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ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРУ
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
15 червня в приміщенні філії ПАТ «Снятинський РЕМ» відбулося відкриття Центру обслуговування клієнтів, який, в першу чергу, покликаний
швидко і якісно надавати послуги споживачам.
На урочистості з нагоди відкриття ЦОКу завітали представники районної та міської влади,
гості з Івано-Франківська та працівники Снятинського РЕМу. Церемонію освячення нового приміщення провели декан Снятинський УГКЦ Чуда
Архистратига Михаїла отець Теодор Оробець
та настоятель Собору Пресвятої Троїці, митрофорний протоієрей, декан Снятинський УПЦ КП
Михайло Марусяк, які привітали всіх працівників
філії з особливою подією у діяльності РЕМу.
Відкриттю Центру обслуговування клієнтів
передувала велика кропітка робота про що присутнім розповіли директор з питань контролю
якості, послуг та обслуговування клієнтів Наталія Пазюк та директор філії ПАТ «Снятинський
РЕМ» Микола Гунько. Зокрема п. Микола зазначив, що філія ПАТ «Снятинський РЕМ» обслуговує 25 тисяч побутових споживачів, більше 1100

Шановні передплатники!

Наш часопис продовжує передплату на ІІ півріччя
2017 року.
На сторінках «СВ» Ви знайдете 100% місцевої інформації, цікаві розмови з відомими людьми краю, з
тими, від кого залежить наше з вами життя, а також
зі звичайними жителями міста та навколишніх сіл, дізнаєтесь як живеться на кожній із вуличок Снятина,
як живеться сільським громадам. З окремих рубрик
Ви отримаєте інформацію про життя наших шкіл,
медичні, спортивні, літературні та культурні новини
краю.
На сторінках часопису Ви маєте змогу привітати
своїх дітей, батьків, родичів, друзів з днем народження чи днем ангела, висловити подяку чи співчуття,
розмістити рекламу чи оголошення.
На каналі «Снятинська вежа» в You Tube зможете
переглянути відеосюжети найцікавіших новин краю.
Тож запрошуємо Вас до щирого спілкування на
сторінках «Снятинської вежі». Ми завжди раді Вам!
Вартість передплати (без врахування поштових
послуг):
один місяць – 10 грн. ;
квартал – 30 грн.;
півроку – 60 грн.
Передплатний індекс: 61703.
Ваша «Снятинська вежа»
Відновлює свою роботу банк одягу «Добра
справа», яким можуть скористатися сім’ї з дітьми, багатодітні родини, сім’ї з дітьми – інвалідами, молодь,
які перебувають в складних життєвих обставинах.
Знаходиться він в м. Снятині по вул. Шевченка, біля
входу на міське кладовище.
Вас чекають з 10 до 14 год. щоденно, крім вихідних.
Усі речі можна взяти безкоштовно. Тут з вдячністю приймають уживаний одяг та віддають його потребуючим.
Запрошуємо підтримати «Добру справу» через
щирий почин допомоги.
Виконком міської ради
На роботу в КП «Покуття-Комунальник» потрібен майстер по озелененню та працівник льодового майданчика. За довідками звертатись за телефоном: (03476) 2-14-14.

– юридичних. З різними запитаннями щомісяця
до філії звертається понад тисячу людей. Для
більш комфортних умов праці було проведено
ремонт приміщення як на першому так і на другому поверхах будівлі, який встигли завершити до
відкриття ЦОКу. Також Микола Гунько подякував
усім хто долучився до ремонту приміщення та
відкриття Центру обслуговування клієнтів.
Першими відвідати центр обслуговування
клієнтів мали можливість представники влади,
а саме: голова Снятинської райдержадміністрації Богдан Свіщовський, голова Снятинської районної ради Іван Угрин та голова Снятинської
міської ради Анатолій Шумко, які щиро привітали
керівника і працівників Снятинського РЕМу та побажали плідної та ефективної праці.
Закінчились урочистості освяченням нового
службового автомобіля на якому здійснюватимуться виїзди на виклики.
Ірина НЕП’ЮК
Відео дивіться на каналі «Снятинська
вежа»: https://youtu.be/Sur_rlxNOdk

ЙОГО СВІТЛИНИ ГРІЮТЬ ДУШУ
«Фотограф ізолює і зберігає момент часу:
Важливий або незначний, залежить від розуміння
теми фотографом і його майстерності.»
Едвард Вестон
20 червня у Снятинському районному Будинку культури
відбулось урочисте
відкриття фотовиставки робіт Ярослава Станіславовича
Довгана, присвячена 90-річчю з дня
народження відомого маестро портрету
та колажу. Про високу майстерність
снятинського фотомитця свідчать численні фотороботи,
які представлені на
виставці. Мабуть немає снятинця, який
хоча би раз тай не
побував у снятинському фотоательє і
яких би не увіковічнив на фотографії Ярослав Довган.
Активна участь Ярослава Довгана у різноманітних міжнародних виставках засвідчує про його високу майстерність та визнання. Він – член Спілки фотохудожників
України. Його роботи користувались великим успіхом
у Польщі, Румунії, Англії, Німеччині, Австралії, де були
нагороджені різноманітними нагородами.
Тож у цей сонячний день
виставкова зала РБК була наповнена щирими спогадами вірних друзів фотомаестро, які з
трепетом згадували радісні миті
із життя та творчості Ярослава
Довгана. На відкриття виставки
завітали секретар міської ради
Марія Орищук, заступник голови райдержадміністрації з
гуманітарних питань
Ігор Гуцуляк, лауреат
Національної премії
України імені Тараса Шевченка, фотохудожник
Василь
Пилип’юк, художник
Дмитро Лазаренко,
просвітянин Роман
Касіян, поет Іван
Грекуляк, директор
літературно-меморіального музею Мар-

ка
Черемшини
Руслана Кірєєва,
один із засновників фотоклубу
«Панорама» Василь Ступарик,
просвітянка Марія Ціко та інші.
Всі вони добре
знали Ярослава
Довгана та цінували дружбу із
ним…
Музичні
номери дарували
присутнім Заслужений працівник
культури Параска
Заренчук, юний
вокаліст Михайло Жураківський
та талановитий
Назарій Томаш.
Досить відрадно, що в цей день зібралась родина
Ярослава Довгана – продовжувачі фотомистецької родинної справи, яка й організувала чудову виставку, де
кожен бажаючий матиме змогу ознайомитись із творчістю видатного маестро колажу.

Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на каналі «Снятинська вежа»
https://youtu.be/4YG-EXBEiz8
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22 червня –День скорботи й вшанування
пам’яті жертв війни в Україні
22-е червня 1941-го, 4:00 ранку,
мить ..., і шквал крові, болю і смерті. Він тривав кілька довгих років,
одних із самих довгих років в житті
тих, кому вдалося пережити весь
цей жах на нашій землі. А багатьом
і не вдалося…
Сьогодні навіть важко уявити
усі випробування, біль і горе, які
випали на долю минулих поколінь.
Але нечуваний героїзм та єднання
народу, який піднявся на бій і переміг у жорстоких боях, навіки залишиться у наших вдячних серцях.
Ми схиляємось перед мільйонами невинних жертв, які забрала
війна. Вічна пам'ять і вічна пошана
кожному, хто ціною власного життя
відстояв мир та свободу для нас

– прийдешніх поколінь.
Залишивши образи, ми навчилися прощати. Прощати і не
ображатися на людство за те, що
воно допустило подібний хід розвитку подій. Ми навчилися любити.
Любити тих, хто дорогий нам, хто
поруч з нами. Любити життя, а не
смерть, ненависть і агресію. Тому
ми виграли тоді. Тому перемагаємо
зараз. І не дай нам Бог забути про
це!
Тож згадаймо в цей день у думках і молитвах кожного, хто поклав
своє життя за наше майбутнє.
Вічна та світла їм пам’ять.
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО

САМІ СОБІ ШКОДИМО
Вночі з 15 на 16 червня в м. Снятин по вулиці Горука невідомими було
вкрадено сферичне дзеркало, яке було встановлене задля безпечного пересування транспортних засобів, забезпечуючи максимальний кут огляду дороги. Окрім автомобілістів ці дорожні оглядові дзеркала знижують рівень небезпеки і для пішоходів.
Згідно даного факту комунальним підприємством «Покуття-Комунальник» було написано заяву в поліцію.
P. S. Коли готувався даний матеріал до друку, стало відомо, що сферичне дзеркало було
повернене невідомими на місце викрадення.
Відео сюжет дивіться на каналі
«Снятинська вежа»: https://youtu.be/giuyvZEWQY?list=UUxSsX8Ud2AIhJXrAaJeo5jA

Встановлення розвантажувальних
підстанцій

21 червня працівниками філії
«Снятинський РЕМ» було здійснено будівництво розвантажувальної
підстанції для покращення електропостачання жителям міста Снятин.
Дана трансформаторна підстанція
встановлювалася згідно Меморандуму про співпрацю філії Снятинський

раховує кошти на закупівлю матеріалів для обладнання трансформаторної підстанції, а філія «Снятинський
РЕМ» зі своєї сторони виконує відповідні роботи.
Дана Програма триває уже другий рік. За цей час було встановлено
шість розвантажувальних підстанцій:

РЕМ та Снятинської міської ради.
Меморандум заключається в тому,
що міська рада в рамках Програми покращення електропостачання
(встановлення розвантажувальних
підстанцій та заміна силових кабелів
до багатоквартирних будинків) пере-

по вулицях Млинська, Надпрутна,
Стефаника, Букова, Хмельницького
та Завалівська.
Відеосюжет дивіться на
каналі «Снятинська вежа»

вежа
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Золотий тріумф наших депутатів
У Чорноморську (Одеська область) завершилась VI Всеукраїнська спартакіада
серед депутатів усіх рівнів. Як і минулого
року, у змаганнях тріумфувала команда Івано-Франківської області на чолі з головою
обласної ради Олександром Сичем. Для
нас перемога є удвічі приємнішою, адже команда прикарпатських парламентарів була
сформована на базі представників Снятинщини – переможців обласної спартакіади.
У чотирьох з п’яти видів спорту, наші депутати, які поміняли краватки на спортивну
е к і п і р о в к у,
піднімались
на п’єдестал
пошани. В
активі
нашої команди
перше місце
у турнірі з
футзалу та
волейболу,
друге – у
змаганнях
з тенісу. За
шаховою
дошкою,
ми треті по
шашках,
сьомі по шахматах. Природньо, що найбільший інтерес у вболівальників викликають командні види спорту. В одному з них
– волейболі, фінальна гра Івано-Франків-

ська область – Полтавська область стала
справжньою окрасою спартакіади. У захоплюючому суперництві, яке тривало понад
годину, прикарпатці перемогли 2:1. Одним
з кращих на волейбольному майданчику у
складі нашої команди був депутат Снятинської міської ради Віталій Андрусяк.
У підсумку – переконливе загальнокомандне перше місце. Другою фінішувала
команда Черкаської області, треті – Житомиряни. Загалом у змаганнях узяли участь
команди 17 областей, сформованих з депу-

татів Верховної, обласних, районних, міських, сільських та селищних рад.
Остап Серпневий

Естафета здорових починань Снятинського РЕМу
18 червня на «Стариці» відбулась
спартакіада трудового колективу «Естафета здорових починань Снятинського РЕМу». Змагання розпочалися з
урочистого підняття прапора та вітального слова начальника РЕМу Миколи
Гунька та міського голови Анатолія
Шумка, які привітали учасників команд
із змаганнями та побажали дружньої
перемоги. Також всі привітали присутнього лікаря Володимира Маланчука з
його професійним святом та всіх батьків з міжнародним днем батька.
Участь у змаганнях взяли чотири
команди; ОББ «Мамонти», техдирек-

ція «Буйволи», СПС «Тигри» та енергозбут
і транспортна група «Ураган». Спартакіада
проходила з п’яти видів спорту: армреслінг,
дартс, волейбол, гиря та перетягування
канату. Суддями цього змагання були Роман Чепига та Ярослав Навчук. Працівники РЕМу дружньо та організовано взяли

участь у змаганнях. Після змагань спортсмени-енергетики були нагороджені грамотами, кубками та медалями.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на каналі
«Снятинська вежа»
https://youtu.be/oVJuMxe3C_s

Ігор ПЕТРИШИН: У нас нема порядку на стадіонах
Спілкуємось з депутатом міської ради
Ігорем Петришиним. Це вже його друга
депутатська каденція. Наразі входить
до складу комісії з капітального будівництва та архітектури. Ігор Дмитрович, як
завжди відкритий і «прямий» у розмові.
Зізнається, що він як депутат не завжди
цілком підтримує політику міського голови Снятина Анатолія Шумка, тому воліє
більше спілкуватися про свою віддушину – футбол. Пан Ігор очолює районну
федерацію футболу. Тому й питання до
нього на футбольну тематику.
– Ігоре Дмитровичу, прокоментуйте цьогорічну зміну формату
проведення районних футбольних
змагань. Чия це ініціатива?
– Ініціатива переходу обласних та
районних змагань на систему осіньвесна походить від федерації футболу

України. Новий чемпіонат району стартує на початку серпня. Перше коло закінчуватиметься наприкінці жовтня. Друга половина змагань проводитиметься у
квітні-червні. По суті, ігрові місяці залишаються ті, що й були. Одна з переваг
– тепер вже не буде матчів у листопаді,
коли за не за зовсім сприятливих погодніх умов доводилося грати Суперкубок
та матчі Кубка чемпіонів. Тепер, матч за
Суперкубок району та обласна Ліга чемпіонів відбуватимуться у липні. Наразі усі
райони Прикарпаття за винятком Коломийського та Верховинського перейшли
на проведення змагань за системою
осінь-весна.
– Окрім керівництва районним
футбольним господарством, ви ще
й судите ігри чемпіонату…
– Так. Знаю, що це може й декому

не до вподоби, але я не вбачаю у цьому
нічого поганого. З цього приводу влучно
висловився мій заступник Василь Юрійович Микитюк: «Якщо директор школи
паралельно викладає години у школі, то
чому голова федерації не може займатися суддівством». Повірте, якщо би було
кому судити, я би вже давно залишив
свисток. Кваліфіковані арбітри у нас є.
Вони мають досвід роботи на Буковині, у
турнірі ДЮФЛ. Але районні матчі обслуговувати не бажають, бо нема порядку на
стадіонах. Приміром у Задубрівцях: і стадіон у гарному стані, і війт авторитетний,
а хуліганські вчинки під час футболу, там,
нажаль, досить часте явище. Я маю намір клопотати, щоб сільські ради на своїх
сесіях вирішили питання забезпечення
громадського порядку на стадіоні. Зокрема, треба заборонити виїзну торгівлю.

Це не припустимо, щоб у деяких селах
мало не на кожному куті стадіону продавали алкоголь!
Я, як голова федерації, і як суддя виконую свою роботу чесно і сумлінно. Активно мені допомагає у цьому виконавчий директор СРФФ Ігор Миронюк, якого
не проти бачити у себе й обласна федерація. Ми вже чотири роки у єдиній базі
федерації футболу України. Зайшовши
на сайт ФФУ, можна ознайомитись з календарем районних змагань, турнірними
таблицями, списком бомбардирів, рапортом арбітра по кожному окремому матчу.
Крім того маємо і власний сайт. Працюємо над тим, щоб наша районна федерація стала кращою на Прикарпатті.
Спілкувався
Сергій ГРУДОВИЙ
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вежа
ПРОФЕСІЯ ПОЧЕСНА І ПОВАЖНА…

ВВАЖАЮ ЗА ПОТРІБНЕ

мелодії дарували Марта Граб’юк, дует
«Журавлики», аматори Попельниківського Будинку культури, ансамбль скрипалів
Снятинської дитячої музичної школи,

ЗБЕРЕЖІМО ПАМ’ЯТЬ НАШОГО НАРОДУ РАЗОМ

Перша сходинка до щастя – здоров’я.
СОКРАТ
16 червня в Снятинському районному
Будинку культури відбулися урочистості з
нагоди відзначення Дня медичного працівника.
Зі щирими привітаннями до
присутніх звернувся головний
лікар Снятинської ЦРЛ Володимир Крокош, головний лікар
КЗ Снятинської районної ради
ПМСД Любомир Ступарик. Також зі словами привітань звернулись представники влади, а
саме: міський голова Анатолій
Шумко, заступник голови районної державної адміністрації
Ігор Гуцуляк та керуючий справами Снятинської районної
ради Петро Гнідан, які вручили
медичним працівникам грамоти, подяки, квіти та подарунки
і висловили найтепліші слова
вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не
жаліючи зусиль і часу, приймає на себе
важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у люди-

унікальний, у кожному є свої історії,
звичаї, традиції, які притаманні лише
йому. А Снятинщина славиться
своєю
багатющою
етнографічною
спадщиною, яка потребує поглибленого
вивчення, аналізу та збереження
цінних етнографічних матеріалів.
«Снятинська
вежа»
спробує
об’єднати навколо себе молодих творчих людей, яким небайдужа історія
свого народу, творчість, культура та етнографія. Тож запрошуємо до співпраці всіх, хто цікавиться етнокультурними
надбаннями краю, сам пише поетичні
чи прозові твори, хто цікавиться мистецтвом фотографії, займається колекціонуванням… Також запрошуємо до
спілкування «носіїв» інформації, тих,
хто знає-пам’ятає цікаві розповіді своїх бабусь чи дідусів про минуле життя
снятинчан. Із запропонованих відгуків
та пропозицій, дорогий читачу, ми зможемо сформувати творчу етнокультурну пошукову групу та зберегти народні
скарби Снятинщини…
Свої історії та пропозиції надсилайте на адресу редакції, або заходьте в
редакцію (знаходиться на другому поверсі міської ради). Ми завжди раді
Вам!

ни — її життя, також побажали міцного
здоров'я і благополуччя всім медичним
працівникам, їхнім рідним і близьким.
Також не забули і тих, хто все своє
життя присвятив цій благородній професії і зараз перебуває на заслуженому
відпочинку.
Хвилиною мовчання було вшановано
пам’ять всіх, хто раніше працював в Снятинській ЦРЛ.
Під час урочистостей всі присутні
мали змогу насолоджуватись чудовою
концертною програмою. Чарівні пісні та

В час, коли життя на волосині,
і, здається, зірка вниз летить,
ти довірся лікарю, людино, —
від біди тебе він захистить.
Ти довірся тим рукам умілим,
що творити можуть чудеса,
людям, що любов’ю й словом щирим
повертають зорі в небеса.

Не знаю, чи всім відомо у нас на
Покутті, що у селищі Верховина нашої області створено товариство
«Гуцульщина», яким керує обдарована людина, ентузіаст своєї справи
Дмитро Ватаманюк. Це товариство
займається пропагандою звичаїв,
повір’їв, збором фольклору гуцулів,
сприянням поширенню і розвитку народних ремесл, проведенням фестивалів, на котрих виступають аматори
сцени, виконуючи гуцульські давні
танці, співаючи коломийок, складених
переважно простими людьми-гуцулами.
Аналогічні товариства створені в
Путилі, Вижниці Чернівецької області, Косові, Яремчі, Делятині нашої області, тобто на територіях, де проживають гуцули.

А чому б нам не створити таке ж
товариство під назвою «Покуття»? Я
міг би подарувати для нього свої записи фольклору: народні пісні Покуття, діалектологічний словник покутян,
прислів’я та приказки села Новоселиці
та народні вислови своїх односельців,
каламбури і т. п., обряд весілля мого
села. Цим я займався протягом довгого часу – десь років 50.
Варто обрати керівника – голову
товариства «Покуття» – молоду й освічену людину, яка би поповнювала матеріалами це товариство.
Вважаю, що це би ще більше піднесло авторитет нашого славного Покуття.
Євген ПАЛІЙЧУК
с. Новоселиця

Відповідь головного редактора газети «Снятинська
вежа» Ольги СЛОБОДЯН:
Завжди приємно отримувати листи-вісточки від своїх читачів, адже це
означає, що газету читають, і читають
не тільки в Снятині але й навколишніх
селах. Радує те, що людям не байдужа
доля нашого краю, які прагнуть зберегти народні надбання свого рідного куточка.
Особисто з п. Євгеном ми не знайомі, хоча неодноразово розділяли
газетні сторінки своєю творчістю в літературному додатку «Калинове гроно»
(с-ще Заболотів). То був період, коли
Слово об’єднувало навколо себе талановитих людей різних вікових категорій. Цікаві нові знайомства, подорожі,
нове слово у сучасній літературі, навчання – все це було небайдужим для
молодого творчого покоління. На превеликий жаль зустрічі калиногронівців
стали досить рідкими. А так хотілось
продовження…
Можливо,
пропозиція
Євгена
Палійчука,
про
створення
етнотовариства
зможе
згуртувати
навколо себе небайдужих жителів
нашого краю, які люблять, цінують
і свято бережуть наші звичаї і
традиції, усну народну творчість і
т. д. Адже кожний населений пункт

Останнім часом на всіх рівнях активно обговорюється питання купівліпрадажу землі сільськогосподарського
призначення. Про своє бачення ситуації з нашими родючими чорноземами
«Снятинській вежі» розповіла депутат
обласної ради, голова Асоціації фермерів краю, голова ФГ «Прометей» Орися
Книшук.
–Земля для українців – не просто територія, це національне багатство, символ нації. Малиново-чорне знамено під
яким воювали наші славні повстанці –
це символи найдорожчого для українців
багатьох поколінь – кров і земля. Тому всі
земельні питання приносять резонансні обговорення в суспільстві,особливо
тепер, коли земля уже вироблена, технологія відпрацьована і селяни почали
отримувати прибутки. Цікавість у тих,
- хто має можливість купити 200-300 га
зростає і починаються вноситися зміни
та мінятися правила гри. Так, у змінах
- до земельного кодексу внесений про- ект емфітевзису (право користування
о чужою земельною ділянкою для с/г по- треб, яке посвідчується договором між
власником земельної ділянки і особою,
яка виявила бажання користуватися
цією земельною ділянкою). Та справа
у тому, що земельні відносини у цьому
- проекті між орендарем і орендодавцем
. не прописані чітко. Зокрема, цей проект
не має терміну оренди, а головне не пе- редбачає відсоткової ставки. За схемою
емфітевзису та іншими корупційними
схемами, аграрною мафією вже сьогодні
я не прозоро використовується близько 4
млн. га земель. Подібні договори теж не

неповторними візерунками танцю зачаровував колектив Джурівської школи
мистецтв ім. Ярослава Барнича «Діти
України».

Власна інформація
Відео дивіться на каналі
«Снятинська вежа» на https://
youtu.be/lH5DD4yGs8w

ЗЕМЛЯ І ТЕРИТОРІЯ – НЕ ПРОДАЄТЬСЯ!
вигідні власникам земельних паїв. Тому
я виступила ініціатором, щоб винести це
питання на сесію обласної ради. ІваноФранківська обласна рада приділяє земельним питанням дуже багато уваги:
і на комісії з питань агропромислового
розвитку, і на екологічних комісіях, і на
сесіях. Слід відмітити, що у нинішньому
складі обласної ради є розуміння важливості даного питання, тому звернення
до Верховної Ради про продовження
мораторію на продаж землі с/г призначення , а також про не підтримання змін
до земельного кодексу по договору емфітевзису були підтримані одноголосно.
– Ви є керівником агрофірми, яка
має в обробітку чимало землі…
–Наші господарства орендують земельні паї на території Снятинського і
Коломийського районів, але у нас немає спокуси викупити землю. Хоча це
вигідно, адже не треба платити орендну
плату і можна господарювати, отримувати прибутки і ні від кого не залежати.
Як людина, яка працює у сільському
господарстві не один рік і співпрацює з
багатьма власниками земельних паїв,
можу сказати, що у нас на Прикарпатті в даний час дуже мало людей хочуть
продати свій пай. Маючи орендну плату
3-6% вартості землі, бачачи, що з роками орендна плата поступово зростає,
люди розуміють, що за 12-15 років ця
земля окупиться повністю за рахунок
орендної плати. І в наступні роки вона
буде працювати з чистими прибутками,
який постійно зростатиме за рахунок
підвищення грошової оцінки землі. При

цьому земля залишиться у власності,
що дає можливість продати її по набагато вищій ціні при необхідності. А на
тій території, де ефективно працюють
орендарі – сплачуються податки, що
сприяє наповненню сільських бюджетів.
–Як поступити тим, хто все ж
таки виявив бажання продати землю?
–Якщо є нагальна проблема продати землю, то першочергове право викупу (без подальшого продажу) має мати
громада. У такому випадку сільська
рада чи ОТГ викуповує землю і віддає
її в ефективну оренду. Сільські депутати володіють ситуацією на місцях, і знають кому віддати землю в оренду, щоб
вона працювала не на одну людину, а
на всю громаду. Таким чином продана
власниками земельних паїв земля буде
належати сільській громаді, яка буде
нею розпоряджатися. Тобто, за рахунок
орендної плати буде наповнюватися
місцевий бюджет – а це необхідні кошти на сільські школи, ФАПи, дороги,
заклади культури, тощо. Кошти на придбання земельних ділянок мали би бути
або державними або довготерміновими
банківськими кредитами під низький відсоток який буде погашатися за рахунок
орендної плати з викупленої землі.
–Проект Закону про ринок землі
передбачає продаж землі тільки громадянам України. Це насправді так?
–Я думаю, що для багатих світу
цього, які полюють за нашими родючими чорноземами стати громадянином
України не викличе особливих трудно-

щів. Тому варто бити на сполох. Але, як
орендар земельних паїв можу сказати,
що придбати 10-20 га землі не дуже вигідно, адже на малих площах проблематично запровадити потужну техніку,
тому не виключено, що буде застосовуватися тиск і різного роду хитрощі щоб
скупити якомога більше землі: чим більший шматок тим вигідніші умови оренди.
Україна володіє 9 % від всіх світових
запасів чорноземів та 30% від європейських. Ініційований владою Закон щодо
обігу земель сільськогосподарського
призначення є нищівним для подальшої долі України. Адже у ньому йдеться про торгівлю останнім і найціннішим
ресурсом , що залишається у власності
нашого народу – найродючішими у світі
чорноземами! Тому Асоціація фермерів
та приватних землевласників України
спільно з партією «Батьківщина» ініціювали збір підписів громадян проти продажі землі сільськогосподарського призначення. Лідер «Батьківщини» Юлія
Тимошенко виступає проти продажу
землі с/г призначення пропонуючи провести всеукраїнський референдум. Треба дати людям можливість висловити
свою думку з цього приводу і діяти відповідно до рішення людей, а не виходячи
з власного бізнесу та інтересів. Ми маємо усі чітко усвідомити, що хочуть продавати не просто землю, а національні
інтереси України. Землею і територією
не торгують! Якщо земля належатиме
селянам, то буде жити й Україна.
Спілкувався Сергій ГРУДОВИЙ.
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Аграрії обмінювались досвідом

На базі фермерського господарства «Прометей» відбувся день
поля. Від Снятинщини у семінарі
узяли участь начальник управління агропромислового розвитку
РДА Василь Пупенко та фермер
з Балинців Іван Пернеровський.
Головна тема – особливості вирощування ріпаку, рання сівба та
її вплив на урожайність. Регіональний захід, організувала німецька
компанія «NPZ-LEMBKE», яка спеціалізується на селекції олійних
рослин. У власній насіннєвій лабораторії співробітники компанії щороку проводять понад 20 000 досліджень на схожість, чистоту, масу
насінин, вологість та небажані
складові ГМО. На заході, очільники фермерських господарств краю,
агрономи, мали змогу послухати
лекції регіональних менеджерів
«NPZ-LEMBKE» у Західній Україні.
Фахівці у деталях поінформували
про сучасні методи вирощування
озимого ріпаку, презентували нові
гібриди культури. Маркетологи відомої фірми «BASF», співробітники якої працюють приблизно у 70

осередках по всьому світу представили якісні системи догляду за
посівами, ефективні схеми обробітку грунту. Далі учасники семінару побували у Турці Борщівській
(Снятинський р-н), де на широких
ланах господарств родини Книшуків визріває більше 700 га ріпаку.
Голова ФГ «Прометей», депутат
обласної ради Орися Книшук та агроном господарства Ігор Мельник
розповіли про власні підходи до
ведення сільського господарства,
і, зокрема, про вирощування ріпаку. А тут густим килимом простягнулися вісім сортів цієї важливої
агрокультури. Деякі назви досить
екзотичні, як для польових рослин.
Це такі, як «Мерседес», «Шрек»,
«Гару» та інші.
На завершення, учасники
семінару об’їхали овочеві плантації ФГ «Прометей» з стрункими
свіжо-зеленими рядами добірних
сортів картоплі, цибулі, часнику,
томатів…
Сергій ГРУДОВИЙ

До Дня вдів 23 червня

БІЛЬ ВДОВИ
Яке тяжке слово «вдова»,
Що в серце болем щодень коле,
Бо я в цім світі вже одна –
В парі не буду більш ніколи.
Яке гірке слово «вдова»,
Бо тільки спогад навіває.
Я вже не в парі, я сама,
Тяжкий мій хрест – ніхто не знає.
Яке сумне слово «вдова»,
Бо туга обнялась з журбою.
Вже зовсім біла голова –
Я кожен день живу тобою.
Щоночі бачу тебе в снах:
Ми, молоді, йдемо у парі.
Ти раптом став неначе птах
І полетів в небесні далі.
Мене покинув назавжди,

Не прилетиш уже ніколи.
Тепер я з болем сироти:
Тяжко без тебе, моя доле.
Щастя неначе й не було –
Усе покрилось пеленою.
Місце чорнобилем вросло,
Де ми стрічалися з тобою.
Мені страшне слово «вдова»,
Ще тяжче жити не у парі.
Без тебе я стаю німа,
Самотня ходжу, як примара.
Я прокляла жахи війни:
Без тата діти виростають.
…Стають вдовицями жінки
І нишком сльози проливають.
Іван АНДРУШКО
с. Джурів
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Поліція повідомляє:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ «МАК»

З червня по вересень на території Снятинського району поліцейськими проводиться оперативно-профілактична операція під
умовною назвою «Мак», метою якої є виявлення, попередження і знищення незаконних
посівів наркорослин, перекриття каналів постачання наркотичних засобів рослинного походження.
Правоохоронці нагадують, що посіви маку
та коноплі в Україні дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали відповідну ліцензію та дозвіл. На суб'єкт господарювання, який культивує такі види рослин,
накладається цілий ряд обмежень: спеціальне поле, сховище, відповідна охорона цих
об'єктів здійснюється державною службою
охорони., визначений перелік осіб, допущених до роботи з вирощування і перевезення
нарковмісних культур. У разі порушення цих
вимог настає адміністративна або кримінальна відповідальність за незаконні посіви і вирощування снодійного маку або конопель.
Згідно ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу
України незаконний посів або незаконне вирощування снодійного маку в кількості від 100
до 500 рослин чи конопель у кількості від 10ти до 50-ти рослин – караються штрафом від
ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до
6-ти місяців, або обмеженням волі на строк
до 3-х років. Частина 2 цієї ж статті за ті ж
самі дії, вчинені особою, яка була засуджена
Під час проведення на території оперативного обслуговування Снятинського відділення поліції комплексних оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою
«Мак» працівники сектору дільничних офіцерів поліції 16 червня 2017 року виявили та
задокументували два факти злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів.
Так, на території приватного домоволодіння в с.Стецева Снятинського району працівники поліції виявили та вилучили в кількості
290 стебел снодійного маку, які 48-річна місцева мешканка вирощувала на власному городі. Чим пояснила, що вирощувала мак для
приготування пиріжків.
Аналогічна ситуація сталася у також селі
Стецева Снятинського району, де на тери-

за цією статтею чи яка раніше вчинила один
із злочинів, передбачених статтями 307, 309,
311, 317 Кримінального Кодексу, або вчинені
за попередньою змовою групою осіб з метоюг
збуту, а також незаконний посів або незакон-О
не вирощування снодійного маку в кількостід
п'ятисот і більше рослин чи конопель у кіль-т
кості п'ятдесят і більше рослин, – караютьсям
позбавленням волі на строк від 3-х до 7-мил
ф
років.
В інших випадках може наставати адмі-й
ністративна відповідальність (ст. 44, 106-2в
Кодексу України про адміністративні право-з
порушення) у вигляді штрафу до 50 неопо-п
датковуваних мінімумів громадян або арештц
до 6 місяців наступає у разі виявлення до 50
й
кущів маку на ділянці господаря.
Під посівом в даному випадку розуміють-с
ся посіви насіння або висадка розсади забо-Я
ронених наркорослин без належного дозволук
на будь-яких земельних ділянках, у тому чис-н
лі в квартирі, на лоджії, в ящику на балконі,«
тощо. Причому, неважливо, виросла рослинаб
або ні, і чи знятий урожай, – відповідальністьЯ
по статті настає з моменту посіву або початкуй
і
вирощування заборонених рослин.
Співробітники поліції звертаються до гро-ф
мадян з проханням: якщо Вам відомі фактик
посіву снодійного маку, коноплі або іншихо
наркорослин, повідомте за телефоном 102б
с
або 2-22-61.
с
р
п
торії домоволодіння правоохоронці виявилис
та вилучили 447 стебел снодійного маку, якіі
61-річна власниця вказаної ділянки, вирощу-о
вала з метою власних потреб.
ш
По двом фактам відкрито кримінальнел
провадження за ч.1 ст.310 Кримінальногок
Кодексу України (посів та вирощування сно-з
творного маку чи конопель), карається штра-м
фом від ста до п’ятисот неоподатковуванихж
мінімумів доходів громадян або арештом нам
строк до шести місяців, або обмеженням воліК
на строк до трьох років. Досудове розсліду-е
вання триває.
н
Анжела МАКСИМ’ЮКк
інспектор Снятинського
відділення поліції
старший лейтенант поліції

У селі Залуччя відбулось відкриття спортивного майданчика
та розіграно літній кубок району з баскетболу

5 червня у селі Залуччя сталася
довгоочікувана подія - відкриття багатофункціонального спортивного майданчика. З цього приводу було проведено
літній кубок Снятинщини по баскетболу
серед чоловічих та жіночих команд.
Традиційно для такого роду подій
все розпочалося із церемонії відкриття, ведучим якої були директор школи
с. Горішнє-Залуччя Оробець Іван Юрійович та сільський голова Кіцул Петро
Васильович. Подяками були відзначено
депутата Івано-Франківської обласної
ради Тимофійчука Богдана Васильовича та сім'ю Бійовських (Івана Дмитровича, Святослава Івановича, Галину Богданівну).
Головною "фішкою" церемонії відкриття став виступ чемпіонів Чернівецької та Івано-Франківської областей із
воркауту Оробця Юрія та Івана. Хлопці

показали вражаючі акробатичні трюки.
Зрештою, далі настала черга головних дійових осіб - баскетболістів.
Першими вийшли на корт чоловічі
команди і дебютна гра на щойно відкритому майданчику вийшла як на замовлення. Основний час між командою
"Попельники" та "Соло"(Ганьківці/Шевченкове) завершився внічию. Далі послідував овертайм, за 4 хв. 56 секунд
якого, команди не змогли закинути жодного очка, однак за останні 4 секунди видали справжній триллер з елементами
драми. Спочатку Віктор Іванчук заробив
на собі фол та зумів реалізувати один
штрафний кидок, вивівши свою команду
вперед. До кінця залишалася 1 секунда... БК "Соло" встигає доставити м'яч
до Юраха Ігора, на якому одразу фолять
суперники. Ігор стає на лінію штрафних і

впевнено реалізує 2 кидки. В лідери виходить БК "Соло", до кінця матчу 0,3 секунди. Здається матч завершено... Ватаманюку Василю вдається неймовірне:
разом із фінальним свистком арбітра він
забиває переможний м'яч із своєї половини площадки!!!
Ця гра, однозначно, отримує статус
найкращого баскетбольного матчу Снятинщини в новому тисячолітті!
На перебіг інших матчів вніс суттєві
корективи дощ, що пішов у другій половині дня. Негода не завадила АБК "Залуччя" порадувати своїх багаточисельних вболівальників і впевнено виграти
кубок.
Підсумковий результат команд виглядає наступним чином:

У матчі жіночих команд збірна села
Залуччя вже вкотре була сильнішою від
своїх суперниць із села Видинів.
Всі гравці команд-призерів були нагороджені грамотами та медалями, окремі
баскетболісти отримали індивідуальні
нагороди. Командам переможцям, якими виявилися господарі змагань, було
вручено кубки.

За матеріалами офіційного
сайту БК «Снятин»

Народний часопис
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«ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ НА СНЯТИНЩИНІ» – ЛІТОПИС
ГЕРОЇЧНО-ТРАГІЧНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
Рік за роком відходять у минуле часи
героїчної визвольної боротьби підпілля
ОУН та військ УПА. Щоб не забулися подвиги краян та й самі люди, які, власне,
творили відтинок історії 40-50-х років
минулого століття, щоб українська молодь могла відчути реальність тих подій,
фізично й духовно змогла осягнути ідею
й суть боротьби народу за волю держави, могла проникнутися духом боротьби
за волю самоствердження України, написано документальні, науково-публіцистичні праці та художні книги.
Має такі книжки й Снятинський район, авторства Євгенії Андрусяк, Олександри Слободян-Ковалюк, Романа
Яхневича, Дмитра Захарука. А наприкінці 2016 року в Чернівецькому видавництві «Друк Арт» вийшла у світ книга
«Повстанський рух на Снятинщині», роботу над якою розпочав світлої пам’яті
Ярослав Романюк, а продовжили після
його смерті краєзнавці Ольга Слободян
і Володимир Карий. Книга написана на
фактичних матеріалах: архівних документах, інформації в масових періодичних виданнях, спогадах учасників
боротьби, їхніх родичів, очевидців тих
страшних подій, фотографіях, і базується на історії кожного населеного пункту,
родини чи окремої людини. Ця книжка
про звичайних людей, волею долі яким
судилося стати легендарними борцями
із звироднілим коричневим і червоним
окупантом, які витерпіли тортури в більшовицьких катівнях та й залишилися
людьми, справжніми українцями. Зміст
книги – то національна пам’ять про визвольну боротьбу ОУН та УПА з болями перенесених знущань, жалем-сумом
жителів Покутського краю за втраченими рідними, односельцями, знайомими.
Копіткою працею в архівах, бібліотеках,
експедиціях автори книги повернули з
небуття пласти минулого. Писати таку
книгу – це, напевно, тому, що в пам’яті

залишилися, перенесені через десятиліття спогади з дитинства та розповіді
батьків про рідних, які каралися в сталінських тюрмах та таборах. А ще – як
обов’язок перед земляками, які у важкі часи протистояння з тоталітарною
державою-машиною виявили почуття
гідності, честі, мужності, героїзму, самовідданості й самопожертви, незламності… Писати книгу такого змісту – то

її вражала своєю психологічною стійкістю діяльність загонів УПА, розказала
як і про що писався кожен розділ книги,
зазначивши, що в ній висвітлена бойова
діяльність Василя Андрусяка, Олександри Слободян-Ковалюк, Євгена Грицяка
і багатьох сотень покутян-патріотів.
Володимир Карий зазначив, що книга видана у рамках районної Програми
книговидання за кошти районного бю-

за кожним рядком проживати життя своїх героїв: відчувати любов до рідної землі, ненависть до ворогів, страх за долю
батьків, дружин, дітей.
На днях презентація книги «Повстанський рух на Снятинщині» відбулася для
працівників цегельного заводу. Модератором зустрічі з авторами книги виступила завідувачка бібліотеки-філії № 2 м.
Снятин Галина Томаш, яка представила
гостей присутнім.
Ольга Слободян назвала презентовану книжку правдивою розповіддю про
те, як жили і вмирали за волю України
герої без почестей і відзнак, як глумилися над живими, а потім мертвими тілами
вороги-енкаведисти, розповіла присутнім як, працюючи з архівом документів,

джету з ініціативи голови Снятинської
районної ради Івана Угрина за підтримки Музею визвольних змагань ім.
В. Андрусяка та Музею культури і книги
Покуття у м. Снятин й присвячена 75-й
річниці створення Української Повстанської Армії. Він зупинився на структурі
та оформленні книги, зазначивши, що
«Повстанський рух на Снятинщині» визнана найкращою книгою року на Прикарпатті.
Голова районної станиці Братства
УПА Ігор Юринець справедливо зазначив, що «книг багато не буває», особливо таких, які правдиво розкривають
історію героїчної дійсності періоду визвольних змагань у Прикарпатському
краю. Він коротко розказав про діяль-

Земля наче казка, така чарівна
Планета Земля – наш дім, колиска
людства, як ще її називають. Природа
на планеті велична, чарівна, незбагненна і прекрасна. Немає куточка, де б не
було чим захоплюватися, любуватися,
дивуватися цій довершеності. Навіть у
найнедоступніших, холодних чи жарких,
несприятливих для життя куточках є
своя краса. Досконалість природи безкінечна. Інколи навіть важко передати ці
почуття, що охоплюють людину при погляді на це багатство.
Райським куточком з величезним різ-

номаніттям природи є наша українська
земля. Доторкнутися до цієї краси допоможе виставка-подорож, що має назву
«Земля наче казка, така чарівна» розгорнута на дорослому абонементі Снятинської ЦРБ. На виставці представлені
фотоальбоми різноманітних авторів, що
зафіксували неперевершеність природи нашої планети, зупинили прекрасну
мить, щоб кожен міг побачити і оцінити
на якій прекрасній планеті ми живемо.
Снятинська ЦРБ

«ОЛЕНКА» НА СЦЕНІ РБК

20 червня у Снятинському районному Будинку культури за сприяння Снятинського РЦСССДМ відбулась лялькова вистава для дітей «Оленка» (автор
Михайло Скляров). Ролі виконували місцеві актори учасники зразкового аматорського колективу лялькового театру, що
діє при РБК під керівництвом Ярослава
Томаша. Ляльковий театр уже протягом
тривалого часу радує своїх глядачів все
новими та цікавими постановками.
Основний глядач – діти, які із захо-

пленням дивляться нові постановки.
Тож і вистава «Оленка» не залишила
глядачів байдужими: щирий дитячий
сміх, гучні оплески та спілкування з акторами-героями п’єси засвідчили про
дитячу цікавість та захоплення грою.
Олег СЛОБОДЯН
Відеосюжет дивіться на каналі
«Снятинська вежа» на:
https://youtu.be/uG_eQTPFkRc

ність Братства і сприйняття братчиками виходу «Повстанського руху…», та
висловив подяку всім, хто провадить
важливу справу: подає відомості, складає книжки, відтворює білі плями нашої
повстанської історії.
Активні учасниці бібліотечних заходів
Яна Кіцул і Андріана Дзюрів, які починали та закривали презентацію віршами
«Коли у душі цвяхи забивали» Лідії Яр
та «Боротьба УПА» Крилатої, зачитували уривки із презентованої книги.
Директор цегельного заводу, депутат
Снятинської районної ради Володимир
Зазуляк щиро подякував авторам книги
за фіксацію колективної та індивідуальної пам’яті про події середини ХХ століття, без яких неможливо знати свою історію, і, переглядаючи книгу, зазначив,
що в ній інформація є про одного члена
його родини, коли їх було троє. Значить,
треба продовжувати пошук інформації
про учасників українського національного підпілля та їх симпатиків. Серед
присутніх на презентації були бажаючі
придбати книгу, але не змогли, бо, на
жаль, через малий наклад вона вже розійшлася серед населення. Зразу після
презентації бібліотечна книга знайшла
свого читача, а фонд бібліотеки-філії
№2 поповнився новими книгами, подарованими Володимиром Васильовичем.
За що йому велика вдячність!
Хочеться вірити, що книгу про ті гіркі
сторінки нашої славної історії прочитає
і молоде покоління та й не допустить,
щоб наші супротивники керували, як
нам, українцям, жити, а саме робитимуть все, щоб в Україні була єдність,
щоб ми самі робили порядок у себе
вдома, бо на нас дивиться світ. Бажано, щоб в книгозбірнях було побільше
книжок патріотичної тематики, що сприятимуть вихованню свідомих громадян
української держави.
Галина ТОМАШ

БЕЗ ВІДЧУТТЯ КРАСИ ЦЕЙ СВІТ НЕ ЗРОЗУМІТИ
Нещодавно у славне село Залуччя
завітали творці високого та духовного
слова Снятинщини, щоб гідно пошанувати пам’ять краєзнавця, художника
Емануїла Храпка. Вечір пам’яті «Без
відчуття краси цей світ не зрозуміти»
розпочався із спільної молитви на могилі Е. Храпка, де учасники заходу тричі
вклонилися пам’яті краєзнавця.
Далі вечір пам’яті продовжився у
сільському Будинку культури, де з вітальним словом до присутніх звернувся голова Завалівської сільської ради
Василь Гунько. А далі зі спогадами про
друга та побратима виступили голова
РО ВУТ «Просвіта» Мирослав Попадюк, краєзнавець Орест Гунько, голова
Творчого клубу імені Марка Черемшини
Володимир Карий, поет, журналіст Іван
Грекуляк, краєзнавець Руслана Кірєєва,
поет Іван Оробець. Зі словами вдячності виступив вихованець Е. Храпка, депутат Снятинської районної ради Дмитро
Пошиван.
Чарівним співом радували присутніх
завалівські бандуристки Марія Храпко
та Любов Опарук. На заході були присутні також дружина Емануїла Храпка
Катерина та дочка Наталія, які щиро подякували всім присутнім за добре слово
та світлу пам’ять про Емануїла Храпка.
Довідка:
Емануїл Храпко – учасник і призер
районних та обласних виставок, брав
участь у різних конкурсах, фестивалях
народної творчості. Його улюблені техніки – ліногравюра і туш-перо. У них
створив понад 100 графічних робіт різних жанрів і тематики. Серії «Джерельна проза Кобзаря», «Солов’їний спів
України», «Карпатська рапсодія», «Веселим олівцем» друкувалися в районній, обласній та республіканській пресі.
Оформляв газети, каталоги виставок.
Значне місце в творчості митця займала Шевченкіана. До 175-річного ювілею Кобзаря готувалася персональна
виставка художника з Покуття. Серію

ілюстрацій «Джерельна проза Кобзаря»
друкувало видавництво «Карпати» у
збірнику творчості молодих. Твори здібного графіка друкувало час від часу і
видавництво українських календарів та
художніх листівок.
Екслібрисна Шевченкіана Емануїла Храпка експонувалася в 1989 році
в Будинках чехословацько-радянської
дружби у містах Простеєві, Оломоуці й
Братіславі ЧССР. Одночасно серія його
екслібрисів була представлена на міжреспубліканській ювілейній виставці в
Києві. А серію екслібрисів «Книголюби
України – Кобзареві» Товариство культурних зв’язків українцями за кордоном
(товариство «Україна») пропонувало
для експозиції в Канаді. Цю серію автор
передав у дарунок новостворюваному
музеєві Кобзаря в канадському місті Палермо та музеєві Т. Г. Шевченка у місті
Ріджайні.
За матеріалами Івана ГРЕКУЛЯКА

Емануїлові Храпкові у
вінок пам’яті – в його 70!
Тобі б ще жити – жити і творити,
Робить для України добре діло,
Всміхатись сонцю, білий світ любити,
Мій побратиме в творчості – Емануїле!
Скільки краси Ти створив би, друже!
Скільки б тепла приніс своїй родині!
Радів своїй би Сімдесятці дуже,
Стрічаючи гостей у рідній хаті нині.
Та чом’ завчасно згаснув і залишив
Цей світ, не завершивши сокровенне?!
Тепер в сумнім дворі лише колише
Пташина гілку з листячком зеленим.
Та віримо, що у раю Господнім
Тобі вже пташка Божая співає…
За Тебе помолились ми сьогодні –
Тож про Храпка хай пам’ять не згасає!
Іван ГРЕКУЛЯК
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До побачення, дитячий садок!
Група "Калинка" проводжала до школи своїх маленьких випускників...

Випуск із дитячого садка 2017 року
– особливий день для кожної дитини,
адже закінчився перший відповідальний етап життя, скінчився безтурботний
період дитинства. Гарно й урочисто
пройшло прощання з дитсадком у
дошкільному навчальному закладі.
15 червня дитячий садок «Золотий
Ключик»
приймав
багато
гостей, котрі прийшли подивитися
на випускників –
майбутніх школяриків. Зусиллями
вихователів Яворницької У. Д. та
Щиголь А. І. організовано цікаве та
змістовне
свято,
яке запам'ятається
малечі надовго та
залишить добрі спогади про час перебування у садочку.
Випускники, які парами урочисто
ввійшли до яскраво прикрашеного,
святкового залу, були дуже гарні і щасливі. Цього дня ними пишалися всі: і
батьки, і гості, і колектив дитячого садка. Під час свята маленькі випускники
показали присутнім свої досягнення у
виконанні пісень, віршів, танців. Вони

склали клятву майбутнього першокласника та пообіцяли ніколи не забувати садочок.
Багато хороших слів було сказано
в цей день і в адресу випускників, їх

батьків та вихователів, бо саме завдяки спільним зусиллям ми маємо хороших, розумних, а саме головне – здорових дітей, дітей, які мають свої мрії
і уподобання, які вміють гарно співати
і танцювати, що вдало було показано
на святі.
Кілька років тому ці діти нагадували зграйку безпорадних і незграбних
крихіток. За час перебування в садоч-

ку вони навчилися самостійно їсти,
зав’язувати шнурки і товаришувати. І
ось тепер, коли група перетворилася
на колектив, тепер, коли один про одного знає все, доводиться розлучатись.
А вихователі,
котрі
випустили
із затишного гніздечка в широкий
світ чергових своїх пташенят, були
схвильовані як ніколи, бо в кожного
з малят вкладена
частинка їх власної душі. І недарма
стверджують, що
це свято зі сльозами на очах. Ці
сльози були на
очах Уляни Дмитрівни, Анни Ігорівни та Наталі Богданівни, бо саме їх
малята вирушали
у великий світ.
Свято минуло, а попереду у випускників та їх батьків відповідальний
період – ретельна підготовка до школи. Тож успіхів вам, любі наші діточки,
а батькам бажаю терпіння і мудрості,
вихователям – малюків, які наповнять
їхні серця новими враженнями!
Підготувала
Оксана ПЕРЕКЛІТА

ЗАКОХАНА У КВІТИ

Минулого тижня у Снятинському літературно-меморіальному музеї Марка
Черемшини відбулось відкриття виставки картин самобутньої снятинської
художниці Наталії Бірчак. Захоплення
малюванням з’явилося у п. Наталії ще
в дитячі роки, хоча доля судила здобути фах економіста. Але дитячі мрії
про малювання почали здійснюватись
зовсім нещодавно. Значну професійну

допомогу в створенні графічних та живописних робіт мисткині надає знаний
покутський художник-графік Дмитро
Лазаренко, який доклав чимало зусиль
для організації та відкриття виставки й
щиро радіє успіхам своєї підопічної.
На відкриття виставки завітали
голова Творчого клубу імені Марка
Черемшини Володимир Карий, поет,
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Завжди зі мною
— Петре, чому ти нікуди не береш
мене?
— Беру.
— І куди ж це?! Ні в кіно, ні на тусовки,
ні в кав’ярню…
— Марусю, ти завжди в моєму серці.
Паскуда
— Ой, Сарочко, я таки вирішив, що
більше ніколи не буду з тобою сваритися!
— Ні, ви лише погляньте на нього, “він
вирішив”… А ти мене спитав?!

Бездоганна логіка
Двоє мисливців пішли на вепра. Наступного дня один із них повертається,
ледве пересуваючись із тушею вепра на
плечах. Побачивши, що його товариш
відсутній, мешканці села запитують:
— Петре, а де Семен?
— Та йому стало зле, він упав, в двох
кілометрах звідси валяється.
— Як, ти покинув Семена й потягнув
вепра?!
— Ну, Семена ж ніхто не вкраде!

Реаліст

цьогорічний лауПриходить жінка на прийом до лікаря
реат літературнозі своїм маленьким сином.
мистецької премії
Лікар дивиться на дитину й запитує:
імені Марка Че— І скільки ж нам рочків?
ремшини Степан
— Скоро буде чотири! — відповідає
Григорчук, поет,
малий.
журналіст
Іван
— Усі-сюсі, які ми оптимісти!
Грекуляк, музейні
працівники, бібліотекарі СнятинШаленство
ської ЦРБ, творча
інтелігенція краю.
— Сьомо, ти чув, від Рабиновича втеДиректор музею
кла жінка?
Руслана Кірєєва
— І як він?
провела для при— Ну, тепер він більш-менш заспокосутніх цікавий ексївся, але спершу взагалі ледь зі шкіри не
курс у мистецьке
вистрибував із радощів.
життя краю, розповівши про виМ’яко
значних художників Снятинщини,
— Будеш булочку?
відзначивши, що
— Дякую, трохи пізніше. Ми ж розмовдуже
приємно
ляємо. Я не можу їсти й говорити водноколи
мистецькі
час.
традиції
продо— Я знаю. Будеш булочку?
вжують молоді, талановиті і красиві художники, такі як Наталія Бірчак. Сама
п. Наталія зазначила, що рада знайомІнженерне мислення
ству із Дмитром Юрійовичем, який значно допоміг їй у створенні майстерних
Малий син підходить до батька-інжерисунків. Також зазначила, що особлинера:
ве захоплення у неї викликають квіти,
— Тату, а що таке “вічність” і що таке
які сама вирощує та доглядає і в май“миттєвість”?
бутньому прагне відображати квіткову
— Вічність, синку — це час від початкрасу на папері.
ку робітного дня до його завершення. А
Усі присутні побажали молодій хумиттєвість — це чотири тижні відпустки.
дожниці нових творчих звершень та
народного визнання.
Тож
запрошуємо
На 49 році життя трагічно відійшов у вічність
відвідати виставку НаДубей Василь Степанович
талії Бірчак, яка милуватиме око відвідГолова міської ради, депутатський корпус, члени виконкоувачів музею Марка
му, громадської ради міста, працівники адмінапарату та
Черемшини протягом
редакція газети «Снятинська вежа» висловлюють щире
місяця.
співчуття рідним та близьким з приводу важкої втрати.
На відкритті
Нехай наше співчуття полегшить ваше горе.
побувала Ольга
СЛОБОДЯН
Відео дивіться на
каналі «Снятинська
вежа» на:
https://youtu.
be/3dR9hLTdv2c
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