯХА алюмінієва, листова,
шиферна, нержавійка різної товщини, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, АЛЮЦИНК, ЛИСТ оцинкований.
(097) 2646425.
- ПОРОШОК для видалення сажі
з димоходу, котла або каміна, очищення від смоли (поліпшує тягу).
(096) 8430690.
ВУГІЛЛЯ
антрацит:
«крупний горіх», «кулак» та «сємєчка» у
с.Смодній. Ц. – 1500 грн. за тонну
(можливо – за перерахунком).
(067) 5488143, (097) 7645782.
- Побутова ТЕХНІКА, вживаний
ОДЯГ з Німеччини.
(098) 6131784, (098) 0616878.
- МЕТАЛОПРОФІЛЬ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ (від 55 грн./кв.м).
(097) 9341617.
- ПОЛІПРОПІЛЕН. (097) 7862810.
- Сухі ПЛАТВИ і КІЗЛИ, ДОШКИ
різних порід. (096) 1371153.
- Твердопаливні, газові КОТЛИ.
ДИМОХОДИ з нержавіючої сталі.
ПОРОШОК для видалення сажі.
(067) 9671777.
- ВАЗ-2106. Ціна договірна.
(096) 1146336.
- ВАЗ-2105, 1992 р.в. (або обмін на
вільху, липу). (097) 7405660.

Резорт «Шешори».


- ТАТА LРТ, 2006 р.в., металева
буда. (097) 4500533, (098) 8301874.
- МАЗ-500 у доброму стані з тендом (бортовий). (096) 4770468.
- «ОПЕЛЬ-ОМЕГА», 1987 р.в., 1,8К
+ запчастини. (097) 7004800.
- ВАЗ-2109, 1994 р.в., 15 куб, у
хорошому стані, нові шини.
(067) 1805039.
- «НИВА». (097) 8799908.
- ГАЗ-66. (098) 2220332.
- VW-ГОЛЬФ ІІ.
(098) 5399337 (Міша).
- Новий АПАРАТ «КУРИ-ГРИЛЬ» з
газовим балоном. Ціна договірна. (098) 3600083 (Павло).
- ВІКНА та ДВЕРІ в кредит 0%.
Ціна виробника. (067) 7651448.
- ВАГОНКА з липи, РАМИ віконні
зі склом б/в – 10 грн. за штуку.
(097) 5954812.
- Сухі ДОШКИ, бук, черешня
(0,40мм, 0,30мм). (097) 3488222.
- ГРИБИ. (098) 7726950.
- СІНО в тюках, КУРИ-американки. (097) 5483103.
- СІНО, ЙОНИ. (096) 3306125.
- КОБИЛА і КОРОВА. (097) 7237937.
- КОРОВА. (098) 5637955.
- КРОЛИКИ (сріблястий і каліфорнійський). (097) 7558536.
Металопластикові ВІКНА
ДВЕРІ (недорого).
(067) 4961861.

та

Невимовний розпач і нестерпний біль
огорнули наші душі. Чорним птахом
увірвалося горе в оселю родини Білецьких.
Догоріла свічка життя їхнього сина,
чоловіка, батька
БІЛЕЦЬКОГО Юрія Юрійовича.
Вернути – не в змозі, забути – не в силі. Обірвалося молоде життя. Чому так мало накувала
зозуля? Тільки – 35… Ще б жити і жити. Але така
воля Божа…
Згасла свічка, зів’яли квіти… Гарячими сльозами заплакала душа, а в серцях назавжди залишився біль.
Випускники 1994 року Пістинської
ЗОШ І-ІІІ ст. глибоко сумують з приводу передчасної смерті однокласника ЮРІЯ і висловлюють глибокі співчуття родині покійного.
Наш смуток сплітаємо у віночок і у щирій скорботі кладемо на могилу,
до якої ніколи не заросте стежина пам’яті. Молимо Господа, щоб упокоїв
душу покійного у царстві небесному.
Біль серце стискає,
Гірко плаче душа,
Більшого горя немає,
Як втрата молодого життя.
Церковний комітет, парафіяни
церкви Успіння Пресвятої Богородиці с.Слобідки висловлюють
щирі співчуття настоятелю о. Михайлові Голомеджуку та його сім’ї
з приводу смерті батька
ГОЛОМЕДЖУКА
Михайла Дмитровича.
Нехай наші співчуття підтримають рідних у цей нелегкий час, а
Господь Бог хай дарує душі рідної
вам людини царство небесне і вічний спокій.
Класний керівник, учні 11-А класу Косівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 та
їх батьки висловлюють глибоке
співчуття учениці 11-А класу Дреботюк Андріані з приводу смерті її
батька
ДРЕБОТЮКА
Василя Степановича.
Нехай Господь
Бог прийме
душу покійного у царство небесне, а Матінка Божа допоможе рідним пережити біль утрати дорогої
людини.
Учні 7-А класу Пістинської ЗОШ

І-ІІІ ст., їхні батьки та класний керівник висловлюють щирі співчуття
однокласникові Білецькому Юрію з
приводу непоправної втрати – передчасної смерті батька
БІЛЕЦЬКОГО Юрія Юрійовича.
Нехай наші співчуття полегшать
біль тяжкої втрати.
Учнівський колектив 8-А
класу Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст. та їхні
батьки, класний керівник глибоко
сумують з приводу трагічної смерті
БІЛЕЦЬКОГО Юрія Юрійовича
і висловлюють щирі співчуття однокласниці Білецькій Ілоні.
Хай наша молитовна підтримка
полегшить біль вічної розлуки з рідною людиною.
Колектив Хімчинського дошкільного навчального закладу «Ластівка» висловлює глибоке співчуття
кухарю Скоропанюк Марті Олексіївні та її сім’ї з приводу передчасної
смерті її батька
МАТІЙЧУКА Олексія Петровича.
Нехай наші співчуття підтримають вас у цей важкий час.

Ласкаво просимо.
(099) 7509939, (067) 3431157.
www.sheshory.com.ua.
21.02.2013 р. лікар-нарколог
проводитиме у м. Івано-Франківську лікування алкоголізму,
паління, ожиріння.
(067) 6739441.
Хочете здійснити свою мрію?
КОМПАНІЯ «ФАБЕРЛІК»
ЗАПРОШУЄ У ПОДОРОЖ
«Таїланд-Камбоджа» всіх нових
консультантів. (067) 3987088.
Візьму в оренду МАГАЗИН до
40 кв.м в центрі м. Косова (1-й
поверх). (050) 5905187.
- Здаю 2 нові ВЕСІЛЬНІ ПАЛАТКИ
(16 х 8). (097) 8382745.
- Здається в оренду ВЕСІЛЬНА
АРКА. (097) 8100274.
- Здається в оренду ПРИМІЩЕННЯ по вул. Чорновола.
Продається
«РЕНО-КАНГО»,
2009 р.в. (098) 4497548.
- Здам ЖИТЛО у Кутах.
(097) 3316631.
- Здам в оренду ВЕРСТАТ з виготовлення вагонки. (067) 9554527.

Вічна † пам’ять
30.01.13 р. відійшов у вічність
Василь ДРЕБОТЮК (1969 р.н.).
Пам’яті друга і людини, яка боролась при житті з життям, життям,
яке для кожного із нас має свої дарунки…
Одвічна ласка Божа, дає надію
нам, на вічне життя!
Богдан Пиптюк.
Колектив Тюдівського ДНЗ «Полуничка» висловлює щирі співчуття
оператору котельні Тріщуку Іванові
Васильовичу, вихователям Тріщук
Оксані Дмитрівні та Дарійчук Олені Іванівні з приводу смерті їхньої
матері і бабусі.
Нехай наші співчуття полегшать
рідним біль тяжкої втрати дорогої
людини.
Колектив працівників відділення
швидкої медичної допомоги Косівської ЦРЛ висловлює щире співчуття водію Палійчуку Іванові Петровичу з приводу передчасної смерті
його батька Петра Івановича.
Нехай наші співчуття
стануть
краплиною розради у великому
родинному горі і допоможуть пережити біль утрати дорогої людини.
Колектив працівників інфекційного відділення Косівської районної лікарні висловлює щире співчуття медсестрі Марії Миколаївні
Палійчук з приводу смерті батька її
чоловіка Петра Івановича.
Нехай земля
покійному буде
пухом, а наші співчуття полегшать
біль тяжкої втрати.
ЦІЛОДОБОВО —
РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
(на Москалівці).
Доступні ціни. Безкоштовна
доставка (по Косову).
Перевезення покійних.
Вул. Ірчана, 135а.
(098) 2293988 (Іванка),
(067) 6086058 (Володя).
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Шкільна розколяда-2013
У Тюдівській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулася «Розколяда-2013», у якій
взяли участь діти, парубки і дівчата, газди та газдині.

За легендою, після того, як
народився наш Спаситель, до
нього іздалеку прийшли три
царі та принесли йому дари:
золото, срібло, шовкові ризи
тощо. Але ми – не царі, ми –
прості люди, у яких, як на мене,
є цінніший дар. А дар цей – це
пісня, у якій прославляємо народження Сина Божого і Діви
Марії – Ісуса Христа. Саме такий подарунок вирішили зробити учні нашої школи, починаючи
з першого класу.
З самого ранку лунали
приємні дитячі голоси, які
прославляли Сина Господнього.
Вчителі разом з дітками дарували
кожному хороший настрій. Було

відчутно, що своїм співом і позитивною енергією ми покликали на
свято Дух Різдва, який витав по-

серед нас, сповнюючи наше життя
теплом і любов’ю.
Особисто від себе, хотілося б подякувати дирекції, класним керівикам і всім організаторам цього дійства
« Роз к ол я д а - 2 0 1 3 » ,
педагогу-організатору
О.В.Айзель,
вчителю
музики М.М.Чоборяку,
отцю Степану (УГКЦ),
який відзначив, що
проведення цього прекрасного свята у нашій
школі стало традицією.
Дякуємо всім гостям за їхню присутність!

Каріна БОЙЧУК,
учениця 11 класу, писар Козацької
республіки Тюдівської ЗОШ.

Свято в Городянській школі
Вже стало традицією у нашій школі колядками прославляти Різдво
Ісуса Христа. З року в рік намагаємося передавати учням звичаї нашого
краю, рідну говірку, спів саме такими, як вони звучать на Гуцульщині.
До свята коляди всі
учні готувалися заздалегідь, кожен клас повинен
був виконати свою колядку та віншування.
Першою прозвучала
колядка «О, свята МаріяМати» у виконанні Марії
Самокіщук та Наталії Моканюк, дівчат, які брали
участь у районному святі
«Коляда-2013». Всіх присутніх зворушили колядки першокласників Романи Бурдяк «Ой, уставай же, брате» та Олесі Самокіщук
«Нова радість». Закарбувалися в
пам’яті колядки «Во Вифлеємі новина», «Ой у полі, полі», які виконали
Богдан Самокіщук і Таїсія Петричук;
«На Різдвяні свята», «Нова радість
стала» у виконанні учнів 4 класу та
групи продовженого дня. Дуже ціка-
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вим був виступ дівчаток 3 класу, які
склали сценарій «малого вертепу»
та заколядували «Як Божа Мати по
світу ходила». Приємно вразили
всіх присутніх колядками «Темненькая нічка» та «Спи Ісусе, спи» учні
5 класу.
Захопливо звучали колядки
учнів 6, 7 класів «Над Вертепом
звізда ясна», «Старий рік минає».

А колядку у виконанні учнів 8 класу
«Добрий вечір тобі» підхопили всі
присутні. Запам’яталося і веселе
вертепне дійство, яке підготував
голова учнівської організації «Рід» Арсен Голіней. Зачарувала всіх
«Меланка» у виконанні
брата і сестри Роксолани та Петра Стефураків. Ведучі свята Яніна
Пучко,
Олександра
Стефурак, Марія Самокіщук, Катерина Петричук, Марія Стефурак,
Інна Записова на завершення подарували всім колядку
«По всьому світу стала новина».
На святі панував дух Різдва, а
українські вишиванки та гарні костюми Вертепу та Меланки додавали
святковості, гарного настрою усім
присутнім.
Людмила ІВАНЮК,
педагог – організатор Городянської
ЗОШ І – ІІ ступенів.

Спорт

На лижних гонках «Соколята» перші

У Богородчанському районі в селі Саджаві проводився кубок області з лижних гонок. Брали участь вісім спортивних шкіл Івано-Франківщини.
Серед них і наша — Яблунівська ДЮСШ «Соколята», яка зайняла перше
місце та ще й із чималим відривом – на 134 очки. Словом, нашій команді не
було рівних. Ні серед юнаків, в якій взяли участь Михайло Турлуківський,
Василь Романчич, Володимир Голдищук, Любомир Романчич, ні серед дівчат, які відстоювали честь «Соколят» — Ірина Ожоган, Надя Турлуківська,
Тетяна Кіщук та Марія Турлуківська.
Частинка в нашій перемозі належить і сім’ї Романчичів з Текучої — Володимиру та Надії. Адже команда тренувалась у цьому селі. І саме оселя
Романчичів служила базою для перепочинку усім членам спортивної команди після нелегких лижних пробігів.
І. БЕЛЕЙ, директор спортивної ДЮСШ «Соколята».

Турнір до Дня Злуки
Минулого року за кошти бюджету села та за добровільні пожертвування односельчан ми купили більярдний стіл і встановили його в
сільському Будинку культури. Придбання стола для невеликого села
має позитивне значення і для молодих, і для цілком дорослих людей,
адже урізноманітнюється культурний відпочинок у святкові та вихідні дні.
Отож маючи більярдний стіл,
було вирішили провести турнір і
присвятити його Дню Злуки.
На жеребкування
прийшло
шістнадцятеро охочих взяти участь.
Визначились вісім пар, які почали
вперту боротьбу. У півфінал пройшли Василь Петричук, Володимир Гелетюк, Василь Юрійович та
Василь Васильович Сумаруки. Ігри
проводили до п’яти перемог по пар-

Цікаво та креативно

Оздоровчі прикраси
«Часникові» діти виховуються в середній групі
«Калинка» Яблунівського ДНЗ.
Зі зниженням температури починається період захворювань у дітей.
Але вихованцям Яблунівського ДНЗ
– це не загрожує, оскільки вихователі Г.В.Гаврищук і Н.М.Бербеничук
проводять ефективну профілактику
часником. Ось в чому полягає секрет
профілактики: коробочки з-під «кіндера» прорізаємо, робимо невеличкі
дірочки, до них прив’язуємо стрічки.
Щодня вкладаємо новий подрібнений зубчик часнику. Впродовж дня
діти носять ці «кулончики» на шиї,
а також вихователі, показуючи приклад малюкам. З «кулончиків» виділяється запах, який очищує повітря

від мікробів і вірусів грипу. Можна
також робити «часникове намисто»,
але в дітей схильних до алергії, можуть з’являтися подразнення.
Спочатку діти так захопилися
новими прикрасами, що грались
навіть під час занять. Але з часом
вони звикли до цього.
Дехто з батьків ставиться до
таких оздоровчих методів упереджено: мовляв часник від грипу не
врятує. На мою думку, краще хоч
щось робити, тим паче часник не
приносить шкоди для здоров’я дітей.
Я маю надію на те, що часни-

тіях одного із гравців. Перемогу здобули Василь Петричук і Володимир
Гелетюк, які пройшли до фіналу турніру. У зустрічі за третє місце змагались Василь Юрійович та Василь
Васильович Сумаруки. З рахунком
6:3 переміг перший.
Побачити фінальну гру у Будинку культури зібралось чимало жителів села. Вони підтримали гравців,
а також подивились на досить вперту гру фіналістів, яка тривала до
семи перемог. Впевнену перемогу
з великим відривом – 7-2 по партіях, здобув секретар сільської ради
Володимир Гелетюк, який і став переможцем цього турніру. Усім переможцям, які зайняли з першого по
третє місця, були вручені грамоти
сільської ради і цінні подарунки.
Василь САМОКІЩУК,
Бабинський сільський голова.

Оператор державних
лотерей ТОВ«М.С.Л.»

кові «кулончики» допоможуть нам
обійти епідемію грипу і кількість
дітей в моїй групі не буде зменшуватись, а навпаки – зросте. Бажаю всім міцного здоров’я і нехай

хвороби обходять вас стороною.
Н. БЕРБЕНИЧУК,
вихователь Яблунівського ДНЗ.
На фото: «Ми їх носимо,
щоб не хворіти...».

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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