Слово, моя ти єдиная зброє!

Леся Українка.
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ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА 13 ЖОВТНЯ 1990 РОКУ
15 лютого –День вшанування всіх учасників
бойових дій на території інших держав
Щиро вітаємо воїнів-інтернаціоналістів, членів їх сімей
з днем вшанування учасників бойових дій
на території інших держав.
Шановні ветерани війни в Афганістані,
члени сімей воїнів-афганців!
Шановні учасники бойових дій на території інших держав!
Нині, у 24-ту річницю тієї незабутньої події, ми віддаємо данину поваги мужності та героїзму воїнів-афганців і їхніх побратимів, які виконували
свою непросту місію у більш як двадцяти країнах світу.
З кожним роком все далі історія відділяє нас від вогняних років афганської війни. Але час непідвладний викреслити з нашої пам’яті героїчні
подвиги, приклади мужності і вірності військовому обов’язку, які продемонстрували тисячі відданих синів і дочок України, долею одягнених у
солдатські шинелі.
Ви, як ніхто, знаєте справжню ціну війни і миру, вмієте дорожити сьогоднішнім днем, усвідомлювати свою відповідальність за майбутнє, за
долю прийдешніх поколінь. Вічна пам’ять воїнам, які загинули, до кінця
виконавши свій військовий обов’язок. Сьогодні ми схиляємо голови в
скорботі за тими, хто не повернувся з Афганістану.
Щиро бажаємо вам і вашим родинам добра і щастя, миру і достатку,
міцного здоров'я і довгих років життя.

Голова районної
державної адміністрації
Ярослав ШИНКАРУК.

Колективи Косівської районної
адміністрації та районної ради
щиро вітають з 60-річчям
заступника голови
райдержадміністрації
СКЛЕПОВИЧА
ВАСИЛЯ МИХАЙЛОВИЧА.
Шановний
Василю Михайловичу!
Прийміть наші щиросердні,
сповнені поваги привітання
з нагоди 60-річчя!
З ювілеєм Вас вітаємо!
Та щиро Вам бажаємо
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був
такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали Ви тяжких турбот!
Ми Вам бажаєм довго жити,
Щоб мали Ви кого любити
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд в роботі –
Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все – і «за», і «проти»,
Як компроміс життя-буття.
Ми щиро Вас поздоровляємо!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаємо
На довгії і многії від Господа літа!
Упевнені, що Ваші професіоналізм, енергія і цілеспрямованість у
подальшому будуть спрямовані на
благо і процвітання України.

Презентація
нової книги
21 лютого (четвер), о 14 год.,
у районному Будинку культури
відбудеться презентація книги
члена Національної спілки
письменників України
Богдана РАДИША-МАРИНЮКА

«Той, хто хмари молотить».
Запрошуємо шанувальників
творчості письменника.

Голова
районної ради
Андрій КЛУБ.

Колективи Косівської районної
адміністрації та районної ради
щиро вітають з 60-річчям
начальника управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
ІВАСЮКА ІВАНА ФЕДОРОВИЧА.
Хай доля збагачує Вас енергією, натхненням та радістю, подарує Вам багато світлих літ у
мирі та добробуті, а невичерпна
енергія, оптимізм і надалі будуть
Вашими постійними супутниками
в житті!
Хай сяють рясно і родять
щасно на Вашій життєвій ниві
щастя, здоров’я, добробут, всякі
гаразди!



Визнання борців за незалежність

Рішення суду –
остаточне

З інтернет-видань.
Вищий адміністративний суд 16 січня 2013 року підтвердив рішення судів нижчих інстанцій, якими визнано законним Указ колишнього
Президента України Віктора Ющенка про визнання членів ОУН і воїнів
УПА учасниками боротьби за незалежність України.
Розгляд справи проходив у письмовій формі. Рішення суду є остаточним
і оскарженню не підлягає. Як відомо, 28 січня 2010 року В.Ющенко визнав
бійців УПА і підпільників ОУН учасниками боротьби за незалежність України,
видавши відповідний указ. Н.Вітренко оскаржила цей президентський Указ
у квітні 2010 року. Київський апеляційний адміністративний суд і Окружний
адміністративний суд Києва підтвердили законність указу.
Крім активістів ОУН і воїнів УПА, борцями за українську незалежність було
також визнано членів формувань Української Центральної Ради, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави
(гетьманату Павла Скоропадського), Української Військової організації, Організації народної оборони «Карпатська Січ» та Української Головної Визвольної ради.
В. ПРИЙМАК.



Нагороди

Удостоєні почесних грамот
Нещодавно голова Косівської райдержадміністрації Ярослав Шинкарук і
ветеран праці, голова районної організації Національної спілки журналістів
України Петро Гавука удостоєні почесних грамот Української секції міжнародної поліцейської асоціації за активну громадську діяльність, зміцнення
авторитету міліції України, сприяння розвитку дружби і співробітництва між
працівниками міліції та поліції всіх країн світу.
Грамоти за підписом Президента УС МПА А.В.Василишина в Косів доставив і вручив адресатам наш краянин Петро Дмитрович Біленчук – професор
Європейської академії прав людини, керівник інтелектуального форуму «Єдина Європа», який нині працює доцентом кафедри криміналістики юридичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Лідія БЕЗПАЛОВА.

Шановні краяни!

Колектив управління
агропромислового розвитку
Косівської райдержадміністрації,
районна рада профспілки
працівників АПК вітає
начальника управління
ІВАСЮКА ІВАНА ФЕДОРОВИЧА
з 60-річчям.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині
будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вам завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя –
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно не старіюча душа.
Ласки – від Бога,
від людей – добра
На многії й щасливії літа!

Відповідно до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України сьомого демократичного скликання лютий-липень
2013 року, народний депутат України ГЛАДІЙ Василь Іванович здійснюватиме прийом громадян: 27.02.; 27.03.; 1.05.; 29.05.; 26.06.; 17.07.2013
року за адресою: м. Косів, майдан Незалежності, 11, 2-й поверх, кімната
депутата. Прийом — з 10 до 12 години.
Контактні телефони для попередніх записів: (067) 8634323,
(096) 7638680, (03478) 2-16-53 — помічник-консультант народного депутата України Володимир Петричук.

Стрітення
Господнє
У народі кажуть, що на Стрітення зима зустрічається
з
весною. У цей день у церквах
освячують свічки і воду. Освячені свічки є дуже помічні. Їх
світять, коли є великі грози, дають померлому у руки, коли він
відходить з земного життя до
вічності, оздоровлюють хворих
від різних недуг. У тяжкі дні нашого життя ми запалюємо стрітенську свічку і ставимо на її
тендітний, ледве помітний вогник нашу тугу і біль. Ці маленькі
рятівниці приносять нам – нашій
душі мир і заспокоєння (тільки маймо велику віру у поміч).
Пам’ятаймо, що свічки з ринку
не мають такої сили, як ті, що
придбані в церкві.
А ще в цей день освячують
воду, яка має цілющу силу.
Сильна і щира віра в силу
стрітенських свічок і води, передана нам нашими предками,
збереглася й до днині. Тож, не
шукаймо собі «помочі» в мольфарів, а маймо неоціненний дарунок від Господа Бога – освячені свічки і воду, цінуймо і вірмо в
їх цілющу силу.
Підготувала
Варвара МЕРЕЩУК,
смт. Кути.

Прикмети
у цей день:
гуска нап'ється із сліду води —
господар зазнає много біди,
дощ іде — ґазду у році скрута жде,
круги навколо сонця — чекай
мороз і вітер на віконця,
погода морозна і ясна — весна
буде красна,
сніг залітає — весна не скоро
завітає,
на Стрітення горобець у дворі
нап'ється водиці — на Юрія
(6 травня) віл напасеться травиці,
із стріх тече — зима скоро не втече,
сонце пече — весна ще за гори
втече,
на Стрітення небо хмурне —
літо буде журне,
птиці повертаються до луга, а
хлібороб — до плуга.
В цей день грім і блискавиці
— бери воза: вже не буде санниці,
якщо випав сніг — весна буде
дощовою і холодною,
якщо на Стрітення свічки у
церкві горять тихо — на спокійне літо,
коли ж тріщать — на літо з громами й блискавками,
якщо Стрітення у воді — Паска
буде на леді,
іде в цей день дощ — літо буде
дощовим,
а якщо сонце гріє — літо буде
сонячним і теплим,
якщо метелиця — весна не скоро
стелиться,
погода ясна і тепла — на врожай
і добре роїння бджіл.
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Виїзне засідання

Журналісти Прикарпаття –
Обласні депутати
не підтримують скорочення гості Косівщини
Минулого тижня відбулися засідання окремих постійних комісій Івано-Франківської обласної ради, на яких основною темою
обговорення стало розпорядження обласної державної адміністрації від 31.01.2013р. № 59 «Про заходи щодо оптимізації мережі
бюджетних установ області та економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік».

Зазначене розпорядження викликало чималий інтерес у громадськості, адже ним в області планується закрити 2 ФАПи, скоротити
222 лікарняні ліжка та ще 1 лікарню
перевести в амбулаторію, закрити
18 шкіл та 5 бібліотек, скоротити
майже 212 ставок у державних установах різних галузей.
Перший заступник голови ОДА
Василь Плавюк поінформував, що
в період з 11 по 14 січня 2013 року
з питання оптимізації мережі бюджетних установ були проведені
наради, на яких внесені пропозиції,
що стали підставою для прийняття розпорядження обласної державної адміністрації «Про заходи
щодо оптимізації мережі бюджетних установ області та економії видатків місцевих бюджетів на 2013
рік». В.Плавюк також зауважив, що
це розпорядження має рекомендаційний характер і підлягає обговоренню з громадами та трудовими
колективами.
Народний депутат України, голова підкомітету з питань державного будівництва Комітету Верхов



ної Ради України з питань
державного будівництва та
місцевого самоврядування
Василь Гладій зазначив, що
з початку 2013 року чисельність Адміністрації Президента України збільшилась
з 514 до 549 працівників.
Таким же способом «оптимізували» і Секретаріат Кабінету Міністрів України. У 2012
році було 650 працівників, а
з початку 2013 року їх стало
720. Попри скорочення соціальних видатків витрати на
КабМін збільшилися на 40,0
млн.грн.
Уряд ще два роки тому
прийняв рішення про заборону придбання автомобілів та
здійснення ремонтів у службових кабінетах. Як треба виконувати це рішення показав
гарант. У реконструкцію державної
резиденції «Синьогора» на ІваноФранківщині з бюджету витрачено
чверть мільярда гривень.
Як бачимо, зростання витрат на
забаганки влади відбуваються на
фоні закриття бюджетних установ.
Регіонали добре уміють економити
на українському народі.
«Перш ніж знищити старе, необхідно створити нове» – сказав Василь Гладій.
Враховуючи висновки постійних
комісій, депутати обласної ради вирішили рекомендувати голові ОДА
призупинити дію розпорядження обласної державної адміністрації від
31 січня 2013р. № 59 «Про заходи
щодо оптимізації мережі бюджетних
установ області та економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік»
та внести питання про план заходів
щодо упорядкування мережі бюджетних установ на розгляд місцевих рад та Консультативної ради з
питань місцевого самоврядування,
а також розглянути його на сесії обласної ради.
Прес-служба обласної ради.

Доброю традицією стало для керівництва Івано-Франківської обласної організації Спілки журналістів України, яку очолює досвідчений
журналіст Вікторія Плахта, проводити свої Пленуми у форматі виїзного
засідання на базі того чи іншого району. Ось і цього разу було саме
так.
П’ятого лютого члени правління
обласної організації НСЖУ – журналісти обласних, республіканських

видань, редактори районних газет
Івано-Франківщини побували на Косівщині. Це була прекрасна нагода
поєднати приємне і корисне. Спочатку гості завітали в село Уторопи,
де їх зустріли з хлібом і сіллю учні
та педагоги школи на чолі з досвідченим і талановитим директором
Марією Ласійчук, в.о. заступника
голови РДА Михайло Мельничук,
заступник голови районної ради
Дмитро Бойчук. Надзвичайно сподобалося всім відвідання музею
Тараса Мельничука, проникливі
розповіді школярів, читців поезії
Князя Роси і своїх власних віршованих рядків про відомого односельця, багатолітнього політв’язня,
лауреата Шевченківської премії.
Від імені шкільного колективу Марія
Ласійчук подарувала членові правління обласної Спілки журналістів,
заступнику керівника апарату обласної державної адміністрації Тамарі Лейбюк вишитий рушник для
Білоославського музею Марійки
Підгірянки.
Другою родзинкою Косівського
району, де побували журналісти, був
Маєток святого Миколая у селі Пістинь. Майстрів пера зустрічав добрий святий Миколай, а також голова Косівської районної державної

адміністрації Ярослав Шинкарук,
заступник директора Національного природного парку «Гуцульщина» Анастасія
Костюк.
Екскурсія
в
дитинство,
казковий світ,
пошта, кабінет,
спальня
святого Миколая,
дитячі станції
залишили незабутні враження.
Більшість
редакторів газет
побували
тут
вперше і запи-

сали в книзі відгуків свої думки від
побаченого і почутого…
У затишному конференц-залі
НПП «Гуцульщина» відбулось засідання Пленуму. Учасників щиро
привітали голова Косівської РДА
Ярослав Шинкарук і заступник голови районної ради Дмитро Бойчук.
Ярослав Шинкарук розповів представницькому журналістському зіб
ранню про соціально-економічний
розвиток Косівщини у 2012 році і
плани на цей рік.
З великим задоволенням і заслужено Вікторія Плахта вручила
Ярославу Шинкаруку Подяку, посвідчення № 1 Почесного члена обласної організації НСЖУ і нагрудний
знак Спілки «за всебічне сприяння
засобам масової інформації області у висвітленні інвестиційно-привабливої Косівщини в писанковому
Прикарпатті».
Неабиякий інтерес, а також

стурбованість і занепокоєння викликав у присутніх виступ заступника голови Косівської районної ради
Дмитра Бойчука, який розповів про
сприяння райради газеті «Гуцульський край» у її виданні. До речі,
сьогодні районна рада є єдиним
засновником газети. Журналісти цікавились, яким чином «випали» зі
складу співзасновників видання РДА
і трудовий колектив редакції. Членів
правління здивувало повідомлення про те, що при газеті створена
редакційна колегія, до складу якої
входять лише депутати районної
ради, які є представниками різних
політичних сил. Голова громадської
ради Косівщини Анастасія Костюк
зупинилась на питанні обов’язкової
приналежності колективу газети до
співзасновництва, а також на втручанні у роботу редакції з боку районної ради, що суворо заборонено
законом. Учасники зібрання висловили з цього приводу свої думки і
схвалили відповідне звернення до
Косівської районної ради.
Виїзний спілчанський Пленум
заслухав доповідь голови обласної організації Вікторії
Плахти про діяльність
Спілки у 2012 році і плани на поточний рік.
Як завжди, конструктивна, змістовна доповідь була вислухана з
великою увагою і цікавістю. Вікторія Плахта
акцентувала на збільшенні рядів членів обласної Спілки журналістів (на 100 осіб лише за три останні
роки, а всього Спілка налічує 388
членів). Найбільшим досягненням
є видання книжки про журналістів Прикарпаття, відкриття школи
журналістики у обласному центрі,
в якій навчається 54 слухачі, запровадження проведення конкурсу
«Писанкове Прикарпаття» і конкурсу для молодих працівників ЗМІ на
премію відомих журналістів Прикарпаття, а також виставок творчих
робіт членів НСЖУ. Планується заснування книги пам’яті про тих журналістів, які відійшли у інший світ.
На завершення Пленуму голова Всеукраїнського товариства «Гуцульщина», колишній багатолітній
редактор газети «Верховинські вісті» Дмитро Ватаманюк вручив Вікторії Плахті медаль «Заслужена
гуцулка України».
Л. БЕЗПАЛОВА.

У райдержадміністрації

У першому питанні виступив
Ярослав Бринський. Він повідомив,
що за результатами минулого року
Косівщина посіла сьоме місце серед
інших районів Прикарпаття. Але, на
прохання Ярослава Шинкарука, доповідач зупинився не на здобутках, а
на проблемних питаннях, що не дозволили району піднятись на призові
сходинки обласного рейтингу. Вели
мову, зокрема, про зниження обсягів
реалізованої промислової продукції,
експорту товарів, виконаних місцевими будівельними організаціями
робіт, зростання податкового боргу
та заборгованості зі сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Кожна проблема була докладно розглянута і проаналізована. Голова РДА
і члени колегії намагались виявити
об’єктивні і суб’єктивні причини незадовільного виконання рейтингових показників, щоб виправити їх у
майбутньому. Ярослав Шинкарук
закликав усіх керівників району не
задовольнятись роллю твердих середнячків, а бути перфекціоністами.
Треба націлювати себе на лідерство,
вважає голова РДА, – така активна
позиція і відповідальне ставлення до
роботи підуть лише на користь районові та його жителям.
На засіданні звернули особливу увагу на стан виплати заробітної
плати на Косівщині. У своєму рішенні колегія рекомендувала фінансовому управлінню РДА, управлінню

Треба прагнути лідерства
На минулому засіданні колегії райдержадміністрації розглянули три питання. Підсумки виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету району за минулий рік підбивали заступник голови РДА Ярослав Бринський і начальник фінансового управління РДА Ольга Мицкан. Старокутський сільський
голова Григорій Лаврук інформував членів і учасників колегії про діяльність очолюваного ним виконкому.
Державної казначейської служби в
районі, головним розпорядникам бюджетних коштів, сільським, селищним та міському головам забезпечити вчасну і повну виплату заробітної
плати працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.
Для цього слід залучати усі передбачені законодавством джерела. Наголошено також на неприпустимості
допущення заборгованості зі сплати
за спожиті енергоносії.
У другому питанні начальник
фінансового управління РДА Ольга
Мицкан докладно розповіла членам
колегії і всім присутнім про виконання бюджету району за минулий рік.
Зокрема повідомила, що загальний
обсяг надходжень за 2012 рік становив 384 мільйони гривень, що на 64
мільйони гривень (21 відсоток) перевищило кошти, отримані позаторік.
Власні надходження становили 11
відсотків від цієї суми, дотація вирівнювання з державного бюджету
– 51% (198 млн. грн.), субвенції з
державного і обласного бюджетів –
37% (142 млн. грн.). Доповідач фахо-

во проаналізувала і прокоментувала
основні показники виконання районного та місцевих бюджетів, вказала
на ті джерела їх поповнення, які ще
не задіяні на 100 відсотків.
У третьому питанні сільський
голова Григорій Лаврук підготував
обов’язковий для кожного очільника місцевої ради звіт про виконання
Старокутським виконкомом делегованих виконавчою владою повноважень. Такі виступи – добра нагода
для сільських війтів розповісти широкому загалу керівників районного
рівня про здобутки і проблеми своїх територіальних громад. Григорій
Лаврук нею теж скористався. Доповідач наголосив: сільська влада активно залучає позабюджетні кошти для
вирішення багатьох проблем. Завдяки цьому у селі встановили 200 вуличних ліхтарів, для чого винайшли
100 тисяч гривень. Цю роботу вважають дуже важливою і планують її
продовжувати. Дбають не лише про
світлі вечори та ночі, а й про попередження злочинів, що для села є
дуже актуальним. Старі Кути вхо-

дять у п’ятірку «лідерів» серед населених пунктів району, де криміногенна ситуація викликає тривогу як
у громадян, так і в правоохоронців.
За рахунок коштів меценатів встановлено в’їзні знаки по центральній
вулиці Косівській. Написи на них зроблено на двох мовах: українській та
англійській. Велику допомогу надає
рідному селу уродженець Старих
Кутів, а нині громадянин США Мирослав Гулій. Лікар за фахом, він дав
кошти для придбання УЗД-апарату
для сільського ФАПу №1 і трьох велосипедів для медичних працівників.
Старокутській школі пан Мирослав
подарував мультимедійну дошку.
Григорій Лаврук розповів про те,
що в селі приділяють велику увагу
спорту. Два роки тому тут створили футбольну команду «Скала». Її
утримують за кошти меценатів і тішаться, що старокутські футболісти
два роки поспіль займають призові
місця у чемпіонаті району. На жаль,
у селі немає стадіону. Але сільська
рада вже знайшла земельну ділянку для нього, виготовляє необхідний

пакет документів і кошторис для будівництва цього важливого спортивно-оздоровчого об’єкту.
За кошти обласного бюджету
було збудоване берегоукріплення довжиною 24 метри, а за кошти місцевого – встановили металеву огорожу навколо дитячого садочка «Гуцулочка».
Старокутський сільський голова
згадав добрим словом свого земляка, начальника Служби автомобільних доріг в області Сергія Сендерського, який активно допомагає
ремонтувати і будувати дороги на
теренах Кутського куща.
Григорій Лаврук розповів також
про основні проблеми очолюваної
ним територіальної громади. Потрібно винайти понад 10 млн. грн. для добудови школи, фундамент якої було
закладено далекого 1989 року. Озвучені ним наступні труднощі є актуальними для усього району. Жителі Старих Кутів потерпають від безробіття.
В селі необхідно провести інвентаризацію земель і створити генеральний
план забудови – для цього необхідно
винайти понад 200 тис. грн. Є труднощі з вивезенням твердих побутових
відходів, бо ні в селі, ні в районі немає
узаконеного сміттєзвалища.
На закінчення свого виступу
Старокутський сільський голова наголосив, що без спільних зусиль усіх
гілок влади, депутатів усіх рівнів і
членів громади неможливо досягти
успіхів та вирішувати проблеми.
Аліса МУДРИЦЬКА.
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Звітує податкова служба

Начальник ДПІ в Косівському районі
Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО:
«Основний пріоритет — сервісна служба»
Підбиття підсумків року завжди супроводжується складанням
планів на рік майбутній – непередбачуваний, можливо, складний,
та все ж сповнений перспективами й обов’язково – оптимістичними очікуваннями.

2012 рік був роком непростих рішень, спрямованих у майбутнє, роком
боротьби з кризою та закладанням
підвалин для майбутнього зростання.
Від представників бізнесу ми вимагаємо сумлінної сплати податків і соціальної відповідальності: бути прикладом
високої податкової культури для інших
платників, брати участь у створенні
іміджу нашої держави.
Державною податковою інспекцією у Косівському районі у 2012
році до зведеного бюджету зібрано
130 млн. 431 тис.грн. платежів, у
тому числі до державного бюджету
– 86 млн. 796 тис.грн.
До місцевого бюджету надійшло
43 млн. 635 тис.грн., що на 2 млн. 887
тис.грн. більше, ніж у 2011 році. З них,
суб’єктами малого підприємництва
сплачено 9 млн.475 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, 2 млн.
829 тис.грн. – земельного податку,
5 млн.667 тис.грн. – єдиного податку.
Принципова позиція податкової
служби полягає у тому, що наповнення бюджету має стати похідним
від удосконалення системи адміністрування податків і надання послуг платникам, поліпшення якості
економічного аналізу. Протягом минулого року ми активно шукали резерви для наповнення бюджету за
рахунок детінізації економіки. Такий
підхід буде пріоритетним і в 2013-му
році. При цьому, кількість перевірок
продовжуватиме знижуватися.
Протягом минулого року працівники ДПІ провели 75 планових і
позапланових перевірок суб’єктів
підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб з питань
дотримання податкового законодавства. За їх результатами до бюджетів усіх рівнів додатково надійшло
831,5 тис.грн. податків, зборів та
обов’язкових платежів.
У 2012 році ДПІ спільно з правоохоронними та іншими контролюючими органами провела ряд перевірок суб’єктів господарювання району
щодо правомірності використання
ними найманої праці, недопущен-

ня виплати заробітної плати в
«конвертах», легалізації зайнятості населення. За результатами перевірок виявлено 176
найманих осіб, які працювали
без належного оформлення
документів, з 165-ма – укладено трудові угоди під час
перевірок, легалізована сума
заробітної плати – 197,8 тис.
грн. Виявлено 48 громадян, які
займались підприємницькою
діяльністю без державної реєстрації. Вживаються заходи до
суб’єктів господарювання, які
порушують законодавство про
працю. Так, протягом минулого року на засіданнях спільних
комісій при РДА та в ДПІ заслухано керівників 45 суб’єктів
господарської діяльності (надалі СГД)-юридичних осіб з питань
підвищення рівня виплати заробітної
плати. З них підвищили виплати 35
СГД, додатково надійшло до бюджету 30,2 тис.грн. податку. Проведено
індивідуальні співбесіди з 38 СГДфізичними особами, які виплачували
заробітну плату, нижче мінімального
рівня. З них підвищили виплати 33
СГД, додатково надійшло до бюджету 24,8 тис.грн. податку.
Минулого року постійно проводили відповідну роботу щодо залучення до декларування доходів
громадян, отримних у 2011 році.
За період кампанії подано 540 декларацій від осіб, які отримували
неоподатковані доходи, з них – дві
декларації від громадян, дохід яких
становить більше 1 млн. грн. Зараз
продовжуємо роз’яснювальну роботу щодо декларування доходів
громадян у 2013 році.
Cума податкової заборгованості до зведеного бюджету станом на
1 січня 2013р. становить 3млн.381
тис. грн. У результаті проведеної роботи щодо погашення податкового
боргу до бюджетів різних рівнів надійшло 1 млн. 186 тис.грн., скорочення податкового боргу за 2012 рік
становить 3млн.743 тис.грн.
За даний період розглянуто 29
справ про стягнення податкового
боргу на суму 1057,2 тис.грн.
Ще одним джерелом наповнення місцевого бюджету є запровадження з 1.01.2013р., у відповідності до Податкового кодексу України,
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це
своєрідний податок на розкіш, адже
під оподаткування підпаде житло
значної площі заможних громадян.
Платіж зараховуватиметься до спеціального фонду місцевого бюджету, в бюджет розвитку.
Згідно зі статтею 265 Податкового кодексу України ставки податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки встановлюють
сільська, селищна або міська ради.
Зокрема передбачено, що за 1 кв.м

Проект Володимира Грабовецького
«Безкоштовна юридична консультація»
В рамках діяльності Всеукраїн
ського благодійного фонду Юрія
Дерев’янка, під патронатом голови
Фонду Володимира Грабовецького
в місті Косів реалізується проект
«Безкоштовна юридична консультація». Фахові юристи проводять
консультативний прийом жителям
Косова і Косівського району. Телефоном відповідають на «гарячі»
запитання.
Постійно працюють із пенсіонерами, військовослужбовцями,
афганцями, чорнобильцями та ін-

шими категоріями громадян, кому
належать законодавчо визначені
соціальні гарантії і пільги. Надають
юридичну допомогу «дітям війни»,
одиноким матерям, багатодітним
сім’ям, сиротам, неповносправним,
малозабезпеченим та іншим категоріям громадян, які потребують захисту і підтримки.
«Якщо у Вас виникли проблеми
із реалізацією законодавчо встановлених соціальних гарантій, або
Ви не знайшли захисту порушених
прав, зокрема у національних су-

житлової площі для квартир від 120
кв.м до 240 кв.м і житлових будинків
від 250 кв.м до 500 кв.м ставка податку не може перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року.
Для квартир, житловою площею
понад 240 кв.м і житлових будинків
понад 500 кв.м – 2,7%. В цілому по
району станом на 1.01.2013 р. всі
сільські, селищні та міська ради
прийняли рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у
розмірі 1 відсотка за 1кв.м житлової
площі для квартир від 120 кв.м до
240 кв.м і житлових будинків від 250
кв.м до 500 кв.м та 2,7% за 1 кв.м
житлової площі для квартир житловою площею понад 240 кв.м та житлових будинків понад 500 кв.м.
Сьогодні податкова служба відмовляється від фіскальних методів
роботи на користь сервісного підходу.
У чому це виявляється на практиці для
конкретного платника? Особливим є
той факт, що всю структуру податкової служби розподілено на два офіси,
один з яких займається аналітикою,
моніторингом, управлінськими функціями, правоохороною діяльністю,
профілактикою і викриттям порушень
податкового законодавства, інший
– безпосередньо надає послуги клієнтам. Для платника створено установу,
де все працює на нього і для нього.
На цей час активно впроваджується подання податкової звітності
в електронному вигляді. Цей сервіс
буде одним з головних пріоритетів
нашої роботи у подальшому. Плануємо у 2013 році охопити електронною
звітністю платників не тільки ПДВ, а
й інших видів податків. Наступним
кроком у цьому напрямі стане електронний кабінет платника податків
– кожен платник матиме персональну сторінку на нашому сервері, де
зберігатиметься вся історія його відносин з податковою службою: установчі дані, сплачені податки, подані
звіти та інша необхідна інформація,
а також буде цілодобовий доступ до
онлайн-консультацій.
Ми дослухаємося до пропозицій
представників бізнесу та громадськості, прагнемо формувати взаємну довіру та підвищувати рівень
податкової культури на Косівщині.
Також формуємо активний діалог з
підприємцями під час безпосередніх зустрічей, які в минулому році
проводилися щомісячно. Робимо
все, щоб постійний двосторонній
діалог відбувався у конструктивній
робочій атмосфері. Дуже важливо,
коли громадяни розуміють, що сплата податків – це не тягар чи примус,
а індивідуальний внесок кожного у
спільну справу. Наша основна мета
– зробити процес сплати податків
простим, зручним, за єдиними правилами для всіх!

16 лютого виповнюється
95 років від дня народження
БОДНАРУКА Ярослава Григоровича
– ветерана Великої Вітчизняної війни і праці,
справжнього комуніста і патріота своєї землі.
Я.Боднарук народився в Кобаках в селянській
сім’ї. Нелегкі часи панської Польщі, соціальна несправедливість сформували у нього активну життєву позицію і бажання боротись за краще майбутнє.
Армійська служба в Нахічевані Армянської РСР,
під час Великої Вітчизняної війни – Перший Білоруський фронт, поранення в 1944 році, комісування. Після війни – навчання у Станіславі. Нелегка робота головою колгоспу
в Білоберезівці, пізніше в Хімчині – в колгоспі ім. Созонта Букатчука. А далі
заслужений відпочинок. І як підсумок життя – численні нагороди.
Івано-Франківський обласний, Косівський районний комітети
КПУ, друзі, односельчани, громадськість району і області вітають
Ярослава Григоровича з 95-річчям та бажають міцного здоров’я,
світлих сонячних днів, поваги та уваги з боку молодого покоління.
Такими людьми можна пишатись і брати з них приклад!



Реєстрація триває
Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні
(надалі ЗНО) розпочалася з 4 січня та триває до 5 березня 2013 року.
Участь в ЗНО може взяти особа, яка має повну загальну середню
освіту або є учнем (студентом) випускного класу (курсу) навчального
закладу системи загальної середньої освіти та зареєструвалася в
установленому порядку.
Що необхідно для реєстрації?
Обрати напрям навчання (спеціальність) та вищий навчальний зак
лад, в якому бажаєте навчатися.
Звернутися до приймальної комісії обраного ВНЗ (або на його вебсайт) та ознайомитися з правилами
прийому, в тому числі з переліком
конкурсних предметів.
Ознайомитися з порядком реєстрації для участі в ЗНО 2013.
Врахувати, що під час реєстрації
можна обрати для складання ЗНО
не більше 4-х предметів із даного переліку: українську мову і літературу,
математику, історію України, фізику,
біологію, хімію, географія, всесвітню
історію, світову літературу, російську
мову, іноземну мову (одну за вибором – англійську, німецьку, французьку, іспанську).
Підготувати необхідні для реєстрації документи:
– копію паспорта (для осіб, які
народилися 1 вересня 1996 року та
пізніше і не отримали паспорт – копію свідоцтва про народження);
– копію документа про повну загальну середню освіту а для осіб,
які не мають документа про повну
загальну середню освіту, але здобудуть повну загальну середню освіту
до 1 липня 2013 року – довідку з нав
чального закладу за формою, визначеною Українським центром оцінювання якості освіти.
Крім вищезазначених документів, необхідно підготувати 2 ідентичні
фотокартки для документів розміром
(3х4).
Звертаємо увагу!
Випадки, в яких під час реєстрації необхідно надавати додаткові документи:
1. Особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для
участі в тестуваннях, в разі потреби,
надають висновок закладу охорони
здоров’я про необхідність створення
особливих (специфічних) умов проходження ЗНО. Для осіб, які згідно з ви-


дах, чи маєте роками не виконувані судові рішення на Вашу користь,
наші юристи безкоштовно нададуть Вам професійну юридичну
консультацію – стосовно всіх питань, які Вас цікавлять. А також
допоможуть звернутися за вирішенням спору до Європейського
суду», – відзначив Володимир Грабовецький.
Приймальна
знаходиться
за адресою: м. Косів, вул. Незалежності, 66. Відповідальний
юрист – Марія Ковалюк, тел.:
(098) 7499561. Графік роботи: понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00.
Перерва – з 13.00 до 14.00. Вихідні дні: субота та неділя.

Освіта – ЗНО

сновками закладів охорони здоров’я
мають обмежені можливості пересування, передбачено створення умов
для проходження ЗНО в аудиторіях,
розташованих на нижніх поверхах
пунктів тестування, а для осіб, які
мають вади слуху – в аудиторіях, де
здійснюється сурдопереклад.
2. Особи, у документах яких є
розбіжності в персональних даних
(прізвище, ім’я, по батькові тощо),
надають копію документа про зміну
прізвища, ім’я, по батькові.
3. Особи, у яких документи
оформлені іноземною мовою, до копій документів додають переклади
цих документів державною мовою,
завірені нотаріально.
Оформити належним чином без
помилок заяву-реєстраційну картку
можна самостійно, скориставшись
спеціальною комп'ютерною програмою на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти чи ІваноФранківського регіонального центру
оцінювання якості освіти, або звернутися за допомогою до відділу освіти Косівської райдержадміністрації.
Надіслати поштою (рекомендованим відправленням з описом
вкладення) комплект реєстраційних
документів до Івано-Франківського
регіонального центру оцінювання
якості освіти.
Підтвердженням реєстрації є надісланий Івано-Франківським регіональним центром оцінювання якості
освіти Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.
Якщо після отримання Сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання виникла необхідність
внесення змін в персональні дані
або зміни предметів тестування,
необхідно пройти всю процедуру
реєстрації з початку та додати до
комплекту вищезазначених документів ще й отриманий в цьому році
Сертифікат.
За більш детальною інформацією про вимоги до оформлення
комплекту реєстраційних документів
та порядок його відправлення до
ІФРЦОЯО звертайтесь у відділ освіти Косівської райдержадміністрації
за адресою: м. Косів, провулок
Шевченка, 7 або за номером телефону 2-47-91.

Мовою цифр

Використання енергетичних матеріалів
і продуктів перероблення нафти підприємствами
та організаціями Косівського району у грудні 2012 року
За повідомленням Головного управління статистики в Івано-Франківській області підприємствами і організаціями Косівського району протягом
грудня минулого року використано 34,8 т палива дизельного, 16,2 т бензину
та 284,2 т вугілля кам’яного. У порівнянні з груднем 2011р. використання вугілля кам’яного зменшилося майже на третину, бензину – на 15,6% , палива
дизельного – на 14,1%. Частка району у загальнообласних обсягах споживання бензину становила 1,3%, палива дизельного – 0,8%.
Станом на 1 січня 2013 року залишки енергетичних ресурсів у споживачів та постачальників району склали: вугілля кам’яного - 763,0 т, бензину
– 5,1 т, палива дизельного – 0,2 т. Порівняно до відповідної дати минулого
року залишки палива дизельного зменшилися у 20,4 раза, бензину – майже
на третину, вугілля кам’яного – на 7,3%.
І. КОСТЮК, начальник управління статистики в Косівському районі.
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РВ УМВС інформує

Спрацювали оперативно
Останнім часом Косів лихоманили чутки про грабіжницькі напади
на місцевих жителів, їх помешкання, магазини та рейсовий автобус
Київ - Косів, а також про затримання осіб, які збували наркотики.
грабіжники чекатимуть в СІЗО.
Для підтвердження або спростуЩодо нападу на рейсовий автовання цих чуток наш часопис звербус, то, на щастя, це лише чутки,
нувся до в.о. начальника Косівськоласих до пліток осіб.
го РВ УМВС Миколи Нємцова.
Як повідомив керівник косівської міліції, у перших числах
лютого на вулицях
Косова невідомими
особами в масках
було вчинено напади на перехожих.
Зокрема, 1 лютого
в нічний час четверо невідомих осіб в
масках напали на
місцевого жителя та,
застосовуючи фізичну силу, погрожуючи
зброєю, вимагали в
нього гроші, однак
задовільнившись ви- На фото: правоохоронці аналізують оперативну
краденням мобільно- інформацію.
го телефона, з місця
Крім того, в січні 2013 року опеподії зникли.
ративні співробітники спільно з слідНаступного вечора в м. Косочими косівської міліції викрили двох
ві ті ж зловмисники вчинили напад
судимих жителів м. Івано – Франківна жителя Львівщини, який приська (один з них встиг насолодитися
був вечірнім рейсовим автобусом
свободою не більше шести місяців),
Київ – Косів, провідати матір. Цього
які вчиняли крадіжки з магазинів.
разу злочинна здобич була дещо
Під час вчинення чергової крадіжбільшою. Силою поваливши потерки, один з них загубив мобільний
пілого на землю, погрожуючи збротелефон та, не бажаючи втрачати
єю, нападники відібрали у нього дві
кровно нажите, разом з партнером
тисячі гривень, мобільний телефон
по злочинному бізнесу повернулися
та золотий ланцюжок, після чого на
в магазин, де, погрожуючи пістолеавтомобілі з місця події зникли.
том, вимагали у продавця повернуВчинення таких зухвалих нати телефон. Того ж дня, обох злопадів змусило косівську міліцію
вмисників було взято під варту. При
мобілізувати всі сили на розкриття
затриманні у одного з них вилучено
даних злочинів. Проаналізувавши
вогнепальну зброю та наркотики.
оперативну інформацію та криміАналіз ситуації в сфері незаногенну обстановку сусідніх раконного обігу наркотиків, змушує
йонів, оперативники прийшли до
констактувати той сумний факт,
висновку, що подібні за почерком
що це суспільно небезпечне явище
злочини були вчинені і на теритовсе частіше має місце на території
рії Коломийського району. Тому
Косівщини. Тільки впродовж січня
подальші слідчі дії та оперативно
2013 року, співробітниками Косів– розшукові заходи проводилися
ського РВ УМВС було задокументоспільно з коломийськими міліціовано два факти збуту наркотичних
нерами. Кілька діб особовий склад
засобів і два факти незаконного
косівської та коломийської міліції
зберігання наркотиків.
працював практично цілодобово.
До розповсюджувача смертельВжитими заходами було встано небезпечного зілля, вперше зановлено, що до злочинної групи, яка
стосовано міру запобіжного заходу
грабувала наших земляків та сусідів
– домашній арешт, що є одним із
з Коломийщини, входили четверо
нововведень нового Кримінально –
жителів Коломийського району, один
процесуального кодексу України.
з яких на момент вчинення злочинів,
Крім того, слідчим Косівськобув неповнолітнім. Всі учасники груго РВ УМВС задокументовано
пи з заможних родин, тому мотиви
злочинну діяльність жителя навчинення ними злочинів, можна пошого району, який надавав власяснити, хіба що хибним поняттям
не житло для незаконного вигопро злочинну романтику, яка вивітовлення і вживання наркотиків.
трилася до останньої краплі при зуЗа вище описаними фактами
стрічі з оперативниками.
ведеться досудове слідство, за
Після детально спланованої
результатами якого суд надасть
операції, зловмисники були затриюридичну оцінку, адекватну зломані. Під час проведення обшуків
чинним діянням.
за місцем їх проживання, слідчі та
Керівництво косівської міліції
оперативники вилучили знаряддя
звертається до всіх жителів нашого
злочину та награбоване майно.
району з проханням бути пильними
На цей час задокументоі обачними, щоб уникнути грабіжвано 9 фактів пограбувань, які
ницьких нападів. Правоохоронці доучасники групи вчинили в січні
кладають всіх зусиль, щоб захисти– лютому 2013 року на теритоти потерпілих, а винних притягнути
рії Косівського та Коломийського
до відповідальності.
районів. На разі ведеться досуЛ. ДУБ.
дове слідство, результату якого

Дільничний завітає
з візитом
На Косівщині протягом 2013 року міліцією проводитимуться профілактичні заходи під умовною назвою «Візит». Дільничні інспектори
відвідають наших жителів за місцем проживання з метою попередження вчинення злочинів та інших правопорушень.
Під час поквартирних та подворових обходів громадян будуть вручатися
візитні картки, із зазначеною інформацією про дільничного інспектора міліції, контактні телефони та адреса розташування дільничного пункту міліції.
З усіма питаннями можна звернутися до дільничного інспектора міліції
під час прийому громадян, який проводиться в такі дні: вівторок – з
9 до 11 год.; четвер – з 18 до 21 год.; субота – з 1 0 д о 1 3 год . а б о з а
тел. (098) 2752310.
В. БЛИЗНЮК, в.о. заступника начальника – начальника міліції
громадської безпеки Косівського РВ УМВС.

На звернення
депутатів Трацької
сільської ради,
опублікованому
у попередньому
номері
У наступному номері газети
«Гуцульський край» буде опубліковано інформацію про те,
якими принципами керувалась
бюджетна комісія і депутати
районної ради при формуванні проекту бюджету району на
2013 рік та його затвердженні.

Легалізовані
та ліквідовані
Перелік громадських формувань, що легалізували та
припинили свою діяльність
протягом 2012 року.
Легалізовано діяльність
наступних організацій:
Первинна профспілкова організація Косівського управління
по експлуатації газового господарства;
Громадська
організація
«Еко-прес»;
Косівське районне відділення Всеукраїнської громадської
організації «Допомога дітям війни»;
Первинний осередок політичної партії «УДАР» (Український Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка в селі
Пістинь;
Первинний осередок політичної партії «УДАР» (Український Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка в селі
Стопчатів;
Первинний осередок політичної партії «УДАР» (Український Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка в селі
Люча;
Первинний осередок політичної партії «УДАР» (Український Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка в селі
Черганівка;
Первинний осередок політичної партії «УДАР» (Український Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка в селі
Розтоки;
Косівська районна організація фізкультурно-спортивного
товариства «Спартак»;
Первинна профспілкова організація управління агропромислового розвитку Косівської районної державної адміністрації;
Первинна профспілкова організація професійно-технічного
училища № 36 смт. Кути.
Ліквідовані
наступні організації:
Громадська організація – Косівський районний комітет правового захисту «Покуття»;
Косівська районна організація Української Селянської Демократичної партії;
Косівська районна організація політичної партії «Сильна
Україна».
Взято на облік громадські
організації, зареєстровані у 2011
році виконавчими органами місцевого самоврядування:
Громадська
організація
«Добробут села», місцезнаходження – с. Шепіт;
Громадська організація «Добробут Тюдова», поширює свою
діяльність на території села Тюдів;
Молодіжна громадська організація «GVS club», знаходиться
за адресою: смт. Яблунів Косівського району.
В. КОПИЛЬЧУК,
начальник реєстраційної
служби Косівського районного
управління юстиції.
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Військовий обов’язок

Чергові призови
Витяг із Указу Президента України № 635/2012 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році».
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України
та на виконання Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» постановляю:
1. Визначити на 2013 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень-травень, жовтень-листопад.
2. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я
до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким
до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших
осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: у квітні-травні 2013 року,
у жовтні-листопаді 2013 року.
С. ЛУЦЮК,
військовий комісар Косівсько-Верховинського об’єднаного
районного військового комісаріату.



Служба цивільного захисту

Трагедія для людства
Щороку на Івано-Франківщині понад 160 людей ідуть із життя з власної волі. До того ж, кількість самогубств зростає з кожним роком і, що
найжахливіше, збільшується кількість самогубств, скоєних дітьми, вік
яких стає дедалі молодшим. Що ж може бути чинником самодеструктивної поведінки? Як показують численні дослідження, причиною зростання
самогубств є економічні негаразди, бідність, безробіття, значні фінансові
борги; дезорганізація сім'ї: смерть рідних, розлучення, відсутність підтримки, конфлікти, зради, провини, невдоволення собою, страх перед
покаранням, почуття помсти; формування нових суспільних поглядів, які
не приймаються особою; етичні, релігійні та економічні конфлікти.
Через невирішену проблему людина занурюється в себе, відгороджується від оточення, втрачає апетит та
сон і все частіше замислюється над
питанням: «навіщо жити далі?..» В такій ситуації їй важко звернутись за допомогою до рідних, друзів чи близьких людей, важко висловити свій
біль, проблему, переживання, щоб
не здаватись для оточення «білою
вороною», тому простішим і єдиним
виходом із ситуації бачить покінчення
життя самогубством...
Але життєву кризу не слід сприймати як покарання (заслужене або
незаслужене). Швидше це сигнал до
того, що необхідно приймати рішення, щось змінювати в житті і в самому собі. Зробити це нелегко. Тому в
кризовій ситуації багато людей діють
так, неначе нічого не відбувається,
ніби проблеми не існують. Інший
популярний, але непродуктивний
спосіб – вживання психотропних засобів (алкоголю, транквілізаторів
та інше), які дозволяють тимчасово
пом'якшити проблеми, що є. Тому
слід обов’язково шукати вихід шляхом використання зразка (уявити як
би поступила в схожій життєвій ситуації шанована, авторитетна людина);
отримання емоційної підтримки (не
боятись розказати про свою проблему); отримання інформації (адже
є кризові ситуації, які досить типові,

вирішення яких повинно відбуватися
за певним сценарієм з участю відповідних осіб). Важливо знати, як
зв’язатися з ними і отримати допомогу. На жаль, люди часто відмовляються від допомоги, вважаючи її принизливою для себе.
В переважній більшості таких випадків є цілком реальна можливість
виправити ситуацію, але зосередження на проблемі, переважання емоцій
над здоровим глуздом не дають шансу знайти вихід. А звернутись за допомогою до близьких, рідних, друзів
або професійних психологів людина,
котра перебуває в депресії, як правило, не бажає, або не може. Слід
просто виговоритися, щоб емоції
могли вийти. Не боятися звертатися
у скрутній ситуації за допомогою до
близьких людей, друзів, священика,
працівників соціальних служб.
Проблеми в цьому житті нам даються для того, щоб ми їх вирішували
або, якщо перше нездійсненне, змінювали своє ставлення до них і приймали
як просту недосконалість світу. Безвихідних ситуацій в житті не існує, адже,
коли Господь закриває перед нами одні
двері, він обов’язково відчиняє інші.
В. КОВАЛЮК,
начальник служби цивільного
захисту у Косівському районі
ТУ МНС в області, капітан служби
цивільного захисту.

Банальна причина
коштує життя

оселі в селі Лоп’янці Рожнятівського
району загинув 54-річний господар;
9 січня в селі Белелуї Снятинського
району загинув 47-річний господар;
10 січня в селі Липовиця Рожнятівського району під час пожежі у власному помешканні загинув 71-літній
домогосподар; 12 січня в селі Глибоке Богородчанського району загинула 72-літня домогосподиня; 12
січня нещастя сталося в селі Вовчинці Івано-Франківської міськради, де під час пожежі, яка виникла
в будинку для сторожа, загинуло 2
людей. Причина пожежі та особи загиблих людей встановлюються.
Територіальне управління МНС
в області застерігає жителів краю
подбати про належний протипожежний захист власних осель, дотримуватись правил пожежної безпеки в
побуті під час користування відкритим вогнем, електрообігрівальними
приладами, пічним опаленням.
Пам’ятайте: безпека Вашого
життя залежить тільки від Вас самих. Будьте обережні, не допустіть
трагедії в свій дім.

З року в рік на території області виникають пожежі, надзвичайні
ситуації, травмування та загибелі
людей на них. Тільки з початку січня
поточного року на Івано-Франківщині зареєстровано 51 пожежу, у вогні
загинуло 7 осіб. Як свідчить статистика, саме в зимовий період все
більшої гостроти набуває проблема
пожежної безпеки.
Вогонь може «завітати» туди,
де господарює безвідповідальність,
байдужість. Багаторічний аналіз
дає підставу стверджувати, що
суб’єктивний, так званий людський
фактор — головна причина мало не
кожної пожежі.
З початку січня на Прикарпатті
під час пожеж у власних помешканнях загинули 5 жителів краю.
Так, 2 січня в селі Вербівці Городенківського району у власному
житловому будинку загинув 65-літній домогосподар; 6 січня у власній

Територіальне управління
МНС України.

15 лютого 2013 року * № 7


5

Постать



Життя прожити – не поле перейти… Для Юрія Васильовича Мельника з Яблунова життєва дорога була
дуже нелегкою і тернистою. Ми, учні школи, знали його, як першого вчителя, скромного, доброго і усміхненого чоловіка, який користувався великим авторитетом у школі і в селищі. І лише недавно, зустрівши його
доньку, відомого і досвідченого терапевта Яблунівської лікарні Дарію Юріївну Самборську, почула,
що незабаром Юрію Васильовичу виповниться дев’яносто. Журналістська допитливість привела мене додому до Юрія Васильовича…

Дев’яносто весен Юрія Мельника…

Незабутній
Великдень 50-го
Народився Юрій Васильович
Мельник в селі Стопчатові у сім’ї
селянина-середняка. В 1949 році
одружився з Ганною Ковалишин з
Яблунова. Працювали обоє вчителями в Стопчатівській школі. Після
війни був першим директором у початковій школі в Ковалівці. Здавалось, життя проходило нормально.
Займались улюбленою справою…
Та раптом все змінилося одного
дня.
Наближався Великдень 1950го… Як усі віруючі люди, сім’я Мельників також готувалась до цього величного свята. У великодню суботу,
як тільки світало, почули несамовитий крик і гуркіт у вікна і двері. Коли
Юрій відчинив, у кімнату увірвались
кілька чоловіків з Яблунівського
НКВД. Офіцер зразу ж вигукнув:
«Виселяємо вас як сім’ю бандерівського посібника, на збір 40 хвилин…». Взяли з собою що могли.
– Сіли ми на фіру, я, дружина



і мама, і повезли нас до сільської
ради, – пригадує Юрій Васильович.
– Звідти з іншими односельчанами
вантажними автомобілями відправили до Коломийської тюрми і розмістили в камерах (по 22 особи на
площі 4 на 3 метри). Там нас застав
світанок Великодніх свят, де перебували довгих шість тижнів. Потім
ешелонами в товарних вагонах відправили на Далекий Схід, у Хабаровський край, привезли і ще понад
1000 осіб. Зразу ж зачитали приказ
про те, що це є наше постійне місце
проживання, без права повернення
на Україну.
Молоде подружжя витримало
всі випробування долі. У Хабаровському краї народилась донечка Дарія. Дружина закінчила педучилище, а згодом і заочне
відділення
Хабаровського
педінституту.
Обоє працювали вчителями, в одному із
сіл, недалеко від Хабаровська. Та фраза
«без права повернення на Україну» не давала спокою ні в день,
ні в ночі… На Україну
тягнуло
страшенно,
адже у нас цвітуть вишні, зеленіють ліси,
рідне небо не таке, як
у чужому краю… Лише
ці думки, палке кохання і маленька
донечка допомагали вистояти та вижити… І пронесли вони це вірне і
щире почуття з дружиною Ганною
Миколаївною 64 роки…

Вчитель
за покликанням
Кожен з нас знає, що все починається змалечку: любов до батьків,
до природи, до Батьківщини, до ро-

боти і, навіть, до життя. Але любов
до навчання починається з перших
кроків до школи, з першого дзвоника, з перших розповідей першого
найріднішого вчителя про наш мальовничий світ, про диких тварин,
що живуть десь далеко від нас, про
людей, які працюють лікарями чи
кухарями, музикантами чи вченими… І все це нас дуже захоплює, а
вчитель – це наш провідник у життя,
який слідкує за тим, щоб ми не заб
лукали або раптом не впали. Саме
таким вчителем початкових класів, без усяких сумнівів, був, а нині
на заслуженому відпочинку, Юрій
Васильович Мельник. Діти дуже
любили свого першого вчителя і
тепер приїжджають до нього, спілкуються. Завжди усміхнений, щирий,
товариський і дуже
добрий. Разом з
дружиною Ганною
Миколаївною, також вчителем за
покликанням, живуть у Яблунові,
доклали
чимало
зусиль, духовних і
матеріальних, для
будівництва храму
Господнього у селищі. Довгий час
Юрій Васильович
співав у церковному хорі. У такому
ж дусі виховали свою доньку Дарію, яку також люблять і поважають
вдячні пацієнти. Гордяться зятем
Романом, двома внуками-лікарями
Романом та Юрієм, правнучкою Настусею… А що більше треба людині
для щастя, яке заслужив собі в Бога
чесною, самовідданою працею, добрим характером, щирою вдачею і
вірою в краще життя рідної України.
З роси і з води вам, шановний Юрію
Васильовичу, довгих вам літ, невтомний наш учителю!
Л. БЕЗПАЛОВА.

Відлуння події

«Одна в нас мати-Україна»
У Черганівському будинку культури з нагоди Дня соборності, злуки
українських земель проведено вечір «Одна в нас мати-Україна».
Одна половина учасників колективу «Вишиванка» були одягнуті в
національні костюми східної України,
а друга – в гуцульські строї і сим-

волічно вітали одні одних. Зі сцени
лунали тематичні українські пісні і
колядки.
Друга частина вечора була при-

урочена трагедії під Крутами. Ведучі
вечора Уляна Яремин і Василь Палійчук розповіли присутнім про зловісну ніч 29 січня 1918 року. Учасники
художніх колективів виконували сумні пісні і давні колядки. Всі у залі помолилися за упокій душ, загиблих під
Крутами, а отець Михайло Будзан
відправив за них панахиду в сільській церкві. Учасників урочистого

Люди твої, Косівщино

Дорогами життя
Іван Васильович Гордій належить до тих людей, у трудовій книжці яких значиться одне підприємство. У далекому 1959 році, після закінчення Вербовецької семирічної школи, шістнадцятирічним юнаком
прийшов він до Косівського автопарку, який лише був створений, і залишився на все життя.
Справжні життєві цінності та ідеали він виніс із родинного гнізда, де
2 січня 1943 року з’явився на світ.
Батько, Василь Ілліч, працював
бригадиром на цегельному заводі, а
мама, Ганна Іванівна, – в колгоспі.
Малий Іванко разом із сестричкою
Василиною та братиками Михайлом
та Васильком більше слухались
мами, бо тато був зайнятий на роботі. Та коли Іванкові виповнилось
6 років, мама померла. Це був перший життєвий удар. А далі – шкільні
роки. Хлопець виростав працьовитим і старанним.
В автопарку працював слюсарем, а вечорами вчився в автошколі.
У 1962 році, отримавши права, став
водієм ГАЗону. Звідси йшов служити в армію. Чотири роки служби на
флоті Балтики викристалізували характер Івана Васильовича.
Повернувшись з армії, навчався в
Ужгородському автомобільному технікумі і у 1968 році став водієм автобуса. Довгих 38 років у холод і в спеку,
він сідав за кермо і вирушав в рейс.
Ніхто не злічить кілометрів, які за ці
роки подолав його автобус. Скільки
життєвих історій може розповісти Іван
Васильович. Одного разу навіть роди
довелося приймати в автобусі.
Ішли роки. На очах І.В.Гордія
встановлювався, розвивався автопарк. В його історії значне місце
займає і трудова біографія Івана
Васильовича. У перший час він був
бригадиром водіїв ЛАЗів.

Космацький осередок НРУ
щиро вітає
з ювілеєм – 50-річчям
від дня народження
члена РУХу,
депутата районної ради
ГРИГОРІЯ ЮСИПЧУКА.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя,
добра, злагоди та довгих літ життя
		
во славу України.
З роси та води Тобі, дорогий друже!

Косівська районна рада
щиро вітає
депутата районної ради
ЮСИПЧУКА
ГРИГОРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА
з 50-річчям.
Вам бажаєм щастя й довголіття,
Здоров’я і поваги від людей,
Нехай Вам Господь дарує щиро
Багато років і нових ідей.
Косівська районна
організація НРУ,
щиро вітають з ювілеєм
члена проводу,
депутата районної ради
ЮСИПЧУКА
ГРИГОРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА.
Хай на життєвій довгій ниві
Росте зерно достатку і добра,
Щоб Ви були здорові і щасливі,
Щоб доля тільки світлою була.

дійства привітали о. Михайло Будзан
і церковний хор під керівництвом
регента Галини Будзан. Хор виконав
низку колядок і віншувань.
Закінчила вечір розколяда, у якій
взяли участь усі присутні. Сільський
голова М.М.Яремин привітав усіх
гостей і подякував за організацію
заходу.
Г. МИЦКАН,
директор Черганівського БК.

За сумлінну працю неодноразово нагороджувався грамотами та
подяками.
Зараз Іван Васильович працює
механіком з випуску автомобілів на
лінію в АТП «Скіф-Авто».
У вільний час співає в церковному хорі та в хорі «Просвіта». Бере
активну участь в художній самодіяльності села. Іван Васильович –
хороший господар, сім’янин.
Директор АТП «Скіф-Авто»
В.Й.Волощук цінить І.В.Гордія як
досвідченого й відповідального працівника: «Це автомобіліст з великої
літери, гордість нашого підприємства».
Я. ТИМОФІЙЧУК. Фото автора.

Депутатська фракція НРУ
у Косівській районній раді
щиро вітає
члена фракції НРУ,
ГРИГОРІЯ ЮСИПЧУКА
з 50-літтям
від дня народження.
Бажаємо міцного здоров’я,
нев’янучої енергії, сили духа,
бадьорості і многая літ.
З повагою
голова фракції В. Якібчук.

Дякуємо
Висловлюємо щиру подяку
лікарям та медперсоналу неврологічного відділення Кутської
міської лікарні Б.А.Грабовецькій,
Я.І.Том’юк за чуйне ставлення та
високу професійність.
Здоров’я вам і Божого благословення.
З вдячністю пацієнти:
Б.Ю.Глібчук, Г.В.Ілюк,
Г.І.Моканюк, М.Г.Дячук,
М.М.Кушнір, Н.Л.Паранчич,
Л.В.Пучко, Л.С.Грималюк,
Г.М.Будз, М.І.Дійчук,
З.Н.Пінчук.
Висловлюємо щиру вдячність
учням і вчителям Старокутської
школи, священикам і громадам
греко-католицької та православної парафій, працівникам Старокутської сільської ради та членам
виконкому і всім милосердним і
чуйним людям, які надали матеріальну допомогу на лікування
Діани.
Бажаємо вам і вашим сім’ям
здоров’я, Божого благословення, достатку і миру у ваших родинах.
Родина ЛАЗОРИКІВ.
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Дорогого
синочка,
люблячого
внучка,
правнучка
КРИВУЛЬЧАКА
ВАСИЛЬКА
ВАСИЛЬОВИЧА
з с. Космача
вітаємо з першим
рочком життя.
Перше слово,
перший крочок –
Ось і перший в Тебе рочок,
Неповторне диво-свято,
Тортів, іграшок багато.
Наче сонечко, на втіху,
Ти на радість нам рости.
Нехай Мати Божа Тебе охороняє,
А Ісус Христос здоров’я посилає.
З любов’ю тато Василь, мама Марія,
дідо Василь, баба Анна, баба Люба,
прабаба Параска та вся родина.
Люблячу донечку,
внучку, сестричку
БІЛАК
ІВАННУ
ВАСИЛІВНУ
з с. Річки
вітаємо
з 15-річчям.
Троянди зів’януть
колись на морозі,
А Ти щоб
цвіла і цвіла,
З очей щоб
ніколи не капали сльози,
Завжди щоб красива була.
Сьогодні рівно 15 в житті твоїм минає,
А скільки їх на шляху, проте ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста.
З повагою тато, мама, сестра Мар’яна,
дідусь, бабусі, нанашка з сім’єю.

Дорогих батьків
МИКОЛУ ГАВРИЛОВИЧА – з 89-річчям
і ГАННУ ЯКІВНУ ГАБОРАКІВ
з с. Текучі
вітаємо з 65-річчям подружнього життя.
Ми дякуємо Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь Вам дає.
Хай Матінка Божа Вас охороняє
І многая літ Вам посилає.
З повагою дочка Марія, син Ярослав,
7 онуків і 14 правнуків.
Дорогу дружину, люблячу матусю
ТОНЮК ГАННУ ГРИГОРІВНУ
з с. Соколівки
вітаємо з ювілеєм.
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 і 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 чоловік Петро, сини Василь,
Ігор з дружиною Марією,
свати, мама Катерина.

Люблячу
донечку, внучку
і сестричку
ПАСАЙЛЮК
АЛІНКУ
АНДРІЇВНУ
з с. Вербовця
вітаємо
з 7-річчям.
Боже! Подаруй
цій дитині ласку,
Хай життя
Аліночки буде схоже на казку.
Зішли Боже ангеликів з неба,
Щоб крильми пригортали до себе.
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є,
Хай силу й здоров’я Тобі Бог дає,
Нехай голосок Твій дзвенить у оселі,
Нехай усміхаються очі веселі.
Щоб були легкими всі Твої дороги,
Щоб в Твоєму серденьку не було тривоги.
З любов’ю тато Андрій, мама Люда,
сестричка Віточка, дідусі Василь
і Михайло, бабусі Параска і Марія.
Найдорожчого
синочка, фіїна
ЯРЕМІЯ
МИХАЙЛА
СЕРГІЙОВИЧА
з с. Кобак
вітаємо
з 10-річчям.
Міцного здоров’я
щиро бажаєм,
Щасливої долі
у Бога благаєм,
Хай Господь
Тебе охороняє,
А Пречиста Діва-Мати щастя посилає.
З любов’ю мама Леся, хресні батьки
і вся родина.
Дорогу донечку,
сестричку
СЕМЕНЮК
МАРІЮ
ОЛЕКСІЇВНУ
з м. Косова
вітаємо з ювілеєм
– 25-річчям.
З днем народження
Тебе вітаємо,
День народження –
прекрасна дата.
Коли настав
		
Твій ювілей.
Не біда, що йдуть роки,
Що не варто сумувати ніколи.
Бажаємо здоров’я, щастя, любові.
З любов’ю тато Олексій, мама Євдокія,
сестра Валя.
Дорогу невістку
ТОНЮК
ГАННУ ГРИГОРІВНУ
з с. Соколівки
вітаємо з 50-річчям.
У цей святковий
світлий день,
Коли настав Твій ювілей,
Ми щиро Тебе вітаємо,
Здоров’я Тобі бажаємо.
Хай Бог дарує
надію й добро
На многії літа, на щастя й добро.
З повагою мама Ганнуся, сестра Марія,
фіїн Петро з дружиною Любою
і донечкою Алінкою
з с. Річки.

Дорогих батьків
ГРИНЮКА ВАСИЛЯ СЕМЕНОВИЧА і ГРИНЮК МАРІЮ ВАСИЛІВНУ
з с. Соколівки щиро вітаємо з 35-річчям подружнього життя.

Летять роки,
як лебеді у вирій,
Життя іде,
його не зупинить.
Прийміть 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.
З любов’ю дочка Галина з чоловіком Петром,
онуки Ольга і Маруся, сваха Ганнуся.

На килимі життя
немов пахуча м’ята,
Розквітла Ваша
ювілейна дата,
Нехай повік вона
не відцвітає,
Добро хай Вашу
хату не минає.
Хай Матір Божа
Вас охороняє,
Ісус Христос
здоров’я посилає.
З любов’ю
дочка Марія
з чоловіком Миколою,
онук Андрійко.
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Найдорожчу
і люблячу
донечку, сестричку
і внучку
АЙЗЕЛЬ
ВАЛЕНТИНУ
ВАЛЕРІЇВНУ
з с. Тюдова
вітаємо
з 18-річчям.
Хай Матір Господня
зі своїм Синочком
Несе Тобі
щастя земне
На довгий вік, на многії літа!
З любов’ю тато, мама, сестричка
і вся велика родина.

Кохану дружину
і люблячу матусю
СЕМЕНЮК
МАРІЮ
ОЛЕКСІЇВНУ
вітаємо
з ювілеєм –
25-річчям.
Ми Тебе вітаємо
із чудовим святом,
Для Тебе усі
найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні і добрі слова.
Люба та мила, сердечна й красива,
Хай Бог Тебе оберігає,
А Матір Божа щастя посилає.
З любов’ю чоловік Василь,
синочок Костянтин.
Щиро вітаємо
з ювілеєм
ЮСИПЧУКА
ГРИГОРІЯ
ВАСИЛЬОВИЧА
з с. Космача.
50 – не привід
для печалі,
50 – це зрілість
золота.
Хай до ста,
а, може, й далі
Йдуть,
не озираючись, літа.
Бажаємо від сонця – золота,
Від людей – добра,
Від Бога – щедрості
На многії і благії літа!
З повагою сім’я Василя Топузяка.

Косівські районна державна
адміністрація і районна рада
щиро вітають з днями народжень:
ГАВРИЛКІВ Марію Миколаївну – головного спеціаліста організаційного відділу
апарату РДА.
ІВАСЮКА Івана Федоровича – начальника управління агропромислового розвитку РДА – з 60 річчям.
ЮСИПЧУКА Григорія Васильовича –
депутата районної ради – з 50-річчям.
Космацький
осередок НРУ
щиро вітає
з 45-річним
ювілеєм
члена РУХу
ІСАЙЧУКА ПЕТРА.
Бажаємо міцного
здоров’я, щастя,
добра, злагоди
та довгих літ життя
во славу України.
З роси та води
Тобі, друже!
Найдорожчого
синочка
ВІНТОНЯКА
ЮРІЯ
ВАСИЛЬОВИЧА
з с. Космача
вітають
мама й тато,
брат Василько
і сестричка
Ганнуся
з 18-річчям,
яке святкуватиме
15 лютого.
День у нас щасливий нині,
Вісімнадцятилітній ювілей.
Ти добрий янгол у своїй родині
Ти наймиліший для усіх людей.
Теплих днів Тобі, ночей у зорях,
Хороших друзів і рідні,
В коханні щоб, як в теплім морі,
Гойдались Твої юні дні.
Щоб кожен день був в Тебе, наче свято,
Щоб були друзі і любов,
Щоб пишалися Тобою мама й тато,
Помолимось за Тебе: будь здоров.

Дорогих і люблячих батьків
ІВАНА МИКОЛАЙОВИЧА
та ІРИНУ АНДРІЇВНУ РИПТИКІВ
з с. Смодної
щиро вітаємо
з 50-річчям подружнього життя.
Спасибі, рідненькі, за ласку й тепло,
За те, що навчили робити добро,
За руки робочі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідні, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
Бажаємо довго разом прожити,
Щоб всіх на сторіччя змогли запросити.
З любов’ю і повагою діти,
онуки і правнуки.

Педагогічний
колектив
Малорожинської
ЗОШ І-ІІ ст. щиро
вітає вчителя
початкових
класів
ВОРОТНЯК
МАРІЮ
МИХАЙЛІВНУ
з 50-річчям.
На незбагненному
цім світі,
де на долоні все, як є –
Вам день народження
привітно сьогодні руку подає.
В цей день Вас щиро привітають
колеги, друзі і рідня,
Здоров’я, щастя побажають
і море радості щодня.
До Вас хай сила вітру лине
на журавлиному крилі,
Хай в Вас живуть душа дитини
і мудрість матінки-землі.
Нехай Вас завжди в теплім домі
чекають люблячі серця.
Бажаєм Вам не знати втоми
доводить справи до кінця.
І щоб чудове Ваше свято
в душі лишило добрий слід,
Прийміть від нас оцю присвяту й живіть,
Як мінімум, сто літ.

Дорогого
зятя, батька
СЛИЖУКА
ЯРОСЛАВА
ПЕТРОВИЧА
з с. Тюдова
щиро вітаємо
з ювілеєм.
З ювілеєм
сердечно вітаєм,
Хай сонячним
буде Твій вік!
Ми всією сім’єю
		
бажаєм,
Щастя, радості, многая літ.
День народження – це щаслива подія,
Це здобутки Твої у житті,
Тож здійсняться нехай усі мрії
І живеться у щасті й красі!
З повагою і любов’ю вся родина.

Шановну
ГАВРИЛКІВ
МАРІЮ
ДМИТРІВНУ,
патронажну
медсестру
Шешорської ЛА,
жительку
с. Пістиня,
вітаємо
з ювілеєм.
У цей знаменний
день святковий
До Вас вітання
йдуть з усіх сторін.
Дозвольте й нам Вас привітати,
Від нас усіх – доземний Вам уклін.
Щоб світлою була життєва дорога,
Любов від родини, а ласка – від Бога.
З повагою вдячні батьки.
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20 лютого, о 10 год.,
в актовому залі Державної податкової
служби відбудеться перше в цьому році
засідання голів первинних осередків
інвалідів з усіх населених пунктів району.
На обговорення виноситься «Програма соціального захисту інвалідів на 2013 рік».
На засідання запрошуються повноважні
представники управлінь соцзахисту, освіти,
охорони здоров’я, культури, молоді і спорту
Косівської РДА та голова бюджетної комісії Косівської районної ради.
М. СМЄЛІК,
голова Косівської ГРАІ.

Експрес-доставка вантажів та
посилок по всій території України
(м. Косів, вул. Степана Бандери, 2).
(067) 5423011.

Коломийський медичний коледж ім. І. Франка
запрошує учнівську молодь Прикарпаття
на навчання
для отримання спеціальностей:

фельдшера, акушерки, медичної сестри та фармацевта.
У прекрасно оснащених навчальних кабінетах і лабораторіях ви здобудете повну загальну середню освіту і спеціальність, яка є шанованою і необхідною для збереження і продов
ження найбільшої цінності – здоров’я і життя людини.
За 75 років існування коледж підготував більше 15 тисяч
кваліфікованих медичних працівників, знаних в України і за її
межами, і став одним із кращих навчальних закладів України.
Чекаємо на вас у приймальній комісії коледжу з 1 липня по
31 липня 2013 року.
Телефонуйте 2-44-50, читайте про нас у всесвітній мереж
Іnternet :Frankocollege. info, м. Коломия, вул. І Франка, 14.
Хочете здійснити
свою мрію?
КОМПАНІЯ
«ФАБЕРЛІК»
ЗАПРОШУЄ
У ПОДОРОЖ «ТаїландКамбоджа» всіх нових
консультантів.
(067) 3987088.


- 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.
- БУДИНОК в м. Косові.
(068) 5415578.
- 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.
- ХАТА із земельною ділянкою
0,13 га в с. Лючі (центр, біля дороги). (097) 8345710.
- БУДИНОК у с. Старих Кутах.
(097) 2256393.
- Незавершений БУДИНОК у смт.
Кутах. Двокімнатна КВАРТИРА
(52 кв.м) в м. Косові (терміново).
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,10 га для
будівництва в м. Косові (терміново). (067) 7670679.
- БУДИНОК у с. Смодній.
(067) 6800940.
- ХАТА у с. Слобідці із земельною
ділянкою 0,27 га. (097) 2071990.
- Житловий БУДИНОК в с. Старих
Кутах (гараж, літня кухня, сад) із
земельною ділянкою 0,15 га.
(067) 6836779.

- Житловий БУДИНОК 150 кв.м в
смт. Кутах, вул. Гагаріна (Вижницька). (067) 6836779.
- ЧАСТИНА БУДИНКУ із земельною ділянкою 0,11 га у смт. Кутах.
(098) 9737475.
- Двокімнатна КВАРТИРА в м. Косові. (097) 2270942.
- 3-кімнатна КВАРТИРА (на 1 поверсі) в центрі м. Косова.
(097) 0677654.
Діючий
МАГАЗИН
площею
200кв.м в центрі м. Косова.
(050) 3389797.
- ГОСПОДАРСТВО в с. Смодній
(можливий обмін на квартиру в
м.Косові). (067) 3420660.
- 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 смт. Кутах.
(096) 5135789.
- ГОСПОДАРСТВО із земельною
ділянкою 0,22 га в с. Старих Кутах.
(097) 3896967.
- ГОСПОДАРСТВО в с. Космачі
(центр), 0,18 га земельної ділянки.
(068) 3393191.
- ГОСПОДАРСТВО в с. Вербовці
(біля дороги). (067) 8404727.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА (45 сотих) в

Сумно, холодно на душі, коли гасне зірка людського життя.
20 лютого минає 40 днів, як перестало битися серце
на 49 році життя дорогої нам людини
БІЛЕЦЬКОЇ-ТРЕТЯК Любові Петрівни з с. Пістиня.
Ми пам’ятаємо тебе і молимось Богу, щоб твоя зранена душа знайшла
спокій у царстві небесному.
Щороку буде весна повертатись,
Квіти щороку будуть цвісти,
Лиш ти, найдорожча наша,
Більше до нас не зможеш прийти.
Є сила, що може забрати – а з пам’яті рідних ніколи.
У скорботі вся родина.

Учні 4-Б класу Косівської ЗОШ
І-ІІІ ст. № 2 та їх батьки висловлюють щирі співчуття вчительці Бойчук Ганні Іванівні з приводу смерті
її матері.
Нехай наші співчуття підтримають вас у цей важкий час.
Адміністрація і профспілкова
організація працівників охорони

- Куплю смерекові сухі ДОШКИ
(необрізні, з привозом). Смерека, ялиця, кругляк з привозом.
(097) 8294866.
- Куплю ТРАКТОР колісний в доброму стані.
(097) 6080271, 3-73-16.
- Куплю ЗАГОТОВКУ з трепети.
(097) 8380806.
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Минає 40 днів, як перестало битися серце
дорогої дочки, дружини,
мами, бабусі, сестри
БІЛЕЦЬКОЇ Любові Петрівни з с. Пістиня.
Біль утрати з глибоким сумом озивається в наших серцях. Важко змиритися, що за велінням
Господнім твоя життєва струна обірвалася й тебе
вже немає на цьому світі. Молимо Бога, щоб
твою добру й щиру душу Господь оселив там, де
праведні спочивають.
Пішла з життя ти дуже рано,
Ніхто не зміг тебе спасти,
Глибока в серці нашім рана,
Доки живі ми – з нами ти.
У вічній скорботі мама, тато,
сестра Галина з сім’єю і брат Іван з сім’єю.

Косівський райком Компартії
України глибоко сумує з приводу
передчасної смерті
РИБАРУКА Василя Юрійовича
і висловлює щирі співчуття родині
покійного.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у великому
родинному горі і допоможуть пережити біль утрати дорогої людини, а Господь упокоїть душу покійного у царстві небесному.

ПОСЛУГИ

здоров’я Косівської ЦРЛ глибоко
сумують з приводу смерті пенсіонера, колишнього кочегара ЦРЛ
ПАЛІЙЧУКА Петра Івановича
і висловлюють щирі співчуття водієві відділення швидкої медичної допомоги Палійчуку Іванові Петровичу,
медичній сестрі інфекційного відділення ЦРЛ Палійчук Марії Миколаївні з приводу смерті їхнього тата.
Нехай наші співчуття полегшать
біль непоправної втрати дорогої
людини, а Господь Бог допоможе
пережити це горе.
Сім’я Д.В.Димніча
висловлює
глибоке співчуття Вахмяніній Лесі
Антонівні та її родині з приводу
смерті її батька Антона.
Нехай наші молитви допоможуть
покійному легко подолати шлях до
царства небесного, пам’ять про
нього не згасне і буде світлою, а
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с. Смодній. Ц. – 600 у.о. за 1 сотик.
(096) 7801990.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,14 га в
м.Косові. (067) 8114823.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,17 га в
с.Соколівці (біля центральної дороги).
(096) 5168931.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,15 га в
с.Смодній (навпроти МРЕВ).
(067) 3420660.
- Дві ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ в м. Косові, вул. над Гуком (біля «Байки»)
0,10 і 0,17 га. (097) 6733081,
(068) 6200862.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,08 га в
с.Старих Кутах з незавершеним
будівництвом. (096) 8004121.
- Земельна ділянка 0,18 га під будівництво в с. Старих Кутах. Є фундамент і криниця. (067) 6836779.
- БЛЯХА алюмінієва листова
і хвильова, нержавіюча, алюцинк, цинкова, ондулін, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ різних виробників,
водостічні системи та ін. Чавунні батареї, котли, пластик,
мінвата, сайдинг, фальшбрус,
вагонка (можливі заміри та доставка).
2-49-87, (097) 3479277.
- БЛЯХА алюмінієва, листова,
шиферна, нержавійка різної товщини, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, АЛЮЦИНК, ЛИСТ оцинкований.
(097) 2646425.

Вічна † пам’ять
Господь Бог і наші співчуття підтримають родину в час великого горя.
Сусіди 4-го під’їзду з будинку
№3 пров. Зелений м. Косова співчувають Лесі Антонівні Вахмяніній та
її сім’ї з приводу смерті її батька
та дідуся.
Нехай земля м’яко обійме покійного у своєму лоні, а Господь Бог і
наші щирі співчуття допоможуть вам
і рідним пережити біль тяжкої втрати дорогої людини.
Сім’ї М.Бович та М.Бович висловлюють
щирі співчуття
кумі
Вахмяніній Лесі Антонівні з приводу
смерті її батька Антона.
Нехай наші співчуття підтримають
вас у цей нелегкий час, а Господь
Бог упокоїть душу покійного в царстві небесному.
Жителі І під’їзду будинку № 15
на майдані Незалежності м. Косова
висловлюють щирі співчуття сусідці Бойчук Ганні Іванівні з приводу
смерті її матері.
Нехай наші співчуття підтримають вас у цей нелегкий час, а Господь хай дарує душі близької вам
людини царство небесне і вічний
спокій.
Сім’ї
В.Чіха,
І.Задорожної,
Л.Хвиль, С.Гуменюк, В.Приймака,
І.Людвійчук висловлюють глибоке
співчуття сусідці Гордій Євдокії Василівні та її сім’ї з приводу тяжкої втрати – смерті її рідного брата
Василя.
Нехай земля покійному буде пухом, а Господь Бог допоможе пережити це горе.
Священики УГКЦ м. Косова:
отець-декан Роман Іванюлик, отець
Юрій Корпанюк, братство і сестринство та вірні висловлюють щирі

- ПРИВОЗИМО кримський ракушняк. (067) 7890580,
(067) 4952252.
- ПРИЙМАЄМО МЕТАЛОБРУХТ
(дорого) у с. Смодній по вул.Дружби,6. (097) 7645782.
Ліцензія серія АВ №580907.
- ВИКОНУЄМО зварювальні роботи автомобілів. (098) 7833821.
- ВИКОНУЄМО внутрішні будівельні роботи. (096) 1643081 (Іван).
- ВИКОНУЄМО внутрішні роботи. (098) 8069219, (098) 6606958.
- ЧИСТКА ДИМОХОДІВ.
(067) 9671777.
- ВИГОТОВЛЕННЯ меблів: шафи-купе, кухні, розсувні двері,
гардеробні кімнати (м. Коломия,
вул. Довженка,1). (067) 4049809.
- Привозимо КАМІНЬ, ШУТЕР.
(067) 7831240.
БУРУЄМО свердловини на воду
до 50 м і водопостачання.
(096) 7843927.
Шукаю КВАРТИРУ для проживання. (066) 6946613.

ПРОДАЮТЬСЯ

Організація і проведення
весіль та бенкетів.

Резорт «Шешори».

Ласкаво просимо.
(099) 7509939, (067) 3431157.
www.sheshory.com.ua.
Магазин «Одягнись»
(т.ц. «Пасаж», 2 поверх)
з 18 лютого пропонує новий
весняний завіз
«Бельгійського сорту».

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.



- 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.
- Новий АПАРАТ «КУРИ-ГРИЛЬ» з
газовим балоном. Ціна договірна.
(098) 3600083 (Павло).
- Металопластикові ВІКНА та
ДВЕРІ від
заводу виробника
«Вікнар’off» (замірювання і доставка безкоштовно). (098) 7833862.
- НОУТБУКИ, різна електропобутова ТЕХНІКА, мобільні ТЕЛЕФОНИ (кожному покупцеві знижка). (098) 7833862.
- Чеські КОСАРКИ сегментні.
(097) 6674303.
- АКОРДЕОН «Велмейстер» з
футляром. Ц. – 3300 грн.
(096) 6291713.
- ВІКНА та ДВЕРІ в кредит 0%.
Ціна виробника. (067) 7651448.
- ДИВАН б/в, м’який КУТОК б/в.
(097) 3597464.
- СПАЛЬНЯ з модрини.
(096) 8126257.
- Весільний ПОСУД «люмінарк»
білого кольору. (096) 8126257.
- Смерекові ДОШКИ 25мм х
155 мм х 6м 12 куб по 1100 грн.

(торг). (097) 7424192.
- ВАЗ-2106. Ціна договірна.
(096) 1146336.
- «НИВА». (097) 8799908.
- ГАЗ-66. (098) 2220332.
- ВАЗ-2108 (можливий обмін на
ліс). (096) 3314221,
(068) 6207261.
- ВАЗ-21013, 1986 р.в. у доброму
стані. (067) 1837892.
- МАЗ-500, у доброму стані, бортовий. (096) 4770468.
- «Opel-Combo», 1996 р.в., дизель, вантажний. (097) 3212066.
- СІЧКАРНЯ. (067) 3420668.
- Гуцульські РЕЧІ. (096) 0660683.
- СУШКА: яблука, сливи.
(096) 0660683.
- ЯБЛУКА, металева БРАМА, доїльний АПАРАТ, сухі ДОШКИ (черешня, явір 0,30 мм).
(098) 6259943.
- СІНО. (067) 3689063.
- НУТРІЇ (стандартні, сріблясті).
(098) 4424219.
- КОРОВА і БИЧОК. (097) 8818720.
- Тільна КОРОВА. (096) 2434195.
- КУРИ-АМЕРИКАНКИ.
(097) 5483103.
- Добра КОРОВА із 2 телям
(с. Вербовець).
(068) 7267413, (097) 0751084.
- СІНО, ЙОНИ. (096) 3306125.
- КОБИЛА і КОРОВА.
(097) 7237937.

співчуття сестриці Вахмяніній Лесі
Антонівні з приводу смерті її тата.
Нехай наші молитви та співчуття
стануть розрадою в час розлуки із
близькою людиною.

Педагогічний колектив
Космацької ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює
щирі співчуття
вчителю української мови та літератури Савчук Оксані Миколаївні з приводу
смерті її бабусі.
Нехай наші співчуття стануть краплиною розради у великому горі.

Депутати Кобаківської
сільської ради висловлюють глибоке
співчуття депутату сільської ради
Дивоняку Олексію Івановичу з приводу непоправної втрати – батька
дружини
МАРТИНЮКА
Михайла Трохимовича.
Нехай наші співчуття підтримають
вас у цей нелегкий час, а Господь
упокоїть душу покійного в царстві
небесному.
Учні, батьки та класний керівник
7 (11) класу Косівської гімназії вис
ловлюють щире співчуття куратору
Гордій Євдокії Василівні з приводу
важкої втрати – смерті брата
ГОНДУРАКА
Василя Васильовича.
Нехай Господь дасть вам сили
пережити це горе, а багатостраждальну душу покійного прийме в
царство небесне.
Педагогічний колектив Косівської
гімназії висловлює щире співчуття
куратору 7 (11) класу з приводу непоправної втрати – смерті брата
ГОНДУРАКА
Василя Васильовича.
Нехай наші співчуття стануть підтримкою в цей нелегкий час і допоможуть пережити втрату рідної
людини.
Педагогічний колектив Космацької ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щирі
співчуття
бібліотекарю
Дзвінчук
Марії Петрівні з приводу смерті її
матері.
Нехай наші співчуття
стануть
краплиною розради у великому
горі і допоможуть рідним пережити
цей біль.

Виконавчий комітет та депутатський корпус Соколівської сільської
ради висловлюють щирі співчуття депутату Соколівської сільської
ради Самокіщуку Василю Петровичу з приводу смерті його батька
САМОКІЩУКА Петра Івановича.
Нехай наші співчуття допоможуть пережити рідним біль важкої втрати, а земля покійному хай
буде пухом.
Дирекція, профспілковий комітет та педагогічний колектив Рожнівського НВК «Гуцульщина» ім.
Ф.Погребенника НаУКМА висловлюють щирі співчуття завідуючій
бібліотеки Пилип’юк Ользі Федорівні з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.
Нехай наші співчуття стануть
крап
линою розради у великому
родинному горі і допоможуть пережити біль утрати дорогої людини, а Господь Бог хай дарує душі
покійної царство небесне і вічний
спокій.
Колектив Малорожинської ЗОШ
І-ІІ ст. висловлює глибоке співчуття вчителю англійської мови
Фейчук Галині Іванівні з приводу
смерті батька її чоловіка
ФЕЙЧУКА Івана Петровича.
Нехай земля покійному буде пухом.
Правління Косівського ПрАТ
«Скіф-Авто» висловлює глибоке
співчуття Пецюк Ганні Петрівні та
Пецюк Ользі Петрівні з приводу
смерті їхнього батька.
Нехай земля покійному буде пухом.
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Розколяда-2013

РОБОТА

Цикл новорічно-різдвяних свят завершує розколяда,
яка покликана не тільки відродити традиції, притаманні кожному
населеному пункту і характерні саме цьому величному
християнському святу, але й примножити їх.

Святкування в Космачі
У морозну неділю
зібралися жителі села
Космач, з усіх присілків у народному домі.
Серед присутніх – навіть гості з Німеччини
та Англії. Зі святом
привітав усіх учасників розколяди та присутніх у залі сільський
голова Д.О.Пожоджук.
Розпочали
свято
наймолодші
жителі
с.Космача, вихованці дитячого садочка
«Гуцулочка», які привітали гостей колядками та віншуванням
(керівник Г.М Кіф’як).
Діти зі школи мистецтв виконали
Різдвяний танок «Дзвіночок» (керівник

М.М.Тонюк). Протоієрей В.Гунчак привітав всіх зі святами, після чого разом
з церковним хором церкви Петра і

Павла пролунала різдвяна коляда! Колядники (ангели, королі, королиці) теж
дарували прекрасні колядки, а поважні газди села пригощали їх солодощами. Активну участь взяли присілкові
школи Космач-Бані та Космач-Рушір.
Діти з Прокурави відтворили традиційну колядку «Баранок». Ансамбль

пісні і танцю Будинку культури села
Космач відобразили на сцені фрагмент «Розколяди».

Гості з міста Вашківці Чернівецької області – славнозвісний
колектив пісні і танцю «Черемош»
з міським головою М.Перч, зачарували космачан буковинськими
танцями, колядками, щедрівками
та Вашківецькою переберією (маланкою). А до загального настрою
урочистості – спільне виконання
знаної коляди «Нова радість» та
«Многая літа».
Свято підготували та провели працівники Будинку культури:
Параска Головчук, Ірина Карпенко, Параска Бойчук, Роман Рибчук, Петро Семчук. Вони вдячні
за підтримку в проведенні свята
депутатові Косівської районої
ради Г.В.Юсипчуку, сільським
депутатам Р.М. Бойчук, П.М. Бойчук, В.М.Довіряк, В.В.Поляк,
В.М.Попович,
Г.Ю.Кушнірчук,
П.М.Костюк,
М.П.Кіндрачук,
В.О.Яремчук,
Г.К.Стефанюк,
М.К.Чорняк та підприємцеві
Ю.В.Варзаруку.
Ірина КАРПЕНКО,
художній керівник ансамблю
пісні і танцю «Писанка».

Йордан воду розливає



Дорогих і люблячих батьків
ВАСИЛЯ ЯКОВИЧА
і ЄВДОКІЮ МИХАЙЛІВНУ БАБЧУКІВ
з с. Хімчина вітаємо із золотим ювілеєм.
Зима п’ятдесята золотом стрічає
Й осипає шлях Ваш диво-зорепад!
Хай лунає пісня в день цей, не змовкає,
Не лишає хату мир, добро і лад!
Ваш спільний шлях не встелено квітками,
Не раз доводилося тернями іти,
Та Ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть належне Вам.
Хай Вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Тож будьте нам здорові і щасливі,
Хай спільний шлях Ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте.
З любов’ю дочки, зяті, онуки.

Волейбол



Відродилась інтрига
в чемпіонаті району з волейболу
10 лютого завершився ІІІ тур
чемпіонату району з волейболу. Дві
команди (Річка і Лючки), які були в
четвірці лідерів після двох турів, заз
нали по дві поразки. Цим зразу скористалися Кути, Старі Кути та Хімчин,
які здобули по дві перемоги і активно
включились в гонку переслідування.
Залишилось тільки дві команди (Рожнів-1 та Рожнів-2), які ще не відчули
гіркоти поразок, та одна команда
(Косів), яка ще жодного разу не перемогла. І вже вісім команд реально
претендують на попадання в четвірку
фіналістів. Напруга зростає…
Результати ІІІ туру:
Рожнів
Рожнів-1 – Стопчатів 3:0
Рожнів-2 – Лючки 3:0

Пропонуємо роботу
за кордоном у країнах Європи
(Польща, Чехія), США, Канаді.
Відкриття Шенгенських віз.
(097) 7441562, (099) 0959815.
Ліцензія серія АВ № 547294.
Шукаю роботу МЕДСЕСТРИ.
(067) 6728412.
- Здаю 2 нові ВЕСІЛЬНІ ПАЛАТКИ
(16 х 8). (097) 8382745.
- Здам ЖИТЛО у Кутах. (097) 3316631.
- Здається напрокат весільний
ПОСУД білого кольору в с. Соколівці. (097) 6051333 (Галя).
- Здам КВАРТИРУ для проживання. (098) 7833862.

Дорогу донечку
ЧЕПИГУ МАР’ЯНУ МИКОЛАЇВНУ
з с. Соколівки
щиро вітаємо з 18-літтям.
Хай життя квітує білим цвітом
І день народження приходить знов і знов.
А доля хай дарує з кожним роком
Здоров’я, щастя і любов.
З повагою тато Микола,
мама Ганнуся, брати Андрій,
Олексій, Володя і сестричка Оля.

Дуже швидко промайнули різдвяні свята. Але в пам’яті залишаються і колядники, і старий Новий рік, і хрещення води.

Нас, парафіян, тішить те, що з кожним роком збільшується кількість молоді, яка колядує на благоустрій нашої святині – церкви покрови Пресвятої
Богородиці. Тому і в цьому році ще ретельніше готувались до свят.
В день Водохреща на освячення води зійшлося багато людей. Настоятель церкви, отець Ярослав, молодий, вмілий, шанований у селі, звершив
освячення води. Дивує і одночасно радує й те, що з кожним роком збільшується кількість охочих зануритися в освячену воду. А льодове містечко,
завдяки морозній зимовій погоді, стоїть і до цього часу, своїми вогнями нагадує про чудові свята.
В. МАТІЙЧУК, житель с. Хімчина.

- Запрошуємо на роботу ПОКОЇ
ВОК, ЕЛЕКТРИКА та ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНІ. (099) 7509939,
(067) 3431157, 5-83-10.
- 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.
- На роботу в с. Рожнів потрібні
ПРОДАВЕЦЬ, ПЕРУКАР та МАНІКЮРНИЦЯ. (067) 4929465.
- На роботу потрібен ВОДІЙ на
вантажний автомобіль з причепом.
(097) 8833422.

тур відбудеться 3 березня в Кобаках,
Стопчатові та Рожнові. Цікавим та
вирішальним прогнозується матч
Лючки-Річка та гра лідерів між собою
Рожнів-1 – Рожнів-2. Початок матчів
о 12 год. Запрошую всіх бажаючих
прийти підтримати свої команди.
Роман МАТЕЙЧУК,
голова районної
федерації волейболу.

Рожнів-2 – Стопчатів 3:0
Рожнів-1 – Лючки 3:1
Кути
Кути – Косів 3:0
Старі Кути – Річка 3:2
Кути – Річка 3:0
Турнірна таблиця після
Старі Кути – Косів 3:0
№ Назва команди І В
Хімчин
Рожнів-2
1
6 6
Хімчин – Рибне 3:0
Рожнів-1
2
6 6
Рибне – Кобаки 1:3
Річка
3
6 4
Хімчин – Кобаки 3:1
Лючки
6 4
Очки нараховуються: 4
Хімчин
5
6 3
виграш з рахунком 3:0,
Кути
6 3
3:1 – 3 очки, виграш з ра- 6
Старі Кути
6 3
хунком 3:2 – 2 очки; про- 7
Кобаки
6 2
граш з рахунком 0:3, 1:3 8
Рибне
6 1
– 0 очок, програш з рахун- 9
Стопчатів
10
6 1
ком 2:3 – 1 очко.
Косів
6 0
Наступний четвертий 11

трьох турів
П
0
0
2
2
3
3
3
4
5
5
6

СП
18-1
18-4
14-8
13-9
12-10
10-9
11-12
9-13
6-16
4-17
2-18

О
18
17
13
11
10
9
9
7
3
2
0

Колективи: управління ветеринарної медицини
в Косівському районі та Косівська районна державна
лікарня ветеринарної медицини щиро вітають
завідуючого Косівської ЛВСЕ
ПАСІЧНЯКА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 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!
Здоров’я Вам, родинного щастя, успіхів у праці.
ОБМІНЯЮ житловий будинок на квартиру з виходом на
центр у м. Косові під п/д. ПРОДАЄТЬСЯ бляха алюмінієва,
листова, цинкова усіх видів
на замовлення, ондулін, металочерепиця, мінвата, котли,
чеські – батареї.
(066) 4965707.

Втрачене свідоцтво про
право власності, видане Кутською селищною радою від
12 травня 1979 року на 1/2
житлового
будинку,
який
розташований у смт. Кутах,
вул. Черемшини,2 і належить
Геркалюку Романові Івановичу, вважати недійсним.

Дзюдо

Воля до перемоги
На початку лютого в м. Надвірній проходив чемпіонат області з
дзюдо серед юнаків і дівчат до 18
років, в якому взяли участь дзюдоїсти Косівської ДЮСШ «Гірське
орлятко», представляючи на цих
змаганнях наш район.
У результаті напруженої боротьби, демонструючи волю до перемоги, бронзу виборов Юрій Сіреджук,
срібними призерами стали Петро
Дзвінчук, Іванна Попадюк, Ольга
Матійчук, Ольга Бербеничук, а на
найвищу сходинку п’єдесталу піднялася Іванна Матійчук, яка ввійшла в
склад збірної команди нашої області для участі у чемпіонаті України з
дзюдо в м. Дніпропетровську.

Дмитро БОБ’ЯК,
старший тренер-викладач Косівської ДЮСШ «Гірське орлятко»,
депутат районної ради.
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