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Вельмишановні
виборці Косівщини!
Щиро вдячний кожному
з Вас за підтримку та виявлену високу довіру до моєї
особистості. З Божою поміччю та в єдності зусиль ми
зуміли не лише дати гідну оцінку діям чинного режиму, але
й водночас надати країні
шанс на якісне відродження,

Сесія
міської ради
2 стор.

на перспективу розвитку української нації на нових,
принципово відмінних засадничих цінностях.
Зобов’язуюсь докласти
максимум зусиль й зробити
все від мене залежне, щоб
сповна виправдати Ваші сподівання та втілити в життя ті
зміни, яких так щиро прагне
кожен з нас, на які очікують
наші сім’ї та яких достойні
наші нащадки.
Обіцяю не зрадити, не
стати перебіжчиком і з
гідністю виконувати доручені Вами представницькі
повноваження.
Вірю, що спільно нам
виявиться під силу подолати
усі перешкоди й збудувати
по-справжньому демократичну, соціальну, правову,
Українську державу.
Слава Україні!
З повагою,
Василь Гладій

«Гірська
веселка»
8 стор.

Дорогі земляки!
Основною причиною, з
якої я пішов у політику, було
бажання допомагати людям та
прислужитись своєму рідному
краю. Моя політична кар’єра
вибудовувалась саме з огляду на
те, наскільки перебування на тій
чи іншій посаді може бути корисним для захисту інтересів
Прикарпаття.
Вважав і продовжую вважати, що мій життєвий, управлінський та політичний досвід міг
бути максимально ефективно
задіяний у Верховній Раді.
Переконаний, що на цих
виборах нашій команді Віталія
Кличка, до якої я належу, вдалося вловити імпульс оновлення, запропонувати ефективні та
прогресивні моделі розвитку
відмінні від тих, що пропонувались дискредитованими політичними силами старої формації.
Дякую вам, дорогі земляки, за те, що проголосували за
мене та підтримали партію Віталія Кличка «УДАР». Саме ваша
щира підтримка додавала мені
сил під час нелегкої виборчої

Т. Чубай
і Руслана
9 стор.

кампанії. Надбанням цієї кампанії для мене стали ваші ідеї та
наші спільні справи щодо розбудови краю. А також багато
друзів та однодумців, з якими
тепер і надалі я готовий до
плідної праці.
Докладу максимальних зусиль, щоб підтвердити вашу довіру та повагу — адже для мене
це є найбільш цінним здобутком, яким варто дорожити.
З повагою,
Микола ПАЛІЙЧУК

Загадкові
Терношори
14-15
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Влада

ХVІІ сесія Косівської міської ради
21 листопада цього року
відбулася ХVІІ сесія Косівської
міської ради шостого демократичного скликання. Вона розглянула такі питання:
1. Аналіз бюджету міської
ради за 9 місяців 2012 року.
1.1. Про внесення змін до
міського бюджету на 2012 рік.
2. Про роботу газети «Косівський передзвін».
3. Про внесення змін до
складу виконавчого комітету
Косівської міської ради.
4. Розгляд клопотання головного управління юстиції в

Івано-Франківській області.
5. Земельні питання.
6. Різне:
6.1. Розгляд заяви кредитної спілки «Косівська».
6.2. Розгляд заяви Косівської районної організації «Союз
українок».
6.3. Розгляд повідомлення
товариства з обмеженою відповідальністю «Перлина Карпат».
6.4. Про затвердження акту
обстежень зелених насаджень,
що підлягають видаленню.
6.5. Розгляд заяви Григорчука Ю. Ф.

6.6. Розгляд заяви Слижука В. В.
6.7. Про виділення коштів
для співфінансування придбання житла Гасюк Наталії
Андріївні.
6.8. Про затвердження договорів, укладених Косівською
міською радою.
6.9. Про зарахування Павлик Софію Олегівну, Крицкалюка Станіслава Романовича в ДНЗ
«Сонечко», Біліщука Василя
Миколайовича в ДНЗ «Горобинка», Пилипів Каріну Романівну,
Шпак Софію Тарасівну в дош-

кільний навчальний заклад № 1.
6.10. Про зарахування ДП
«Косівжитлотеплокомуноб’єднання» в рахунок квартирної оплати
мешканцям будинку №2 на вул. С.
Бандери витрат на поточний ремонт в сумі 6381, 40 грн.
6.11. Розгляд заяви ОСББ
«Гуцульщина».
6.12. Розгляд заяви Кравчука Д. Д.
6.13. Розгляд акту перевірки територіального відділення антимонопольного комітету
України в Івано-Франківській
області.

Ситуація з бюджетом є катастрофічною
Головним питанням порядку денного засідання постійної
комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету,
фінансів, податків та інвестицій, яке відбулося 15 листопада, став розгляд стану фінансування обласного бюджету та
проведення платежів органами
Державної казначейської служби України в області по головних розпорядниках коштів.
В роботі комісії взяли
участь начальник головного
управління Державної казначейської служби України в
Івано-Франківській області
Віра Смачило, перший заступник начальника головного
фінансового управління обласної державної адміністрації
Леся Балагура. Їх члени комісії

запросили спеціально з метою
інформування депутатів та широкої громадськості про ситуацію, яка складається у бюджетній сфері.
«Мешканці Прикарпаття
мають право знати, який сьогодні стан справ в області з бюджетом. Скажу коротко: грошей
в області немає», — відзначив
голова постійної комісії Володимир Шкварилюк.
В процесі обговорення
Леся Балагура підтвердила, що
недофінансування статей видатків і справді існує. Зокрема,
за словами Віри Смачило, в області не проплачено 23 млн. грн.
незахищених статей видатків.
Леся Балагура ж у свою чергу
зазначила, що на день засідання
комісії станом в області не про-

плачено заробітної плати за
жовтень на суму 9,8 млн. грн.
Водночас, Івано-Франківщині за
попередніми розрахунками не
вистачає коштів у розмірі понад
200 млн. грн. на виплату заробітної плати до кінця року.
«Ситуація в області дійсно
є катастрофічною», — відзначив
Володимир Шкварилюк.
Голова комісії зауважив,
що до членів комісії, інших депутатів обласної ради регулярно надходять листи з районів,
від органів місцевого самоврядування з проханням врегулювати фінансування у зв’язку з безпідставними затримками проведення платежів територіальними
органами державної казначейської служби. Як він зазначив, нарешті окремі чиновники вже

потрохи перестають боятися
говорити правду. «Необхідно
перестати брехати нашим людям. Слід розповісти який реальний стан справ. Я прекрасно усвідомлюю, що сьогодні
місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування є заручниками ситуації
в державі», — резюмував Володимир Шкварилюк.
За результатами розгляду
було вирішено включити в порядок денний сесії Івано-Франківської обласної ради питання про стан фінансування й реальну ситуацію, яка існує по
кожному району й в області загалом.
Прес-центр облради
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Відлуння подій
ОЛЕКСАНДР
СИЧ: «ГАЛИЧАНИН
Й НАДАЛІ СТОЇТЬ
НА ВИСОТІ СВОГО
ЗАВДАННЯ»
Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр
Сич, виступаючи перед громадськістю міста на урочистому віче з нагоди 94-ї
річниці «Листопадового
чину» та проголошення Західноукраїнської Народної
Республіки, зауважив, що
серед усіх інших форм державотворення у ХХ ст.
ЗУНР найвище себе проявила за організованістю, впорядкованістю та структурованістю. Це, за словами голови
обласної ради, характерним чином відслідковувалося як у державотворчому процесі, законотворчій діяльності, так і з
точки зору організації українського війська.
«ХХ століття ознаменувалось піком державницьких змагань української
нації. Їх виявом стало почергове постання Української
Народної Республіки, ЗУНР,
Карпатської України, Української держави, відновленої
актом 30 червня 1941 року
у Львові. Зрештою, це призвело до логічного завершення, коли у 1991 році була
проголошена й відновлена
сучасна Українська незалежна держава», — зауважив Олександр Сич.
Проводячи паралелі
між тогочасними реаліями і
сьогоденням, голова обласної ради відзначив роль та
значення позиції самих галичан у державотворчих
процесах.
«Цьогорічні парламентські вибори засвідчили,
що й сьогодні галичанин
стоїть на висоті свого завдання. Скільки б нас українців, зокрема й галичан,
даруйте за такий вислів, «не
пхали писком до асфальту
жебрацтва», але галичанин
не купився на дрібні подачки, ставлячи вище ідею великої України над прагматизмом великих грошей.
Cьогодні галичанин заслуговує того, щоб йому возвести узагальнений пам’ятник

Вшанували ЗУНР

— пам’ятник галичанинупатріоту, який понад усе береже ідею Української соборної держави», — наголосив
Олександр Сич.
Прес-центр облради
1 листопада в приміщенні районного Народного дому відбувся святковий
концерт, присвячений 94-ій
річниці проголошення Західно-Української Народної республіки. Зал був повний молоді — учні старших класів
та студенти долучилися до
історичного свята.
Активним учасником буремних подій на початку минулого століття був і наш косів’янин Михайло Горбовий,
який народився у 1896 році

в Косові в родині ткача. Михайло, хоч ніколи не цурався
ткацького верстата, пішов
іншим шляхом — шляхом
громадської діяльності. Мабуть, за приклад узяв собі
краянина Михайла Павлика.
Закінчив учительські курси
та учительську семінарію в
Коломиї. Став діяльним членом товариства «Січ», осередок якого було створено в Косові у 1900 році. Активну брав
участь у побудові в Косові пам’ятника Т. Шевченкові,
відкритого урочисто з участю
тисяч гуцулів 19 липня 1914
року. Незабаром почалася Перша світова війна. Михайло
Горбовий пішов добровольцем до легіону Українських
Січових Стрільців, щоб у їх ла-

вах боротися за волю України.
Він брав участь у багатьох
боях. Став стрільцем знаменитої Гуцульської сотні, яка
відзначалася особливо високим бойовим духом і патріотизмом. Командував нею
Гриць Голинський з Вижнього Березова (його в 1941-му
році замордували енкаведисти в Дем’яновому Лазі під
Івано-Франківськом).
Після проголошення
Західно-Української Народної Республіки М. Горбовий
— вояк Української Галицької Армії. Його направили
до Косова організовувати
українську владу, і він чудово справився з цим завданням як повітовий комісар
міліції.
ЗУНР упала під ударами польської армії, якій допомагала Франція. У серпні
1919 року Косівщину (а до
неї тоді належав і теперішній Верховинський
район) окупувало польське
військо.
Чи міг молодий український патріот примиритися з цим? Ні. Він став одним
із організаторів повстання
гуцулів, яке вибухнуло 16-17
квітня 1920 року в гірських
селах Головах, Зеленому,
Красноїлі, Жаб’ї. Уряд кинув на придушення «бунту»
військо, яке чинило жорстокі розправи, підпалювало будинки, нещадно било
селян, грабувало їх. Сотні
гуцулів заарештовано. Кинуто до в’язниці і Михайла
Горбового, і вчителя, згодом
відомого письменника Михайла Ломацького. Голод,
знущання тюремників, приниження людської та національної гідності, побиття,
жахливі санітарні умови
польських в’язниць — чого
тільки не зазнали волелюбні гуцули! Та це їх не зламало. Під тиском громадськості арештованих після
дев’ятимісячного ув’язнення влада змушена була
звільнити.
Вл. інф.

4

№11, 24 листопада 2012 р.

Пульс міста

Відновили пішохідний міст!

27 жовтня, в суботу, у гарний сонячний день, відбулося
урочисте відкриття пішохідного мосту біля АТ «Скіф-Авто»
за участю представників влади, священників, робітників та
простих косівчан. Голубу
стрічку перерізали мер міста
Косів Микола Фокшей та ексдепутат Верховної ради Василь Чуднов. В заходах також
взяли участь голова районної
ради Андрій Клуб, заступник
голови РДА Василь Склепович
та заступник голови міста Василь Сліпанюк. Будівництво
вела фірма-підрядник, якою
керує Б. Марчук. Міст освяти-

ли отці-декани Роман Іванюлик,
Іван Близнюк та о. Ростислав
Близнюк.
Всі ми добре пам’ятаємо
сумний 2010 рік, який наробив
Косову багато шкоди. Серед
втрат і міст біля між гімназією
та АТК. Цей пішохідний міст
важко назвати дуже важливим
для міста, адже не так далеко за
5 хвилин ходьби є повноцінний
міст біля податкової адміністрації. Проте є одне велике АЛЕ
– це діти, які поспішають до косівської школи №2. Маленькі
школярі не розуміють або не
хочуть розуміти, що таке небезпека. Тому після зруйнування

Виростив худобу —
отримай дотації
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23
квітня 2012 р. № 342) фізичні
особи, в домогосподарствах
яких народився молодняк великої рогатої худоби, мають право на отримання спеціальної
бюджетної дотації за його утримання та збереження до певного віку (з трьох до одинадцяти місяців).
На момент першого подання документів спеціальна
бюджетна дотація нараховувалася у таких розмірах:
250 грн. за голову — за
молодняк віком від 3 до 5
місяців;
500 грн. за голову — за

молодняк віком від 6 до 8
місяців;
750 грн. за голову — за
молодняк віком від 9 до 11
місяців (включно).
У подальшому бюджетна
дотація за молодняк виплачується у розмірі 250 гривень через
кожні три місяці його утримання до досягнення ним одинадцятимісячного віку.
В Косові дотацію за утримання та збереження молодняка
великої рогатої худоби отримують
12 господарів. Станом на 01. 11.
2012 р. їм виплачено дотації на
загальну суму 22750 грн. Держава підтримує сільського товаровиробника. Тож зуміймо так господарювати, щоб мати власну м’ясну та молочну продукцію.
Міська рада

моста продовжували за звичкою
скорочувати шлях до школи.
Йшли і по каркасу зруйнованого пішохідного мосту і по тоненькій газовій трубі, яка перетинає річку. Як не боролися вчителі і батьки з цією бідою, учні
ж продовжували хизуватися
своєю «відважністю», яка час
від часу призводила до переломів рук чи ніг. Проте, навіть
після таких випадків, кількість
маленьких любителів адреналіну не зменшувалась. На щастя,
цьому покладений кінець!
Мер Косова Микола Фокшей:
Дуже радий бачити завершений міст. Я бачив, як його
відновлювали і піднімали, тому
був здивований, що ремонт закінчився так швидко! І Слава Богу!
Люди бачать роботу і дякують за
неї, особливо батьки дітей, які
вчаться в другій школі! Усім дякую, хто приклався до його
відновлення, бажаю наснаги на
нові звершення!
Директор школи №2, депутат міської ради Василь Гостюк:
Я найбільше дякую за міст,
адже найчастіше по ньому ходять діти до школи №2. Тому я
хочу подякувати Василю Чуднову, а також будівельникам, які
цей міст зробили. Бо в мене в
школі навчаються 500 учнів і
працюють 70 працівників колективу. То ви бачите, скільки ви має-

те подяк за виконану роботу!
Отець Іван Близнюк звернув увагу на те, що поручні мосту мають великі проміжки і не
вкриті сіткою, тому діти, які ходитимусь по містку ризикують
впасти в річку. Це зауваження
знайшло відгук в будівельників, які пообіцяли доопрацювати перила мосту і встановити сітку. Але й у них не обійшлося без проблем.Якось
уночі частина залізних перил з
мосту була спилена невідомими шкідниками, тому серед
ночі робітникам прийшлося
доварювати їх з підручних матеріалів. Отак і живемо, де свій
у свого краде і ще жаліємось
на погану ситуацію в країні
Тарас ПАСИМОК
Світлини автора

Факти не підтвердились
В середині жовтня до
міської ради надійшли звернення-скарги жителів міста з приводу вирубки лісу в урочищі “Голиця”. За дорученням міського голови Миколи Фокшея комісія з
питань земельних відносин та
охорони природного навколишнього середовища, а також депутатів міської ради та спеціаліста
землевпорядника М. Риптика
звернулась за роз’ясненням до
директора національного природного парку “Гуцульщина”
В. Пророчука, з яким відбулася
конструктивна розмова з даного питання. Спеціалісти парку
ознайомили комісію з матеріалами лісовпорядкування та лісорубочним білетом на виділ, де проводиться санітарно-вибіркова
рубка лісу. Після розмови комісія в присутності спеціалістів
НПП та лісника даного обходу

ознайомилась з проведенням
рубки лісу на місці. Депутати
мали змогу побачити, що рубка проводиться тільки сухостою, який поширився на все
урочище через різке зниження
поверхневих ґрунтових вод.
Комісія дійшла висновку,
що побоювання мешканців м.
Косова щодо вирубки сироростучих дерев є безпідставними,
оскільки вирубується тільки сухостій, який паралізував не
тільки урочище “Голиці”, але й
усі навколишні ліси Косівщини.
З метою запобігання розмноження короїда, інших захворювань лісу спеціалістам необхідно вчасно і систематично
проводити санітарно-вибіркові
рубки.
М. РИПТИК,
спеціаліст-землевпорядник міської ради
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Пульс міста
У жовтні міська рада провела круглий стіл з нагальних
проблем міста, які вимагають
якнайшвидшого вирішення. У
засіданні взяли участь міський
голова М. Фокшей, секретар
міської ради Н.Кравчук, секретар виконкому міської ради
О. Яремин, начальник служби
цивільного захисту в Косівському районі Міністерства надзвичайних ситуацій ІваноФранківської області В. Ковалюк,
завідувач санітарно-гігієнічним
відділом районної СЕС В. Бович,
секретар районної організації
«Українська партія» В. Гавронська, голова громадської
організації «Рада старійшин»
Л. Строєва, голова товариства
«Просвіта» Б. Глібчук, директор МКП «Косівміськводосервіс» Ю. Сліпанюк, голова
громадської організації «Союз
українок» А. Богдан, депутати
міської ради О. Кирилов, Ю.
Плосконос, Б. Лаврук, І. Фокшей, Д. Гладун, спеціалісти
міської ради Л. Волощук, М.
Риптик.
Після обміну думками,
було вирішено: організувати
громадські слухання щодо проведення комплексної інформаційної кампанії з питань охорони
навколишнього природного середовища та поводження з твердими побутовими відходами на
території міста;

Міськрада наводить порядок
налагодити спілкування з
громадою міста та провести
інформаційно-роз’яснювальну і
виховну роботу щодо утримання місця проживання в чистоті
та порядку, низького рівня самосвідомості громадян, їх байдужого та безвідповідального
ставлення до охорони навколишнього природного середовища, надмірного збільшення
кількості та асортименту продукції з різноманітними упакуваннями, облаштування площадок для збору побутових
відходів;
створити комісію з благоустрою в такому складі: Л.
Строєва — голова комісії, Л.
Процюк, Л. Волощук, Б. Лаврук,
Д. Гладун, Н. Кравчук, В. Бович,
В. Гавронська — члени комісії,
представники громадськості;
схематично закріпити за
підприємствами, установами,
організаціями, приватними
підприємцями, громадянами
прилеглі території, береги річки
Рибниця для підтримання належного санітарного стану;
провести роз’яснювальну
роботу серед населення про заборону спалювання опалого листя та інших залишків природної рослинності, відходів

До відома
косівчан!
На ім’я міського голови М.Фокшея
надійшло наступне повідомлення:
Тзов «Перлина Карпат» повідомляє
Вас про те, що початок будівництва багатоквартирного будинку з вбудованими торгово-офісними приміщеннями на вул. Незалежності переноситься на квітень 2013
року в зв’язку з коректурою проекту. Виконавець «Діпромісто» — Івано-Франківська філія державного підприємства Українського державного науково-дослідного
інституту проектування міст. Договір
№5520-12-137.
Василь ВАСИЛИНЮК,
директор Тзов «Перлина Карпат»

Оголошення
ДП «КосівЖКТО» під час опалювального сезону 2012-2013 рр. буде обслуговувати димовентиляційні канали
тільки тих квартир, які мають договір
з підприємством про надання послуг з
утримання будинку.
Дирекція ДП «КосівЖКТО»

хімічної промисловості;
зобов’язати підприємців
міста відновити тротуари навпроти їхніх офісів та магазинів,
ретельно дотримуватись правил
утримання територій, які видані
виконкомом міської ради;
систематично подавати
інформацію в пресу про порушників навколишнього природного середовища з публікацією їх
прізвищ та фото;
встановити гарантований
помісячний збір з кожного двору за дотримання чистоти міста
та охорони навколишнього при-

родного середовища;
налагодити систему роздільного збору сміття в місті;
комісійно обстежити високі дерева в місті, які підлягають спилюванню. Зобов’язати міську раду забезпечити виконання робіт щодо їх
спилювання;
створити дієві вуличні та
будинкові комітети.
Вл. інф.
На світлині: місце для
відпочинку, дипломна робота
випускника КІПДМ
Любомира Савчука

Маємо «Раду старійшин»
У Косові створено громадську організацію «Рада старійшин», затверджено статут організації і погоджено його з усіма
відповідними інстанціями.
У наступні два роки її члени планують
активізувати роботу депутатів м. Косова по
створенню будинкових та вуличних комітетів з наведенню належного порядку в
місті, підвищенню культури обслуговування обрядових послуг; створенню зеленого
господарства в місті для озеленення вулиць
прибудинкових територій та вздовж тротуарів; відновленню роботи лазні; відновленню нічного освітлення центральної вулиці
на місці знищених ліхтарів; установленню
сміттєвих урн біля магазинів, адмінбудівель,
вздовж тротуарів; ремонту тротуарів з
ліквідацією різних надбудов та ремонту водозливів; відкриттю платної автостоянки з
метою звільнення тротуарів; забороні руху
транспорту через центр міста та облаштування центральних вулиць пішохідними та
велодоріжками; відновленню роботи басейну, маслозаводу; впровадженню в усіх установах, закладах, де обслуговують населен-

ня міста, культури «Слова», тобто ставлення до людини, яка прийшла за послугою
згідно гасла «Не людина для чиновника, а
чиновник, чи продавець, чи медик, чи освітянин — для людини». Поставлено також за мету домагатися відновлення роботи світлофорів (біля центрального мосту,
гімназії та на перехрестку біля Люльчука);
сприяти збільшенню місць відпочинку у м.
Косові та належного їх облаштування
(сквери, лавочки, ігрові майданчики); домагатись відродження національних традицій та звичаїв (гуцульської музики,
танцю, пісень, театру); активізувати роботу депутатів із створення вуличних та будинкових комітетів, з допомогою яких
організовувати щомісячні зелені толоки
для підняття рівня чистоти культури та
краси м. Косова; домогтися відновлення
місцевого радіо та телебачення; покращення роботи комунальних служб (ритуальних
бюро, будинкоуправлінь, водосервісу).
Л. СТРОЄВА,
голова громадської організації
«Рада старійшин»
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Життя міста

Інвестиційні пропозиції
В активі міськради вільні земельні ділянки

Поважні газди
Однією з найкращих вулиць з благоустрою міста, як
вже не раз відзначалось, є вулиця Середня. Тут живуть високоповажні газди і ґаздині, які
вміють добре господарювати і
з діда-прадіда шанують і поважають один одного, передають
цю науку своїм дітям.
Минулого року вони
організовано при допомозі
церковної громади та міської
ради не лише допомогли швидкими темпами звести міст, що
з’єднує вулиці Середню і М.
Павлика, але і привели в належний порядок покриття дороги.
Зовсім недавно вони тоОднією з окрас і визначних пам’яток міста на Москалівці є пам’ятний хрест
(1949 р.) на честь скасування
панщини в нашому краю. В народі має назву «чотири ясени»,
оскільки обсаджений чотирма
ясенами. Проте, з роками висаджені дерева постаріли і почали нести справжню загрозу
для жителів, особливу у вітряну погоду. Декілька років тому
вітер зламав одне дерево, яке
впало на подвір’я ґазди. Для
господарів все обійшлося переляком. Місцеві жителі неодноразово зверталися до
органів місцевого самоврядування допомогти зрізати висотні дерева.
Спеціалісти провели огляд цих дерев. Відповідна комісія вирішила, щоб не ризикувати, ці дерева доцільно спилити, а на їх місці висадити

локою відновили стічні канави,
бо добре розуміють, що зберегти асфальтне покриття дороги в
належному стані можливо за
умов, коли воно якнайменше
зазнає пошкоджень, спричинених залишковими водами.
Відрадно, що люди самі завезли пісок, закупили цемент,
знайшли
бетономішалку,
підключились до мережі світла
одного з сусідів і разом зробили
надзвичайно важливу і корисну
роботу.
Якби так усі робили, то і
Косів виглядав би, як кажуть
«по-європейськи».
В. БОРОДАЙКЕВИЧ,
депутат міської ради

Ділянка №1
Земельна ділянка знаходиться в центрі міста Косова
(колишній кінотеатр), загальна
площа 0.1032 га. Може використовуватися для будівництва
культурного центру, кіноконцертного залу. Шляхи відчуження
— земельні торги.
Інфраструктура ділянки:
Водопостачання
—
підключення до центрального
водопроводу.
Каналізація — підключення до центральної мережі.
Електропостачання —
лінія електропередач на території ділянки.
Газ — підключення до
міського газопроводу.
Автодороги — дорога
місцевого значення.
Ділянка №2
Земельна ділянка знаходиться в центрі міста Косова
(колишня музична школа). На
території ділянки знаходиться
будівля, яка підлягає знесенню.
Загальна площа 0.04 га. Може
використовуватися для будівництва культурно-мистецького
центру, офісів, житлового будинку. Шляхи відчуження — земельні торги.
Інфраструктура ділянки:
Водопостачання
—
підключення до центрального
водопроводу.

Каналізація — підключення до центральної мережі.
Електропостачання —
лінія електропередач на території ділянки.
Газ — підключення до
міського газопроводу.
Автодороги — дорога
місцевого значення.
Ділянка №3
Земельна ділянка знаходиться на території міста Косова (колишня територія ВХО
«Гуцульщина»), загальна площа 4.80 га. Може використовуватися для будівництва культурно-розважального та відпочинкового
центру,
торговельного супермаркету.
Термін оренди — 49 років.
Можливий викуп після забудови. Шляхи відчуження — земельні торги.
Інфраструктура ділянки:
Водопостачання — будівництво колодязів та свердловин.
Каналізація — відсутня.
Електропостачання —
лінія електропередач на території ділянки.
Газ — підключення до газопроводу середнього тиску
(відстань 200 м).
Автодороги — дорога обласного значення.
Міська рада

Ясени на вул. Ірчана зрубали
нові. Аналогічна ситуація і з
одним ясенем на роздоріжжі
вул. М. Ірчана та Шашкевича.
Згідно висновків спеціалістів
дана деревина може бути використана лише для спалювання.
Дерева завезені в школу для спалювання в котельні.
4 ясени, що росли на роздоріжжі вулиць Ірчана та
Вітовського, що на Москалівці,
були популярним і давнім топографічним орієнтиром для косівчан, як і один ясень, що розташований неподалік. Проте по
всій Україні та і Косову з кожним роком все частіше відбуваються аномальні буревії та
смерчі, які завдають значної
шкоди людям, призводячи
навіть до смертельних наслідків.

Зважаючи на небезпеку, міська
влада вжила всіх необхідних заходів для спилювання та утилізації цих небезпечних велетнів.
Одні люди з розумінням
дякують, інші лихословлять.
Але треба пам’ятати, хоч як не
шкода, але господарі і сади ви-

рубують та корчують, якщо вони
застаріли і несуть певний острах
їх падіння.
Має бути так: зрубали —
посадіть на ті місця нові дерева
— молоді ясени, де росли їх
старі попередники!
Вл. інф.
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Власність

Державні акти на землю
територіальної громади м. Косова, виготовлені у 2011-2012 роках
Косівська цент ральна районна
лікарня ( документ знах. у райраді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській центральній районній
лікарні (інд. код 01193546). Земельна ділянка призначена для обслуговування корпусів
та господарських будівель і споруд лікарні
площею 5.6213 га. Державний акт від 17.
03. 2011р. № 262360003000002 (рішення
сесії міської ради від 18. 06. 2010 р.).
Дошкільний навчальний заклад
“Горобинка” (документ знах. в міській
раді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській міській раді (інд. код
04054228). Земельна ділянка призначена
для обслуговування нежитлової та господарських будівель і споруд дошкільного навчального закладу “Горобинка” площею
0.6746 га. Державний акт від 18. 04. 2011
р. № 262360003000004 (рішення сесії
міської ради від 07.10. 2010 р.).
Дошкільний навчальний заклад
“Сонечко” (документ знах. в міській
раді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській міській раді (інд. код
04054228). Земельна ділянка призначена
для обслуговування нежитлової та господарських будівель і споруд дошкільного навчального закладу “Сонечко” площею
0.6745 га. Державний акт від 18. 04. 2011
р. № 262360003000003 (рішення сесії
міської ради від 07.10. 2010 р).
Загальноосвітня школа-садок І ст.
НВК (документ знах. в міській раді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській міській раді (інд. код
04054228). Земельна ділянка призначена
для обслуговування нежитлової та господарських будівель і споруд загальноосвітньої школи-садка І ст. площею 1.0487 га.
Державний акт від 18. 04. 2011 р. №
262360003000005 (рішення сесії міської
ради від 07. 10. 2010 р.).
Релігійна громада Римо-Католицької церкви (документ знах. у громади)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Релігійній громаді Римо-Католицької церкви (інд. Код — немає). Земельна ділянка призначена для обслуговування
церкви та резиденції будинку площею
0.2472 га. Державний акт від 12. 07. 2011
р. № 262360003000018 (рішення сесії
міської ради від 21. 01. 2011 р. № 2.7-4).

Косівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
(документ знах. в міській раді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській міській раді (інд. код
04054228). Земельна ділянка призначена для
обслуговування будівель і споруд Косівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 площею 2.2965
га. Державний акт від 05. 08. 2011р. №
262360003000020 (рішення сесії міської
ради від 18. 02. 2011 р. № 2.70-5).
Спортивний комплекс (басейн та
стадіон) (документ знах. в міській раді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській міській раді (інд. код
04054228). Земельна ділянка призначена для
обслуговування спортивного комплексу площею 2.2594 га. Державний акт від 05. 08.
2011р. № 262360003000021 (рішення сесії
міської ради від 18. 02. 2011 р. № 2.69-5).
Центр дитячої творчості (документ
знах. в райраді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Центру дитячої творчості (інд. код
25597915). Земельна ділянка призначена для
обслуговування Центру дитячої творчості.
Державний акт від 26. 12. 2011 р. №
262360003000028.
Адміністративна будівля бібліотеки
(документ знах. в райраді)
Зареєстровано в Косівському управлінні
Держкомзему державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
Косівській районній раді (інд. код 04054429).
Земельна ділянка призначена для обслуговування адміністративної будівлі бібліотеки площею 0.0603 га. Державний акт від 30. 05. 2012
р. № 262360003000032 (рішення сесії міської
ради від 15. 12. 2011 р.).
Народний дім (документ знах. в райраді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській районній раді (інд. код
04054429). Земельна ділянка призначена для
обслуговування будівлі Народного дому площею 0.3155 га. Державний акт від 30. 05.
2012 р. № 262360003000033 (рішення сесії
міської ради від 15. 12. 2011 р.).
Школа мистецтв (документ знах. в
райраді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській районній раді (інд. код
04054429). Земельна ділянка призначена для
обслуговування будівлі школи мистецтв
площею 0.2109 га. Державний акт від 30. 05.
2012 р. № 262360003000034 (рішення сесії

міської ради від 15. 12. 2011 р.).
Районна дитячо-спортивна школа
“Гірське Орлятко” (документ знах. в
райраді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській районній раді (інд.
код 04054429). Земельна ділянка призначена для обслуговування будівлі районної
дитячо-спортивної школи “Гірське Орлятко” площею 0.4948 га. Державний акт від
30. 05. 2012 р. № 262360003000035 (рішення сесії міської ради від 15. 12. 2011 р.).
Центр дитячої творчості відділу освіти Косівської РДА (документ знах. в
райраді)
Зареєстровано в Косівському управлінні
Держкомзему державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
Косівській районній раді (інд. код 04054429).
Земельна ділянка призначена для обслуговування будівлі центру дитячої творчості відділу освіти Косівської РДА площею 0.0696 га. Державний акт від 30. 05. 2012 р. №
262360003000036 (рішення сесії міської ради
від 15. 12. 2011 р.).
Будівля друкарні (документ знах. в
райраді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській районній раді (інд.
код 04054429). Земельна ділянка призначена для обслуговування будівлі друкарні
площею 0,0337 га. Державний акт від 30.
05. 2012 р. № 262360003000037 (рішення
сесії міської ради від 15. 12. 2011 р.).
Адміністративна будівля Косівської районної ради (документ знах. в райраді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській районній раді (інд. код
04054429). Земельна ділянка призначена для
обслуговування адміністративної будівлі
площею 0.0539га. Державний акт від 30. 05.
2012 р. № 262360003000038 (рішення сесії
міської ради від 15. 12. 2011 р.).
Земельна ділянка призначена для
обслуговування нежитлових будівель
(колишня «Гуцульщина») (документ
знах. в райраді)
Зареєстровано в Косівському управлінні Держкомзему державний акт на
право постійного користування земельною
ділянкою Косівській районній раді (інд.
код 04054429). Земельна ділянка призначена для обслуговування нежитлових будівель (колишня «Гуцульщина») площею
0.5925га. Державний акт від 30. 05. 2012
р. № 262360003000039 (рішення сесії
міської ради від 15. 12. 2011 р.).
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Фестивалі

«Гірська веселка»
28 вересня 2012 року в місті Косові
відбувся XII регіональний молодіжний екологічний фестиваль “Гірська веселка”. Щорічно фестиваль збирає все більшу і більшу
кількість учасників. Метою його проведення є формування екологічної культури молоді, підвищення рівня зацікавленості до
вивчення природничих дисциплін, залучення молоді району до активної природоохоронної роботи, активізація молодіжного екологічного руху.
Організували та провели цьогорічний
фестиваль: відділ освіти та сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Косівської райдержадміністрації, Національний природний парк “Гуцульщина” та громадська екологічна організація “Едельвейс”.
Оберігати, любити, вивчати матінку природу найкраще в юності. Саме таким завданням покликана різнобарвна гірська веселка,
яка збирає та об’єднує не лише учнівську та
студентську молодь, а всіх тих, кому не байдужий стан навколишнього середовища.
До початку свята його учасники оформили
виставкові композиції “Щедрість рідної землі”,
які відразу привернули увагу перехожих та гостей міста своїм барвистим оформленням. В них
було використано все те, чим багата Гуцульщина
в цю золоту пору осені: запашні яблука та груші,
багато видів грибів, різні плоди городини, безліч
красивих квітів та рослин. У художньому оформленні домінував гуцульський стиль різних видів
мистецтва: вишивки, ткацтва, художньої різьби
по дереву, інкрустації, рисунку та інші.
Молодіжний екологічний форум розпочався із святкової фестивальної ходи під звуки духового оркестру Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ України. Як годиться,
відкриття урочистого дійства розпочалось
виконанням гімну України та підняттям фестивального прапору. За християнським звичаєм благословили його проведення отець
декан УПЦ КП Іван Близнюк та отець УГКЦ
Юрій Корпанюк.
З вітальним словом до учасників фестивалю звернулись міський голова Микола
Фокшей, начальник відділу освіти Косівської РДА Володимир Козьменчук, заступник
директора НПП “Гуцульщина” з наукової роботи, кандидат біологічних наук Юрій Стефурак та завідувач сектору у справах сім’ї,
молоді та спорту РДА Михайло Мельничук.
У виконанні юних гуртківців Яблунівського центру дитячої творчості була виконана
вітальна композиція — золота осінь та її
плоди. Учні співали, танцювали, декламували вірші екологічної тематики.
Після урочистого відкриття фестивалю
розпочались конкурсні програми, а їх було
всього сім: виставка — конкурс “Щедрість
рідної землі” відбувалась на майдані Незалежності; музично-сценічне представлення
екологічних проблем на тему “Екологія
душі: в гармонії з природою — у злагоді з
собою”, яке проводилось окремо для шкіл
І-ІІ ст. в районному центрі дитячої творчості

та шкіл І-ІІІ ст. на літній естраді біля районного Народного дому; конкурс художніх
творчих робіт “Мій рідний край, моя земля велика…” — у Косівському районному
центрі дитячої творчості; фотоконкурс
“Той край, де ми живемо, Україною зовемо”, конкурсанти демонстрували свої роботи на терасі районного центру дитячої
творчості; конкурс малюнка на асфальті
“Осінь у задумливій красі” проводився на
майдані Незалежності; конкурс-виставка
домашніх тварин і конкурс малих екологічних проектів проходили на літній естраді
біля районного Будинку культури.
У цих конкурсах участь взяли майже
всі загальноосвітні установи району. Кожна композиція, виступ, малюнок, сценічне
представлення відрізнялись оригінальністю думки, творчим задумом.
Журі визначило кращих три призові
місця згідно положення, хоча всі учасники
по праву можуть вважатися переможцями.
Вл. інф.
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Концерти

Тарас Чубай і Руслана
співали для гуцулів

В п’ятницю, 26 жовтня, за підтримки кандидата в народні депутати Миколи
Палійчука, розпочався найкращий концерт,
який тільки бачив Косів. І ці слова зовсім
не перебільшення! Адже величезна (просто гігантська) сцена з відповідною звуковою та освітловою апаратурою забезпечила неповторні емоції від виступів відомих
та шанованих українських зірок. Єдине що
не тішило — це майже зимова погода та
початок концерту в робочий час, що значно зменшило кількість глядачів концерту.
Тим більше було сумно, що Тарас Чубай з
гуртом «Плач Єремії» розпочали концерт
о 15.00, а Руслана почала виступ о 18.00 і
між цим утворилася пауза тривалістю в 2
години, тому велика кількість глядачів змушена була зайняти всі кафе та бари в місті,
щоб хоч трохи відігрітись. І хоча пауза була
заповнена запальною музикою від діджея
— мокрий сніг та вітер не сприяли танцям

аж ніяк. Проте варто відзначити, що зігрівались глядачі хорошим настроєм і щирими
піснями у виконанні Тараса Чубая, який звучав просто відмінно! Він виконав і пісні з
нового репертуару, а на закінчення — всім
відомі хіти. Варто також згадати, що хоч як
не намагався розворушити наших земляків
видатний співак — в нього нічого так і не
вийшло. Люди чи то не знали слів пісень,
чи просто боялися співати в голос, оплески
лунали дуже рідко і мляво. Тарас дуже переживав побаченим і намагався виправити
ситуацію, але думаю причина проста — такого рівня концерт був в нашому містечку
вперше, тому не варто вимагати від людей
потрібної реакції. Ця проблема давно відома і вирішити її зможе лише культурний розвиток міста і частіші виступи хороших музик.
Кажучи про культурний розвиток Косова, варто подякувати Миколі Палійчуку не
лише за чудовий концерт, але і за те, що привіз
безкоштовну виставу Івано-Франківського
драмтеатру «Заробітчанка» під керівництвом
найвідомішого та найзаслуженішого косівчанина сучасності — Романа Держипільського. Хотілося, щоб такі акції були приурочені не лише до виборів у Верховну Раду
раз в чотири роки, але щоб знаходились
меценати, які постійно дбатимуть про культуру! Тоді і люди будуть активніше зустрічати талановитих гостей, а не мовчки стояти, як зараз.
О 18.00 яскравим та запальним концертом в Косові закінчився тур Руслани по Карпатах, який тривав два тижні та охопив 10
міст Івано-Франківської області. Фінальне
шоу і сценарій дійства вигадувався завчасно кожним учасником колективу, в тому
числі і Русланою — від початку і до кінця
був побудований на жартах та непередбачуваних ситуаціях.
Кульмінацією концерту стала посвята
Руслани та її колективу в гуцули. Прямо на
сцені Руслана запалила гуцульську люльку,
що за традицією означає готовність жінки
стати справжньою гуцулкою. Балету співачка подарувала гуцульські топірці та влаштувала з ними імпровізований танцювальний
баттл, після якого танцівники також були
посвячені у гуцули. Варто згадати, що моя
одногрупниця з Інституту журналістики
Київського Національного університету ім.
Т. Шевченка Оля Жолкевська є керівником
танцювальної групи Руслани. І побачити її
на сцені в Косові було незвично, але приємно — світ тісний, як казали мудрі люди.
Публіка була вражена енергійним і
навіть трохи бешкетницьким концертом,
який тривав більше двох годин. Фінальною
нотою стала «Червона рута», вмить підхоп-

лена усією площею. На прощання Руслана пообіцяла повернутись в Косів та до
Карпат на Різдво. Завершився концерт масовим запуском п’яти сотень «китайських»
нічних ліхтариків.
Отож підсумовуючи, можна впевнено сказати, що свято вдалось! Побільше б
таких чудових днів в житті нашого містечка над Рибницею!
Тарас ПАСИМОК
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Козацькі забави

У Косівському інституті
прикладного та декоративного
мистецтва вже стало доброю
традицією проводити «Козацькі забави». «Не знаючи минулого, не побудуєш майбутнього»
— під таким девізом проходило
це спортивно-патріотичне свято,
приурочене 70-річчю УПА та 520річчю створення Козацтва.
Відкриваючи захід, капітани команд-куренів підняли прапор
України і разом з присутніми
виконали Гімн України. З
привітальними словами звернулися до учасників директор Косівського училища В. Ходан та
студентка Юлія Юрчишин.
У 10-ти випробуваннях з
різних видів спорту та побуту

козаків, розкриваючи сутність
козацького життя, змагалися
шість команд-куренів, у складі
яких було по 12 учасників. Краще вміння ходити у строю й виконувати козацькі патріотичні
пісні (у козацькому однострої)
показали студенти відділу художнього розпису.
У підтягуванні на перекладині найвищого результату досягнув Остап Федак, а у
підніманні гирі — Павло
Вільховецький. У стрільбі з
пневматичної гвинтівки перемогу здобув Олександр Рожик, а
при метанні ядра — Роман Кифорак. У збиванні зі спортивного снаряду переміг Сергій Лисенко, з армреслінгу — Юрій

У Косівській ЦРБ
Поновлена виставка-персоналія «Сузір’я славних імен
України» (на листопад-грудень
2012 року). Організовані нові
тематичні полички: до 9 листопада — Дня української писемності та мови; до 14 листо-

пада — 100-річчя від дня народження Андрія Малишка; присвячена Мирославу Лаюку —
молодому поету, уродженцю Косівщини, лауреату літературної
премії ім. О. Гончара за збірку
поезій «Осоте!» (2012).

Реп проект «SENSAR» представляє
професійну домашню студію звукозапису
«Sun Records»
Прийшов, записався — переміг!
Місто Косів, вулиця Ірчана, 107 Тел. 0971558487
Постійним клієнтам ЗНИЖКИ!!!
ВСІМ ПРИЄМНОГО ЗВУКОЗАПИСУ!!!
На студії «Сан Рекордс» за 2 роки існування вже
записано понад 150 треків!
Веб-сайт:
http://vk.com/sun_records, http://sensar.if.ua/

Буйвол.
У комбінованій естафеті
кращими були Тарас Наумов,
Іван Пасічник, Назар Гордій. У
перетягуванні канату перемогла
команда відділу художньої обробки дерева. Представники
відділу художньої кераміки найліпше продемонстрували свої
здібності при приготуванні козацького куліша, де показали
неабиякі навики з кулінарії та
розпалювання вогнища.
У командному заліку змагань першість отримали представники відділу художньої обробки дерева. Друге місце зайняли студенти відділу художньої
обробки металу, а третє — представники відділу дизайну.
Переможців козацьких
змагань та їхніх тренерів нагородили грамотами, кубками й
іменними медалями за здобуті

перші місця. Кращих організаторів дійства Олександра
Крицкалюка, Степана Бзунька,
Мирослава Радиша нагородили подяками.
Зі 150 світлин відомого
фотомайстра Богдана Штундера змонтували експозицію, яка
відображає безкомпромісність
спортивної боротьби під час
усіх випробувань.
Студенти вдячні керівництву навчального закладу за
сприяння у придбанні козацької форми-одягу, підготовки до
такого заходу, а профспілковій
організації — за надання матеріальної допомоги.
Дмитро КРАВЧУК,
керівник фізичного
виховання
КІПДМ ЛНАМ,
депутат міської ради

Наша «Анничка»
Кажуть, що мудрий газда
готує сани влітку, а воза — взимку. А мудра газдиня на Прикарпатті майже 100% заздалегіть
готується до зимових свят, які
усі обожнюють ще з дитинства.
Навряд чи хтось в змозі забути
запах та смак домашньої випічки, якими частувалися у віці,
«коли пішки під стіл ходили».
Саме такі неймовірні смаколики і пропонують у фірмовому магазині косівської випічки
«Анничка», що на вулицях
Гвардійській в Косові та Чорновола в Івано-Франківську. Кожне тістечко, торт, пляцок чи пряники зберігають тепло рук
майстрів, які чаклують над солодощами. Потрібно сказати,
що у магазині завжди свіжий
товар, оскільки випічка торгової

марки «Анничка» настільки популярна та смачна, що товару
просто не залишається і тому кожного ранку відвідувачів зустрічає
солодкий аромат нових тістечок та
тортиків. Окремий акцент — це
виключно натуральні складники
усієї продукції, адже кондитери та
пекарі, що працюють за стародавніми українськими рецептами,
просто не вміють додавати до
своїх витворів «хімію», не розуміючи сенсу таких хитрощів сучасних харчовиків.
До свята Святого Миколая та зимових свят магазин косівської випічки «Анничка»
ласкаво запрошує відвідати та
скуштувати смаколики як у Косові, так і в Івано-Франківську,
щоб зрозуміти який смак має
зимове свято на Прикарпатті.
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Остап Гавриш та Дмитро Дмитренко
представлять проект «Музика і лід»
9 грудня о 19.00 в Палаці
спорту у Києві буде представлений феєричний синтез творчості
видатного українського композитора косівчанина Остапа Гавриша та льодове шоу театру чемпіона Європи, багаторазового
чемпіона України Дмитра Дмитренка.
Програма поєднає в собі
виступи кращих артистів української пісні, молодих виконавців та дивовижне видовище
зірок фігурного катання.
Спеціальний гість бенефісу — володар Гран-прі «Слов’янського базару» у Вітебську,
Заслужений артист Югославії
Філіп Жмахер (Сербія), а також
гості з Росії, фігуристи Вікторія
Шкловер та Сергій Славнов —

призери чемпіонатів світу та
Європи, солісти «Holiday On Ice»
і «Wild Rose Russian Ice Stars».
Фантастична гра світлових
ефектів як на сцені, так і на льодовій арені, майстерне виконання артистів, висока професійність
фігуристів — все підвладне силі
«Музика і лід». Дві енергії в одному проекті. Дві стихії — одне
шоу. Український театр на льоду
існує з 2006 року під керівництвом Дмитра Дмитренка. Увібрав
у себе сузір’я найкращих виконавців та хореографів України, які
беруть активну участь у різноманітних шоу-програмах по всьому
світу, також надає можливість виступити артистам різних жанрів
та продемонструвати концертні
номери на льоду. Виступи театру

відрізняються великою різноманітністю жанрів, цікавою драматургією, віртуозною виконавчою
технікою, а також видовищністю
циркового мистецтва, де вдало поєднується акробатика та екстрим
на льоду.
Остап Гавриш — композитор-мелодист, Народний артист
України, автор відомих пісень,
знаних і улюблених в Україні та
за її межами. Такими піснями є:
«А липи цвітуть», «На Україну
повернусь», «Білий цвіт на калині», «А яблука падають», «Там,
де гори сині», «Несу свій хрест»,
«Налий, шинкарочко», «Заметіль», «Де смереки стрункі»,
«Дві зорі», «Грає листопад», «Забудеш», «Жити для добра», «Де
знайти чарівну квітку» та багато

Безпека життєдіяльності

12 листопада в місті Косові у приміщенні районного
Народного дому пройшов семінар з питань безпеки життєдіяльності. В роботі заходу
взяли участь працівники Територіального управління МНС в
області, Відділу у справах
релігій та національностей обласної державної адміністрації, фахівці Управління Держтехногенбезпеки області,
косівські декани Української
православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви, Української автокефальної церкви,
голови парафіяльних рад та
священослужителі. Головна
мета заходу — залучення релі-

гійних конфесій Косівщини до
проведення профілактичної роботи серед населення з питань
безпеки життєдіяльності.
Під час семінару начальник відділу роботи із засобами
масової інформації та громадськістю Територіального управління
МНС в області Богдана Засідко
поінформувала представників
духовенства про стан з пожежами, надзвичайними ситуаціями
та трагічними наслідками на
них, які цього року мали місце
на території Івано-Франківщини. Зокрема зазначалося, що за
10 місяців поточного року на
Прикарпатті виникло 2 надзвичайні ситуації, через що загинуло 4 особи; зареєстрована 1851

пожежа та загоряння, у вогні
загинуло 50 людей, з них одна
малолітня дитина; ще 46 мешканців краю потонуло на водоймах, з них двоє дітей; 2 особи
загинули під час відпочинку в
гірській місцевості; 6 людей померло через ураження електричним струмом; ще 2 особи загинули від ураження блискавкою;
через отруєння чадним газом
померло 2 людини; 9 мешканців
краю загинули через переохолодження.
Учасники тематичного заходу також переглянули відеокадри пожеж у церквах, які
мали місце в області за останні
декілька років. Працівники
МНС вручили священослужителям текст «Звернення до мешканців Івано-Франківщини», в
якому закликали населення

інших. Пісні композитора відомі
і за кордоном: в Австралії,
Англії, Франції, Аргентині, Бразилії, США, Канаді, Німеччині,
Данії, Латвії, Литві, Естонії,
Білорусі, Польщі, Словаччині,
Росії, Чехії та багатьох інших
країнах. Зокрема у Словаччині
пісня «Білий цвіт на калині» вважається народною, яку виконують під час весільних обрядів.
У доробку композитора чимало
нових пісень, відзнятий музичний фільм «Де смереки
стрункі», мюзикли «Хвала Всевишньому» та «Маленькі історії
про великі істини», позаду —
два творчі вечори у НП «Україна».
Довідки за тел.: 095 605
29 80, 098 399 55 93
дотримуватися правил безпеки
в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період та звернулися до Всечесних Отців з проханням під час богослужінь донести до людей цю інформацію.
Під час семінару також обговорювалося питання протипожежного захисту культових
споруд та церковних храмів.
Працівники Управління Держтехногенбезпеки області звернули увагу священослужителів на
основні вимоги щодо утримання належного протипожежного
стану таких будівель. Хочеться
сподіватися, що співпраця служби МНС та Церкви допоможе
вберегти релігійні храми від вогню, зменшити кількість пожеж у
житловому секторі та врятувати
людські життя.
Василь КОВАЛЮК,
начальник служби
цивільного захисту
у Косівському районі
ТУ МНС в області
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Пожежна безпека

Вогонь не питає дозволу
З настанням осінньо-зимового опалювального сезону, часу, коли розпочинається інтенсивне використання усіх можливих обігрівальних приладів, небезпека
виникнення пожеж набирає загрозливих
масштабів. Основними причинами пожеж
залишаються порушення правил експлуатації електрообігрівальних приладів та
пічного опалення, перевантаження внутрішньої електромережі, необережне поводження з вогнем осіб в нетверезому стані.
Трагічні випадки частіше виникають там,
де діти залишаються вдома одні, без нагляду дорослих в закритих квартирах, будинках, де топляться печі або ввімкнені в
електромережу електропобутові прилади.
З настанням холодів виникають пожежі у
підвалах багатоповерхових будинків, жертвами яких стають особи без певного місця
проживання, а також і діти. Небезпечні такі
пожежі виділенням великої кількості диму,
що проникає в під’їзди та квартири, загрожуючи життю його мешканцям.
Не можна нехтувати правилами пожежної безпеки, не думати, що зі мною
цього не станеться і мене пожежа не торкнеться. Це хибні думки. Вогонь не питає
дозволу, щоб зробити свою «чорну» справу.
Служба цивільного захисту у Косівському районі ТУ МНС в області вкотре нагадує жителям Косівщини прості правила
безпеки, яких слід дотримуватися з настанням осінньо-зимового опалювального сезону.
При використанні електрообігрівальних приладів не забувайте: електронагрівачі повинні вмикатися в електромережу
тільки за допомогою справних штепсельних з’єднань та електророзеток заводського виготовлення; прилади повинні встановлюватись на негорючій основі, а температура зовнішньої поверхні приладу у
найбільш нагрітому місці, у нормальному
режимі роботи, не повинна перевищувати

85°С (терморегулятор повинен бути відрегульований); відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів має становити не менше 25 см; нові підключення
різних струмоприймачів необхідно проводити з урахуванням допустимого струмового
навантаження електромережі; прилади необхідно регулярно очищати від пилу.
Заборонено: встановлювати обігрівачі
близько до душу, ванни; класти кабель живлення на нагріті частини приладу; встановлювати електронагрівальні прилади безпосередньо під розеткою, а також на шляхах
евакуації людей; встановлювати саморобні
плавкі вставки «жуки» в апаратах захисту від
коротких замикань; використовувати прилад
для сушки одягу та інших матеріалів; заборонено під’єднувати декілька приладів в
одну розетку та накривати їх легкозаймистими матеріалами; масляні електронагрівачі
можна зберігати лише у вертикальному положенні і звичайно не залишати без догляду при виході з приміщення, увімкненими в
електромережу.
Якщо Ваш дім обігрівається за допомогою пічного опалення, то тут теж не можна забувати про правила безпечної експлуатації печей. Перед початком опалювального сезону печі, котельні та інші опалювальні
прилади мають бути старанно перевірені й
відремонтовані. Усі несправності мають
обов’язково бути усунені до початку використання.
Основні вимоги до опалювальних печей:
• печі повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій;
• слід оглянути зовнішній стан печі,
димових труб на наявність тріщин;
• дверцята топки і піддувала мають
бути справними;
• на підлозі під топковими дверцятами
необхідно прибити металевий лист розмірами 50х70 см;
• відстань вд печі до стелажів, меблів,

шаф та іншого обладнання повинна бути
не менше 70 см, а від топокових отворів –
не менше 1,25 м;
• усі димові труби та стіни на горищі,
в яких проходять димові канали, мають
бути заштукатурені й побілені;
• димові труби будівель з покрівель
із горючих матеріалів повинні бути обладнані надійними іскрогасниками;
• золу та шлак, що їх видаляють із
топки, необхідно заливати водою і виносити в спеціально відведені місця.
• очищати димарі і печі від сажі слід
перед початком опалювального сезону і не
рідше одного разу на три місяці.
Категорично забороняється:
• залишати печі, що топляться, без нагляду, а також доручати нагляд за ними
дітям;
• застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини (бензин, гас і т. п.);
• сушити й складати на печах одяг,
дрова, інші горючі предмети та матеріали;
• використовувати дрова, довжина
яких перевищує розміри топки;
• розташовувати горючі речовини перед піччю;
• закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;
• допускати до експлуатації несправні
печі.
Пам’ятайте! Виконання цих простих,
але вкрай необхідних правил, допоможе
зберегти Ваше житло, майно та, найголовніше, життя! Будьте свідомі та пильні, дотримуйтесь правил пожежної безпеки й навчайте цьому своїх дітей ще змалку.
Василь КОВАЛЮК,
начальник служби цивільного
захисту у Косівському районі ТУ МНС
в області
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Обережно: енергетичні напої
КРАЩЕ НЕ ПИЙ!
Енергетичні напої (енергетики, енерготоніки) — безалкогольні напої, у рекламній кампанії яких робиться акцент на
їхню здатність стимулювати центральну
нервову систему людини та/або підвищувати працездатність, а також на те, що вони
не дають людині заснути.
До складу всіх енергетиків входять
сахароза і глюкоза, яка є основною живильною речовиною для організму. При надходженні їжі в організм глюкоза утворюється при розщепленні крохмалю і дисахарида. Також до складу входить кофеїн
(сильний психостимулятор). Дія кофеїну
полягає у зменшенні сонливості, усуненні
почуття втоми, стимулює розумові
здібності.
З незапам’ятних часів люди вживали
стимулятори. Так, на Близькому Сході, щоб
були сили й енергія, пили каву, в Китаї та
Азії — чай, в Африці їли горіхи кола. У
Сибіру і на Далекому Сході популярні були
лимонник, женьшень, аралія.
Енергетичні напої з’явилися наприкінці XX століття. Підприємець з Австралії після поїздки в Азію вирішив налагодити промислове виробництво енергетиків. Першим енергетичним напоєм у
промисловому масштабі став Red Bull.
Потім досить швидко завоювали споживчу любов Coca-Сola і Pepsi. Виробники
останніх швидко зорієнтувалися і випустили свої енергетики — Burn і Adrenaline
Rush.
У Європі, зокрема, в Данії, Норвегії і
Франції продаж енергетиків дозволений
тільки в аптеках. У Росії заборонено продаж їх у школах, на етикетках повинні бути
прописані обмеження і побічні ефекти.
Були прецеденти судових розглядів з компаніями-виробниками енергетичних напоїв. Так, в Ірландії спортсмен помер прямо на тренуванні після трьох банок енергетиків. У Швеції на дискотеці померли
кілька підлітків. Вони змішали енергетичний напій і алкоголь.
В Україні від енергетичних напоїв поки
що ніхто не помер. Принаймні офіційно таких випадків не фіксували. Можливо, саме
тому впливу енергетиків на організм людини українські науковці досі не досліджували. Та лікарі не приховують: кофеїнові
отруєння в жителів України трапляються
досить часто.

ЕНЕРГЕТИКИ
НЕ МОЖНА ВЖИВАТИ
З АЛКОГОЛЕМ!
Енергетичні напої іноді змішують із
алкогольними папоями. Енергетики виконують стимулюючу функцію, а у той же час
алкоголь — гнітючу. Шкідливість такої комбінації полягає в тому, що енергетики здатні
замаскувати вплив алкоголю, тому людина
не може враховувати його вплив. Алкоголь
у більших дозах викликає природну втому,
але стимулюючий ефект енергетиків здатний
перебити її.
Розповсюджене змішування енергетиків з горілкою й іншим алкоголем спричининює виникненню заздалегідь славнозвісних коктейлів, відомих за назвою
«alcopops», які нерідко включають до свого
складу екстракти тауріну або гуарани для
додавання напою специфічного аромату.
Традиція використовувати енерготоніки для
змішування міцних напоїв на дискотеках і в
клубах виникла тоді, коли завсідники нічних
закладів виявили, що якщо змішувати енергетичний напій і горілку, то вранці після бурхливої ночі почуваєшся не таким «розбитим». Таку комбінацію лікарі вважають однозначно небезпечною, адже кофеїн та
алкоголь викликають протилежні ефекти —
збудливий і гальмуючий.
Якщо людина в стані легкого сп’яніння випиває чашку кави або напій з помірним
вмістом кофеїну, зовнішня вираженість сп’яніння знижується. Якщо ж людина вже досить нетвереза, то в суміші алкоголю і напою з кофеїном першу скрипку починає грати алкоголь. Виходить, що спочатку виникає
ефект отверезіння, але потім сп’яніння повертається ще сильніше. Більше того, поєднання алкоголю й енерготоніку стимулює
подальше вживання алкоголю.

КОФЕЇН ШКОДИТЬ
ЗДОРОВ’Ю ЛЮДИНИ,
А ПРИЧИН БАГАТО.
По-перше, кофеїн може вироблятися в
організмі людини. Тобто, вживання енергетичних напоїв — це штучне підвищення його концентрації, яке організму зовсім непотрібно. І
до цієї концентрації кофеїну організм незабаром звикне. Такий ефект близький до наркотичного. А кофеїну в самому організмі буде
вироблятися недостатньо.
По-друге, у кожної людини існують
чіткі добові ритми, періоди найбільшої та
найменшої фізичної активності. І вони порушуються при вживанні енергетичних на-

поїв. Не варто недооцінювати значущість
цих ритмів, тому що їх зміна може призвести до зниження адаптаційних можливостей організму і взагалі до зриву адаптації. Це, в свою чергу, веде до зниження
імунітету та підвищує ризик розвитку
інфекційних захворювань.
По-третє, підвищується ризик серйозних неінфекційних захворювань, таких як
гіпертонічна хвороба та ішемічна хвороба
серця, оскільки кофеїн впливає як безпосередньо на серцево-судинну систему, так і
опосередковано через нервову систему.

ВІД «ЕНЕРГЕТИКІВ» —
ГОДИНА ЕЙФОРІЇ
І НІЧ МУК
Нещодавно до реанімаційного
відділення обласної лікарні потрапило
двоє пацієнтів: 18-річна дівчина та 20річний хлопець. У них були порушення
серцево-судинної, дихальної систем, галюцинації. І все це — після вживання енергетичних напоїв. Молодих людей «відкачали». Дівчині навіть довелося підключати апарат штучної вентиляції легень. У
крові не виявили великого вмісту алкоголю. Тобто це не було алкогольне отруєння. Такий стан був реакцією на енергетичні
напої. В якій кількості — медики не встановили. Та підозрюють, що багато. Можливо, молоді люди вживали й коктейль з
«енергетиків».

Що можна пити
замість енергетика?
Чудовий енергетичний напій ви можете приготувати власноруч. Це просто,
безпечно і корисно. До витиснутого соку з
одного лимона додати ложку меду, розбавити склянкою теплої води. Медики гарантують: головний біль мине, енергії прибуде на чотири години. Тут і вітамін С, і вуглеводи, жодних антиоксидантів, барвників.
І навіть якщо це призведе до звикання, то
звичка споживати мед з лимоном лише
вітається.
Популярність енергетичних напоїв
росте з кожним днем. Протягом року продається мільярд банок енерготоніків! Дія
однієї банки «чудотворної» рідини здатна
«тримати» 3-4 години. Але не варто забувати про попередження, написане на банці:
«Не вживати більше двох банок на день».
Ось тільки написано це дрібними літерами, та й хто думає про наслідки, коли буває
весело, легко і доступно?!
Руслан ШЕЛЕСТ
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Загадкові Терношори

«Урочище Терношори»
— лісовий заказник місцевого
значення з 15 липня 1996 року,
яке має форму видовженого
гірського схилу загальною площею 10 гектарів. Розміщується пам’ятка між селами Яворів
і Снідавка. Його утворюють
ямненські пісковики з величезних кам’яних брил. Ланцюг їх
скельних виходів має довжину
300 м, окремі останці досягають висоти 40 м. Найхимерніша скеля відома серед місцевого населення як «Голова Довбуша», а в науковому світі —
як «Терношорська Лада». Урочище височить над потоком
Безулька Друга, що тече глибоким каньйоном і має декілька
гарних порогів і водоспадів. Не
зважаючи на близькість до Косова, туристичний об’єкт Терношори не є таким популярним, як Писаний камінь чи Сокільський хребет. А дарма,
адже і скелі, і краєвиди там
нічим не гірші, а навіть і кращі.
Варто відзначити, що хоч
від Косова до Снідавки недалеко, але добиратися складнувато, бо в Снідавку з автостанції
їде лише один автобус о 12.30,
часто не повертаючись із села
назад, особливо на вихідних.
Тому є три варіанти, як
добиратись на Терношори з Косова. Перший і найкращий —
їхати власним транспортом —
це зручно, комфортно і повертатися ви можете, коли забажаєте. Єдина проблема — погана якість так званої «дороги»
в Снідавці, яка до того ж весь
час піднімається вгору. Другий
варіант — це їхати о 12.30 з автостанції в Косові до кінцевої

зупинки в центрі Снідавки, на
роздоріжжі біля школи та магазину, а звідти до Терношорів
добиратися якихось 15 хвилин.
Назад же прийдеться йти пішки
десь 1-1.5 години аж до повороту на трасі в Яворові з надією,
що вас підбере автобус з Верховини чи просто співчутливі водії
приватних авто або в крайньому разі — прийдеться замовити

до повороту таксі з Косова.
Третій варіант — найбільш «туристичний», де прийдеться багато ходити. Ви їдете вранці
будь-яким автобусом в напрямку Яворова і від повороту на
Снідавку йдете пішки до каменів, а потім — назад. Це досить втомлююча подорож, але
иаєте більше часу роздивитися
та сфотографувати скелі.

Якщо ви запитаєте місцевих жителів, куди йти до великого каміння, то можете почути
цілком
протилежні
відповіді, і справа не в тому, що
люди не знають чого від них
хочуть, а в тому, що розсипів
велетенських скельних утворень у Снідавці декілька.
Найбільш популярним є
об’єкт Терношори, який складається з двох частин, розташованих недалеко одна від
іншої. Одна з них носить традиційну для нашого регіону
назву «Скелі Довбуша». Проте
є ще й інші кам’яні утворення,
правда, не такі масштабні, але
теж варті уваги туриста. Вони
розташовані на протилежній
стороні села.
З центру села до Терношорів треба повертати дорогою вгору наліво, а до іншого
каміння дорогою направо.
Отже, до Терношорів йдемо
дорогою під гору десь 15 хвилин і потім вийшовши на галявину побачимо з правого боку
ближче до нас 2 великі купи каміння і прохід стежки між
ними. А трохи нижче і дальше
від нас височіє ще більше каміння під назвою «Скелі Довбуша». Туди веде протоптана стежинка, яка приводить спочатку до одного масиву каміння, а
потім тією ж стежкою збігає до
скель. За декілька метрів до
цього височенного каменя
стоїть закинута хатина.
Якщо хтось хоче відчути
адреналін в крові і побачити
красиві краєвиди з високих
скель, то на них варто вилізти.
Звісно, краще це робити зі страхуванням та альпіністським со-
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рядженням, але в суху погоду
можна обійтися і без нього.
На верху каміння залишили свій слід і косівчани — вибитий напис «Косів. Пласт
2000 рік» вказує на те, що така
організація ще недавно в Косові таки існувала і була активною. Правда, з того часу пройшло вже 12 років і молодь про
таку організацію знає хіба що
з рідких згадок у засобах масової інформації.
На верхах 30-40-метрових
камяних глиб, як не дивно, росте велика кількість дерев, серед яких трапляються навіть
уже надзвичайно рідкісні карпатські кедруваті сосни. Цей
феномен природа завдячує
вітру, який наніс трохи грунту на
лишайники і мохи та насіння
дерев на скалу, на якій рослини
зуміли якимось дивом не тільки
прорости, але й вижити. Це все
разом з чудовими краєвидами
навколишніх карпатських гір
створює незабутню і навіть
містичну атмосферу.
Варто відзначити, що ще
2-3 роки тому, Терношори
можна було сміло назвали великим Снідавським сміттєзвалищем, адже гори сміття майже досягали по висоті скелі.
Проте цього року, на щастя для
туристів, там прибрали і повернули йому природній вигляд.
Найкраще сюди вирушати влітку. Щоб краще оглянути цікаве і таємниче урочище
та скелі, сюди варто їхати з ночівлею. Заслуговують на увагу
і місцеві жителі. Якщо ви хочете гостям з інших міст України показати автентичну гуцульську говірку та просто
файного живого гуцула, то кращого місця вам не знайти.
Особливо, якщо вам пощастило їхати в суботу з Косова після
базару, де місцеві люди запас-

лися товарами, їжею та вовною
на ліжники на півроку наперед.
Перебуваючи в автобусі, набитому під зав’язку гуцулами, гуцулками і маленькими гуцуликами
вже за годину подорожі ви зможете сміло писати етнографічну книжку чи дисертацію. Це,
звичайно, жарт, але в автобусі ви
дізнаєтесь хто кому винен 50
гривень ось уже 5 років за сіно,
а долар то виріс… і віддати треба вже 250!!!… Хто за жінчині
гроші з Італії збудував хату і
каже, що він страшний газда,.. а
також багато іншого!
Я вже згадував, що від каміння віє якоюсь містичністю. І
не дарма. Терношори вважаються давнім язичницьким святилищем наших давніх праукраїнців,
одним з найпотужніших місць

сили Карпатського краю.
Пам’ятку глибоко дослідили
науковці кафедри етнології та археології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, котрі проводили два роки
наукову етнологічно-археологічну експедицію «Карпати-Дністер»
у рамках науково-дослідного проекту «Духовна культура стародавнього населення Карпат: скельнопечерні комплекси, культові камені, петрогліфи», підсумком якої
став вихід у світ наприкінці 2007
року книги професора, доктора
історичних наук Миколи Кугутяка «Терношорське скельне святилище в Карпатах».
Описане дослідником Терношорське святилище, як святилище родючості, плодючості тут

могло означати «народження
нового сонця» (що не протирічить тлумаченню вченого історика), бо сонце «повертало» з
цієї точки на літо. На південному схилі гори Терношора на
природному восьмиметровому
кам’яному крузі, утвореному
двома велетенськими брилами,
залишилися солярні символи,
накреслені древніми жерцями.
Круг «дивиться» на південь.
Цілорічно на цей вівтар падають сонячні промені.
Перша частина топоніму
Терношори «тер» означає «терра, земля, терен, територія».
Отже місцева назва Терношори означає приземлену межу
(шору, обмеження) до якої наближається схід сонця у день
зимового сонцестояння і знову повертає на весну. Тут значення Терношори є протилежне (антонім) Акрешорі.
Івано-Франківські автори
книги «Метафізика Карпат»
(Івано-франківськ, БГКФ «Цинамоновий хрущ», 2010) вважають, що у терношорському
святилищі сходиться декілька
«ліній Сили» де знаходяться
так звані «чашні камені», котрі,
судячи з усього, використовувалися язичницькими жерцями
для офірувань сонячним божествам. Саме в ті буремні часи,
коли Карпати стали місцем
зіткнення політичних інтересів
даків, фракійців, римлян,
кельтів та язигів, жрецтво в
гірських святилищах досягло
апогею своєї могутності. Для
введення обраних у медитативний стан, жерці цих ідолів використовували галюциногенні
рослини і гриби, яких у Карпатах не бракує.
Тарас ПАСИМОК
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Голова міста Косова
Микола Фокшей щиро вітає
депутатів міської ради
із днем народження:
ГРИНЮКА Миколу Васильовича
ЗБІГЛЕЯ Миколу Івановича.

Останні барви осені.
Фотоетюд Романа ПЕЧИЖАКА,
депутата міської ради

Юні художники
Кожної другої неділі жовтня (цього року на свято Покрови Святої Богородиці) наша держава відзначає «Всеукраїнський
день художника».
Середня група «Ангелятко» ДНЗ «Горобинка», що в м.
Косові, також вирішила прилучитися до цього свята, адже
відомо, що всі діти люблять малювати і творити. Заздалегідь
оголосили конкурс на кращий
малюнок «Разом з мамою і татом». Тематика була різноманітною: «Я маленька українка (українець)», «Моє місто», «Це —
моя сім’я», «Гостинці від осені»,
«Моя улюблена іграшка».
Батьки підтримали цю
ідею і вибрали тему, яка подобалась перш за все їхнім діткам.

Редактор
Тарас ПАСИМОК

Роботу виконували вдома. Настав
переддень свята… Свої малюнки з гордістю приносили малята.
Вони навперебій розповідали хто
їм допомагав, хто оцінював, хто
похвалив, чому саме це малювали.
У такому співтоваристві
немає ні переможців, ні переможених. Перемогла творчість, креативність особистості. А допомагали діткам не тільки мами й татусі. Активну участь у спільній
роботі взяли і бабусі, і дідусі, і
братики та сестрички. Радощам
не було меж! Спільно з дорослими діти організували міні-виставку.
Дарія ДАНИШ,
вихователька середньої
групи ДНЗ «Горобинка»

Засновник і видавець Косівська міська рада.
Свідоцтво про державну реєстрацію ІФ № 580-238Р від 9 серпня
2011 року.
Адреса редакції: 78600, м.
Косів, майдан Незалежності, 11,
peredzvin@gmail.com

Бібліотека
Олекси Вінтоняка
повернулась
Фонд Наукової бібліотеки
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника поповнився новими
цінними надходженнями. Нині
вже покійний доктор Олекса
Вінтоняк, засновник та довголітній директор відомого українського видавництва в Мюнхені «Дніпрова Хвиля» за життя заповів передати свою
бібліотеку одному з навчальних
закладів України. Його дружина Ганна Вінтоняк, виконуючи
волю свого чоловіка, прийняла
рішення передати його книги
саме Прикарпатському національному університету імені
Василя Стефаника.
«Іменний фонд директора
видавництва «Дніпрова хвиля»
доктора Олекси Вінтоняка» загальною кількістю налічує 1420
примірників. Серед книг — наукові монографії відомих українських науковців, літературні
твори авторів з діаспори, дисидентів, комплекти періодичних
та наукових видань Українського Вільного університету; Аннали Української академії мистецтв і науки в США; «Записки
Наукового Товариства імені Тараса Шевченка», українознавчі
видання іноземними мовами
(англійською,
польською,
німецькою, французькою) і
навіть таке екзотичне видання,
як «Гавайсько-англійський словник» та низка інших цікавих
книг і публікацій.
Варто зауважити, що передання унікального бібліотечного фонду відбулось на основі
договору, пожертви та про безоплатне передання особистої

бібліотеки доктора Олекси
Вінтоняка науковій бібліотеці
Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника, укладеного між
ректором університету та Ганною Вінтоняк.
Участь у відкритті бібліотечного фонду взяли голова
Івано-Франківської обласної
ради Олександр Сич, директор
бібліотеки Михайло Бігусяк,
проректор з міжнародного
співробітництва та зв’язків з
громадськістю Василь Марчук, доцент кафедри співу і диригування Інституту мистецтв
Ганна Карась, працівники
бібліотеки, студенти, громадськість. Ініціатором перенесення бібліотечного фонду
Олекси Вінтоняка з Мюнхена
до Прикарпатського національного університету був
його близький друг Микола
Жибак, котрий і розповів зацікавленим студентам, професорському складу та працівникам бібліотеки про нелегку
долю Олекси Вінтоняка, його
нестримну жагу до знань та
любов до Батьківщини.
Як зауважив Микола Жибак, «книги передано завдяки
наполегливій співпраці ректора Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника професора
Ігоря Цепенди з дипломатичними установами (оскільки
значну кількість книг за короткий час було транспортовано з
Мюнхена (Німеччина)) та за
сприяння Івано-Франківської
обласної ради».
Прес-центр облради
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