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Прийміть найщиріші вітання
з Великоднем – святом духовного
оновлення та відродження! Вірю, що
живучи згідно з Божими заповідями,
спільними зусиллями ми подолаємо
всі сьогоднішні труднощі, негаразди
та перепони. Нехай не буде у наших
серцях
місця
для
розчарування,
розпачу і недобрих думок. Бажаю, аби
Господь зміцнив ваші духовні і тілесні
сили та подарував допомогу на добрі
справи, нехай наша плідна праця буде
спрямована на розвиток рідного міста і
покращення добробуту його мешканців.
Хай величальний церковний передзвін
принесе у вашу оселю радість, віру, надію
і любов та наповнює небесною радістю
ваші чутливі серця. Сердечно бажаю
Вам та Вашим родинам добра, мудрості,
глибокої віри у Ваші сили і Божий захист.

ВЕСЕЛИХ СВЯТ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Воскресіння Христове – це найважливіший день для кожного християнина. В
цьому дні полягає вся багатовікова суть християнства. Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні,
очищення духовне – заради порятунку людства.
Вивчаючи пасхальні події та традиції, можна
пізнати також правдиву історію багатьох народів.
Для України Воскресіння цього року, безумовно,
є ще також незабутнім історичним днем. Вперше за
роки ми святкуємо Пасху разом з іншими країнами Європи та світу. Вперше за історію Незалежної
України нам вдалось добитись відкриття дверей для
українців Європою та підтримки безвізових законів.
Маленькими кроками, але ми рухаємося вперед –
змінюємося. Так само, як потроху змінювався світ тисячі років тому, вражений Христовим Воскресінням!
В цей незабутній час я хочу привітати краян з
Величним святом Воскресіння Христового. Побажати усім віруючим християнам передусім сили духу,
твердості характеру, міцності тілесної. І нехай до
Вашої оселі прийде любов, злагода та добробут!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою міський голова
Анатолій ШУМКО

Народний депутат України
Юрій СОЛОВЕЙ

ПОДЯКА

Дирекція, педагогічний та учнівський колективи
Снятинської дитячої музичної школи висловлюють
щиру подяку депутатському корпусу Снятинської
міської ради та особисто меру м. Снятина Анатолію Шумку за виділення коштів на придбання музичного інструмента – фортепіано марки «Ямаха»
та облаштування даху приміщення музичної школи.
Низький уклін Вам за підтримку культури в нашому місті. Нехай наступаючі Великодні свята поселять у Ваших душах Віру, Надію, Любов!

«Життя було в Нім, а
життя було Світлом людей.
Світло у темряві світить, і темрява
не обгорнула Його» /Ів. 1, 3-4/
Всечесні отці парохи, керівники районної, міської та місцевих органів влади, дорога наша молоде, возлюблені у
Христі брати та сестри – вірні Української Греко-Католицької Церкви, вітаю
Вас зі святом Пасхи Христової – торжеством перемоги Світла, Правди і Життя
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Цим переможним вітанням ми щиро,
від душі здоровимо один одного і радіємо. Пасхальна радість по-особливому
наповнює наші серця, адже Христове
Воскресіння – це основа життя кожної
людини, бо Христос переміг її смерть, гріховність і тління. «Я є воскресіння й життя, – каже Господь, – хто в Мене вірує,
навіть коли помре – житиме» /Ів.11,25/.
Що означає воскреснути з мертвих? Це
не просто повернутися до попереднього
життя, але воскреснути – це ввійти з прославленим тілом у життя вічне. «Він перемінить наше понижене тіло, щоб було подібним до Його прославленого тіла», пише
святий апостол Павло /Флп.3,21/. Своїм
Воскресінням із мертвих Господь наш Ісус
Христос дає можливість всім тим, що жили
чесно, витримали у вірі, не побоялись,
не захитались, не зрадили – отримати
життя вічне і нагороду в небі: «...хто витримає до останку, – каже Христос, – той
спасеться» /Мт.24,13/. Бо й тодішні первосвященики і книжники гарно говорили
про Бога, про Божий Закон, про обіцяного
Месію, якого всі чекали, але коли Христос
прийшов, вони перші підбурили народ і,
прикриваючись більшістю, розіп'яли Його.
Історія повторюється. І в наш час багато хто на словах вважає себе християнином, молиться, ходить до церкви, ім'я Боже
призиває, гарно проповідує про любов до
Бога і до ближнього, а на ділі творить беззаконня, яке немає нічого спільного ні з
Христом, ні з Христовою Церквою. Про таких «послідовників» сам Господь говорить
і застерігає їх: «Не кожний, хто до мене
каже: Господи, Господи!, ввійде в Царство
Небесне, але той, хто чинить волю Отця
мого, що на небі. Багато мені того дня
скажуть: Господи, Господи! Хіба ми не

твоїм ім'ям пророкували? Хіба не твоїм
ім'ям бісів виганяли? Хіба не твоїм ім'ям
силу чудес творили? – І тоді Я їм скажу
прилюдно у вічі: Я вас не знав ніколи! Відійдіть від мене, ви, що чинете беззаконня!»/
Мт.7,21-23/. І тільки жертовне життя, гідне
християнина – увінчується нагородою.
Сам Воскреслий Христос силою
і діянням Святого Духа видимо присутній в історії та хресній дорозі нашої
розіп'ятої, але не скореної Церкви. Ще
в недавньому минулому наших вірних
переслідували і катували, неправдиво
свідчили проти них в судилищах, стріляли і кидали в тюрми. Але завдяки її
мученикам та стійким ісповідникам віри
– Українська Греко-Католицька Церква вистояла, Воскресла і стала ще сильнішою.
В цьому році ми відзначаємо 125-літній
ювілей з дня народження свого великого
праведника й ісповідника віри, вірного сина
українського народу Патріарха-мученика
Йосифа Сліпого, який відбув в радянських
концтаборах 18 років ув'язнення тільки за
те, що не скорився радянським спецслужбам і не пішов на співпрацю з КГБ, а залишився вірним Богу, своїй рідній Церкві і
Україні. Як сам Патріарх згадував пізніше:
«Силу на цьому моєму хресному шляху
«в'язня ради Христа» давала мені свідомість, що цим шляхом іде також зі мною
моя духовна паства, мій рідний український
нарід, всі мої владики, священики, вірніші
батьки і матері, малолітні діти, жертовна
молодь і безпомічні старці – я не самотній!»
Маючи таку велику силу свідків і ісповідників віри – скарб нашої Церкви, черпаймо і ми свої духовні сили у Христі розіп'ятім
і в Христі Воскреслім, тримаючись Світла
Правди, щоб темрява гріха і неправди не
огорнула Його. Молімось і просім Бога
за наших воїнів-захисників, які йдуть на
самопожертву за рідну землю – за Україну, за свободу, за кращу долю і за народ.
Бажаю всім миру, спокою, згоди в родинах та Світлого і Радісного Великодня.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Митрофорний протоієрей
Теодор ОРОБЕЦЬ,
магістр теології,
декан Снятииський УГКЦ

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Чого шукаєте живого між мертвими?
Нема Його тут – Він воскрес! (Лк. 24,5-6)
Божий вісник, ангел, сповіщає цю
надзвичайну радість жінкам-мироносицям, а через них усьому людству. Сповіщає не апостолам, не улюбленому
учневі Спасителя Іоанові Богослову,
а жінкам. Чому саме їм, а не апостолам? Чому не сповіщає і взагалі жодного разу Сам Христос не являється
первосвященикові, членам синедріону, начальникам єврейського народу?
Колись жінка, наша прамати Єва,
спокусившись обіцянками змія-диявола,
принесла своєму чоловікові смертоносну звістку: «З'їж плоду від дерева пізнання добра і зла і будеш мудрий, я Бог». І
з цією звісткою принесла у світ смерть.
Але Бог, заклавши в людину Свій образ,
не хоче, щоб цей образ загинув. Він обіцяє людині, яка впала у гріх, що через
другу Єву, через Жінку прийде у світ другий Адам, Який зітре голову змія-диявола
і звільнить людину від прокляття за гріх.
І Він прийшов. Бог, узявши на Себе
спотворену гріхом природу, отримавши вигляд раба, прибив гріх до Хреста. Прийнявши смерть, як Людина, Він
силою Свого Божества переміг смерть.
Й апостол Павло з піднесенням виголошує: «Смерте! Де твоє жало? Пекло! Де твоя перемога?.. Дяка Богові,
Який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа» (1 Кор. 15,
55. 57). І тепер цю перемогу виголошують жінкам небесні вісники. Сповіщають саме жінкам, щоб вони понесли
чоловікам уже не смертоносну звістку, а життєдайну: смерть переможена – Христос смертю смерть подолав.
А чому не отримали цієї звістки начальники юдейського народу і навіть
юдейський первосвященик, тобто ті,
котрі бажали Його смерті й розіп'яли?
По-перше, вони отримали звістку від
сторожі, але, не бажаючи її сприймати,
дали багато грошей воїнам, щоб ті говорили, що Христос нібито не воскрес, а
учні вночі викрали Його. По-друге, вони
не могли сприймати цю звістку, оскільки, спокушені дияволом, прагнули плодів від дерева «пізнання добра і зла».
Які це плоди? Земний добробут:

багатство, слава, вседозволеність.
Ми отримали цю радісну і життєдайну звістку. Сьогодні нам сповіщається, що Христос Воскрес! Смерть переможена! Спокусник-диявол посоромлений!
Але пам'ятаймо, що він посоромлений,
але не знищений. Він намагається панувати у світі й сьогодні закликає до принадних плодів дерева «пізнання добра і
зла». І багато хто спокушається: на словах начебто сповідує Христове воскресіння, а насправді прихиляється до спокусника та всіх принад цього світу. Тому
Україна терпить випробовування від ненависного ворога, який, прикриваючись
Богом, насправді відкидає всі Божі заповіді. Тому й у самій Україні деякі, прикриваючись святими іконами, шукають
плодів дерева «пізнання добра і зла».
Але Христос, перемігши смертю
смерть духовну, переможе і зло, яке терпить Україна, терпить наш народ. Аби
тільки ми не охололи вірою, не замінили
істинну духовність псевдодуховністю.
Засвідчимо нашу віру насамперед щирою християнською жертовною любов’ю
до всіх, особливо до знедолених, хворих, бідних, самотніх. Провідаймо їх, з
Пасхальним освяченим яйцем, яке знаменує життя, принесімо їм свою сердечну любов і щире Пасхальне вітання зі словами пасхальної пісні: «Один
одного обіймімо; промовмо: «Браття!»
І тим, що ненавидять нас, простім усе
ради воскресіння». А Христос сьогодні втішає всіх словами: «Я з вами
по всі дні, до кінця віку» (Мф. 28, 20).
У ці святі Пасхальні дні щиро вітаю
Всечесних отців і всю паству Київського
Патріархату Снятинщини, духовенство
і вірних УГКЦ, Голову райдержадміністрації і Голову районної ради, міського
Голову, всіх представників влади. Нехай
Воскреслий Христос перебуває посеред
нас у ці святкові дні і по всі дні нашого життя; погасить печаль, благословить душевним спокоєм і пасхальною радістю.
ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Протоієрей Михайло МАРУСЯК,
доктор богословських наук,
декан Снятинський УПЦ
Київського Патріархату
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Народний часопис

Снятинська

Із виконкому:
Про декомунізацію та роботу філії
«АВЕ Коломия» у Снятині
11 квітня в залі засідань міської
ради відбулося спільне засідання виконавчого комітету Снятинської міської
ради та громадської ради при міському голові «Радник» в якому взяли
участь 8 членів виконкому, 10 членів
громадської ради, завідуючі відділами міської ради та запрошені: начальник відділу містобудування, архітектури та містобудівного кадастру
Снятинської
райдержадміністрації
Вінтонів Максим Іванович та директор ТзОВ «АВЕ Івано-Франківськ»
Вінтоняк
Михайло
Миколайович.
За
традицією
міський
голова Анатолій Шумко привітав Якимця Ігора Степановича та Луцака Мирослава Богдановича, які
відсвяткували свої дні народження
в період між засіданнями виконкому,
а також усіх присутніх із прийдешнім світлим Христовим Воскресінням.
Перед розглядом питань порядку
денного заступники міського голови
проінформували про виконання доручень від виконавчого комітету. Першим у порядку денному було питання
«Про стан комунальних доріг міста та
використання коштів на їх утримання» про що доповідав заступник міського голови Василь Анатійчук. Також
було прозвітовано за наведення благоустрою міста до Великодня. Своє
незадоволення роботою майстра по
благоустрою від КП «Покуття-Комунальник» висловив міський голова, та
наголосив на необхідності більш відповідально ставитись до своєї роботи…
Про роботу КП «Водоканал» повідомляв Віктор Кушик, який зазначив,
що уже після Великодніх свят на водозаборі «Каламітна» повинні розпочатися відновлювальні роботи. Також
говорилось про створення оргкомітету
зі спорудження пам’ятника Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Завідуюча
відділом земельних ресурсів Катерина
Макотяк проінформувала про аерозйомку, яка проходила наприкінці березня та виготовлення генплану міста.
Цікавим видалось і питання декомунізації. Нагадаємо, що процес по-

збавлення від наслідків комуністичної
ідеології, що розпочався ще в часи
розпаду СРСР та стихійно активізувався під час ленінопаду в період Революції Гідності. Заходи по декомунізації у
суспільному житті України розпочалися з декомунізації освіти та виховання, перейменування назв населених
пунктів, вулиць, скверів. У Снятині
постало питання про виправлення написів на пам’ятнику загиблим у Другій
світовій війні та на могилі письменника
Петра Голоти. Зі своїми пропозиціями
про декомунізацію виступив начальник
відділу містобудування, архітектури та
містобудівного кадастру Снятинської
райдержадміністрації Максим Вінтонів.
Досить дискусійним видалось питання «Про господарську діяльність філії «АВЕ Коломия» ТзОВ «АВЕ ІваноФранківськ в м. Снятин». На засіданні
виконавчого комітету був присутній новий директор ТзОВ «АВЕ Івано-Франківськ» Вінтоняк Михайло Миколайович, який доповів присутнім про роботу
фірми на території міста Снятин. Серед основних причин поганої роботи
фірми Михайло Миколайович назвав
низьку та невчасну сплату жителями
міста за надані послуги, а також унеможливлення доступу до контейнерів
по деяких вулицях міста. Незадоволення роботою зазначеної фірми від
імені жителів міста, які досить часто
скаржаться на несвоєчасне вивезення
сміття, висловились секретар міської
ради Марія Орищук, депутат міської
ради Андрій Калівошко та інші члени
виконавчого комітету та громадської
ради. Звичайно ж наведені директором Михайлом Вінтоняком причини
не є об’єктивними і вони не повинні
впливати на виконання послуг філії
«АВЕ Коломия». Тож сподіваємось,
що уже найближчим часом працівники
філії будуть більш відповідально ставитись до своєї роботи та вивіз сміття
відбуватиметься у визначені графіки.
Виконком
розглянув
питання порядку денного та прийняв по них відповідні рішення

Порядок денний
виконавчого комітету Снятинської міської ради
від 11 квітня 2017 року
1.Про стан комунальних доріг міста
та використання коштів на їх утримання
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
2. Про господарську діяльність філії «АВЕ-Коломия» ТЗоВ «АВЕ-ІваноФранківськ» в м. Снятин
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
3.Про грошову допомогу
Доповідала: завідуюча відділом обліку та звітності Мізерна Г.І.
4.Про надання громадянам одноразової грошової допомоги.
Доповідала: секретар ради Орищук М.І.
5. Про грошову допомогу на поховання
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
6.Про надання дозволів на вирубку та санітарну чистку зелених насаджень.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
7.Про присвоєння адресних номерів.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
8.Про встановлення догляду над
перестарілими старше 80 років та інвалідами І групи
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
9.Про надання дозволів на підключення житлових будинків до мереж водопостачання та водовідведення.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.

10. Про надання дозволу на розміщення рекламного засобу.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
11. Про надання дозволу на розміщення парку атракціонів «Луна-Парк».
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
12. Про надання дозволу на приватизацію квартири.
Доповідав: завідуючий юридичним
відділом Калівошко А.В.
13. Про надання дозволу на встановлення дорожніх знаків
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
14.Про надання дозволу на реалізацію програм розвитку міської ради
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
15.Про звернення до Головного
управління Держгеокадастру в ІваноФранківській області
Доповідала: завідуюча відділом земельних ресурсів Макотяк К.М.
16.Про звернення до керівництва
УДППЗ «Укрпошта»
Доповідав: завідуючий юридичним
відділом Калівошко А.В.
17.Про звернення до Головного
управління Держгеоземкадастру в Івано-Франківській області
Доповідав: завідуючий юридичним
відділом Калівошко А.В.
18.Про надання дозволу на розміщення гробниць на міському кладовищіпо вул. Шевченка
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В.М.
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Начальнику
головного управління
Держгеокадастру
в Івано-Франківській обл.

Звернення
Відповідно до ст.12 Земельного кодексу України до повноважень міських
рад у галузі земельних відносин на території міста належить розпорядження
землями комунальної власності. Згідно
ст. 17, 15-1 ЗКУ до повноважень місцевих державних адміністрацій та центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних відносин належить розпорядження землями державної власності.
Відповідно до зазначених статей ЗКУ
Снятинська міська рада не володіє інформацією про вільні земельні ділянки та інформацією щодо власників земельних ділянок
за межами населеного пункту м. Снятин.
Враховуючи вищенаведене, міська
рада звернулася з клопотанням (№0119/140 від 23.02.2017) до відділу Держгеокадастру у Снятинському районі про
надання інформації щодо прийнятих
розпоряджень про надання дозволу на
виготовлення та затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населеного пункту
м. Снятин за 2010-2016 рік включно, на
що отримали відповідь про те, що розпорядником землі є Снятинська РДА.
9 березня 2017 року звернулися до Сня-

тинської РДА з аналогічним клопотанням,
однак по даний час відповіді не отримали.
Враховуючи зазначене, просимо надати інформацію щодо прийнятих розпоряджень та наказів про надання дозволу на
виготовлення та затвердження проектів
о
землеустрою щодо відведення земельп
них ділянок за межами населеного пункл
ту м. Снятин за 2010-2016 рік включно.
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Снятинська

Орися Книшук: ПЕРЕЖИВАЮ УСІМ
СЕРЦЕМ ЗА НАШ ОКРУГ
Перший місяць весни був щедрим на сесії
обласної ради. У березні депутати аж тричі
проводили пленарні засідання. Чим зумовлена така продуктивність парламентарів та
про свій перший рік у новому статусі розповідає депутат обласної ради, переможець місцевих виборів по округу№50 Орися Книшук:
–У зв’язку з великою кількістю питань (більше
40) ХІІІ сесія обласної ради складалась з двох
засідань. Зокрема, на сесії порушили питання
про недопущення ліквідації державної стоматологічної служби, скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі, про розподіл
коштів бюджету розвитку обласного бюджету на
2017 рік, розглядали кадрові призначення. Чимало уваги приділяли питанню виділення землі
учасникам АТО. Соціальна ініціатива з боку держави – забезпечити земельними ділянками наших воїнів – однозначно є правильною. Однак,
вона потребує відповідних змін та уточнень до
окремих законодавчих актів, які б сприяли спрощенню практичної реалізації атовцями свого
права на безоплатну приватизацію земельних ділянок.
З цього приводу я ініціювала відповідне звернення до
голови Верховної Ради А.
Парубія та нардепів від Прикарпаття. Також на сесії обласне керівництво вручило
посвідчення
бійця-добровольця захисникам України,
які брали участь в АТО від
04.01. 2017 року. Серед них
і снятинець Максим Швець.
Окрім цього, між двома засіданнями сесії, 14 березня
відбулась ще й позачергова, пов’язана з нашумілою
справою щодо підтримки
блокування торгівлі з окупованою частиною Донбасу.
– Раніше Ви працювали у районному парламенті – різниця з обласним
відчутна?
– Принцип роботи у цих
законодавчих органах влади однаковий. Снятинська районна рада завжди активно долучається до співфінансування
з обласним бюджетом. Відмінність полягає у
тому, що обласна рада дає можливість робити
більше запитів, які легше втілити у життя. Особисто я зробила більше двох десятків запитів.
Вони стосуються не тільки матеріальних справ:
ремонт школи, забезпечення інвентарем шкільних закладів, ремонт церкви, Будинку культури, садочків, ФАПів. Тут не менш важливими є
запити гуманітарного плану. Завдяки роботі в
обласній раді є можливість допомогти адресно тим, хто цього найбільше потребує. Адже
робота обласного депутата не завжди вимірюється кілометрами прокладеного асфальту, квадратними метрами зробленого ремонту, і навіть
не коштами, залученими у ту чи іншу громаду.
– Що вам конкретно вдалося зробити за
рік для округу?
– Варто відмітити, що всі депутати в облраді
від Снятинщини, незважаючи на партійну приналежність, сумлінно працювали. Я представляю інтереси виборців у фракції «Батьківщина».
Входжу до складу постійної комісії з питань захисту прав людини, антикорупційної політики,
люстрації та очищення влади. Намагаюся усіляко сприяти вирішенню найнеобхіднішого. Головні пріоритети – те, що є основою основ кожної
громади: освіта, духовність, медицина, культура, спорт. Щодо освіти: з моєї ініціативи обласна рада співфінансувала капітальний ремонт
приміщень під дитсадок у Кулачківцях. До такої
потрібної справи багато зробив і сільський голова О. Лукинюк, дирекція школи, батьківський комітет. Вірю, що цьогоріч у Кулачківцях свято першого вересня прийде не тільки для школярів, а
й для малечі. У Троїцькій ЗОШ І-ІІІ ст. проблемою номер один є підведення водопостачання
до навчального закладу. Екологічні кошти з обласного бюджету будуть спрямовані саме сюди,
а наразі наше господарство власним трактором
завозить воду для потреб школи. В Іллінецьку
школу за допомогою облради закуплено меблі,
у місцевому садочку створені по домашньому
комфортні умови для дошкільнят. Придбано
карусель у дитсадок с. Тростянець. Найближчим часом будуть профінансовані каналізаційні
роботи у Заболотівській та Келихівській ЗОШ.
Духовність. З власних коштів профінансовано завершення внутрішніх ремонтних
робіт у церкві с. Бучачки, облагородження території навколо храму у Турці-Борщівській, за-

купівлю лісоматеріалу для ремонту церков у
Борщеві та Хлібичині. Завдяки моєму депутатському зверненню з обласного бюджету
було виділено 20 тис. грн. на ремонт церкви у
Кулачківцях, п’ять тисяч гривень – власна пожертва. Кулачківська церква одна з найцінніших святинь не тільки нашого краю. Саме
тут у 1944 році було явлення Діви Марії. Такий храм Божий має мати належний вигляд.
Медицина. У минулому році усі 40 тисяч
гривень з власного депутатського фонду спрямувала хворим та постраждалим. Окрім фінансів, намагаюся допомагати і продуктами. Зокрема, наші господарства надають спонсорську
допомогу у Заболотівську районну лікарню.
Культура. Напевно, найвизначнішою культурною подією у минулому році був концерт
виконавців Хмельницької філармонії на сцені
Будинку культури села Балинці. Шкода, що Балинці не виграли обласний проект по теплому
закладу культури, але ми будемо працювати у
цьому напрямку. Планує обласна рада підкласти плече до ремонту БК в
Іллінцях, Троїці, добудови
музичної школи у Заболотові. Допомагаю нашим художнім колективам, зокрема
придбала костюми для аматорів з Тулукова, Балинців,
мікрофони у Хом’яківський
БК. Фінансово долучалась
до відкриття меморіальної дошки Івану Франку у
Тростянці,
спорудженню
пам’ятника Героям України
у Заболотові та Хом’яківці.
Спорт.
Підтримуємо
футбол у Заболотові, Балинцях, Троїці. Відрадно,
що тамтешні команди радують перемогами своїх
уболівальників.
Зокрема,
«Факел» Троїця двічі поспіль посідає третє місце у
районній першості, а юнаки
з Балинців у минулому році
стали чемпіонами району. Облаштовано спортивний майданчик у Трофанівці. Фінансово долучилась до проведення одного з етапів
спартакіади «Краще спортивне село». Змагання відбувалися в Іллінцях, де неабиякі організаторські здібності проявили сільський голова
М. Баглай, і директор школи М. Тимофійчук.
– Окрім того, що Ви наш представник
в обласній раді, очолюєте також ФГ «Прометей», яке орендує землю на території
округу…
– Я рада, що маю можливість допомагати
нашим людям не тільки, як депутат, але і як
орендар земельних паїв. Наші господарства з
кожним роком залучають все більше людей до
сільськогосподарських робіт. Ми намагаємось
збільшити кількість робочих місць за рахунок
розширення виробництва. Надаємо соціальні пакети малозабезпеченим, людям похилого
віку – до Великодня, ветеранам війни – до Дня
перемоги, дітворі – до Дня Миколая. Допомагаємо і грошима, і продуктами нашим захисникам на передовій. Хочу відзначити співпрацю
з сільськими головами. Вони наполегливі, не
дають мені розслабитися. Як досвідчені (І. Танюк із Заболотова, М. Баглай з Іллінців, І. Розвадовський з Борщева, І. Майгутяк з Троїці,
О. Лукинюк з Кулачківців, І. Пилип’юк з Тростянця) так і молодші (О. Панько з Тулукова, В.
Гнатчук з Балинців).Спільно працюємо у плані
розвитку соціальної інфраструктури сіл. Зокрема, на території Балинцівської сільської
ради відремонтована кладка через р. Чорнява. Зрушили з місця таку нагальну проблему у
Борщеві, як будівництво дамби на р. Прут. Стараюся бути на заходах у селах, визначних подіях, сесіях. Хочу подякувати жителям наших
сіл і містечка Заболотів за благоустрій. Приємно проїхати тим чи іншим населеним пунктом,
і бачити побілені дерева, пофарбовані мости,
автобусні зупинки, ліквідовані смітники. Я переживаю всім серцем за наш округ. Впевнена,
що з такими працьовитими і відповідальними
людьми можна багато чого зробити корисного.
Принагідно хочу привітати усіх краян з величним святом Світлого Христового Воскресіння. Бажаю міцного здоров’я і непохитної віри!
Нехай життя буде сповнене світлом і радістю,
щирістю і добром! Нехай Бог благословляє всі
ваші справи. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сергій ГРУДОВИЙ, помічник депутата
обласної ради Орисі Книшук.
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вежа
ШЕДЕВРИ БОРИСА ГУЦУЛЯКА

Ро м а н е ц ь ,
н ач а л ь ник відділу
м і с т о б уд у вання, архітектури
та
містобудівного
кадастру Максим
Вінтонів,
архітекторреставратор
Ігор Панчишин, а також
архітектор
Олександр
Л и н д а .
6
квітя в місті
Снятин по
вулиці Шухевича
в
господарстві п. Ярослава
Гуц у л я к а
відбулась
виїзна комісія
в
якій взяли
участь голова
районної ради
Іван Угрин,
голова Снятинської міської ради
Анатолій Шумко, заступник голови районної ради Петро Маліборський, представник державного
підприємства УДП «Культурна
спадщина Прикарпаття» Василь

Темою виїзних оглядин було
відкриття в майбутньому музею
скульптора Бориса Гуцуляка.
Присутні мали змогу оглянути та помилуватися шедеврами талановитого скульптора.

ВІДБУЛАСЬ ВСЕУКРАЇНСЬКА «РУХАНКА»
У понеділок у Снятині на
міському стадіоні «Колос» з нагоди Всесвітнього Дня здоров’я,
який відзначався 7 квітня відбулася Всеукраїнська «Руханка». У
спортивно-оздоровчій акції взяли
участь студенти Снятинського коледжу Подільського ДАТУ. Метою

Варто відзначити, що такі
заходи із популяризації здорового способу життя проходили і в Снятинській ЗОШ №1
імені Василя Стефаника. Організований захід проходив досить весело та цікаво й залишив багато позитивних емоцій.

проведення такого заходу була
популяризація здорового способу
життя серед молодого покоління,
спрямована на залучення молоді до активного способу життя та
активного проведення дозвілля.

Сподіваємось,
що
«Руханка» спонукатиме дітей до
більш активного способу життя, адже як відомо «В здоровому тілі – здорова душа».

ОГЛЯД ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ
Мета музики – чіпати серця
Й. С. Бах
Уже багато років поспіль у
Снятинському районі проходить
огляд художньої самодіяльності. Це хороша можливість продемонструвати
учнями
шкіл
свої здібності, вміння, полюбити
себе і сцену. Доброю традицією
є щорічна участь Снятинської
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. Стефаника.
У цьому навчальному році
учні нашої школи під незмінним
керівництвом вчителя музичного
мистецтва Буграка Ігоря Васильовича показали високий рівень
підготовки і музичної грамотності.
У рамках проведення заходу
взяли участь учні 1–11 класів. До
уваги присутніх були представлені 7 номерів, до яких школярі готувалися дуже сумлінно, вкладали в
них душу і вміння. Кожен концерт-

ний номер вражав своєю досконалістю, виконавською майстерністю, артистизмом. Це і хор (учні
5–11 класів), і шкільний ансамбль,
і тріо, сольний спів та дует.
Дякуючи Ігорю Васильовичу,
Педагогу з великої літери, майстру своєї справи, наші діти відчули себе справжніми зірками,
виконавши відмінний репертуар.
Приємно було чути з вуст
компетентного журі схвальні відгуки про майстерність наших
учнів. Всі присутні отримали позитивні емоції і гарні враження.
Через рік святково одягнена
зала знову збере юних талантів на огляді художньої самодіяльності. І ми щиро бажаємо
всім учасникам успіхів, а їхнім
наставникам – творчих злетів,
натхнення і обдарованих учнів.

Народний часопис

Снятинська
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Х Р Е С Н А Д О Р О ГА
Не забуваймо, що Великий піст готовить нас до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового (Пасхи). Він починається за сім тижнів до Пасхи і складається з
чотиридесятниці – сорока днів – і Страсної седмиці – тижня перед самою Пасхою. У цей час християнам потрібно
бути особливо уважними у своїх діях та
бажаннях.
Саме зараз
у місцевих
храмах проводяться
Богослужіння Хресної
дороги, яке
нагадує нам,
як сильно ми
пов’язанні
з
хрестом
Хреста, який
вписаний в
наше життя
від
народження. Бого с л у ж і н н я
складається з чотирнадцяти стацій під час яких
розкривається дорога, яку Ісус Христос
пройшов на Голгофу. Стації Хресної дороги заставляють нас задуматись над
нашим минулим, сьогоденням та дають
поштовх до гідної зустрічі з майбутнім.

03.04.2017 р. в Снятинській ЗОШ
ім. Василя Стефаника було проведено
Хресну Дорогу для учнів 8–11класів, яку
підготували Українська Молодь Христові
м. Снятин та педагоги школи. З Божим
словом звернулися Декан Снятинський
отець мітрат Теодор Оробець та отець
Михайло Луканюк. Діти розважали над
стаціями у
супроводі
класичної
м у з и к и ,
м у л ьт и м е дійної презентації та
молодіжного
хору.
Мета Хресної Дороги:
пр о буд ит и
прагнення
п і д р о с та ю чого покоління зростати
в християнській вірі, а
також роздумувати
над
останніми
подіями
життя
Ісуса
Христа.
Тож
нехай
дні
Великого
посту допоможуть нам признати свою
слабкість і з покорою йти за Ісусом, несучи свій власний хрест.

возом сміття. Під час активної роботи
активісти «Файного Покуття» розповідали про екологічні проблеми та небезпеку, які вони несуть, а також наголошували на необхідності вчитися
сортувати сміття, яке можна здавати
в пункти збору вторинної сировини.
Інформація надана активістом
ГР «Файне Покуття»
Мирославом ОНИЩУКОМ

12 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Космос… Напевне ніколи людина
не буде байдужою до цього загадкового
і суворого світу зірок, малих і великих

планет, далеких туманностей, гігантських лабораторій чудових перетворень.
Коли
здійсняться
передбачення і мрії самих сміливих ентузіастів,
які ще до перших космічних стартів вірили у підкорення Всесвіту?
Передбачати майбутнє космонавтики, називати конкретні етапи і терміни їх
виконання – справа ризикована. Життя
випереджує самі сміливі прогнози. Завоювання навколосонячного простору,
ймовірно, відбудеться не через тисячі
років, як думали на початку минулого
століття, а значно скоріше. Вихід у далекий космос, освоєння Сонячної системи таке ж невідворотнє, як настання
у свій час епохи Великих географічних
відкриттів і підкорення планети Земля.
Сьогодні мало сказати, що космічні
дослідження стали реальністю. В наші
дні вони стали справою звичайною, навіть буденною. Успіхи в освоєнні космосу вплинули на різкий ріст науки і
техніки в самих актуальних і передових
галузях. Вона відкрила двері до нових
границь сучасної геології і картографії, телебачення і радіозв’язку… Вона
сприяє і міжнародному співробітництву.
Багато людей, навіть цілих поколінь, принесли свої знання, інколи
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ДЕЩО ПРО РОДИНУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЖИВИ ЗЕМЛЕ
Нещодавно у рамках обласного
проекту «Живи Земле» учні та вчителі Олешківської школи долучились до
акції «Життя без сміття» (керівник Чорнодолюк Інна Анатоліївна, консультант
Олексюк Іванна Василівна). У рамках акції учнями вище зазначеної школи було
почищено береги річки Турка та встановлено годівнички для пернатих друзів.
Активісти громадського руху «Файне Покуття» долучилися до учнівського колективу та допомогли дітям із ви-

вежа

і життя, на вівтар вивчення космосу.
Проте, на віки буде закарбоване у людській пам’яті ім’я першої людини, яку

Документальні відомості про дитячі роки поета

Продовження. Початок у №12.
Зважаючи на допитливий характер
сина, батько вирішив віддати його в
науку. Так, у жовтні 1822 року восьмирічний Тарас став учнем кирилівського
дячка Павла Рубана. Наука була тяжкою. За два роки пройдено «Граматику, Часословець і накінець Псалтир».
29 лютого 1823 року старша сестра
Тараса Катерина у віці 19 років вийшла
заміж за селянина-кріпака А. Красицького у сусіднє село Зелена Діброва.
Невдовзі Тараса і всю сім’ю Шевченків спіткало велике горе. Коли йому
минуло дев’ять років, 20 серпня 1823
року, знесилена тяжкою працею, на 37му році життя померла мати – Катерина
Якимівна. Пізніше про неї поет написав:
Там матір добрую мою,
Ще молодую – у могилу
Нужда та праця положила.
Із дітьми залишився батько. Менших доглядати було нікому. Тому Григорій Шевченко через півтора місяця
після смерті дружини змушений був
одружитися вдруге. Він узяв собі вдову Оксану Терещенко, у якої було троє
дітей. Мачуха сиріт не злюбила. Їхнє
життя стало нестерпним. У хаті сварки, бійки, крики, докори, плачі... Пекло!
Особливо перепадало Тарасові за його
впертий норов і справедливий характер. Мачуха била його, бо був гарячий
і правдивий та заступався за менших.
Вона доручала йому влітку пасти телят
і свиней на околицях Кирилівки і Тарасівки. З куснем сухого хліба хлопчик
проводив цілі дні у полі серед високих
степових могил, яких у Звенигородському повіті дуже багато. А щоб не бачити лихої мачухи, хлопчик-сирота часто
втікав в інше село, до сестри Катерини,
де до нього ставилися із співчуттям.
Тут,
у
Кирилівці,
22
липня
1824
року
народилася
сестра Тараса (по батькові) – Марія.
Наприкінці цього року батько віддає сина Тараса в науку до кирилівського жителя Максима Яковича Губського. Та скоро хлопця спіткало нове
велике горе. 21 березня 1825 року в
40-літньому віці помер Тарасів батько:
Там батько, плачучи з дітьми
(А ми малі були і голі),
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині!.. А ми
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята.
Ще не висохли сльози за батьком,
як у хаті знову (через 10 днів) похорон:
31 березня, не проживши й року, помер-

ЗУСТРІЧ З

називали:
«Громадянином
планети
Земля», Юрія Гагаріна. Він перший серед всіх землян, поборовши сили земного тяжіння, здійснив політ у космос.
З того пам’ятного дня, 12 квітня
1961 року, минуло вже більше півстоліття. Стало історією дзвінко мовлене
Гагаріним слово «Поєхалі», перші 108
хвилин космічного польоту. А здається, що все було зовсім недавно: оранжевий скафандр, урочисто-прощально підняті руки. І неповторна світла
посмішка першого в світі космонавта.
В той час майже вся дітвора мріяла
стати космонавтами. Жаль, що сьогодні
більшість мріють бути бізнесменами, а
ще краще олігархами. Про День космонавтики згадують зрідка. У моду ввійшли
нові свята: хеловін, день бабака… Проте, вийшовши ввечері на вулицю, підніміть до неба очі і згадайте людей, які на
декілька «космічних кроків» були ближче
до блідо-мерехтливих зірок. Можливо і у
вас виникне бажання, хоч трішки до них
наблизитись. Тоді День космонавтики
і ваше свято. Отже, вітаю з цим святом
всіх, хто ще не втратив здатність мріяти.
Валерій ВІРЧЕНКО
м. Снятин

З ним пов’язана ціла епоха Прикарпатського футболу. Нестримний
форвард Калуського «Хімікіка», Долинського «Нафтовика», Івано-Франківських «Спартака», «Електрона». Вже
у 20-річному віці двічі ставав чемпіоном
області у складі основної команди Калуського «Хіміка». Після завершення

кар’єри гравця – успішний тренер , який
двічі виводить «Прикарпаття» до вищої
футбольної ліги та здобуває у 2000-му
бронзу другої ліги чемпіонату України
з Бурштинським «Енергетиком». Мова

С

ла сестра Тараса (по батькові) – Марія.
Життя круглого сироти стало ще
тяжчим. Не раз беззахисному хлопцеві
доводилося терпіти несправедливі звинувачення і покарання. Змушений був
ховатися у бур’янах, куди йому приносила їсти молодша сестра Ярина. Деякий час Тарас жив у дядька Павла, який
став опікуном братових дітей-сиріт.
Дядько був суворою людиною. Малому хлопцеві доводилось пасти свиней,
працювати разом із наймитами. Тарас
не витримав такого життя і втік до кирилівського дядька Петра Богорського – лютого звіра і п’яниці. Тут йому не
стало краще, ніж у мачухи, а ще гірше.
Завжди голодний, у брудній сорочці, у
драній довгій батьковій свиті... Дяк посилав його замість себе «читати Псалтир за помершими кріпацькими душами, за що платив йому десяту копійку
як нагороду», змушував красти харчі,
курей тощо. Усе терпів підліток заради навчання, котре «манило його до
себе, як щось чарівне, казкове». Він вирішив, що школи не кине хай там що.
Носив воду, рубав дрова, топив печі,
мив підлогу, а поміж тим учився. Терпів
усе, зціпивши зуби, а свого добився.
Нестерпне життя ще більше загартувало сильну і волелюбну вдачу Тараса.
Та, як кажуть у народі, терпець урвав-м
ся. Одного разу, як дяк-учитель бувк
мертвецьки п’яний, хлопець висік йогок
різками, наскільки вистачило дитячихд
сил, і втік. Це була відплата за всі зли-ї
годні, яких завдав йому жорстокий дяк.л
Огида до будь-якого насилля пере-ш
ростає у провідну рису його характеру –л
волелюбність і непримиренність до злак
та її творців. Із жадоби до знань форму-С
ється обдарованість, із терпіння – стій-т
кість. На прикладах дитячо-юнацькихп
років допитливих, розумних, талано-В
витих селянських дітей, таких, як Шев-р
ченко, Франко та інших, бачимо май-х
бутню долю великих світових постатей.І
Від дяка Богорського Тарас утікаєф
в Лисянку до диякона-живописця. Уя
хлопця нестримна мрія – навчитисян
малювати. Але замість вправлянь уг
малярській справі йому тут довелосяп
великими відрами носити воду із річкиз
Тікич і розтирати фарбу. Не витримавю
юнак і цього вчителя – на четвертийт
день утік у село Тарасівку до дяка-ма-б
ляра, який був відомий як автор іконк
великомученика Микити та Івана-воїна.с
н
Продовження у наступному номері
д
Іван АНДРУШКОм
У
З
ЛЕГЕНДОЮ
н
в
– про Михайла Гнатишина – живу ле-у
генду обласного футболу. З непере-н
січною особистістю мені випала честьд
поспілкуватися минулої неділі у Косові.н
Незважаючи на немолоді літа( восенид
Михайлу Миколайовичу виповнитьсяТ
70-ть) він і досі живе грою мільйонів.ц
На матчі обласної першості між Косів-л
ською «Гуцульщи-с
ною» та Снятинським «Покуттям»г
п. Михайло пра-с
цював спостеріга-р
чем арбітражу відд
ІФФФ. Під час не-з
вимушеної бесіди,т
фахівець схваливд
започатковану іні-м
ціативу «Снятинської вежі» висвітлювати
обласніш
змагання з фут-Ч
болу та передавв
вітання
шеф-д
редактору
часопису
Анатоліюв
Шумку. Щодо са-с
мого футбольно-в
го матчу, то Сня-л
тинчани зазналип
поразки 0:3, і спробують реабіліту-л
ватися вже у покутському дербі 18ц
квітня проти команди із Заболотова.з
л
Сергій ГРУДОВИЙ.В
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Спілкування із лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка Богданою ФРОЛЯК

МУЗИКА МАЄ ЗАЛИШАТИ ВІДЧУТТЯ СВІТЛА

Мальовничий Покутський край Черемошу та Пруту здавна славився своїми
краянами, серед яких відомі письменники, художники, композитори. Їх імена відомі не тільки в Україні, але й далеко за
її межами. Серед них письменники-новелісти Василь Стефаник та Марко Черемшина, художники Василь Касіян, Ярослав Лукавецький, Петро Григорійчук,
композитори Ярослав Барнич та Роман
Сімович. Приємно, що славні мистецькі
традиції продовжують і наші сучасники
письменник Ярема Гоян, фотохудожник
Василь Пилип’юк, композитор Ганна Гаврилець,
х уд о ж н и к
Іван Остафійчук,
які своєю
наполегливою
працею
збагачують культурні надб а н н я
країни, прославляючи
наш край
далеко за
межами
Ук р а ї н и .
За невтомну працю
вони були
удостоєні
н а й в и що ї
державної
нагороди – Національної премії України імені
Тараса Шевченка. І як же приємно, що
цьогоріч цю плеяду лауреатів поповнила талановита композиторка, уродженка
славного села Видинів Богдана Фроляк.
Напередодні світлого Христового Воскресіння ми мали змогу поспілкуватися із цьогорічною лауреаткою та поринути спогадами у
дитячі роки в рідному селі Видинів,
згадати першого Вчителя музики,
та дізнатися про становлення Богдани Фроляк як одного із найвідоміших
композиторів
сучасності.
– Давайте повернемося до Вашого дитинства у рідному селі.
Чи можете пригадати найяскравіший спогад пов'язаний із рідною
домівкою,
друзями
дитинства?
– Спогадів про дитинство є багато,
важко навіть виокремити якийсь один
серед них. Говорила б швидше про якісь
відчуття тепла, щемливості, усвідомлення неповернення в той час, і жаль,
пов’язаний з цим. Але що ж, така філософія життя... Звичайно, дитинство,
це мама, тато, бабуся, брат, сестра, це
запах села, рідної хати, це запах школи, до якої ходили і в час канікул до
Василя Куфлюка. Цей запах школи

досі пам’ятаю. Це образ Вчителя, Василя Куфлюка. Це Прут, без
якого не уявляю собі Видинова.
–
Чи
не
сумуєте
за
батьківською
хатою?
Чи
хтось
проживає
у
ній?
– Сум за батьківською хатою є і
буде завжди. Зараз там живе наш
брат Роман. Стараємось провідувати Його і Батьківські могилки,
на жаль, не так часто вдається це
зробити через зайнятість, а також
через проблему з транспортним
сполученням. Зі Снятинського вокзалу нема чим доїхати до села. Це
велика проблема, думаю, якось її
треба вирішувати, в першу чергу
заради тих людей, які там живуть.
– Для становлення юного
музиканта особливо важливим
є перший вчитель. Хто був Вашим
першим
наставником?
– Моїм першим Вчителем був
легендарний Василь Куфлюк. Це
була Людина, яка зіграла вирішальну роль у житті багатьох музикантів,
які походять з нашого села Видинева. Слава про наше село, в якому
мало не всі діти знали нотну грамоту і мали «абсолютний слух», йшла
по цілій Україні. І усе це завдяки вчителеві, який присвятив своє життя дітям і
створив свою власну систему виховання
музичного слуху. Це була особистість.
Василь Куфлюк освіту свою здобував у
Варшаві, навчаючись педагогіки і будучи
асистентом знаменитого Януша Корчака.
Також він вивчав в університеті математику та музику. Але початок Другої світової війни перервав це навчання. Куфлюк
якраз приїхав на вакації, коли вибухнула
війна, і він вже не зміг повернутись на
навчання. Відповідно, не зміг його за-

вершити. Але мрією його життя було
жити у своєму рідному селі і займатися
з дітьми. Тож молодий вчитель організовує театральний гурток, в якому грала і
моя мама. Там ставили твори М. Гоголя,
І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького. Першим музичним інструментом, що
з’явився в селі, була власноруч виготовлена ним мандоліна. Власне до історії
музики Куфлюк увійшов як педагог, що
створив унікальну систему виховання абсолютного слуху, бо він був переконаний,
що кожна дитина може мати абсолютний
слух. Звісно, що слава про нього розійшлася по всій Україні. А взагалі, з нашого села вийшли двадцять п’ять дипломованих музикантів. (І один знаменитий
математик, який зараз викладає у Гарварді). І всі вони – учні Василя Куфлюка.
– Розкажіть про своє навчання у
Львові та Кракові.
– Спочатку я вчилася як піаністка, а потім додалася ще й композиція. З сьомого
класу я навчалася у Володимира Флиса
композиції факультативно, окрім фортепіанного та теоретичного відділів, а після
його смерті – у Мирослава Скорика. Далі,
після невеликої перерви, була аспірантура. То були дуже творчі та гарні роки. Але
лише згодом я зрозуміла, що тільки після
закінчення і консерваторії, і аспірантури

я нарешті по-справжньому почала вчитися. Відбулись музичні та естетичні переосмислення, розпочалось інтенсивне вивчення музики ХХ-го століття. Зрештою,
цьому сприяли і перші Контрасти. А мій
твір вперше прозвучав під час третіх
Контрастів (Міжнародний фестиваль сучасної музики у Львові). Участь у фестивалі дала мені стимул працювати далі.
Згодом була Краківська музична академія, де я навчалась у класі Збіґнєва
Буярського. Це надзвичайно цікавий
композитор і надзвичайно цікава особистість з яким було досить комфортно
працювати. За час стипендії Гауде Полонія я написала Концерт для кларнета з оркестром, а також мій твір прозвучав на фестивалі сучасної музики
«Музика краківських композиторів».
– Ваша сестра є досить відомим композитором. Чи надавала
Вам професійні настанови у написанні Ваших перших творів?
– Сестра Ганна завжди була для нас
з братом великим авторитетом і у сенсі
професійному, і у сенсі людському. В певний період, коли ми поїхали вчитися до
Львова у віці семи років, Вона нам замінила маму (на той час Ганна закінчувала
школу). І Вона ж мене свого часу взяла за
руку і завела до Професора Володимира
Флиса, у якого і почалися для мене серйозні заняття композицією. А щодо професійних настанов, то можу сказати, що
Ганна ніколи не нав’язувала мені нічого,
завжди допомагала, коли я до неї зверталася з якимись питаннями, а так по
правді, то Її музика, Її творчість завжди
була для мене зразком наслідування, я у
Неї як композитора багато чому вчилася.
– Ви проживаєте у Львові, сестра в столиці – чи часто Ви
зустрічаєтесь,
спілкуєтесь?

– З сестрою спілкуємось доволі активно, щоденно телефонічно, так само, зрештою, як і з братом Романом. З Ганною
частіше бачимось на фестивалях і концертах у Києві, Львові, та і в інших містах.
– Цьогоріч Ви стали лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка. Симфонія-реквієм
«Праведная душе…» заворожила
усіх поціновувачів класичної музики. А що Ви відчували при написанні музики до Шевченкового слова?
– Мені випало надзвичайне щастя
протягом останніх років буквально «впиватися» красою Шевченкового слова і
мати нагоду, можливо, трошки по іншому
показати цю красу через музику. Мене завжди хвилював Шевченко, та він був для
мене такий неприступний, незбагненний... Перша поезія, до якої я звернулася,
був вірш «За сонцем хмаронька пливе»,
надзвичайної краси твір. При певному
драматизмі цього вірша я спробувала
суто музичними засобами створити атмосферу краси і любові до України, якою
пронизана уся творчість Шевченка. Другий твір – це «Думи мої». Ця перша спроба звернення до Шевченка мене в певному сенсі окрилила, додала мені відваги.
«Праведная душе...» – це така ніби
пісня про Україну, складена з Шевченко-

вих віршів. Умовно цей твір ділиться на
три частини. Перша частина – це Україна. Друга частина – це жінка, мати, доля.
Третя – Шевченковий рай. Це – «Зоре
моя вечірняя», «Сонце заходить» і «Заповіт». Центральним для себе, тихою
кульмінацією я вважаю вірш «Нехай я
заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу». І якщо раніше, коли зверталась до
ліричних віршів Шевченка, старалась не
дуже акцентувати на його драматичних,
трагічних моментах, то тут було інакше.
В тій ситуації прийшло розуміння болю
Шевченкового, його крику душі за Україну.
– Снятинщина гордиться своїми
знаними земляками та завжди радо
зустрічає їх. Думаю, що зустріч із
Вами була б досить цікавою та змістовною, чи маєте намір приїхати
на Снятинщину? Якщо так, то коли
плануєте?
– Буду у Видинові на Великдень,
тим більше, що брат Роман святкує свій ювілей, то ж хочемо попри Великдень, і Його привітати.
– Нещодавно до редакції газети
«Снятинська вежа» звернувся житель міста Снятин, колишній учень
Василя Куфлюка (побажав залишитись невідомим) із пропозицією
спорудження пам’ятника Великому
Учителю у рідному селі спільними
зусиллями учнів В. Куфлюка та всіх
небайдужих. Чи підтримуєте Ви дану
пропозицію і чи готові зробити свої
внески у спорудження пам’ятника?
– Звичайно, це гарна ідея, Василь
Куфлюк був видатною особистістю, це
була Людина, яка творила історію в дуже
не прості часи. Але за Його вчителювання село було таким собі культурним центром, з якого вийшло багато видатних
особистостей. Хотілося б також, аби це
село відродилося знову,
і,
може,
варто нам
усім подумати, як це
зробити.
І ЦЕ був
би
найкращий
пам’ятник
К у фл ю к у.

Хочу
бачити
цей край
квітучим,
успішним,
а людей,
які
там
живуть,
щаслив и м и ,
спокійними за свою долю, та за долю своїх дітей. Хочу привітати усіх моїх
земляків зі Світлим Великоднем і
побажати гідного, спокійного та мирного життя на цій чудовій Землі.
А ось як висловлюється про
Богдану Фроляк директор Хмельницької
обласної філармонії, диригент симфонічного оркестру Олександр ДРАГАН:
«В якості диригента та організатора численних творчих ініціатив, завдячую долі за можливість співпрацювати
з багатьма визначними українськими
музикантами. Серед них особливих тонів має ім’я відомої львівської мисткині, цьогорічного лауреата Національної
премії України ім. Т. Шевченка – Богдани
Фроляк. Прекрасна людина, до того ж
моя чарівна землячка, яскравий композитор із самобутнім стильовим «обличчям» Богдана Фроляк своєю творчістю
представляє нову генерацію українських
композиторів, які сміливо розширюють
обрії уявлень про музичний світ. Тонка
чуттєва лірика, глибинні роздуми, рефлексії в поєднанні із надзвичайною щирістю висловлювання та тембральною
свіжістю звучань визначають унікальний
музичний код її багатої різножанрової
музики, в якій традиції знайшли співзвучне часу мистецьке осмислення».
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Братство вояків ОУН–УПА щиро
здоровить ветеранів та ветеранок,
які брали участь у боротьбі за
Незалежність України, або допомагали
ОУН–УПА і народились у квітні місяці:
Емілію Петрівну Чернявську та
Ольгу Романівну Оробець із с. Залуччя
А також вітаємо Вас і Всіх членів Братства з найбільшим християнським
святом
Великоднем.
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить вас Мати Божа,
Нехай ангел Божий поруч вас крокує,
У серці віра і добро панує,
А Господь многая літ дарує!

Ч А Й Н В О Р Д
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Для підтримки та збереження
цілісності України!
компанія продюсерський
центр « 6 Секунд» у рамках
Всеукраїнського туру презентує
нову концертну програму
« ДОРОГА ДО ХРАМУ»
« За тебе все віддам»
володаря двох
«Золотих дисків»
СТЕПАНА ГІГИ
За участю заслуженої артистки
України – Квітослави і
юного містера світу Степана
Гіги –молодшого
м. Снятин 18 квітня (вівторок)
2017 р. поч. 17:30 РБК
Замовлення квитків по тел.:
067-60-69-945, 066-08464-67, 068-68-12-674
с. Балинці 18 квітня (вівторок)
2017 р. поч. 21.00 БК
Замовлення квитків по тел.:
068-620-95-41, 096-12-96-457,
066-084-64-67, 068-68-12-674

Голова районного Братства вояків
ОУН–УПА
Ігор ЮРИНЕЦЬ

Слова-відповіді чайнворду мають певне відношення до того, що протягом 2016го року в хронологічному порядку відбувалось у світі (2), в Україні (0), в області (1) та
в районі (6). Слова, що в тексті позначені
трьома крапками в клітини цифр заповняти в однині або множині називного відмінку.
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1. На 3-4 січня припав … метеорів з метеорного потоку Квадрантини. 2. З 8-го лютого почався рік Вогняної … згідно китайського
календаря. 3. В Нідерландах проходив референдум, де голландці мали висловитись:
вони «за» чи «проти» Угоди про … України
з Євросоюзом. 4. В Україні прем’єр-міністр
Арсеній … звільнив крісло, яке зайняв спікер парламенту Володимир Гройсман. 5. 175
держав в один день підписали Паризьку Хартію про боротьбу зі змінами… 6. Уряд Бельгії
вирішив видавати всім мешканцям йодні …–
для захисту організму від радіації. 7. Керівник
КНДР Ким Чен … обраний головою Трудової
партії, а ще він головнокомандувач Корейської народної армії. 8. Лідери грецької та
турецької частин Кіпру … Анастасіодіс і Мустафа Акинджи заявили, що готові об’єднати
острів. 9. У … завершилось «Євробачення-2016», де переможницею вийшла представниця України з піснею «1944» власного
авторства. 10. У Франції проходив чемпіонат
Європи з футболу де у фінальному … стрілись команди Франції та Португалії, то чемпіоном стала Португалія. 11. У столиці Монголії
проходив … світу із сумо, де Українці здобули
11 нагород. 12. США отримали нового президента, ним став республіканець Дональд …
. 13. Новим генеральним секретарем ООН
обрано представника … Антоніу Гуверіша.
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1. З 2-го січня розпочато постановку на
військовий … юнаків 1999-го року народження. 2. Харківський «Локомотив» уже в 10-й
раз поспіль завоював … України з волейболу.
3. Відомий боксер, мер Києва Віталій Кличко
30-го січня відвідав Харків, щоб зустрітися з

вежа

одіозним мером Генадієм … . 4. «Шахтар» з
Ахметовим здивували футбольний … продажем китайцям Алекси Тейшейри за рекордні
50 мільйонів євро. 5. Призовий фонд у матчі за … чемпіона світу з шахів, який вперше
проходив в Україні сягнув 5,9 мільйона гривень. 6. Тренер «Шахтаря» Мірча … попрощався з Ахметовим, своїми підлеглими та
шанувальниками футболу. 7. З 1-го червня …
в черговий раз підвищив плату за радіоточки. 8. В місті Кривий Ріг на пам’ятника Леніну
поставили скульптуру святого Миколая. 9.
Газета «…» від 22–29. ІХ надрукувала лист
екс-вчителька з Орловщини (РФ) Олександра
Бившева мовою оригіналу «Вы хотите понять,
что такое Россия?», якого суд визнав «терористом» за вірші про Україну, з відповідними
наслідками для нього. 10. Уряд оголосив конкурс на посади … в Міністерства з окладом 12
тисяч гривень. 11. Уряд і Президент прийняли
спільне … про підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень. А якою тоді має бути
максимальна зарплата?! 12. Вперше в історії футболу України гравець «Олександрії»
Роман … забив у ворота «Ворскли» в матчі
13-го туру гол на 8-й секунді. 13. З 9-го листопада задіяла 35 % … на пісні українською
мовою на теле- і радіоефірі. 14. Івано-Франківська облрада купила на аукціоні … преміум-класи вартістю зверх мільйона гривень.
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1. На вічевому … 4-го січня були проведені
різдвяні спортивні забави. 2. В селі Братишів
Тлумацького району фінська компанія «…»
розвідала та розробляє родовище вапняку. 3.
В обласному центрі створили найбільший в
Україні Великодній …, який отримав сертифікат «Книги рекордів України» 4. Представника «Книги рекордів в Україні» в області Ганна
… підтвердила, що в селі Королівка Коломийського району одночасно співали і танцювали
2507 осіб під час ХІV Міжнародного фольклорно-етнографічного фестивалю. 5. 6-7
серпня відбулася Всеукраїнська патріарша
проща до чудотворної ікони в селі … Галиць-
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кого району. 6. В районному центрі … урочисто відправили абсолютну чемпіонку зі стрільби з лука Ірину Волинець на Паралімпійські
ігри Ріо-де-Жанейро. 7. Мешканцю Рогатина
райсуд присудив штраф у 51000 гривень за
виготовлення розведенки зі спирту, яка не відповідала … горілки. 8. Мешканців обласного
центру та навколишніх сіл лякав надпотужний
гул …, бо до Івана-Франківська на навчання
приїхали пілоти винищувачів зі всієї України.
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1. 8-го січня на площі Незалежності відбулося святкування з нагоди … Христового.
2. 18-го січня пані … Павлівні, дружині покійного Олега Козубського, автора книжки «Від
Львова до тайги», виповнилося 90 років. З
цієї нагоди її вітали представники влади, голова Братства вояків УПА, членкині «Союзу
Українок». 3. 24-го лютого мешканці Снятина
гості, вояки УПА біля пам’ятника Василю …
відзначили 70-і роковини з дня його загибелі. 4. На початку березня Павло Дворський
із синами виступили з … в РБК, де частину
грошей віддано на лікування вояків АТО.
5. 3-го квітня біля Божого храму Чуда Архистратига Михаїла відбулась хресна дорога,
яку відтворили учасники … українських студентів-католиків. 6. Новим … Снятинської
РДА згідно Указу Президента України від 9-го
квітня призначено Богдана Романовича Свіщовського. 7. 9-го травня в Снятинській ЦРБ
презентував нову збірку поезій «Вздовж дарованих Богом днів» відомий поет, письменник, журналіст, директор видавничого центру
«Просвіта» Василь … . 8. В селі Русів 14-го
травня відбулись урочистості з нагоди 145-ї
річниці народження Василя Стефаника та
вручення обласної премії його імені в галузі
літератури лауреатами стали: Михайло Батіг,
Любомир Михайлів, Богдан … та Роман Горак. 9. У Снятині 13-го червня в день 142-х
роковин народження Марка Черемшини відбулось вручення районної премії його імені,
лауреатами стали Роман Запаренюк, Петро
Сіреджук, вокальний жіночий ансамбль «Еле-

гія» та Ганна … . 10. В мікрорайоні Снятина
– … 17 липня відбулись традиційні веселощі
під назвою «Козацькі забави». 11. В неділю
14-го серпня в РБК зібралися рухівці, щоб
відзначити 25-ту річницю проголошення незалежності України та 27-му річницю створення
… (абревіатура). 12. У кінці серпня, в день …
Пресвятої Богородиці в мікрорайоні Августдорф відбулось пісенне свято «Благословенна будь у віках…» в рамках святкування
«Дня міста Снятин – 2016». 13. 18-го вересня,
в неділю, районний центр Снятин відзначив
своє 858-річчя. У День міста були проведені:
VII обласний покутський фестиваль аматорського мистецтва «Покутські джерела» та ІІІ
районний фестиваль гостинності «Покутське
…». 14. 18-го жовтня відбулося відкриття та
… льодового майданчика, який знаходиться
поблизу спорткомплексу, в міському парку.
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Євгена Ярославовича
ПУЛИКА
Нехай наше співчуття полегшить
ваше горе.
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