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Актуально

Підсумкова прес-конференція
Михайла Вишиванюка

Про проведення
операції
«Первоцвіт-2013»

З приємної інформації розпочав голова ОДА М.Вишиванюк свою підсумкову прес-конференцію 25 лютого ц. р. (звіт за чотири роки роботи
ОДА): вперше за багато років у 2012-му на Прикарпатті зафіксовано приріст населення.

– Буду говорити не політичними термінами і лозунгами, а мовою
цифр, – акцентував увагу Михайло
Васильович.

Отже мовою цифр:

– торік прикарпатські аграрії зібрали з полів 615 тисяч тонн зерна.
Це найбільший в історії області урожай зерна;
– у Рогатинській, Косівській, Калуській, Коломийській, Городенківській, Надвірнянській центральних
районних лікарнях встановили по
декілька апаратів «штучна нирка»,
відкрили відділення гемодіалізу, і
ця робота триває;
– впродовж трьох останніх років

на Прикарпатті відкрито 55 дошкільних навчальних закладів, зокрема у
2012-му, який в області було проголошено «роком дитячих садків», було
введено в дію 29 ДНЗ, а також капітально відремонтовано 12 садків;
– за 2012 рік від сплати за землю у місцеві бюджети надійшло 179
мільйонів гривень;
– внаслідок присвоєння статусу
«гірських» трьом селам Рожнятівського району та районному центру Рожнятів жителі цих населених пунктів додатково отримають
10 млн. грн. Це доплата у різних
формах. На сьогоднішній день до
«гірських» в області належать 266
населених пунктів, жителі яких отримують доплати до пенсій 20 відсот
ків, 25 відсотків до зарплати мають
працівники бюджетної сфери.
Голова ОДА М.Вишиванюк порадив головам РДА та міським головам
сприяти у створенні громадських
рад у різних галузях, зокрема у кожному селі заснувати раду старійшин,
як дорадчий, консультативний, допоміжний орган співпраці з сільським
головою, місцевими депутатами рад.
(Детально про основні питання
звіту Михайла Вишиванюка читайте
у наступному номері газети).
Лідія БЕЗПАЛОВА.

Розпорядження
Косівської районної
державної адміністрації
Відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про
рослинний світ»,
«Про Червону книгу України», «Про місцеве
самоврядування в Україні» на
виконання листа Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області для посилення державного контролю за охороною та
збереженням рідкісних ранньоквітучих видів рослин (підсніжник
складчастий, білоцвіт весняний,
шафран Гейфелів, шафран весняний), в рамках о п е р а ц і ї « П е р в о ц в і т - 2 0 1 3 » з 19 лютого по
31 травня цього року: виконкомам сільських, селищних, міської рад, директорам державного
підприємства «Кутське лісове
господарство»
(Ю.Фальбійчук),
районного підприємства «Рай
агроліс» (Д.Никифорак), НПП «Гуцульщина» (В.Пророчук), вжити
відповідних заходів щодо дотримання вимог природоохоронного
законодавства у галузі охорони
дикоростучих видів рослин і забезпечити належну охорону їх місцезростань; заборонити торгівлю
ранньоквітучими видами рослин
на ринках району та поза їх межами; РВ УМВС в Івано-Франківській
області (М.Нємцов) забезпечити
контроль за проведенням операції
«Первоцвіт-2013».
Перший заступник
голови райдержадміністрації
Іван ГРИМАЛЮК.

Щиро дякуємо
Адміністрація
Косівського
центру поштового зв’язку № 5
висловлює щиру подяку депутату районної ради Миколі Стріпачуку, депутату сільської ради
Михайлу Перцовичу, Миколі
Скільському та всім жителям
с.Вижнього Березова за сприяння у ремонтних роботах, які були
проведені з метою відновлення
приміщення для сільської пошти.
М. КРУТОФІСТ,
начальник Косівського ЦПЗ № 5.

Гідно вшануємо земляка
До 160-ї річниці від дня народження
М.І.Павлика, українського
письменника, публіциста, громадського діяча, нашого земляка почали
готуватись заздалегідь.
Керівники районних громадських
організацій
Товариства
«Просвіта»
(Т.Глібчук), Союзу українок (А.Богдан),
Клубу інтелігенції (З.Библюк) ініціювали
відкрити музей Михайла Павлика у м. Косові (Москалівка) у приміщенні читальні.
Тут можна розмістити матеріали про його
життя і діяльність, творчу працю та ін.
Щоб до 1 вересня зафункціював цей
заклад потрібні кошти на ремонт приміщення. Міська рада повинна виконати це завдання. Йшлося про ремонт та естетичне
оформлення могил на Личаківському цвинтарі у Львові Михайла й Анни
Павликів, а також про збір коштів для постійного догляду за цими могилами. А ще будуть проводити наукові конференції у всіх населених пунктах
району, де діють бібліотеки, екскурсії та багато інших цікавих заходів. Всі
ці та інші питання обговорювали на засіданні у райдержадміністрації з
участю ініціаторів, в.о. заступника голови РДА М.Мельничука, начальників відділу освіти, культури РДА В.Козьменчука, Д.Біланюка, заступника голови районної ради Д.Бойчука, завідувача центральною бібліотекою
Я.Семанишина, директора Будинку культури В.Звіздарика, секретаря міської ради Н.Кравчука та інших зацікавлених осіб.
Вікторія КУШНІРЧУК.

Звернення

Пленуму Івано-Франківської обласної
організації НСЖУ до Косівської районної ради
На пленумі обласної організації Національної спілки журналістів
України, який відбувся 5 лютого ц. р., обговорено питання щодо заснов
ництва районної газети «Гуцульський край» та редакційної колегії.
У травні 2012 року в Косові від
булося виїзне засідання секретаріа
ту обласної організації Національної
спілки журналістів України за учас
тю голови районної ради Андрія
Клуба, голови районної державної
адміністрації Ярослава Шинкарука,
заступника голови районної ради
Дмитра Бойчука, керівників фракцій
районної ради, працівників редакції
та членів редакційної колегії газе
ти «Гуцульський край». Ішлося про
неординарну ситуацію – виведення
зі складу співзасновників газети, з
невідомих причин, трудового колек
тиву редакції, а також райдержадмі
ністрації. Зокрема, в Статуті редак
ції, який посвідчено нотаріально
9 квітня 1998 року, записано: «… за
сновниками газети є районна рада,
райдержадміністрація і трудовий
колектив редакції».
У Свідоцтві про державну реє
страцію газети від 27 березня 1998
року зазначено трьох співзаснов
ників. Цією ж редакцією Статуту
обумовлено: «Редактор обирається
трудовим колективом, затверджу
ється сесією районної ради і голо
вою райдержадміністрації. Він не
може бути звільнений без згоди
трудового колективу».
Водночас, у Статуті (нова ре
дакція) від 29 травня 2007 року за
значено: «Гуцульський край» – ви
дання Косівської районної ради та
РДА», а в Статуті (нова редакція)
від 12 січня 2012 року записано, що
«засновником видання є Косівська
районна рада».
Де поділись інші два співзаснов
ники, трудовий колектив редакції та
районна державна адміністрація,
– питання до районної ради. Адже
жодних документів про відмову їх
від співзасновництва газети ні тру
довий колектив редакції, ні райдер
жадміністрація не подавали.
На засіданні секретаріату об
ласної
організації
Національної
спілки журналістів України голо

ва районної ради Андрій Клуб за
певнив: питання щодо повернення
трудового колективу редакції та
райдержадміністрації в склад спів
засновників районної газети буде
винесене на розгляд чергової сесії
районної ради і «буде врегульоване
згідно з чинним законодавством».
Відповідно, за словами голови
районної ради, на сесії буде пере
глянуто й склад редакційної колегії
газети «Гуцульський край». На за
сіданні секретаріату зазначалось:
такого складу редакційної колегії,
в яку входять не журналісти, а по
літики, представники депутатських
фракцій районної ради, не має жод
не з видань України! Члени секрета
ріату констатували: так звана редак
ційна колегія «Гуцульського краю»
утворена незаконно і в такому скла
ді не має права на функціонування,
оскільки вона, по суті, виконує роль
цензора. Як гласить Закон України
«Про друковані засоби масової ін
формації (пресу) в Україні», стаття
2. «Свобода діяльності друкованих
засобів масової інформації»: «Не
допускається вимога попереднього
погодження повідомлень і матеріа
лів, які поширюються друкованими
засобами масової інформації, а та
кож заборона поширення повідом
лень і матеріалів з боку посадових
осіб державних органів, підпри
ємств, організацій або об’єднань
громадян, крім випадків, коли поса
дова особа є автором поширюваної
інформації чи дала інтерв’ю».
Закликаємо
депутатський
корпус Косівської районної ради
відреа
гувати належним чином на
рішення секретаріату та звернення
пленуму обласної організації Націо
нальної спілки журналістів України і
нарешті врегулювати порушені пи
тання відповідно до чинного законо
давства. Щоб обласній організації
не довелось публічно звертатися до
журналістської спільноти України та
правових інституцій.
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Думка лікаря



Стан
медичної
реформи
насправді
Завдання медичної реформи
загалом правильне. Це наблизити медицину до людини. За допомогою реформи Міністерство
охорони здоров’я намагається
перерозподілити кошти. Що це
означає?
Первинний рівень – це медична
допомога, яку надають людині у сільських амбулаторіях, фельдшерських
пунктах і вона не потребує госпіталізації. Вторинний рівень – це коли
необхідне спеціалізоване втручання,
наприклад, накласти гіпс чи зробити
операцію. Таку допомогу надають у
районних лікарнях. Третинний рівень
– тут працюють спеціалісти високого
класу, професори-консультанти, які
застосовують складну діагностичну
апаратуру. Варто було б розподілити кошти так, щоб на первинну
ланку припадало 25-30% коштів. Наприклад, коли людина потрапляє в
сільську амбулаторію, ФАП їй мали
б встановити діагноз і далі викликати
карету швидкої допомоги, де завдяки якісній апаратурі хворому продовжили б діагностику. Якщо консультація спеціаліста потрібна негайно,
то за допомогою телемедицини
зв’язатися зі спеціалістом з області,
який на екрані монітора міг би подивитися кардіограму, щоб зрозуміти,
що у хворого, наприклад, не просто
серцевий напад, а інфаркт, і порадити їхати не до районної, а відразу до
обласної лікарні.
Так мала би функціонувати медицина, якби реформа була якісною.
Але на практиці нам до того ідеалу
дуже далеко. Щоби здійснити якісну
медичну реформу потрібні додаткові кошти на охорону здоров’я. Але ж
насправді їх немає. Цього року грошей на медицину виділили стільки ж,
скільки й минулого року. Згідно з календарним планом, до початку 2013
року мали створити первинні медикосанітарні пункти у всіх селах, де проживають понад тисячі осіб, але цього
не зробили.
Після реалізації пілотного проекту у Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій областях та місті Києві
фахівці мали б зробити аналіз і відповідні висновки, а тоді вже впроваджувати, чи не впроваджувати згадану реформу в інших областях. На
сьогодні пілотні регіони ще не прозвітували і перший етап реформи, на
якому б мали сформувати усі пункти



первинної медико-санітарної допомоги не завершили. Та в кінці 2013
року медичну реформу мають намір
запровадити по всій Україні. Ні для
кого не секрет, що вона зовсім не поліпшить життя людей. Тому що досі
не налагодили роботу екстреної медичної допомоги і швидкої медичної
допомоги. Через те, що реформа не
бере до уваги ті законні права, які
людина має відповідно до Конституції України. Йдеться про те, що кожен
українець має право вільно вибирати
лікаря. Тобто, якщо людина із села, із
своєю хворобою вирішила звернутися до хірурга-професора, то вона має
на це право. Їй не обов’язково йти до
свого сімейного лікаря, який працює в
селі і чекати поки він видасть їй скерування до цього хірурга. А саме таку
послідовність передбачає реформа.
І на законодавчому рівні ще не врегульовано акушерсько-гінекологічну
ланку, бо на первинному рівні є терапевт, є сімейний лікар, а акушер-гінеколога немає. Виходить, що мама,
яка носить дитину, його не потребує.
Зараз ми прекрасно розуміємо, що
концепцію реформи потрібно вдосконалювати, роз’яснювати в районах та
селах. Адже нині немає додаткових
коштів на впровадження її кроків. Щоб
реалізувати закон про екстрену допомогу необхідно поновити автопарк,
так як автомобілі застаріли. А на нові
немає грошей. Реформа передбачає,
що «швидка» у сільській місцевості
має доїхати до хворого за 20 хвилин.
Із вищесказаного ми бачимо, поки
добре не налагоджено роботу швидкої допомоги – ні в якому разі не можна закривати лікарні, які є в маленьких
містечках та селищах.
Після того, як влада почала запроваджувати медичну реформу,
українці стали більше приділяти уваги своєму здоров’ю і підтримувати
його за допомогою, давно перевірених методів. Адже найкращий спосіб
вберегтися від проблем – просто не
хворіти.
Іван РІЗУН,
лікар Кутської міської лікарні,
депутат районної ради.
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Схід селян

І святкували, і звітували
У бібліотеці Шешорського клубу (Царина), в день величного християнського свята Стрітення Господнього, зібралось, як ніколи, багато
жителів села, щоб поспілкуватись із сільським головою Василем Якібчуком. Цей схід селян запам’ятають усі завдяки прекрасній концертній
програмі, яку підготували вихованці та педагогічний колектив Шешорського НВК (директор Г.В.Шкром’юк).
Глядачі побачили чудове театралізоване дійство – зустріч Зими з Весною. Словами з біблійних переказів,
віршами, піснями діти щиро возвеличували сина Божого.
На завершення свята Інна Зейф
і Вікторія Слижук почастували присутніх золотистими «жайворонками», які їхні бабусі спекли з нагоди
свята Стрітення Господнього.
П ед а го г і ч н і
пр а ц і в н и ки
М . Г. Ф ед о р і й ч у к,
І . П . Ка р п’ ю к,
А.Д.Палійчук, всі працівники НВК
доклали максимум зусиль, щоб свято пройшло цікаво і весело, за що їм

Після емоційної,
одухотвореної святкової частини сходу
селян, про який веду
мову,
Шешорський
сільський
голова
тримав
звіт перед
односельцями.
Перелік успіхів, якими
запам’ятається
шешорцям минулий рік,
чималий.
Побудовано очисні споруди в НВК.
Придбано контейнери

щиро дякували заступник начальника відділу освіти Н.С.Волощук, сільський голова В.В.Якібчук та голосно
аплодували глядачі.

для збирання твердих побутових
відходів. КП «Шешори» вивезло 668
куб.м твердих побутових відходів.
Капітально відремонтовано вулицю



Інформує Косівський РВ УМВС
Графік особистого прийому громадян
керівництвом Косівського РВ УМВС

Прізвище, ім’я,
по батькові та посада

День проведення

Нємцов Микола Миколайович,
в.о. начальника РВ УМВС.

Другий та четвертий четвер місяця

Василик Роман Петрович,
в.о. першого заступника начальника відділу – начальника слідчого відділення РВ УМВС.
Сав’як Василь Михайлович,
заступник начальника – начальник кримінальної міліції РВ УМВС.
Ребенчук Михайло Іванович,
заступник начальника – начальник міліції громадської безпеки
РВ УМВС.

Щосереди

Щопонеділка

Щочетверга

Час
З 10 до 12 год.

З 10 до 12 год.

З 10 до 12 год.

З 14 до 16 год.

* Примітка: особистий прийом здійснюють в РВ УМВС за адресою:
м. Косів, вул. Незалежності, 90.

Газова служба повідомляє

Необхідно пам’ятати: відповідальність за технічний стан і
безпечну експлуатацію побутових газових приладів і апаратів,
а також димових і вентиляційних
каналів несуть власники будинків; користуватися газовими приладами можуть тільки особи, які
пройшли інструктаж з безпечного користування газом.
Про всі несправності газових
приладів необхідно повідомляти
Косівське УЕГГ зател. 104, 2-4869; відчувши запах газу в квартирі, необхідно негайно закрити
всі газові крани, провітрити приміщення. В жодному разі не запалювати сірники, не вмикати та
не вимикати електричні прилади,
негайно повідомте про витік газу
аварійну службу.
Перед увімкненням газових
приладів необхідно провітрити
приміщення, перевірити положення кранів на приладах і перед ними, вентиля на балоні зрідженого газу.
Під час роботи газових приладі необхідно залишити кватирку відчиненою для постійної

Пам’ятайте

про правила користування

побутовими газовими приладами
вентиляції приміщення; перед
користуванням газовими водонагрівачами та опалювальними
печами необхідно обов’язково
перевірити наявність тяги в
димоході та у вентиляційному
каналі. За її відсутності користуватися газовими приладами
категорично заборонено, оскільки це може призвести до отруєння продуктами згоряння газу; під
час користування опалювальними печами та водонагрівачами
слід перевіряти наявність тяги
після їх увімкнення та періодично в процесі роботи; закінчивши
користуватися приладами, необхідно закрити крани на них, потім
крани на опусках газопроводів
до приладів, а в разі користування зрідженим газом – закрити
вентиль на балоні.

Забороняється: здійснювати
самовільну газифікацію помешкань, перестановку, заміну та ремонт газоспоживаючих приладів,
балонів, газопроводів; допускати
до користування газом дітей віком до 13 років, а також осіб у
нетверезому стані та осіб, які не
пройшли інструктаж; закривати
отвори вентиляційних каналів у
житлових приміщеннях, а також
у стінах підвалів та технічних
приміщень; включати в роботу
проточні та ємкісні водонагрівачі з несправною автоматикою
безпеки; встановлювати на димоходах газифікованих опалювальних печей та котлів заслінки, шубери; використовувати під
спальні кімнати приміщення, де
встановлено газові водонагрівачі
та плити; сушити білизну та речі

домашнього вжитку над запаленими пальниками газової плити;
використовувати газові плити для
опалення приміщення (для запобігання отруєнням продуктами
згоряння природного газу); залишати без нагляду газові прилади,
що працюють.
Також Косівське управління по
експлуатації газового господарства нагадує, про необхідність
розраховування
за
спожитий
природний газ та не порушувати
п.10 та п. 17 Правил надання населенню послуг з газопостачання
та п. 16, ч.І н.ЗЗ Договору про надання населенню послуг газопостачання, а саме не порушувати
терміни оплати за спожитий природний газ.
Оскільки оплата за спожитий
природний газ є запорукою забезпечення тепла та затишку вашої
оселі.
Бережіть себе. Тепла і затишку
вашому дому!
Адміністрація
Косівського УЕГГ.

В.Чорновола. Благоустроєно територію біля пам’ятників і пам’ятних
знаків. Капітально відремонтовано
печі в Будинку культури. Урочисто
відзначили 567-му річницю села.
Провели святкування 75-ї річниці
від дня народження В.Чорновола.
За звітний період Шешорська
сільська рада провела 5 сесій, на
яких прийняла 171 рішення. Відбулося 12
засідань виконкомів,
видано 149 рішень,
розглянуто 336 звернень громадян, прийнято 226 жителів села
з особистих питань.
Шешорський
сільський
голова
В.В.Якібчук приділив
велику увагу
проблемним
питанням
села, які потребують
нагального вирішення. Заплановано побудувати ЗОШ І-ІІ ст. і Будинок
культури; капітально відремонтувати дорогу ПістиньКосмач довжиною 5,5 км;
НВК, АЗПСМ.
У Шешорах має запрацювати вуличне освітлення.
Селу також потрібен генеральний план забудови.
Це основні і першочергові проблеми, на яких я,
члени виконкому і депутатський корпус сільської ради
планують зосередити увагу цього
року, – наголосив В.В.Якібчук.
Л. ВАСИЛАЩУК,
жителька с. Шешорів.

Зустріч з
населенням
У с. Старих Кутах відбулася
зустріч в.о. начальника Косівського РВ УМВС України підполковника міліції Миколи Миколайовича Нємцова з жителями села.
Діалог відбувся у рамках «Відкрита розмова», де присутні «вилили» наболілі питання, а разом з тим
ділилися враженнями та давали пропозиції. Під час зустрічі з населенням
очільник косівської міліції об’єктивно
та повно інформував про стан правопорядку на території району.
На його думку потрібно частіше
обговорювати проблему подолання
негативних явищ у суспільстві, які
стали наслідком падіння рівня моралі та нехтування одвічними людськими цінностями. Брак спілкування й
уваги батьків, неналежне виховання
в ранньому дитинстві, перекладання
своїх обов’язків виховання дітей на
інших, заміна моральних цінностей
матеріальними та багато інших факторів призводять до того, що діти і
підлітки, подорослішавши, стають на
хибний шлях. Отож, дорослі проблеми родом із дитинства, які породжують негативні явища у суспільстві,
такі як наркоманія, алкоголізм, суїциди, проституція, насильство, злочинність тощо.
Усі присутні розповіли про наявні проблеми та шляхи їх подолання. Представники органів місцевого
самоврядування,
отець Дмитро
Коцаба, начальник РВ УМВС Микола Нємцов одностайно зійшлися
в тому, що проблеми потрібно вирішувати спільними зусиллями. Обговорили ряд питань для проведення
профілактичних заходів і надання
допомоги громадянам, які потребують їхньої підтримки.
На завершення Микола Миколайович додав, що люди будуть
бачити працівника міліції захисником і порадником, професійно грамотним, тактовним і зацікавленим у
плідній співпраці з громадянами, а
ще спроможним будь-якої хвилини
прийти на допомогу чи зарадити у
складній життєвій ситуації.
Т. ГЛІБЧУК,
помічник начальника
Косівського РВ УМВС.
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Місцеве самоврядування

Високоповажні косів'яни!
Відповідно до Законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад» дозвольте мені доповісти
про виконану роботу за 2012 рік.
Депутатський корпус Косівської міської
ради складається з 32 депутатів від 11 політичних сил. З метою забезпечення спільних
інтересів територіальної громади, Косівська
міська рада разом з депутатським корпусом
працює стабільно, виважено приймає рішення
у межах чинного законодавства.
Відверто скажу, що з допомогою громади,
депутатського корпусу, підприємців, активної
інтелігенції зроблено чимало добрих справ, однак не все з запланованого вдалося зробити.
Виконком міської ради за 2012 рік провів
14 засідань, на яких прийнято 133 рішення. За
рік надійшло 1078 звернень. За звітний період
міська рада з участю постійної депутатської
комісії з земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища розглянули
766 заяв і звернень від громадян, організацій та
підприємств, згідно з якими прийнято відповідні
рішення.
Продано три земельні ділянки несільськогосподарського призначення. Сума коштів,
яка надійшла у бюджет міста від їх викупу
склала 59672,22 грн. Вартість 1 кв. м проданих земельних ділянок – 143,1 грн. Така ціна
на викуп не відповідає вимогам часу, тому депутати ініціюють підвищення ціни на 70-80%.
Виготовлено правовстановлюючі документи та видано державний акт на право
постійного користування землею під будівлю
колишнього кінотеатру. В стадії завершення
документи на право постійного користування
земельними ділянками під будівлями фтизіопульмонологічного диспансеру та колишньої
музичної школи.
Важливим питанням залишається розробка генерального плану міста, встановлення
меж населеного пункту та інвентаризація земель. На ці потреби необхідно винайти 550
тис. грн. Найпроблемнішим є прибирання
сміття та захоронення твердих побутових від-



«Зроблено чимало добрих справ...»
(із звіту міського голови Миколи Фокшея)

ходів не лише міста, а й його околиць. Працівники міського комунального підприємства
«Косівміськводосервіс» доклали максимум
зусиль, щоб місто було чистим. Скажу відверто, що кошти, які виділяють на обслуговуючий
персонал, тобто двірників, недостатні. Незважаючи, на всі обіцянки влади ці люди залишилися найменш захищеними. Відзначу, що
міська рада знайшла тимчасовий вихід з становища: сміття з території забирають вчасно.
Проблемним залишилось питання оплати
міськими жителями за вивіз сміття, створення
стихійних сміттєзвалищ, захаращення непотребом берегів Рибниці, потічків, ярів, обклеювання стовпів різними оголошеннями.
Слід сказати, що населення має свій підхід до культури життя: окремі ґазди несуть,
смітять, захаращують місто аби лише у них на
подвір'ї було чисто, при цьому платять за послуги мізерну плату. На жаль, підприємства,
організації, установи, культурні, освітні, мистецькі заклади самоусунулись від допомоги в
забезпеченні благоустрою, хоч за ними закріплені відповідні території, які прибирають за
вказівкою «згори» раз на рік!
Служба комунального підприємства систематично проводить очистку ливнівок та стічної каналізації.
За кошти міської ради вистелене нове асфальтне покриття на вул. Хмельницького, проведено ямковий ремонт окремих вулиць міста,
грейдерне вирівнювання доріг, встановлені
вуличні світильники та електрощити, зроблено
розмітку центральних вулиць, ремонт фасадів
будинків в центрі міста, розроблено документацію ремонту та освітлення вул.Хмельницького,
Я.Мудрого, Яблуневої, яку досі не затвердили
в області і не одержано відповідного дозволу.
Слід сказати, що в більшості випадків

міська рада виконує зачистку огріхів окремих
організацій, які проводять роботи пов’язані
з прокладанням каналізаційної мережі ПП
«Рембудсервісгаз» по вул. Гоголя, УЕГГ по
вул. Кобилянської та Середня. Проблематичним залишається утримання та прибирання
прибудинкових територій. На порядку денному є розбір будівлі колишньої музичної школи.
Косів облаштоване мережами зовнішнього освітлення загальною протяжністю 21,2 км.
Вмонтовано і освітлюють місто 380 світлоточок, 11 приладів обліку світла .
Турбують жителів бродячі собаки. На жаль,
Закон «Про захист тварин від жорсткого поводження» забороняє їх відстріл, і рекомендує
будівництво та облаштування притулків для
утримання безпритульних тварин. Щоб міська
рада виділила кошти на ці потреби, необхідно в
першу чергу виділити земельну ділянку та розробити проектно-кошторисну документацію.
Функціонуванню водопроводу і водовідведенню приділена чи не найбільша увага. В
минулому році продовжували роботу з реконструкції очисних споруд, які повинні були здати в експлуатацію ще у травні. В присутності
голови РДА запевнили, що в серпні все буде
завершено. Роботи так проводять, як мокре
горить. Вже і підрядчик змінився, і обласне
начальство щомісяця приїжджає, однак, віз і
нині там.
Найбільшу незручність складає безсистемне паркування автомобілів в центрі міста.
Вишукуємо можливості створення відповідних
платних стоянок. Щороку, як тільки сходить
сніг, проводиться розмітка дорожнього полотна. Однак, проблемним місцем, як для водіїв,
так і для пішоходів, є перехрестя доріг. Тому
встановлення світлофору біля податкової інспекції було б актуальним. Але вимоги безпе-

ки показали, що необхідно встановити додаткові бокові відбивачі. Щоб не нести видатки на
старе обладнання, вирішено виділити кошти і
закупити сучасний світлофор.
В місті зареєстровано декілька громадських організацій, однак, співпраця з ними покищо декларативна і не відчутна для громади. З
метою ефективного самоврядування створено
16 об'єднань співвласників багатоквартирних
комунальних будинків, що становить 25%.
За рахунок коштів міської ради здійснено
такі роботи: ремонт пішохідного мосту через
р. Рибницю (співфінансування), перекрито
дах дошкільного навчального закладу «Горобинка», замінені вікна і двері та проведено
капітальний ремонт кухні у садку «Сонечко».
Ведемо пошук інвесторів, які б могли зацікавитися міським розвитком. Пропонуємо такі
проекти: забудівля на місці старого кінотеатру,
знесення старого приміщення та забудівля на
місці колишньої музичної школи та лазні, площа для інвестиційного розвитку на території
колишньої «Гуцульщини». Є пропозиції, але
вони не відповідають запитам громади.
В поточному році значну увагу буде приділено вирішенню проблемних питань, які потребують значних капіталовкладень: ремонт
розбитих доріг, вуличне освітлення, ремонт
багатоквартирного житлового фонду (дахи,
мережі, фасади), проведення ремонтних робіт
мереж водопостачання, водовідведення та каналізації. Через «рвані» роботи на водопроводі
підприємство міськводоканалу щорічно витрачає величезні кошти, а люди страждають від
недопостачання води. Подано два проекти на
виділення коштів з державного бюджету на загальну суму 4,5 млн. грн.
Роботи багато. З вашою допомогою будемо її виконувати. Дякую усім за співпрацю!

зинами впродовж цілого дня, створюючи
аварійні ситуації, затрудняючи проїзд
містом та унеможливлює прибирання вулиць. А що буде влітку, коли до нас приїдуть автотуристи? В місті немає жодної
платної автостоянки. Чому не задіяти
площу де був кінотеатр? Можна було б
влаштувати невелику автостоянку і за
Народним домом. Одна година перебування автомобіля на платній стоянці у
центрі м. Снятина коштує п’ять гривень.
Можливо в’їзд на вулицю Незалежності
слід зробити за пропусками з жорстким
дотриманням графіку завозу товарів по
магазинах.
Слід звернути серйозну увагу на ремонт та роботу очисних споруд м. Косова.
Часто-густо стоки скидають неочищеними
в потік річки. Та й ріка Рибниця інколи, при
аварійних ситуаціях, зазнає забруднення
нижче станції перекачування.
І. МАРТИНЮК,
член виконкому міської ради.

керівники міста, хто звільнив від оцих
обов'язків наших дорогих підприємців? Хто
зобов'язаний прибирати за ними сміття після їхньої «підприємницької діяльності»? (Я
не кажу про тих, які добросовісно прибирають і платять, і за себе, і ще за десятьох).
Чому ніяким чином не відреагував жоден
із керівників на стихійні сміттєзвалища, які
нам, за словами голови, влаштовують жителі навколишніх сіл?
Як ви, шановне міське керівництво, додумалися «прив'язати» (добровільно-примусовий) збір коштів на благоустрій міста
до видання довідок про склад сім'ї? А де те
світло, що ви нам обіцяли в передвиборчій
кампанії? А дороги? Ні, не ті, по яких їздять
можновладці, а ті, де ходять прості люди.
Якщо в приміщенні підлога гнила, дірява, чи просто не заметена, то які б там не
були килими, інтер’єри, меблі та інші статки,
вони покажуться дріб’язком і ніколи не перекриють отой недолік підлоги. Тому кожна
господиня старається завжди в першу чергу тримати в порядку і чистоті долівку. Коли
можновладці зрозуміють, що які би вілли,
палаци чи хороми хто не будував, скільки
би дорогих унітазів там не стояло, ніщо не
перекриє стану наших засмічених вулиць та
дірявих, розбитих доріг?
Уже маємо третій рік правління нашого
міського голови. І сьогодні можемо зробити повний аналіз, як ми з вами прожили ці
2,5 роки і які перспективи на нас чекають в
майбутньому.
Ганна РИБЧУК,
депутат районної ради,
заступник голови РО ВО «Свобода».

ним плечем свого округу, а не займатись
справами державного рівня. Він повинен
робити добрі справи на своїй вулиці, в своєму дворі.
Не побачиш і дільничного інспектора в
місті. Немає кому зробити зауваження тим,
хто п’є пиво на майдані і розкидає порожні
пляшки, лузає зернята, кидає недопалки
куди попало. Все місто обклеєне різними
оголошеннями на парканах, деревах, огорожах, водостічних ринвах, а влада мовчить.
Рекламних щитів власники магазинів вже
стільки розставили на тротуарах, що скоро
не можливо буде пройти. Міська рада могла
би створити відділ рекламного агентства.
Тоді б заробляла кошти на видачі дозволів.
У Коломиї недавно створили муніципальну дружину, а в Івано-Франківську
давно існує муніципальна інспекція з благоустрою. У кожному районі області функціонують комбінати комунальних підприємств, а чому у нас він відсутній?
Чому не залучити до прибирання міста учнів, студентів, організації, банки і установи? А хіба не можна зобов’язати великі
підприємства такі як поштовий зв’язок, РЕМ,
УЕГГ, податкова інспекція, інститут, банки,
магазини «Наш край», «Гостинний дім» прийняти на посади прибиральниць вулиць хоч
би на 0,5 окладу.
Пропоную створити при міській раді з
числа депутатів комісію з благоустрою і
зобов’язати її членів обійти всі двори, проходи між будинками і скласти акти припису
із прибирання цих територій. За рахунок
інвестиційних коштів власників магазинів
можна би провести і капітальний ремонт
центральної вулиці.
Чому у місті не висаджують квіти і декоративні кущі? А для вирощування розсади можна було би збудувати на території
котельні теплицю. Для освітлення вулиць
можна використовувати і сонячні батареї.
Місто ніколи не мало розробленої програми розвитку благоустрою ні на рік, ні
на перспективу. Я спробував розробити
подібну програму на 2011-2015 роки, яку
назвав «Писанковий Косів» і подав півтора
року тому на розгляд у міську раду і до районної держадміністрації, пообіцяли розглянути на сесії. Та досі ніхто ні пари з уст.
Повний текст програми на сторінці газети викласти неможна, але деякі пункти
хотів би винести на обговорення читачів,
громади міста.
Б. ТРАЧ,
житель м. Косова.

Зауваження з приводу

Важливі питання
– без уваги
Н

а мій погляд, у виступі голови було
забагато чисел (суми фінансування, недофінансування, бюджетного дефіциту
і т.д.). Якщо акцентують увагу присутніх на динаміці фінансування – слід використовувати діаграми або невеликі
таблички у найважливіших випадках.
На слух цю «арифметику» не можливо
сприйняти.
Кілька слів про роботу міськвиконкому. В його складі є грамотні люди, які,
за певних обставин, могли б порадити у
вирішенні тих, чи інших проблем. Часто
на його засіданнях розглядають питання
присвоєння громадянам статусу жителя
гірського населеного пункту, видачі дозволів на газифікацію будинків, квартир,
офісів, присвоєння вуличного номера
будинкові, надання матеріальної допомоги 1-2 вкрай нужденним косівчанам.
Не виносять жодного більш-менш серйозного питання з проблем міста. Єдиний раз я запропонував провести засідання виконкому, проходячи по місту
для виявлення проблемних ситуацій з їх
наступним вирішенням. Але все звели
до походу по магазинах з єдиним запитанням «…де ваша урна для сміття?».
Пан голова справедливо нарікає, що
жителі довколишніх сіл підкидають нам
пакети, мішки зі сміттям. Прийміть на сесії міської ради рішення про право штрафувати цих людей в серйозних розмірах.
Затримувати порушників екологічних
законів повинні дружинники разом із патрульно-постовою службою РВ УМВС.
Та й депутати чи члени виконкому могли б почергувати біля таких «злачних»
місць з відеокамерами. Знімки «героїв»
можна друкувати в районній газеті після
оформлення відповідних актів.
Ще одна проблема – паркування автотранспорту по центральній вулиці Незалежності та й по Гвардійській також.
Автотранспорт займає більшу частину
проїзду по цих вулицях. А куди їх паркувати? Є чимало жителів сіл, що приїжджають своїми легковими автомобілями
на роботу до Косова і весь цей транспорт
простоює на вулицях під офісами, мага-

Хто зробить
місто кращим?
Н

евже ми не маємо можливості побороти сміття і сніг у Косові? Скільки цього
міста? Дві з половиною вулиці. Все місто розпродали. Якби зайшла розмова за
якийсь сантиметр землі, то відразу знайдеться власник. А коли мова йде, щоб на
тому сантиметрі зробити порядок – власник кудись зникає. Кожен підприємець,
коли займав ці «сантиметри» міських земель, був ознайомлений із правилами благоустрою і утримання міста, в яких зокрема
записано: «... своєчасно, з урахуванням
пори року, проводити прибирання прилеглої до об'єкту території та утримувати
її в належному санітарному стані». А це
означає: прибирати сміття і сніг, сколювати лід, очищувати дах будівлі від снігу і
льоду, скошувати траву і бур'яни, навіть є
такий пункт (не смійтеся): поливати водою
вуличне покриття. Депутати-свободівці
неодноразово зверталися до керівництва
міської ради, щодо невиконання окремими
підприємцями умов договору.
Скажіть, будьте ласкаві, добродії

Влада міняється –
проблеми
залишаються
М

іська влада змінюється, а місто як
було брудним, непривітним і сірим, таким
і залишається. Що роблять міські депутати і де вони? Більшість з них народові
не відома. Є реальні ситуації, коли людям
потрібна допомога. А до депутата не пі
деш, бо його не знаєш. Міський депутат
має бути представником громади, надій-
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Відлуння події

Доктор Остап Селянський –

відродження пам’яті через роки
На таку тему у приміщенні центрального корпусу Івано-Франківського національного медичного університету відбувся змістовний і
незабутній для всіх круглий стіл-реквієм. Його ініціатором була перша завідувачка неврологічного відділення Косівського району, член
Кутського осередку Союзу українок Марія Степанівна Бернюга зі Старих Кутів. Її підтримали ректорат медуніверситету, міська організація
Всеукраїнського товариства «Просвіта», зокрема її голова доцент кафедри мовознавства Марія Гуцол.

Чи привабить Косівщина
туристів?

Ім’я Остапа Селянського повернулося із забуття
не так
давно. У квітні минулого року
Косівщина
відзначала 114-ту
річницю від дня народження лі-

у Познані, у Карловім університеті в Празі, здобув звання доктора наук. У Празі одружився, в
шлюбі народилася єдина донька,
у майбутньому всесвітньовідома

каря-сподвижника. Про нього колись гуцули складали співанки,
а між місцевими жителями ходили легенди-оповіді про «безвідмовного» лікаря, «дуже добру людину», який не один раз
і часто безкоштовно рятував від
всіляких недуг простих людей з
різних куточків Косівщини, «витягав з того світу».
Ще на початку кар’єри Остап
Селянський став особистим лікарем митрополита Андрея Шептицького. Він був свого часу єдиним на Покутті доктором, який
мав пересувний рентгенапарат.
Це давало змогу ставити безпо-

поетеса, прозаїк, драматург, нау
ковець, лауреат Національної
премії України ім. Т.Шевченка
Віра Вовк, нині жителька Брази-

підтримувати і вшановувати титанічну працю Остапа Селянського, з життя і діяльності якого повинні брати приклад сучасні лікарі.

милкові діагнози. Окрім того, він
був лікарем широкого профілю,
очевидно, на зразок нинішнього
сімейного лікаря.
Народився Остап Григорович у Рожнові в багатодітній сім’ї
греко-католицького священика.
Навчався у гімназіях Коломиї,
Станіслава, Відня. Шістнадцятирічним хлопцем утік з дому,
записався у Січові стрільці, де
дослужився до хорунжого. Був
поранений. Пережив російський
і польський полони. Після Першої
світової війни вивчав медицину

лії, яка ревно підтримує зв’язки
з отчим краєм. Загинув Остап
Селянський 13 лютого 1945 року
під час бомбардування Дрездена, не полишаючи свого робочого місця, в операційній. Саме цій
даті був присвячений круглий
стіл-реквієм, який розпочався з
вшанування світлої пам’яті метра медицини рідного краю. Разом з отцем Юрієм всі присутні
у молитві згадали Остапа Селянського.
У засіданні круглого столу
взяли участь провідні медики

Хочу висловити слова щирої вдячності чотирьом
невтомним жінкам-організаторам
цього виховного дійства. Зокрема, непосидющим і активним
союзянкам, лікарям з великої
букви Марії Бернюзі, Оксані
Шкромиді, а також працівникам
медуніверситету – чарівним
і талановитим організаторам
проректору Ганні Ерстенюк і доценту кафедри мовознавства
Марії Гуцол.

Саме з таким запитанням я звернулася до голови постійної комісії
з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій Косівської районної ради Руслана Присяжного.
– Пане Руслане, нещодавно
мала можливість ознайомитися
з офіційними сайтами багатьох
сіл, селищ, міста нашого району, зокрема Косова, Стопчатова, Смодної, Розтоків , Яблунова та інших. Приємно вражена,
бо саме Вашою заслугою було
ініціювання і створення таких
сайтів. Зокрема, приваблюють
рубрики «Зелений туризм на Косівщині», «Туризм Гуцульщини».
Відчула, очевидно, як і кожен,
хто відкриє ці сайти, що Ви дуже
хочете (цитую) «розповісти про
красу Карпатського краю всьому світу!».
– Саме так. Це було завданням та основною ідеєю, коли ми
створювали такі сайти. На жаль,
реклама нашого туристичного краю
на сайтах це один бік, як кажуть,
медалі. А з іншого боку – непочатий край роботи. Кажемо про це
багато на різноманітних зібраннях,
красномовно, барвисто. Але чи посуваємось вперед? У порівнянні з
масовими рекламними заходами
Яремчанщини, Буковеля та навіть
Верховинського району складається враження, що Косівщина в Інтернеті взагалі відсутня — тут нам
ще працювати й працювати над
просуванням продукту «Косівщина
туристична»!
У цьому році наша комісія
провела чотири засідання. На одному з них обговорили наболілі
питання зі всіх ключових програм,
зокрема заслухали стан справ з
фінансування районних цільових
програм у 2013 році, завдяки яким
повинен жити, розвиватися наш
край. Основними пріоритетними
програмами визначили дві — Інвестиційної діяльності та Розвитку туризму!
Слід зауважити, що пропозиції комісії щодо фінансування
пріоритетних цільових програм
підтримав голова ради, бюджетна комісія, а згодом і весь депутатський корпус районної ради
при прийнятті бюджету — отож це
спільна узгоджена робота всього
депутатського корпусу ради. Тому
й сподіваємось у цьому році змінити ситуацію у галузі туризму та
інвестиційної діяльності в районі.
Наприклад, останні два роки програму з туризму та інвестиційну
програму не фінансували взагалі... І як стати привабливим для
інвестора, як запросити до нас
туристів, коли ці основні цільові програми не фінансують? На
спільному засіданні нашої комісії
з комісією з питань туризму депутати заслухали інформацію начальника фінансового управління
РДА О.Мицкан щодо стану фінансування районних цільових програм у 2013 році, і за підсумками
цього засідання готуємо заходи
щодо можливостей виправлення
теперішньої ситуації з відсутністю
реального фінансування. Наведу
лише дві цифри, які говорять самі
за себе. Загальний обсяг видатків
у 2013 році, згідно з бюджетом

району, становить більше ніж 389
мільйонів гривень. З них видатки
на розвиток туризму становлять
0,05 відсотка від загальної суми
видатків районного бюджету. І
навіть цю мізерну суму не фінан
сують!?
Крім того, наша комісія прийняла рішення заслухати на наступному засіданні спеціалістів
управління економіки Косівської
РДА з питання надходження зов
нішніх інвестицій у район впродовж 2012 року та перспектив на
майбутнє в цьому напрямку.
– А чи можна в інший спосіб залучити до нас туристів та
інвесторів?
– Частково так, али ми ж
втрачаємо щоденно такі можливості. Зокрема, нещодавно закінчився новорічно-різдвяний цикл
святкувань, а у Косові не було
організовано якогось серйозного
заходу, щоб до нас могли приїхати гості, туристи. Ні оформлення
біля ялинки, ні оформлення міста, ні казкових персонажів, чи гуцульських гулянь тощо. А все це
кошти нашої громади, потенційні
прибутки сфери туризму району... Спільно з головою комісії з
туризму Володимиром Марчуком
плануємо провести розширену
нараду з підприємцями та працівниками відповідних служб РДА
щодо активізації проведення у
районі заходів, спрямованих на
залучення туристів і гостей.
– І тут виникає питання щодо
стану наших доріг. За словами
голови Івано-Франківської ОДА
Михайла Вишиванюка «2013-й
рік стане роком капітального ремонту доріг». Для цього Михайло
Васильович дав доручення всім
керівникам міст, районів підготувати пропозиції Кабінету Міністрів щодо проведення капітального ремонту доріг.
– Наша комісія працювала
над такими пропозиціями, бо наші
дороги у катастрофічному стані.
Для цього ми подали також пропозиції від комісії щодо виділення
коштів на капітальний ремонт доріг комунальної власності у сумі
105 мільйонів гривень і доріг загального користування в сумі 46
мільйонів гривень. Відповідні пропозиції направлені Івано-Франківській ОДА з подальшим скеруванням до Кабінету Міністрів України.
Крім того, ми направили листа-звернення до голови обласної
ради з пропозицією підтримати
фінансово та клопотати перед
вищестоящими органами питання щодо надання селу Шешори
статусу курорту державного значення.
Діяльність нашої комісії завжди на контролі у голови районної ради Андрія Клуба. Спільно
приймаємо рішення, прислухаємось до зауважень і пропозицій
всіх, кому не байдужа доля краю.
Інтерв’ю провела
Лідія БЕЗПАЛОВА.

Прикарпаття, представники обласних вишів, громадські діячі
області, духовенство, мас-медіа,
студенти.
З вітальними словами до
присутніх звернулися перший
проректор ІФНМУ, доктор біологічних наук Ганна Ерстенюк, заступник начальника обласного
управління
охорони здоров’я
Зоя Ціхонь, племінниця Остапа
Селянського Зореслава Шкіряк
та її внук, нейрохірург Антон Шкіряк з Києва, голови організацій
Союзу українок з Коломиї – Марія
Гнатюк, з Тисмениці – Ярослава
Підлуська, з Івано-Франківська
– Уляна Шведюк, лікарі Кутської
лікарні Марія Бернюга та Косівської лікарні Оксана Шкромида,
краєзнавець Петро Арсенич, головний лікар Косівської лікарні
Іван Фазан, професор, доктор
медичних наук Степан Геник, заступник голови Союзу українок
України Ростислава Федак.
Члени президії з захопленням
розповідали про важливі та важкі події з життя доктора, а також
висловлювали слова вдячності
усім тим, хто долучився до проведення круглого столу й пообіцяли
докласти максимум зусиль, щоб



Лідія БЕЗПАЛОВА.

Милосердя

Червонохресний рух Косівщини
У районній організації Товариства Червоного Хреста працюють чотири медичні патронажні сестри, які обслуговують 16 людей похилого
віку, що потребують допомоги і перебувають на обліку у нашій організації.
У нас є медико-соціальна кімната, де дають при потребі долікарську допомогу (вимірюють артеріальний тиск, температуру та дають
лікарські засоби). Минулого року
таку допомогу медичні сестри надали 546 особам. Загалом за 12 місяців наші підопічні отримали 4136
медичних послуг та 382 громадяни
одержали соціально-побутові допомоги. Це люди похилого віку, одинокі перестарілі, інваліди війни, праці,
учасники Великої вітчизняної війни,
інваліди дитинства.
У рамках благодійної акції «5
картоплин» при підтримці начальника відділу освіти В.Козьменчука шко-

лярі загальноосвітніх навчальних
закладів району зібрали 3,5 тонни
картоплі, яку роздали одиноким і малозабезпеченим жителям Косівщини. За підсумками Всеукраїнського
місячника Червоного Хреста Украї
ни (тривав з 2.04. по 5.05.2012р.),
завдяки спонсорській допомозі були
сформовані гігієнічні та продуктові
набори, які отримали 257 людей.
Варто зазначити, що робота
Червоного Хреста не залишається
поза увагою як районної держадміністрації так і обласної організації
ТЧХ. Так, Степан Хом’юк нагороджений почесною грамотою облдержадміністрації, Світлана Мицкан

– грамотою головного управління
праці та соціального захисту населення ОДА, Мар’яна Дупей має подяку обласної організації ТЧХ.
Від районної організації Товариства отримали гуманітарну допомогу (одяг, взуття) більше 480
людей, організаціям видано аптечок на 1320 грн. Планові завдання
обласної організації Товариства
Червоного Хреста зі збору членських внесків, які доведені для нашого району становлять 39000 грн.
Сподіваємося на підтримку влади і
спонсорську допомогу небайдужих
громадян. Водночас висловлюємо
щиру вдячність і просимо Божого
благословення тим, хто з розумінням ставиться до потреб Товариства Червоного Хреста і допомагає
у цьому районній організації.
М. КАБИН,
голова районної організації ТЧХ.
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Рідна мова

Шанувальників рідної мови,
українського слова у залі й справді
зібралося чимало. Це і вчительська
спільнота, учні загальноосвітніх
шкіл, просвітяни. Священики о. Роман Іванюлик і о. Іван Близнюк не
лише поблагословили проведення
цього свята, але й наголосили на
важливості його проведення, говорили про чистоту рідної мови і висловили вдячність організаторам
дійства. Бо мова – це великий Божий
дар для людини.
Ведуча, методист методкабінету
відділу освіти Оксана Ткачук почала
свій виступ зі сказаного П.Мирним:
«Найбільше і найдорожче добро
в кожного народу – це його мова,
ота жива схованка людського духу,
його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і
свої сподівання, розум, досвід, почування». Історія нашої мови, як і
нації взагалі, надзвичайно трагічна
і разом з тим повчальна. Вона свідчить про
якусь незбагненну силу
українського
народу,
його здатність знову й
знову відроджуватись
після нищівних принижень і заборон. Українська мова витерпіла
страшне
лихоліття
татарщини, пережила
утиски Польщі, перенесла зросійщення Московщини. Відродилася
і дійшла до нас, як криниця – чистою і свіжою,
як пташиний спів – милозвучною,
як Божий дар – не заплямованою
і святою.
У багатьох виступах йшлося про
те, що рідна мова – це національна
гордість, яка сприяє формуванню
патріотизму, спонукає чесно і самовіддано працювати задля держави,
викорінює з душ і умів ментальність
раба і наймита, пробуджує найкращі
людські якості. Яскравим підтвердженням цьому були виступи учнів
Вербовецької ЗОШ, Рожнівського
НВК, Косівської гімназії, вокальної
групи вчителів Хімчинської ЗОШ.
У художньому читанні, пісенному
жанрі присутні насолоджувались колоритом рідної мови, відчували усю
силу українського слова.
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Найбільше духовне
багатство народу
лауреат літературних
премій ім. М.Підгірянки,
М . П а в л и к а ,
В.Стефаника.
Сила
слова Богдана Ілліча –
у прекрасній простоті,
природній музичності,
самобутній виразності.
Репрезентуючи свій витвір, автор зізнається,
що здійснив задум написати книжку про своє
покоління – дітей війни.
Через засоби мультимедійного показу весь
зал гортав її сторінки. Перед уявою
присутніх поставало обкрадене дитинство, жахіття війни, голод, непосильна повоєнна праця, безправне

ла Близнюк, Аделя Григорук, Тадей
Яницький щиро дякували авторові
за живе образне слово, бажали
нових злетів у світ творчості. Начальник відділу освіти РДА Володимир Козьменчук вручив Богданові
Іллічу грамоту за багатолітню працю з морально-етичного та патріотичного виховання дітей і молоді.
А художник Анатолій Калитко подарував письменникові його порт
рет. Голова районного товариства
«Просвіта» Богдан Глібчук висловив
слова вдячності освітянам району,
зокрема осередку «Просвіти» Рожнівського НВК за те, що так гарно
підготували свято рідної мови, щирі
й теплі слова адресував почесному
голові районного товариства «Просвіта» Богдану Радишу з виходом у
світ його нової книжки.
Заступник голови районної ради
Дмитро Бойчук від імені керівництва райради, райдержадміністрації
й міської влади також подякував організаторам свята за такий змістовний захід, приурочений Дню рідної
мови і за прекрасні хвилини спілкування з автором книги «Той, що хмари молотить».
Нова книжка-повість у новелах
«Той, що хмари молотить», яка на-

і убоге життя. Тридцять новел цієї
книжки ведуть читача стежинами
нашого трагічного і героїчного минулого, торкаються найпотаємніших
куточків нашої душі, змушують замислитись «чиїх батьків ми діти».
Шанувальники
літературної
творчості Б.Радиша-Маринюка Марія Равшер, Василь Шкурган, Мико-

родилася з-під пера Богдана Радиша-Маринюка, – це розповідь про
тих кількох із тисяч і тисяч, котрих
тепер називаємо дітьми війни. Прочитаймо її аби нічого не стерлося в
нашій пам’яті, аби знали ми сьогодні ціну нашої волі й не відвертались
від пекучих проблем сьогодення.
Ігор СУСАК. Фото автора.

У Будинку культури м. Косова відбувся районний захід з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної
мови. Свято було надзвичайно гарним, задушевним. Щире українське слово, мелодійні народні пісні впліталися поезією і прозою у барвистий вінок кожного з виступів.
Велику роботу щодо виховання
у підростаючого покоління любові
і шани до рідного слова здійснюють у загальноосвітніх навчальних закладах району. Упродовж 13
років серед школярів проводять І
і ІІ етапи Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика
та Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка. За
останні п’ять років Косівщина має

чимало призерів і переможців ІІІ та
ІV етапів цих конкурсів. Пишається
своїми переможцями і призерами ІІІ
(обласного) етапу Всеукраїнських
предметних олімпіад з української
мови і літератури. Школярі досягають високих успіхів і в інших предметних конкурсах. У загальноосвітніх навчальних закладах району
є 48 літературних гуртків і студій.
Багато школярів під умілим керівництвом своїх учителів-наставників
займаються пошуково-дослідницькою діяльністю. Свої роботи вони
захищають у Малій академії наук,
на регіональних та міжрегіональних
зльотах обдарованої молоді.
На святі рідної мови не випадково приділяли значну увагу щодо її

вивчення й розвитку в загальноосвітніх закладах. Адже мова
– найбільше духовне багатство
народу, а в залі було чимало
шкільної юні. І передати уповні
найтонші порухи людської душі
може лише рідне, засвоєне з
дитинства слово. А ще хочу навести слова видатного чеського
філолога Й.Юнгмана: «Тільки
через мову живе народ: її смерть
– його кончина».
Наш славний косівчанин, відомий
поет Богдан Радиш-Маринюк у любові до рідного слова освідчується так:
Вимовляю слово,
наче п’ю з криниці,
Вимовляю вдруге – наче їм землі.
Я у рідній мові так, неначе в раї,
І сльоза солодка котиться з повік.
Саме у програмі свята рідної
мови й відбулася презентація книги
нашого талановитого земляка з інтригуючою назвою «Той, що хмари
молотить». У скарбницю української
літератури добірним зерном лягли
26 книг цього автора, серед яких «Калинова галузка», «Притчі», «Сподівання і сум», «Неопалима купина»…
Б.Радиш-Маринюк – член Національної спілки письменників України,

Постаті

Леся Українка: «Я в серці Олена Теліга: «Життя – це

маю те, що не вмирає» боротьба, а боротьба –
це справжнє життя»

Доля дуже рано навчила Лесю
Українку мужності. Вона змушена
була змагатися з тяжкою хворобою все життя.
У несприятливій для повнокровного розвитку України суспільній атмосфері, на межі ХІХ-ХХ
століть родина Косачів вирізнялася своїми демократичними поглядами, плеканням національних
традицій, всебічною освіченістю.
Виховуючись у такому середовищі, Леся не могла не зазнати його
впливу на формування власних
поглядів, уподобань, життєвих настанов. Її громадянська свідомість,
національна гідність, демократичні позиції були закладені саме в
родинному колі.
Потрібна була неабияка мужність, щоб, всупереч тиску влади,
писати про кривди рідного краю. «І
все-таки до тебе думка лине, мій
занапащений, нещасний краю...».
У Лесиному розпорядженні було
не так багато засобів для боротьби. Але в неї було пристрасне
слово, у неї був величезний митецький хист. Недаремно поетесу
стали величати Дочкою Прометея. Нести людям вогонь просвіти, вогонь своєї любові, жар свого
невтомного слова було справою
всього її життя. Але навіть у хвилини найтяжчої душевної муки
вона незбагненна у своїй внутрішній силі і величі. Бо життєве кредо

До роковин з дня розстрілу видатної української поетеси, активної
громадської діячки Олени Теліги.

Лесі Українки — сміливо творити
свій шлях серед будь-яких незгод,
змагатися з долею, не впадати у
відчай під її ударами.
Леся Українка пішла шляхом
Кобзаря. Вона прагнула створити
образ духовно могутньої людиниборця, здатної втілити в собі дух
епохи. Прожила життя, сповнене
невимовних страждань і гіркоти.
Але її творчість звучить оптимістично, в ній на повний голос пролунали життєрадісні мотиви сповнені
віри в невичерпні сили народні.
Поетеса живе серед нас, вона
не вмерла, а тільки зробила крок у
безсмертя:
Ні! Я жива, я буду вічно жити,
Я в серці маю те, що не вмирає.
(За матеріалами інших видань).

У Бабиному Яру, що на околиці
Києва, поруч з пам’ятником жертвам
єврейського геноциду стоїть скромний християнський хрест. Саме тут
знайшла свій останній притулок визначна українська поетеса Олена
Теліга, яка перед загрозою смерті
не погодилася покинути окупований ворогами Київ. На відзначення
п’ятдесятої річниці від дня її загибелі й був встановлений цей хрест.
Творчість О.Теліги сьогодні зай
має вагоме місце в історії української літератури, хоч, здається, ще
зовсім недавно це ім’я було маловідоме не тільки широкому загалові,
а й професійним літераторам, які не
мали доступу до емігрантських джерел її творчості. У сучасній Україні
поволі, але йде процес осмислення
життя і діяльності О.Теліги. Перевидано частину її творів, художню
творчість поетки вивчають у школах
і вищих навчальних закладах.
О.Теліга народилася 21 липня 1907 року в Санкт-Петербурзі, в
українській родині. Там пройшли роки
її дитинства та юності. Змалку Олена
вивчала французьку і німецьку мови.
Культурне оточення, читання книжок,
відвідування театрів спонукало дів
чину взятися за перо.

Перед революцією 1917р. батьків запросили на роботу до Києва. Олена навчалася в столичній
гімназії. Але УНР існувала недовго
і після поразки української державності, родина перебралася до Чехословаччини. Навчаючись у Празі,
О.Теліга розпочинала свою літературну діяльність. Її вірші були розміщені на сторінках «Літературнонаукового вісника».
У 1929р. вона з чоловіком переї
хала до Варшави. Там її цікавила
кожна звістка, що приходила з поневоленої України. У грудні 1939р.
О.Теліга зустрілася з О.Ольжичем
(членом ОУН, одним з керівників
націоналістичного руху) і виявила
готовність стати членом ОУН.
У 1940р. ОУН готувалася до
війни. Члени Проводу планували
повернутися в Україну. 22 жовтня
1941р. Теліга прибула до Києва, у
якому на той час уже діяли націоналісти. Олена відразу ж взялася
за організацію літературного життя.
Вона стала головою Спілки українських письменників.
Зрозуміло, що активність ОУН у
Києві довго не могла бути поза увагою фашистської влади. Почалися
масові арешти в Житомирі, Корос-

тені та інших містах. Смертельна
небезпека нависла над О.Телігою.
Згадує Олег Штуль: «Поетка, незважаючи на жахливе харчування,
холод, щоденно, о 9 год. ранку, акуратно зачесана, елегантно вбрана,
з посинілими пальцями, але з привітною усмішкою – в помешканні
Спілки». На неодноразові спроби
переконати О.Телігу в необхідності
покинути Київ, вона відповідала відмовою.
Вранці 9 лютого 1942 р. О.Теліга
пішла до Спілки, де вже була засідка
гестапо. Через годину туди прийшов
її чоловік Михайло. Її та інших націоналістів було розстріляно у двадцятих числах лютого у Бабиному Яру.
Олена Теліга пішла у вічність,
щоб повернутися вже у незалежній
Україні, яку так любила, за яку віддала своє юне і прекрасне життя.
Підготувала Віра РАК,
науковий працівник обласного
музею визвольної боротьби
ім. С.Бандери.
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Бабинська сільська рада
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади
головного бухгалтера.
Телефон для довідок 6-81-41.

Кутська сільська рада
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
про вакантну посаду – спеціаліст Кутської
селищної ради. Вимоги: вища освіта, зі
знанням бюджетної бухгалтерії та знанням
комп’ютера. Додаткова інформація за тел.:
4-53-03, 4-51-62.



Ваше здоров’я

Температура
у дітей.
Коли і як
її збивати?

Районний провід КУНу щиро вітає
голову Косівської районної організації
Конгресу українських націоналістів
ЦЬОКА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА
з 65-річчям від дня народження.
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття, наснаги
у діяльності на благо української нації.
Косівська
районна
державна
адміністрація
щиро вітає
з ювілеєм –
80-річчям від дня
народження
СУПРУНА
АНАТОЛІЯ
ТИМОФІЙОВИЧА.
Хай Вас минають
горе і біда,
А душа хай буде вічно молода.
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая, многая літ!

Лікування гарячкових станів у дітей –
найбільш частий привід для застосування
безрецептурних медикаментів як педіатрами, так і батьками. Навіть при відносній
рідкості побічної дії, масове вживання деяких з них стає важливою причиною важких
ускладнень.
Тому слід знати, температурна реакція в
багатьох ситуаціях носить захисний характер.
Багато бактерій і вірусів гинуть при підвищеній
температурі. Вироблення гамма-інтерферона
посилюється при температурі вище 38,0°С, а
це найважливіший медіатор повноцінної імунної відповіді. Небезпека гарячкової реакції
багато в чому перебільшена. При більшості інфекцій максимальна температура може
бути в межах 39,5-40,0°C, що не загрожує
здоров’ю. Це примушує з обережністю відноситись до збивання температури при інфекційних хворобах.
Раціональні покази до призначення жарознижуючих, що відповідають рекомендаціям ВООЗ: початково здоровим дітям жарознижуючі вводять при температурі не нижче
38,5°С. Дітям групи ризику – з хронічними
захворюваннями серця, розладами обміну,
неврологічною патологією, з фебрильними
судомами в анамнезі, а також дітям перших
2 місяців життя призначати антипіретики (жарознижуючі) слід при температурі 38,0°С. Звичайно, жаропонижуючі припарати виправдані
при лихоманці, що супроводжують дискомфорт, м'язові і головні болі.
Ситуація, при якій температура загрожує
здоров'ю – злоякісна гіпертермія. При розвитку злоякісної гіпертермії із спазмом шкірних
судин після введення жарознижуючого слід
енергійно розтерти шкіру дитини до її почервоніння і терміново викликати лікаря.
Жарознижуючі не призначають для регулярного «курсового» прийому кілька разів в
день незалежно від рівня температури. При
такій «курсовій» тактиці різко змінюється температурна крива, що може створити помилкове
відчуття благополуччя, а це загрожує гіподіагностикою інфекції, основною ознакою яких часто буває лише наполеглива лихоманка.
При виборі жарознижуючого препарату
для дитини слід в першу чергу враховувати
його безпеку, а також зручність застосування, тобто наявність дитячих лікарських форм
і дробних дозувань для різних вікових груп.
Важливу роль відіграє і вартість препарату.
Ацетилсаліцилова кислота у дітей з грипом, ГРВІ і вітряною віспою здатна викликати
синдром Рея – важке ураження центральної
нервової системи з печінковою недостатністю,
що послужило забороною застосування ацетилсаліцилової кислоти у дітей до 15 років з гострими захворюваннями. Метамізол (анальгін)
здатний викликати агранулоцитоз та тривалий
колаптоїдний стан з гіпотермією (34,5-35,0°С).
Тому широке застосування метамізолу, як жарознижуючого засобу, не рекомендовано.
У дитячому віці при гарячці застосовують
парацетамол і ібупрофен. Парацетамол, на
відміну від ібупрофена, має в основному центральну дію і не пригнічує синтез простагландинів за межами ЦНС, з чим пов'язані основні
небажані ефекти – ерозії шлунку, шлункові
кровотечі, аспіринова астма.
Наявність оральних форм і свічок дозволяє використовувати їх в комбінації. Для
швидкого зниження температури можна застосувати препарат в розчині, а наступну дозу
призначити в свічках через 2-3 години, що забезпечить тривалішу жарознижуючу дію.
Сергій ОЛІЙНИК,
дільничний педіатр Косівської ЦРЛ.

26 лютого святкували
свій прекрасний 55 ювілей
подружнього життя
найдорожчі у світі батьки,
дідусь і бабуся
ТАРАБАСА ВАСИЛЬ ТАНАСІЙОВИЧ
та ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
з с. Рожнова.
Час летить, роки ідуть
І з ними гордо йдете двоє.
Зуміли вірність пронести
В своїх серцях з добром і любов’ю.
Так будьте ж, рідненькі, завжди Ви щасливі,
Ніколи не хмуртесь, хоч важко бува,
Бо Ви у нас, любі, на світі єдині.
Коли Ви всміхаєтесь, радієм за Вас,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії літа!
З повагою діти, внуки і правнуки.

Дорогих і люблячих батьків
МИХАЙЛА ФЕДОРОВИЧА
і ВАРВАРУ ДМИТРІВНУ ЧОБОРЯКІВ
з с. Тюдова 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.
Бажаєм довго разом прожити,
Щоб всіх на сторіччя змогли запросити.
З любов’ю і повагою сини Михайло і
Петро з дружинами Галиною і Любою,
онуки Ольга, Яків, Богданчик.
Колектив та профспілковий комітет
Косівського УЕГГ щиро вітають
з ювілейною датою секретаря-референта
ГОРДІЙ НАТАЛІЮ АНАТОЛІЇВНУ
з 35-річчям
і начальника Яблунівської дільниці
ПОП’ЮКА АНТОНА СТЕПАНОВИЧА
з 35-річчям.
Нехай множаться гаразди в житті, пов
ниться радістю душа, збуваються всі Ваші
мрії та надії. Здоров’я Вам, родинного щастя, успіхів у праці.
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Дорогих
невісток
ЛАЗОРИК
ОЛЬГУ
ІВАНІВНУ,
ЛАЗОРИК
МАРІЮ
МИХАЙЛІВНУ,
ЛАЗОРИК
АНАСТАСІЮ

ВОЛОДИМИРІВНУ

вітаю
зі святом
весни.
Я щиро вдячна
Вам за те,
що Ви у мене є,
За допомогу
в прикрий час
та розуміння
повсякчас.
Дай Вам, Боже,
днів щасливих,
Дай добра,
здоров’я, сили,
Дай любові,
згоди, втіхи,
Змоги дай
життю радіти.
І ділитись
словом щирим,
Теплим, лагідним,
правдивим,
А сьогодні
на це свято
Квітів Вам дарую
багато.
Колектив
Снідавської
сільської ради
вітає
сільського голову
ГРИГОРЧУКА
ВАСИЛЯ
ВАСИЛЬОВИЧА
з 60-річчям.
Ваш ювілей –
це славна дата,
Та сумувати
Вам не слід.
Здоров’я, щастя Вам багато
І жити ще багато літ.
Люблячу
донечку, внучку,
правнучку, фіїнку
ХІМ’ЯК
ВЕРОНІКУ
ІВАНІВНУ
з м. Косова
щиро вітаємо
з першим рочком.
Ніжне, миле
й дороге
Сонечко-малятко,
З першим рочком
Тебе, наше янголятко.
Торти, бантики, квітки,
Радість, море сміху,
Квітни в щасті й радості
Всім нам на потіху.
З любов’ю тато Іван, мама Леся,
бабусі Марія та Василина, дідусь Юрій,
прабабуся Марія, матка Оксана
і вся родина.
Шановну
ЗВІЗДАРИК МИРОСЛАВУ ЮРІЇВНУ
з м. Косова щиро вітаємо з ювілеєм.
Твоя душа, як в юності,
наповнена бажанням…
Стає дорожчою життєва кожна мить.
Хай світ Твій неповторний
буде без страждань
І серце від любові й радості тремтить.
З повагою сім’ї Шкром’юків і Коржаків із
Шешорів.
Дорогу дружину і люблячу матусю
ВАРДЗАРУК ЛЮБОВ ВАСИЛІВНУ
з с. Космача
щиро вітаємо з ювілеєм.
Спасибі, рідненька,
за щедрість бездонну,
За лагідність серця,
за мудрість буття.
Без Вас, найрідніша,
не було би сонця,
Ні радості в світі, не було б життя.
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 Юрій,
сини Юрчик і Василько.

Косівські районна державна
адміністрація і районна рада
щиро вітають з днями народжень:
ЮРЧИШИНА Богдана Васильовича –
директора ВБФ «Промінь».
ТЕПЛИШНЮК Ганну Гаврилівну – депутата районної ради.
СУПРУНА Анатолія Тимофійовича –
пенсіонера – з 80-річчям.
НЄМЦОВА Миколу Миколайовича – в.о.
начальника Косівського РВ УМВС в ІваноФранківській області.
КОБИЛЮКА Тараса Григоровича – колишнього директора центру зайнятості.
ВАСКУЛА Богдана Ярославовича –
Лючківського сільського голову.
ХУДАКА Івана Івановича – робітника
господарського управління реконструкції та
розвитку районної ради.
ШВЕЦЬ Галину Олександрівну – колишнього начальника служби у справах дітей РДА – з 60-річчям.
СУМАРУК Марту Іванівну – Городянського сільського голову – з 55-річчям.
Найдорожчу,
люблячу
учительку
ГУТЕЙ
ОЛЬГУ ЮРІЇВНУ
з с. Уторопів
щиро вітаємо
з ювілеєм.
Прийміть вітання
наші щирі
І побажання в цей
святковий день.
Нехай з небес
від Бога
		
ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай сонце світить і зорі сяють,
Хай друзі і рідні завжди поважають.
Господь Бог оберігає,
А Пречиста Діва-Мати щастя посилає.
З любов’ю та повагою ваші учні 3 класу
та їх батьки.
Дорогого
синочка,
внучка та фіїна
ГУШМАНА
АРТУРА
ПЕТРОВИЧА
з с. Рибного
щиро вітаємо
з 5-річчям.
Боже, подаруй
цій дитині ласку,
Хай життя
Артурчика
		
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.
Дорогого
племінника
ГРЕПІНЯКА
РУСЛАНА
ІВАНОВИЧА
з с. Річки
вітають
з 25-річчям
тета Ганнуся,
брат Толік,
сестра Люба
і Василь
з м. Косова.
Нехай щастя сьогодні зорею світить,
Двадцять п’ять – найкраща пора.
Для Тебе усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні і добрі слова.
Хай юність й краса Твої процвітають,
А доля успіх безцінний несе,
Теплом і любов’ю завжди очі сяють,
Й задумане здійсниться все!
Дорогу донечку і сестричку
ВАРДЗАРУК
ЛЮБОВ ВАСИЛІВНУ
з с. Космача
щиро вітаємо з ювілеєм.
Ти народилася
зимовою порою,
Коли життя іще не розквіта,
Тебе весна обдарувала
		
красотою,
Ти маєш скарб,
що зветься доброта.
Ми дякуєм Богу,
		
що Ти у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь Тобі дає.
Бажаємо довгих років ще прожити,
Щоб всіх на сторіччя могла запросити.
З любов’ю тато, мама, 5 сестер,
5 братів з сім’ями і вся родина.
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Оголошення про проведення
відкритих торгів
1. Замовник: 1.1. Найменування:
відділ освіти Косівської районної
державної адміністрації (РДА). 1.2.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
– 02143554. 1.3. Місцезнаходжен
ня: Україна, Івано-Франківська об
ласть, Косівський район, м. Косів,
пров. Шевченка, 7, 78600. 1.4.
Реєстраційний рахунок замовника
– 35419004000501. 1.5. Посадові
особи замовника, уповноважені
здійснювати зв’язок з учасниками
(прізвище, ім’я, по батькові, по
сада та адреса, номер телефону
та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв’язку,
e-mail): Волощук Наталія Степа



ПРОДАЮТЬСЯ

- БУДИНОК в м. Косові.
(068) 5415578.
- 2-поверховий БУДИНОК в цен
трі с. Рожнова. (067) 3969003.
- 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 с. Смодній.
(067) 6800940.
- Двоповерхова ХАТА, криниця,
пивниця, комплекс, земельна ділянка 0,15 га біля центральної
лікарні м. Косова. (097) 3476406.
- ХАТА і СТАЙНЯ на розбір (м. Ко
сів). (096) 1234738.
- Однокімнатна КВАРТИРА в
м.Косові. ПРИЧІП, БЕТОНОМІШАЛКА. (067) 1906822, 2-01-71.
- Двокімнатна КВАРТИРА (60
кв.м) в м. Івано-Франківську по
вул. С.Бандери. Ц. – 21400 у.о.
(095) 2160200.
- 3-кімнатна КВАРТИРА у центрі
м. Косова. (067) 2915754.
- Двокімнатна КВАРТИРА
в
м.Косові. (097) 2270942.
- 1/4 господарства на Старому
Косові. (066) 0823552.
- Старе ГОСПОДАРСТВО, є новий фундамент, земельна ділянка 30 сот. З документами в
с.Рожнові. (067) 1165493.
- ГОСПОДАРСТВО в с. Кобаках.
(066) 9258091.
- ГОСПОДАРСТВО в с. Старих Ку
тах, вул. Пеньківка. Косован.
(096) 2729549.
- ГОСПОДАРСТВО (хата, стай
ня, стодола і інші прибудови) із
земельною ділянкою 0,6 га в
с.Прутівці на Снятинщині.
(096) 2948467.

ПОСЛУГИ
- ВИГОТОВЛЕННЯ меблів: шафи-купе, кухні, розсувні двері,
гардеробні кімнати (м. Коломия,
вул. Довженка,1). (067) 4049809.
- ПРИВОЗИМО кримський ракушняк. (067) 7890580,
(067) 4952252.
- Виконуємо ЄВРОРЕМОНТ.
(096) 1643081.
- ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.
(097) 3479277.

нівна, заступник начальника відділу
освіти, голова комітету з конкурсних
торгів, м. Косів, пров. Шевчен
ка,7, (03478) 2-23-48, телефакс
(03478) 2-47-84, 2-23-28, os
vita.kosiv@gmail.com. 1.6. Головний
розпорядник коштів (повне найме
нування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ) – відділ освіти Косівської
РДА, 02143554.
2. Фінансування закупівлі: 2.1.
Джерело фінансування закупівлі –
кошти місцевого бюджету.
3. Адреса веб-порталу Міністер
ства економіки України, на якому
розміщують інформацію про заку
півлю: www.tender.me.gov.ua.



4. Інформація про предмет заку
півлі: 4.1. Найменування предмета
закупівлі – код за ДКПП – 56.29.1
– Послуги щодо забезпечення хар
чуванням за контрактом (послуги
з організації гарячого харчуван
ня учнів в навчальних закладах та
профільних таборах). 4.2. Кількість
товарів або обсяг виконання робіт
чи надання послуг – 50 лотів. 4.3.
Місце поставки товарів, виконання
робіт чи надання послуг: навчальні
заклади Косівського району ІваноФранківської області. 4.4. Термін
поставки товарів, виконання робіт
чи надання послуг – березень-гру
день 2013 року
5. Місце отримання документації
конкурсних торгів: Україна, ІваноФранківська область, Косівський
район, м. Косів, пров. Шевченка,7,

ПРОДАЮТЬСЯ

- ГОСПОДАРСТВО в смт. Кутах.
(096) 5135789.
- ГОСПОДАРСТВО в с. Вербовці
(біля дороги). (067) 8404727.
- ГОСПОДАРСТВО з приватизованою земельною ділянкою 0,75 га
в с. Рожнові.
(067) 5894742, (098) 2542820.
- ГОСПОДАРСТВО (сад, криниця)
із земельною ділянкою 0,08 га в
с. Городі. (067) 6884492.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА для будів
ництва 0,11 га в м. Косові. Дві двокімнатні КВАРТИРИ (52 кв.м і 44
кв.м) в м. Косові. БУДИНОК в цен
трі смт. Кутів із ділянкою 0,10га.
(067) 7670679.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,16 га в
с. Смодній (зарінок, біля листоноші
Ходан). 2-46-67.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,17 га у
с.Соколівці. (096) 5168931.
- Дві ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ в м. Ко
сові, вул. над Гуком (біля «Байки»)
0,10 і 0,17 га. (097) 6733081,
(068) 6200862.
- ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,14 га в
м.Косові. (067) 8114823.
- ЗАЗ-968М, 1993 р.в., червоного
кольору, в доброму стані. Ціна до
говірна. (096) 4073850.
- ВАЗ-21063. (097) 7478753.
«ОПЕЛЬ-АСТРА»
(караван),
1997р.в., об’єм 1,8. (096) 4034145.
- «ОПЕЛЬ-ОМЕГА», 1987 р.в., 1,8К
+ запчастини. (097) 7004800.
Автомобіль
«ДЕО-ЛАНОС»,
2004р.в. Ц. – 4500 у.о. (067) 8538620.
- «ОПЕЛЬ-ВЕКТРА», 2,0 інжектор,
1990 р.в., сірого кольору, титани.
(067) 1805039.
- «Мерседес-Бенз»-208, 1995 р.в.,
легк., пасажирський-В, дизель.
(067) 3964477, (097) 9371622.
- СКУТЕР. (067) 1898884.
- БЛЯХА алюмінієва листова
і хвильова, нержавіюча, алюХочете здійснити свою мрію?
КОМПАНІЯ «ФАБЕРЛІК» ЗАПРОШУЄ У ПОДОРОЖ
«Таїланд-Камбоджа» всіх нових
консультантів. (067) 3987088.
10.03.2013 р. лікар-нарколог
проводитиме у м. Івано-Франківську лікування алкоголізму,
паління, ожиріння.
(067) 6739441.

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
по Україні, Росії та Європі,
м. Косів, тел. (098) 0940288.

ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ порядну жінку або дівчину.
2-03-61, (067) 7678105.

БУРУЄМО свердловини на воду
до 50 м і водопостачання.
(096) 7843927.

- Шукаю роботу. (097) 9067736.
- Шукаю роботу.
Є л/авто. (067) 1898884.



цинк, цинкова, ондулін, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ різних вироб
ників, 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.
- ПОРОШОК для видалення сажі
з димоходу, котла або каміна, очи
щення від смоли (поліпшує тягу).
(096) 8430690.
- Побутова ТЕХНІКА, вживаний
ОДЯГ, живі КВІТИ (Голландія).
(098) 0616878.
- СПАЛЬНЯ з модрини.
(096) 8126257.
- ЗАГОТОВКА варена (букова) на
кружки. (096) 1353527.
- СІЧКАРНЯ. (067) 3420668.
- Тюковане СІНО, СОЛОМА, кукурудзяні СНОПИ, кінний ІНВЕНТАР. (098) 0941305.
- ОБЛАШТУВАННЯ для інтер’єру
їдальні, кафе. (067) 3964244.
- ЦИСТЕРНИ 5 т з-під бензину,
МЛИН потужний, душова КАБІНА
у зборі. 5-22-64.
- Залізні БОЧКИ 1, 2, 8, 16 тонни.
(067) 4993268.
- М’який КУТОК б/в, ВЕРСТАТ
ліжниковий, ШАФА б/в.
(097) 3597464.
- КАМІНЬ-РАКУШНЯК.
(067) 8544762.
- ЙОНИ. (097) 0663748.
- ОТАВА. (068) 7264119.
- Молодий КІНЬ (або обміняю на
повільного коня). (096) 4043842.
- КОРОВА. (098) 2279323.
- ТЕЛИЦЯ високотільна.
(098) 8026109, 6-82-44.

78600, відділ освіти Косівської
РДА, бухгалтерія.
6. Забезпечення пропозиції кон
курсних торгів (якщо замовник вима
гає його надати) – не вимагається.
7. Подання пропозицій конкурс
них торгів: 7.1. Місце: Україна,
Івано-Франківська область, Косів
ський район, м. Косів, пров. Шев
ченка, 7, 78600, відділ освіти Косів
ської РДА, бухгалтерія. 7.2. Термін
– 5 березня 2013 р. до 9:30 год.
8. Розкриття пропозицій конкурс
них торгів: 8.1. Місце: 78600, ІваноФранківська область, м. Косів, пров.
Шевченка, 7, відділ освіти Косівської
РДА, кабінет заступника начальника
відділу освіти. 8.2. Дата – 5 березня
2013 р. 8.3. Час –10.30 год.
9. Додаткова інформація. Довід
ки за тел. (03478) 2-23-48.
Втрачене свідоцтво на право
власності на нежитлове приміщен
ня, видане 5.11.2001 р. Косівському ВОПП, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про базову
загальну середню освіту Річків
ської середньої школи, серія А
502844, видане Грепіняку Іванові
Івановичу, вважати недійсним.
Втрачений державний акт на пра
во власності на земельну ділянку
І-ІФ № 023590, виданий Сусак Ганні Федорівні, вважати недійсним.

РОБОТА
- Потрібний КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК.(067) 9077823.
- Приймемо на роботу ВОДІЯ з
власним мікроавтобусом.
(067) 6726365 (телефонувати до
18.00, окрім суботи і неділі).
- Потрібна НЯНЯ для однорічної
дитини (с. Рожнів). Ціна договірна.
(098) 5260677.
- Потрібний ПРОДАВЕЦЬ у буді
вельний магазин у с. Рожнів.
(098) 5260677.
- На роботу потрібні ОФІЦІАНТИ, БАРМЕНИ, ПОМІЧНИКИ кухаря, КУХАР зі стажем роботи.
(067) 3299900.
- Салон краси «Клеопатра» запрошує на роботу ПЕРУКАРІВ, МАНІКЮРНИЦЬ. 2-23-33,
(097) 4406956.
- Потрібен ЕЛЕКТРИК (0,5 окла
ду). (097) 4756211.

Колектив анестезіологічно-реа
німаційного відділення Косівської
ЦРЛ висловлює глибоке співчут
тя анестезистці Мосейчук Орисі
Юріїв
ні та молодшій медсестрі
Гринюк Андріані Дмитрівні з при
воду смерті свата.
Нехай Господь Бог і всі небесні
ангели допоможуть душі покійного
вступити у царство небесне, а рід
ним і близьким стануть підтрим
кою у цьому важкому горі.
Класний керівник та учні 10-А
класу
Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст.
вис
ловлюють глибоке співчуття
учневі Хрущу Василеві з приводу
передчасної смерті його батька
ХРУЩА Івана Миколайовича.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у великому
родинному горі і допоможуть пе
режити біль утрати дорогої люди
ни, а Господь упокоїть душу покій
ного у царстві небесному.
Адміністрація,
профспілкова
організація працівників охорони
здоров’я Косівської ЦРЛ вислов
люють глибоке співчуття операто

повідомляє жителів м.Косова,
що згідно з рішенням сесії міської
ради № 3.7-19 від 12.02.2013р. з
1 березня діють нові тарифи
на послуги водопостачання і
водовідведення:
– для населення: на послуги
водопостачання – 6.65 грн. за
1 м/куб., на послуги водовідведення – 3.60 грн. за 1 м/куб.
– для бюджетних організацій: на послуги водопостачання –
7.31грн. за 1 м/куб., на послуги водовідведення – 5.16 грн. за 1 м/куб.
– для інших споживачів: на послуги водопостачання – 7.91грн.
за 1 м/куб., на послуги водовідведення – 5.16 грн. за 1 м/куб.
М. ФОКШЕЙ,
міський голова.

Виплату дотацій
продовжено
На виконання Постанови Ка
бінету Міністрів України від 2 бе
резня 2011 року №246 (зі зміна
ми), наказу Міністерства аграрної
політики і продовольства від
8 лютого 2013 року №73 продо
вжено прийняття та оформлення
відповідних документів для на
рахування дотацій фізичним осо
бам за утримання та збереження
молодняку ВРХ, за вирощені та
продані на забій молодняк ВРХ
та свині в 2013 році, а також на
часткове відшкодування витрат
на закупівлю установки індивіду
ального доїння.
Ярослав НОВИЦЬКИЙ,
зав. сектором управління АПР.

- Купуємо ВОЛОССЯ (найдорожчі ціни
в регіоні). 2-23-33, (097) 4406956.
- Куплю АФИНИ сухі або заморо
жені. (097) 4756211.
- Куплю старе ГОСПОДАРСТВО
на виплату. (097) 2270313.
- Куплю ЩЕНЯ угорської породи.
(067) 5811152.
- Куплю чавунні БАТАРЕЇ, КОТЛИ. (097) 3479277.
- Куплю ВУЛИКИ. (096) 6915433.

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ за кордоном у
країнах Європи (Поль
ща, Чехія), США, Канаді.
Відкриття Шенгенських
віз. (097) 7441562,
(099) 0959815.
Ліцензія серія АВ
№547294.

- Здаю 2 нові ВЕСІЛЬНІ ПАЛАТКИ (16 х 8). (097) 8382745.
- Здається в оренду весільна АРКА. (097) 8100274.
- Оренда ПРИМІЩЕННЯ по вул. Чорновола. (098) 4497548.

Колектив анестезіологічно-реа
німаційного відділення Косівської
ЦРЛ висловлює глибоке співчуття
медсестрі Денисюк-Губчук Ксенії
Юріївні з приводу смерті її бабусі
Ольги.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у великому
родинному горі, а Господь Бог
упокоїть душу спочилої у царстві
небесному.

Косівське МКП
«Косівміськводосервіс»

В новозбудованому будинку у м. Косові про
даються 2-, 3-кімнатні КВАРТИРИ.
(067) 1898002.

Вічна † пам’ять
ру ЕОМ Рабинюк Уляні Семенівні з
приводу смерті її тата
РАБИНЮКА
Семена Михайловича.
Нехай наші співчуття полегшать
біль непоправної втрати дорогої
людини, а Господь Бог допоможе
пережити це горе.
Працівники
адміністративного
відділення Косівської ЦРЛ вислов
люють глибоке співчуття операто
ру ЕОМ Рабинюк Уляні Семенівні з
приводу смерті її тата
РАБИНЮКА
Семена Михайловича.
Нехай наші співчуття полегшать
біль непоправної втрати дорогої
людини, а Господь Бог допоможе
пережити це горе.
Хор «Прокімен» церкви святого
Василія висловлює глибоке спів
чуття Рабинюк Уляні та її родині
з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у непоправно
му горі, а Господь Бог допоможе
вам та рідним пережити біль утрати
дорогої людини.
Депутати Пістинської сільської
ради висловлюють глибоке співчут
тя депутату районної ради Табахар
нюку Василю Васильовичу з при
воду смерті батька.

Нехай наші співчуття полегшать
біль утрати дорогої людини.
Депутати Кобаківської сільської
ради висловлюють щирі співчуття
депутату Марфею Миколі Васи
льовичу з приводу смерті батька
МАРФЕЯ Василя Михайловича.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у великому
родинному горі і допоможуть пе
режити біль утрати дорогої люди
ни, а Господь упокоїть душу покій
ного у царстві небесному.
Адміністрація,
профспілковий
комітет і весь колектив
Косів
ського УЕГГ висловлюють щирі
співчуття слюсарю служби підзем
них газопроводів Паланиці Юрію
Юрійовичу з приводу смерті його
батька.
Нехай наші співчуття стануть
краплиною розради у великому
родинному горі і допоможуть пе
режити біль утрати дорогої люди
ни, а Господь упокоїть душу покій
ного у царстві небесному.
Районна і міська організації вете
ранів війни і праці глибоко сумують
з приводу смерті учасника бойових
дій Великої Вітчизняної війни, вете
рана праці, активного учасника ама
торського народного фольклорного
колективу «Осіннє золото»
РАБИНЮКА
Семена Михайловича
і висловлюють щирі співчуття сім’ї
і всій родині покійного. Нехай наші
співчуття полегшать рідним біль
утрати дорогої людини.
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З редакційної пошти

Свято-конкурс «Зимуючі птахи»
У Пістинській ЗОШ І-ІІІ ст. відбулося свято-конкурс «Зимуючі птахи», в якому взяли участь учні початкових класів місцевої школи,
Микитинецької ЗОШ І-ІІ ст., та гуртківці Косівського районного центру
дитячої творчості. Організували та провели цей цікавий захід НПП «Гуцульщина» та Косівський РЦДТ.

Особливу зацікавленість у дітей викликала змістовна розповідь
працівника наукового відділу НПП
«Гуцульщина» І.Л.Стефурака про
види птахів, які є у нашому районі, зокрема і про зимуючих. Разом
з Іваном Лук’яновичем хлопчики
й дівчатка вчилися виготовляти різні види годівничок з дерева,
пластмасових пляшок, картону,
скляних банок. Вікторину на тему:
«Зимуючі птахи» для дітей провела керівник гуртка Косівського РЦДТ О.С.Костинюк. Хоча всі
учасники цього конкурсу проявили
добрі знання та кмітливість, все ж



журі визначило
призерів: перше
місце вибороли Оксана Гаврилків
(Пістинь),
Віталія Атаманюк (Микитинці),
друге – Ольга
Карп’як
(Микитинці), Вікторія Хромей (Пістинь), третє – Владислав Мартинюк
та Ілля Біленчук з с.Пістиня.
Потім відбувся майстер-клас

Шкільні новини

У Косівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відбувся ряд патріотичних заходів. Юнаки-допризовники та дівчата 10-11-х класів продемонстрували
не тільки належні знання і вміння, а й високі фізичні результати, азарт
і волю до перемоги. Старшокласники складали і розбирали автомат,
кидали м’яч у баскетбольне кільце, перетягували канат… Вони проявили бійцівські якості, кожен учасник зарядився почуттями дружньої
взаємодопомоги, всі діяли по-військовому чітко і відповідально.
І.Д.Крицкалюка. Всі вони – педагоги
зі значним досвідом роботи і великим
багажем особистих досягнень та успіхів. Саме це підкреслила в підсумковому виступі директор навчального
закладу Г.М.Грималюк, яка також
відзначила вагомий внесок у підготовку та проведення усіх масових
заходів М.Р.Александрук, заступника директора з виховної роботи
і С.В.Данилейчук, педагога-організатора.
Ярослав ЩЕРБАНЬ,
заступник голови
РО СОУ з військовопатріотичного виховання.

«Райагроліс»
у новому приміщенні

Нещодавно колектив працівників Косівського районного підприємства «Райагроліс» на чолі з директором Дмитром Никифораком
перейшли у нове затишне приміщення, що знаходиться в с. Смодній.
Слід сказати, що районна рада надала його в безоплатне користування, а також допомогла в ремонті.
Адреса підприємства: с. Смодна, вул. Незалежності, 48.
Л. ГІРСЬКА. Фото автора.


Петро БІЛОУСЯК, провідний
фахівець відділу екологічної освіти
НПП «Гуцульщина».
Фото автора.



Батьківщині вірні ми

До програми кожного із заходів
входили також різні конкурси: «Слово до коханої», «Танець з медсестрою»; лунали улюблені пісні у
виконанні вчителя музичного мистецтва Б.Д.Григорчука, а також військового наставника І.М.Будза. Дівчата-ведучі декламували вірші та
уривки з патріотичних пісень.
Ми побачили, що в районі підростають достойні захисники Батьківщини. Цьому дуже сприяє діяльність
викладача предмета «Захист Вітчизни», генерала-хорунжого Українського козацтва І.М.Будза, вчителів фізичного виховання М.О.Рабинюка та

з виготовлення
аплікації
пташок з ниток, який провела керівник гуртка Косівського РЦДТ
І.П.Табахарник. Учасники конкурсу, дотримуючись техніки аплікації,
з старанням виготовляли лелек.
Оцінюючи роботи, журі визначили
чотири найкращі: Романії Томин
(Микитинці), Ангеліни Мосейчук і
Тані Гаврилків (Пістинь) і Оксани
Томин (Микитинці).
Всі учасники свята-конкурсу
«Зимуючі птахи» отримали від святого Миколая солодкі подарунки за
активну участь у заході, а переможці конкурсів – грамоти та призи від
НПП «Гуцульщина».
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Спасибі
свободівцям!
Взятися за перо та написати заставила публікація «Свобода колядує» в № 4 газети «ГК» за цей рік.
Щонайперше тому, що ці, без сумніву, добрі і милосердні люди наколядували на цілий курс дорогого
лікування в клініці професора Козявкіна хворій дівчинці Євгеночці.
Воістину Бог благословляє тих, що
в Його святе ім’я чинять добро.
Зачепили за душу і заставили
поринути в спогади слова автора
статті Г.Рибчук про те, що свободівцям закидали, ніби негоже в Різдво з колядками політичного змісту
ходити. Мій покійний батько до
кінця життя мав найтепліші спогади про колядування у молоді роки.
Пам’ятаю і я слова на мотив «Бог
предвічний»:
Гей, робітники, берім за діло –
І сміло, завзято – на ворога, на ката
Виборем волю…
Скількох сплячих і байдужих у
селі збудила ця колядка під час
польської окупації, якого страху урядовцям завдала! Бо ж наближались
вибори до сейму. І в результаті село
бойкотувало вибори. А дехто думає, що не варто…
Перебираю в пам’яті різдвяні спогади і пригадую незрівняні новели нашого Марка Черемшини, і серед них
«Коляда», теж з політичним змістом:
… нема правди на Божім світі,
Що гине нарід у самім цвіті;
За темне слово, чорную зраду
Подают ручку, кличут сідати
Гей сидит зрада посеред села
Її пізнати, як трійлозела.
Красно убраний та ще й веселий
Полечки ходит, красно говорит
До свого брата зраду говорит
До свого брата зраду підводит
У чужу тюрму нарід загонит.
Дякую, вам свободівці, за милий
різдвяний спогад.
М. РАВШЕР,
с. Кобаки.

Спорт

Зірка
Косівщини
Хочу розповісти про нову
спортивну зірочку, яка зійшла
на теренах с. Тюдова, тенісиста
Дмитра Яремчука. Йому тільки 13
років, а він уже встиг об’їхати всю
Україну, захищаючи честь Косівщини й Прикарпаття.
Так, на змаганнях у м. Жовкві,
виступаючи в складі збірної області, допоміг нашій обласній команді
посісти почесне 4 місце. У грудні
минулого року Дмитро на командному чемпіонаті України серед юнаків
1998 р. і молодших у складі дитячої
команди м. Івано-Франківська посів
ІІ місце (змагання проводились в
м. Донецьку). Друге місце зайняв в
особистому заліку на чемпіонаті області, який проходив на початку лютого в м. Рогатині.



Попереду в нього відбірний турнір до чемпіонату України в м. Львові та багато інших. Тому Дмитро продовжує наполегливо тренуватись і
готується до майбутніх баталій.
Назарій КОВАЛЬЧУК,
тренер-викладач
Косівської ДЮСШ.

Закінчення свят

Розколяда в Старих Кутах
Нещодавно у Будинку культури с. Старих Кутів урочисто провели
культурно-релігійний святковий вечір – розколяду. Відкрили це свято
словами вдячності Господу Богу, що об’єднав громаду села в спільній коляді, священики греко-католицької і православної громад о. Юрій
та о. Дмитро. Після братської коляди «Нова радість», яку виконав змішаний колектив обох конфесій, розпочали дійство, яке запало в душу
кожного, хто був присутній у залі.
Понад 10 художніх колективів і
декілька церковних хорів звеличували у своїх піснях-колядках Ісуса
Христа, серед яких: художній колектив Будинку культури с. Іспаса
Вижницького району (чоловічий
хор), художні колективи Будинку
культури с. Старих Кутів, жіночий
гурт «Ніжність» та інші. Дуже потішили колядками наймолодші
учасники свята. Дитячий колектив
церкви св. Володимира смт. Кутів
показав гарну виставу з релігійної
тематики. Всіх дітей пригостив солодкими подарунками Миколай з
Маєтку св. Миколая з с. Пістиня,
за що громада Старих Кутів йому
щиро вдячна.
Виконком Старокутської сільської ради і дирекція Будинку культури відзначили дипломами та
грамотами художні колективи за
їх сумлінну працю і високий про-

фесійний рівень. А керівництво
Старокутського будинку культури
(директор Сергій Чепига) нагородили грамотою районного відділу
культури РДА за професійно проведений вечір релігійної пісні –
розколяди.
Від імені виконкому Старокутської сільської ради, дирекції БК,
від себе особисто та всіх жителів
села і присутніх на святі дякую
підприємцям, і всім небайдужим
людям, які допомогли провести це
дійство на належному рівні, надавши спонсорську допомогу, а також
представникам районного відділу
культури РДА та заступнику голови
РДА Ярославу Бринському, який
брав активну участь у святі.
Богдан ЧЕПИГА,
депутат районної ради,
с. Старі Кути.
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