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ЧЕРВНЕВИЙ ДЕНЬ ВІДЛУНЮЄ
СВЯТКОВО…

Випускний вечір у Снятинському коледжі Подільського ДАТУ
Наприкінці першого літнього місяця, в спекотний червневий день, актова
зала Снятинського коледжу Подільського ДАТУ вкотре наповнилася яскравими
барвами гарного настрою та щасливими
посмішками цьогорічних випускників.
Випускний вечір – це закінчення перед великим початком… Це – підсумок
натхненної праці викладачів, сумлінного
старання студентів, вболівання за своїх
дітей, батьків, незгасного ентузіазму адміністрації коледжу на чолі з директором
Іваном Калитчуком.
А розпочались святкування з параду
випускників Снятинського коледжу вулицями міста під урочисті звуки маршу та
покладання квітів до підніжжя пам’ятника
Тарасу Шевченку, пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та до постаменту про-

Подяка

Жителі вулиці Заводська висловлюють щиру подяку міському голові
Анатолію Шумку, виконавчому комітету та депутатам міської ради за
сприяння у проведенні капітального
ремонту дорожнього полотна нашої
вулиці.
Хай Ваш життєвий досвід творить
з буднів свята, а Господь дарує довгих років життя!

Шановні любителі
спортивної рибалки!

9 липня 2017 року о 06.30год. у
місті Снятин біля р. Прут (новий
міст зі сторони с. Хутір-Будилів) відбудеться захід «Спортивна літня рибалка-2017».
Реєстрація учасників
проводитиметься
до 9 липня 2017 року 06.30 год.
в приміщенні
Снятинської районної
організації УТМР
по вулиці Водопровідна, 26а/1.
Запрошуються всі бажаючі.

ОГОЛОШЕННЯ

На роботу
КП «Покуття-Комунальник»
потрібні двірники
та різноробочі
За довідками звертатись
за телефоном
2-14-14
067-373-08-00
На роботу в КП «ПокуттяКомунальник» потрібен майстер
по озелененню та працівник льодового майданчика. За довідками
звертатись за телефоном:
(03476) 2-14-14

відника нації Степану Бандері.
Розпочались урочистості із виконання
державного гімну України. Також студенти виконали гімн Снятинського коледжу.
Далі, зі словами привітань та Божого благословення, до випускників звернулись
настоятель храму Вознесіння Господнього о. Микола Марусяк та адміністратор храму Чуда Архистратига Михаїла
о. Михайло Луканюк, які побажали усім
щасливої долі та завжди залишатися
справжньою Людиною. Зі щирими вітаннями та побажаннями подальшої реалізації здобутої професії, втілення своїх
мрій та задумів, звернулись перший заступник голови райдержадміністрації Микола Пішак, радник голови районної ради
Тетяна Вовк та заступник міського голови
Василь Анатійчук. А далі, під звуки уро-

чистого маршу,
відбулось вручення
дипломів – візитівки у
доросле життя
та грамот за активну участь у
діяльності коледжу.
Опісля вручення дипломів
директор Снятинського коледжу Іван Калитчук з приємністю
повідомив присутнім про численні здобутки
студентів коледжу в різноманітних
олімпіадах
та змаганнях, зокрема відзначив, що нещодавно футбольна команда коледжу
під керівництвом тренера Івана Анатійчука здобула перемогу на чемпіонаті України з міні-футболу серед
аграрних вищих навчальних закладів та запросив команду на сцену.
Після щирих привітань усіх учасників футбольної команди було нагороджено грамотами, медалями та
грошовими преміями.
У той святковий й трепетно-хвилюючий день лунали пісні, були й
сльози, хвилини смутку від розста-

вання й радості від закінчення коледжу.
Родинне дерево коледжу цьогоріч втратило 86 листочків, але здобуло стільки ж
високоякісних фахівців.
Маємо надію, що кожна молода людина, що отримала того дня диплом, виправдає надії своїх наставників-викладачів та гордо нестиме звання випускника
коледжу.
Ольга СЛОБОДЯН
відео дивіться на каналі
«Снятинська вежа»:
https://youtu.be/-naN98sLPLc
та https://youtu.be/jJZRF3APHhc

МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР
З ВОЛЕЙБОЛУ НА СНЯТИНЩИНІ
Протягом двох днів у Залуччі Долішньому відбувалося масштабне спортивне
дійство – міжнародний турнір з волейболу. У спортивних баталіях на волейбольних майданчиках місцевого парку взяли
участь 12 команд (8 чоловічих і 4 жіночих).
До села над Черемошем завітали жіночі
команди зі Снятина, Львова, Одеси
та гості з Білорусі.
Серед
чоловічих
волейбольних колективів за Кубок
Залуччя змагалися
представники
Буковини
(Чернівці,
Дунаївці,
Новоселиця), Коломиї,
Хмельницьк ого,
Дрогобича та господарі турніру – ВК
«Залуччя І» та ВК
«Залуччя ІІ». Міжнародний
волейбольний турнір є традиційним, цьогоріч
проводився вже всьоме. Організатор –
депутат районної ради, голова РО ВФСТ
«Колос» Михайло Чиборак. Головна мета
турніру – вшанування світлої пам’яті місцевих спортсменів-активістів, які свого
часу започаткували волейбол, а зараз
уже, нажаль, відійшли у вічність. Тож цього року знову усі присутні хвилиною мовчання пом’янули Юрія Скорейка (Снятин),
Романа Воєвідка, Дмитра Грицюка, Петра
Кузенка, Ярослава Романюка, Миколу Бійовського, Івана Федорука – усі Залуччя.
Перед початком турніру, прозвучав гімн
України та урочисто підняли синьо-жов-

те знамено. На честь гостей з Білорусі
прозвучав і гімн Білорусі. З вітальними
словами до учасників та глядачів звернулися представники обласної, районної та
місцевої влади. Про значущість та престиж турніру красномовно говорить той
факт, що до Залуччя прибули керівники

обласної ради Олександр Сич та наш
земляк Василь Гладій, голова РДА Богдан Свіщовський, очільник районної ради
Іван Угрин та його колега з Коломийщини
Роман Дячук. Перед початком змагань з
концертною програмою виступили учениці Горішньозалучанської ЗОШ (директор І.
Оробець).
Далі, розпочалися безкомпромісні та
принципові волейбольні протистояння.
Свідками захоплюючих змагань, стали
численні глядачі, серед яких окрім місцевої публіки було чимало гостей зі Снятина, навколишніх сіл та сусідньої Буковини.
Змагання проводилися згідно діючих

правил, команди були розділені на дві
підгрупи. Головним суддею вкотре був ветеран волейболу із Чернівців Петро Раца,
до суддівської бригади входили судді
національної категорії Віктор Ониськів,
Олександр Попович та Володимир Смеречинський.
У
півфіналі
зустрілися
чоловічі команди
Залуччя ІІ – Дрогобич – 2:0; Залуччя І – Дунаївці – 2:0. За ІІІ
місце – Дунаєвці
– Дрогобич – 2:1;
Фінал:
Залуччя І – Залуччя ІІ
– 3:0. Тож перемогу, як і торік,
святкували господарі турніру. У
змаганнях серед
жінок перемогли
наші закордонні гості: «Білорусочка» відібрала пальму першості у минулорічних
переможців – одеситок.
У церемонії нагородження взяли
участь очільники Снятинщини, сільський
голова П. Кіцул, організатор та натхненник
змагань Михайло Чиборак, родина світлої
пам’яті Романа Воєвідка, спонсори турніру. Переможців та призерів нагородили
перехідним кубком, медалями, грамотами
та цінними призами від меценатів.
Остап СЕРПНЕВИЙ
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Народний часопис
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НАНЕСЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ
Безпека на дорозі – один із найважливіших чинників безпечного руху та життєдіяльності міста. Нечітка розмітка, або
та, яка стерлася, може стати причиною

аварії, тому необхідно подбати про стійкість нанесених символів.
Після закінчення капітального ремонту дороги Н-10 працівниками дорожньої
служби розпочалось нанесення дорожньої розмітки. Протягом тижня дорожню
розмітку наносили у місті Снятин, зокре-

ма було нанесено розділювальну смугу
руху та пішохідні переходи. Як зазначають працівники дорожньої служби розмітка наноситься спеціальною фарбою
для розмітки, яка відрізняється підвищеною зносостійкістю і
краще переносить як
фізичні навантаження,
так і погодні явища –
спеку, мороз, підвищену вологість. Термін
її дії може досягати
до 3 років. Ще одним
досить важливим моментом
нанесення
дорожньої
розмітки
є хороша видимість
розмітки в будь-яку
пору доби, що забезпечує додаткову гарантію безпеки.
Задля безпеки пішоходів було нанесено додаткові пішохідні переходи, які
повинні значно покращити рух пішоходів
через проїжджу частину.
Роботи по нанесенню дорожньої розмітки триватимуть і надалі.
Ольга СЛОБОДЯН

Фотофакт:
Згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Снятин на
2016–2020 роки, у м. Снятин по вул. Трудова розпочався капітальний ремонт водопровідної мережі.

Також підрядною організацією виконуються роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття та тротуару по вул. Я. Лукавецького.

Як зазначалось раніше по вулиці Широка проводиться капітальний ремонт дорожнього полотна. Минулого тижня працівниками підрядної організації виконувались
роботи по застеланню дорожнього полотна щебенем.

вежа

З турботою про унікальну спадщину
скульптора-постмодерніста
Бориса Гуцуляка
Днями до м. Снятина завітали гості із
м. Івано-Франківська – архітектор Василь
Романець, член Спілки фотохудожників
України Ярема Проців та директор видавництва «Лілея НВ» Василь Іваночко.
Під час зустрічі у кабінеті голови районної ради Івана Угрина її учасники, серед
яких були голова районної державної
адміністрації Богдан Свіщовський, Снятинський міський голова Анатолій Шумко, а також журналіст Володимир Чипига,
заслухали іванофранківців, які запропо-

нували цікаві ідеї щодо збереження і популяризації унікальної творчої спадщини
скульптора-постмодерніста Бориса Гуцуляка.
Крім ідеї реконструкції та будівництваК
музею скульптури Б. Гуцуляка у перспек-с
тиві, цього річ у рамках районної про-т
грами «Книговидання-2017» має вийтиф
фотокаталог творчості мегаталановитогоу
мистця, який передчасно покинув цейк
світ влітку 2009 року.
ю
Тетяна ВОВКв
к

Коломийська об’єднана державна податкова інспекціяч
інформує
Заповнення податкової
накладної – ДФС роз’яснює
ДФС України у листі від 16.06.2017р.
№15731/7/99-99-15-03-02-17 роз’яснила
окремі особливості складання та реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.
Зокрема:
- надано алгоритм заповнення граф
3.1, 3.2, 3.3, 4 та 5 податкової накладної;
- наведено випадки, коли вказані графи не заповнюються;
- надано рекомендації, як платникам
самостійно встановлювати відповідність
товарів чи послуг певному коду;
- деталізовано механізм складання та
реєстрації зведених податкових накладних та податкових накладних за щоденними підсумками операцій;
- формат заповнення розділу "Код
виду діяльності сільськогосподарського
товаровиробника" (графа 11) табличної
частини податкової накладної;
- вказано, що не розглядається як
помилка в податкових накладних, складених та зареєстрованих в ЄРПН по
15.03.2017р. включно.
Самостійно задекларовані доходи
необхідно сплатити до 1-го серпня
Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним,
сплатити суму податкового зобов’язання,
зазначену в поданій нею податковій декларації.
У разі якщо платник податків не
сплачує узгоджену суму грошового
зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом, такий платник
податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
при затримці до 30 календарних
днів включно, наступних за останнім
днем строку сплати суми грошового
зобов’язання, - у розмірі 10 % погашеної
суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних
днів, наступних за останнім днем строку
сплати суми грошового зобов’язання, - у
розмірі 20 % погашеної суми податкового
боргу.
Крім цього, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного
платником податків, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім

днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня за
кожний календарний день прострочення
у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100% річних облікової
ставки НБУ, діючої на кожний такий день.
Зазначена норма визначена п. 179.7
ст. 179, п. 126.1 ст. 126, пп. 129.1.3 та п.
129.4 ст. 129 Податкового кодексу України.

При продажу алкоголю за
безготівковим розрахунком суб’єкт
господарювання зобов’язаний
використовувати РРО
Згідно з п. 1 та 2 ст. 3 розділу І Закону про РРО, суб’єкти господарювання,
які здійснюють розрахункові операції у
готівковій та/або безготівковій формі (із
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу
товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:
проводити розрахункові операції
на повну суму покупки (надання послу-ч
ги) через зареєстровані, опломбовані ур
встановленому порядку та переведені ур
фіскальний режим роботи РРО з роздру-к
куванням відповідних розрахункових до-р
кументів, що підтверджують виконанняф
н
розрахункових операцій;
видавати особі, яка отримує або
повертає товар, отримує послугу абор
відмовляється від неї, включаючи ті,л
замовлення або оплата яких здійсню-п
ється з використанням мережі Інтер-б
нет, при отриманні товарів (послуг) вт
обов’язковому порядку розрахунковийз
документ встановленої форми на повнуд
суму проведеної операції.
Відтак, при здійсненні продажу алко-с
гольних напоїв безпосередньо громадя-ф
нам та іншим кінцевим споживачам дляб
їх особистого некомерційного викорис-т
тання незалежно від форми розрахунків,б
госпсуб’єкт, який здійснює розрахунковіх
операції у готівковій та/або безготівковійт
формі (із застосуванням платіжних кар-а
ток, платіжних чеків, жетонів тощо) приг
продажу товарів (наданні послуг) у сфері
торгівлі, громадського харчування та по-з
слуг, зобов’язаний обов’язково застосо-я
вувати РРО.
Сектор організації роботи
Коломийської ОДПІ

Інформує Коломийське об’єднане управління Пенсійного
фонду України
До уваги пенсіонерів!

03.07.2017
року
Коломийське
об’єднане управління Пенсійного фонду
України Івано-Франківської області розпочало фінансування пенсій за поточний
місяць. У липні пенсії отримають 17491
жителів Снятинського району на суму
26,7 млн. грн.
Виплата пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюватиметься з 04 по 25 липня.

Олег СЛОБОДЯН
Відеосюжет дивіться на YouTube каналі «Снятинська вежа»
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Право на надбавку до
пенсії на догляд
Снятинський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій
Коломийського об’єднаного управління
Пенсійного фонду України Івано-Франківської області повідомляє, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 16.07.2008р. № 654 “Про під-

вищення рівня пенсійного забезпечення
громадян” право на встановлення надбавки на догляд мають: інваліди І групи;
одинокі інваліди ІІ групи, які потребують
сторонього догляду або досягли пенсійного віку; одинокі інваліди ІІІ групи, які
досягли пенсійного віку; одинокі одержувачі пенсії за віком та за вислугу років,
які потребують постійного догляду та
які отримують пенсію відповідно до законів України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” і “Про
пенсійне забезпечення осіб звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”р
(крім осіб, які отримують державну соці-Д
альну допомогу на догляд відповідно док
Закону України ”Про державну соціальнун
допомогу особам, які не мають права наС
пенсію, та інвалідам”).
в

-
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Снятинська

СИЛЬНІ І ПЕРСПЕКТИВНІ
У СВОЄМУ ТАЛАНТІ

Обласна рада інформує:

На Снятинщині стартував VІІ фестивальконкурс «Барви літа»

Традиційно у рамках відзначення Дня
Конституції України відбувся щорічний, уже
сьомий фестиваль-конкурс молодих талантів «Барви літа». Передували проведенню
фестивалю відбіркові етапи, які відбулися
у Заболотівському та Снятинському Будинйках культури. В результаті прослуховування
юних вокалістів у віці від 8 до 25 років було
відібрано майже півсотні учасників трьох вікових груп.
Наймолодші конкурсанти виступили 27
червня у РБК м. Снятин. Традиційно розпо-

винагороди. Усі учасники фестивалю нагороджені Подяками від районного керівництва та подарунками від відділу культури
РДА (Б. Юрчук).
Фестиваль-конкурс, який має свою історію, свої барви, свій настрій і традиції відбувся і ... продовжується. У липні у Снятинському міському парку пройде другий тур
фесту-конкурсу з участю середньої і старшої вікових груп.
Головний організатор конкурсу Т. Вовк:
«Неповторні і талановиті, а головне щирі

чала фестиваль журналіст, радник голови
районної ради Тетяна Вовк, яка є ініціатором, виконавчим директором і ведучою конкурсу-фестивалю, який відбувається згідно
рішення районної ради. Співорганізатором
фестивалю є відділ культури райдержадміністрації.
На фестивальне свято завітали голова
районної ради Іван Угрин та заступник голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк, які
привітали наймолодших конкурсантів та побажали їм успішних виступів, гарних результатів, а головне сонячного літнього настрою,
здійснення дитячих мрій, розквіту юних обдарувань.
Упродовж двох годин на сцені Снятинського РБК тривав музично-пісенний марафон, діти демонстрували свої вокальні здібності та артистичність, вражали аудиторію
тематикою репертуару. Більшість пісень
були присвячені Україні, нашим героям-захисникам, красі рідного краю. Уже в четвертий раз через військові події та російську
агресію на сході фестиваль відбувався під
гаслом «За мир і щастя в Україні».
Журі, за участі викладачів дитячих музичних шкіл району, визначило найкращих,
які отримали дипломи лауреатів та грошові

і відкриті, такі розумні і перспективні діти –
учасники фесту! Я дякую їхнім батькам та
вчителям, особлива подяка і повага продюсерському центру "Хітова хвиля" та Заслуженій артистці України Ірині Зінковській,
талановиті вихованці якої виступили, як
завжди, стильно, яскраво і креативно! Дякую Снятинській та Заболотівській дитячим
музичним школам, Снятинському Центру
дитячої та юнацької творчості та усім прихильникам фестивалю. Незалежно від того
хто став лауреатом, чи переможцем, усі 23
учасників у молодшій категорії заявили, що
вони є сильні і перспективні у своєму таланті співати, а найголовніше – отримали незабутні емоції, відчувши дух боротьби, визнання, симпатії, гучні оплески та вдячність від
глядачів!
Дякую суддівській раді за гідний і
об’єктивний вибір володаря Гран-Прі. 12-літній Юрій Грабовецький із с. Стецева – неперевершений, він дзвінкий і самобутній,
хлопчик направду має в собі Божу іскру. Це
прекрасний Голос нашого Покуття і Голос
України!».
Тетяна ВОВК,
член НСЖУ

Обережно, СКАЗ!
Три села неподалік Снятина оголосила карантинною
зоною Державна надзвичайна протиепізоотична комісія.

3 липня в залі засідань Снятинської
райдержадміністрації відбулося засідання
Державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії. На засіданні за участю в. о. начальника управління Держпродспоживслужби в
Снятинському районі Романа Столиці обговорили випадок з мешканцем села Тулова,
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якого покусав хворий на сказ собака.
Житель села Тулова звернувся
до медиків після того, як його покусала власна домашня собака. Зі слів
чоловіка, тварина попередньо була
прив’язана на городі і близько місяця
тому її покусала лисиця.
Через це комісія вирішила оголосити село Тулова неблагополучною
зоною та ввести карантин. Також оголосили загрозливою зоною зі сказу
навколишні села Устя та Орелець та
вжили запобіжних заходів по розповсюдженню сказу в районі.
Сказ – гостре інфекційне захворювання, що виникає після укусу зараженої тварини, що протікає з важким ураженням
нервової системи і закінчується, як правило, смертельним результатом.
Тож будьте обережні!

Депутатів збірної команди Прикарпаття
відзначили цінними подарунками
голови обласної ради

За зайняте перше загальнокомандне місце на VІ Всеукраїнській
спартакіаді серед депутатів всіх рівнів учасників збірної команди ІваноФранківської області нагородили Цінними подарунками голови обласної
ради. Відзнаки депутатам-спортсменам вручив очільник облради Олександр Сич.
"Чемпіонське звання легше завоювати, аніж утримати. Очікую, що
наступного року конкуренція буде
ще жорсткішою, тому готуватися треба ще краще. Щиро бажаю вам усім
здоров’я, щоби упродовж ще багатьох років ви мали сили виходити на
спортивні майданчики та здобувати
перемоги", – відзначив Олександр
Сич.
"Майже 100-відсотковий результат на спартакіаді з року в рік – це
показник системності, стабільності
і високого рівня фізичної культури і
спорту серед депутатів області. Такого результату не було б, якби не
було командної гри", – додав перший
заступник голови облради Василь
Гладій.
Нагадаємо, за результатами змагань по видах спорту волейболісти та
футболісти вибороли перші командні
місця, тенісисти посіли друге місце,
шахісти вибороли "бронзу", а шашкісти стали сьомими.
У спортивних баталіях в Чорноморську Прикарпаття представляли:
Волейболісти:
– Сич Олександр Максимович –
голова Івано-Франківської обласної
ради;
– Матейчук Роман Степанович –
депутат Косівської районної ради;
– Чиборак Михайло Іванович – депутат Снятинської районної ради;

депутат Кулачківської сільської ради
Снятинського району;
– Кузенко Ігор Зіновійович – депутат Горішньозалучанської сільської
ради Снятинського району;
– Кузенко Микола Петрович – депутат Горішньозалучанської сільської
ради Снятинського району.
Футзалісти:
– Крутий Роман Анатолійович –
голова Тисменицької районної ради;
– Проценко Юрій Володимирович – депутат Тисменицької районної
ради;
– Тимчук Іван Михайлович – депутат Тисменицької районної ради;
– Баланик Василь Васильович
– депутат Городенківської районної
ради;
– Дмитрів Павло Іванович – депутат Підгірської сільської ради Богородчанського району;
– Кучера Василь Іванович – депутат Підліської сільської ради Тисменицького району;
– Пархуць Віталій Володимирович
– депутат Лучинецької сільської ради
Рогатинського району;
– Якімишин Тарас Васильович –
депутат Пістинської сільської ради
Косівського району.
Тенісисти:
– Гоцуляк Марія Богданівна – депутат Новокривотульської сільської
ради Тисменицького району;
– Терлецький Ігор Ярославович –
депутат Городенківської міської ради.
Шахісти:
– Дзумедзей Світлана Петрівна –
секретар Завальської сільської ради
Снятинського району;
– Ротерман Євгеній Володимирович – депутат Городенківської районної ради.

– Остафійчук Мирослав Іванович
- депутат Снятинської районної ради;
– Андрусяк Віталій Васильович –
депутат Снятинської міської ради;
– Запотічний Роман Іванович –
депутат Кулачківської сільської ради
Снятинського району;
– Кваснюк Юрій Михайлович –

Шашкісти:
– Вітенко Микола Іванович – депутат Івано-Франківської обласної
ради;
– Шинкарик Галина Іванівна – секретар Ганьківської сільської ради
Снятинського району.

Дитячий журнал "Дзвіночок" став
лауреатом літературно-мистецької
премії імені Олени Пчілки
За редакційно-просвітницьку діяльність Всеукраїнський дитячий
журнал "Дзвіночок", засновником
якого є обласна рада, відзначений літературно-мистецькою премією імені
Олени Пчілки. Це найвища галузева
премія в Україні.
Відзнаку під час пленарного засідання 16 сесії обласної ради головному редакторові видання Лесі
Пилип’юк-Диркавець вручив голова
обласної ради Олександр Сич.
Літературно-мистецька
премія
імені Олени Пчілки присуджується

щороку за визначний оригінальний
твір сучасного автора, впорядкування антологічного чи енциклопедичного видання для дітей, оригінальне
навчальне видання, редакторську роботу, здобутки в багаторічному процесі перекладу творів світової класики
для дітей українською мовою, творчість в ілюструванні національної
літератури для дітей, просвітницьку
діяльність серед дітей та підлітків.
Раніше, Держкомтелерадіо визнало журнал "Дзвіночок" кращим періодичним виданням для дітей та юнацтва у 2016 році.
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До Дня працівника природо-заповідної зони

З аповідні території С нятинщини

Своєрідною особливістю Снятинщини є те, що її територією проходить
межа двох великих ландшафтних країн –
Українських Карпат та південного заходу
Східноєвропейської рівнини. У вчених є
різні думки щодо меж природних комплексів різної величини, їх назв та класифікації на території Передкарпаття…

Значних антропогенних змін природа Снятинщини зазнала на лівобережжі
Пруту, де майже вся земля розорана. В
радянський час на заболочених землях,
що в основному розташовані на низьких
терасах, проведено дренажні роботи. Це
змінило гідрологічний режим і призвело
до зникнення багатьох урочищ та фацій.
Найбільше це виражено на лівому березі
Черемошу. За останні десятиліття збільшилася кількість територій, де природні
ландшафти зникли навічно (житлові масиви, кар’єри, дороги і т. п.). До помірного
ступеня впливу людини на природу можна віднести ліси та ділянки лук, що не
розорювалися.
Найменше змінили свій первісний
вигляд заболочені ділянки та заплави
водотоків, де неможливий сінокіс та недоступний забір алювію для будівельних
робіт. Саме на території заплав, лісу, та
на горбах, де антропогенний вплив мінімальний, збереглися реліктові рослини
та тварини, тут і розташовані заповідні
території.
На Снятинщині є чотирнадцять заповідних територій місцевого значення, загальною площею 112,5 га, що становить
0,18% від усієї площі району. Це найменший показник серед усіх адміністративних районів Івано-Франківської області,
середній відсоток заповідності якої становить 13,4%.
Геологічною пам’яткою природи міс-

цевого значення є розріз другої тераси
лівого берега Пруту біля с. Устя. Основу
уривистого берега складають глини неогенового часу, над якими є шар галечнику, потужністю до 10 м. Вище залягають
четвертинні лесовидні суглинки із кількома проверстками похованих грунтів. Це
відслонення має наукове значення для
співставлення подібних порід з іншими
територіями Передкарпаття.
Ботанічні заказники місцевого значення. «Іванків» (15 га), околиці села
Троїця. Заказник розташований на високих терасах правого берега Пруту на
місці колишнього листяного лісу. На схилі північно-західної експозиції спостерігаються угрупування лучних, лісових,
лісостепових видів рослин. В цих угрупуваннях виявлені окремі центральноєвропейські та карпатські види, що перебувають тут на східній межі свого поширення,
зокрема живокіст Бессера, молочай мигдалевидний. На заболочених знижених
ділянках зустрічається реліктовий вид –
хвощ великий. Занесені в Червону книгу
України – билинець комариний, любка
дволиста, лілія лісова, венерин черевичок, зозулині сльози яйцевидні, цибуля
ведмежа, відкасник осотовидний.
«Хомів» (35 га), село Іллінці. Розташований на схилах третьої та четвертої
терас правого берега р. Прут. Це після-

лісові луки з елементами степової флори. Завдяки мікрорельєфу та виходу
підшкірних вод на поверхню спостерігається своєрідна мозаїчність рослинних
угрупувань. Виявлено дванадцять видів

рослин, занесених до Червоної книги.
Це такі, як билинець довгорогий, булатка
великоквітковакоручка болотна, неотінеа
обпалена, зозулині сльози яйцевидні,
плодоріжка салепова та ін.
«Лупінь»
(ботаніко-ентомологічний заказник) (10 га), село Джурів. Це
узлісся, післялісові луки, що розміщені
на схилі горба південно-західної експозиції із терасоподібними ділянками та
заболоченими днищами. Флористично
багата лісостепова ділянка із рідкісною
ентомофауною. В урочищі зростають
рідкісні червонокижні рослини, зокрема
півники сибірські, лілія лісова, косарики
черепитчасті, зозульки м’ясочервоні. Покійний дослідник-природолюб, фотомитець Мирослав Атаманюк виявив рідкісний вид осоки, що раніше не наводився
для Івано-Франківської області, – осоку
затінкову та дев’ятнадцять видів метеликів, зокрема занесені у Червону книгу
України аполлон чорний, сатурнія аглія,
стягівка тополева, мнемозина мінливець
великий та ін.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення. Урочище «Бита» (10 га),
село Красноставці. Тут на верхівці пасма
горбів зберігся фрагмент природної степової рослинності завдяки тому, що поля
довкола розорані і таким чином це місце
майже недоступне для випасу худоби.
Поряд із типовими видами рослин,
що характерні для західних степів
(рутвиця мала, смовдь оленяча, дивина чорна) збереглися реліктові
види центральноєвропейських степів (чина панонська, конюшина панонська). Зростають рідкісні рослини
Червоної книги: цибулька гадюча,
горицвіт весняний, ковила пірчаста,
сон великий.
Заповідні урочища. «Чорнява»
(11,7 га), с. Келихів. Болотний комплекс з типовою рослинністю. Зростає
осока затінкова, цибуля ведмежа.
«Панський луг» (1,7 га), «За лазами» (2,1 га), м. Снятин. Болотний
комплекс з типовим рослинним покриттям. Місце зростання проліски
дволистої, анемони дібровної, пізньоцвіту осіннього, рясту бульбистого, глечиків жовтих. «Русівське» (2,7
га), «Мар’яникове» (3,6 га), с. Русів.
Болотний комплекс з типовим рослинним покриттям.
«Дубки» (11,2 га) с. Рудники. Дубове
насадження із типовим рослинним покривом. Дендрологічний парк місцевого
значення «Пролісок» Устянської школи

(0,3 га). У ньому налічується 113 видів
та форм як місцевих так і екзотичних деревних та чагарникових порід. Зокрема,г
із екзотів тут ростуть дугласова ялиця,в
веймутова сосна, гледичія триколючко-н
ва, горіх чорний, бархат амурський, ара-в
лія маньчжурська, платан східний, дрікм
іспанський.
Потенційними для заповідання на те-т
риторії Снятинщини можуть стати фраг-Ш
менти заплав Пруту та їх приток, де збе-г
реглися заболочені ділянки із типовоюТ
рослинністю. Таким територіям доцільног
надати статус ботанічних пам’яток місцевого значення.
Особливу увагу в плані створення
нової заповідної території привертають увагу урочища Брусне та Підділя
в с. Джурів. Це вкрита лісом та луками
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й
височина із яружним рельєфом, де від-в
слонюються піщано-глеєві породи нео-С
ген-антропогену із проверстками вугілля.О
В ярах знайдено зуби мамонта, фраг-к
менти закам’янілого дерева, різноманітну викопну малакофауну. В урочищах
знаходяться залишки колишніх шахт по
видобутку бурого вугілля – лігніту. Збереглася єдина в області похильня (підземний горизонтальний хід, довжиною до 90
м, де місцеве населення у 1930–1950-х
рр. видобувало вугілля). Вище похильні
на вододілі між яром та річкою Рибницею
виявлено древні оборонні вали, найімовірніше давньоруського періоду. На території лісу та галявин росте ряд червонокнижних рослин, зокрема рідкісні орхідні.
Отже, в майбутньому ця місцевість повинна стати комплексною природоохоронною пам’яткою.
За матеріалами Мирослава
АТАМАНЮКА та Романа ЧОБАНА
Фото Вікторії АТАМАНЮК

Yav i r S t r e e t B a s k e t 2 0 1 7

28 червня 2017 року з нагоди відзначення Дня Конституції України в с. Залуччя вирували стрітбольні баталії. Найкращі команди Снятинщини визначали
сильнішого з поміж себе в рамках проведення "Yavir Street Basket 2017".
Церемонії відкриття передував невеличкий турнір в категорії до 18-ти років,
в якій змагалися 3 команди. За його підсумками впевнену і беззаперечну перемогу здобули юнаки із с. Попельники,
повторивши свій минулорічний успіх.
Натомість за друге/третє місце точилася
дуже вперта боротьба між представниками с. Залуччя та с. Устя. Матч завершив-

ся з мінімальною перемогою господарів .
В категорії "Дорослі" було заявлено 4
команди:
АБК "Залуччя"
"SB Boys"
"CТОБОУ" (Спортивне товариство
об'єднаних баскетболом українців)

"Пара чотирьох"
До цього квартету виявили
бажання приєднатися переможці
юнацького турніру.
Господарі турніру АБК "Залуччя" зуміли перервати 2-річну
гегемонію "SB Boys" та зайняти
перше місце. Найкращих слів заслуговують БК "Попельники". Відбігавши юнацький турнір, хлопці
заявилися у старшу вікову групу
і вибороли "бронзу". Зроблено
це було "на характері" - команда грала лише втрьох, без замін, ключова перемога здобута
в овертаймі виснажливого матчу
із "СТОБОУ". Переможний "медальний" триочковий на рахунку
Віктора Іванчука.
В конкурсі дальних кидків тріумфував Сергій Болембах (“SB Boys”)
Всі гравці команд-призерів юнацького та дорослого турнірів були нагороджені медалями. Пам'ятним призом та
грамотою відзначено переможця конкурсу триочкових кидків. На завершення
представник ТВПМ "Явір" Михайло Коземчук провів лотерею, в якій було
розіграно призи (сувеніри, напої,
дрібна техніка) серед учасників
"Yavir Street Basket 2017".
Підсумовуючи результати турніру та кількох попередніх, констатуємо факт, що домінуючі позиції в
районному баскетболі обіймають

спортсмени із с. Залуччя. Жіноча збірна
цього села є діючим володарем Кубка
району та переможцем чемпіонату ра-

йону з баскетболу. Чоловіки ж взагалі
зробили хет-трик. У чашу кубка району з
баскетболу, який вони виграли в лютому
2017 року, вони поклали "золоті" медалі
літнього чемпіонату району з баскетболу
(5 червня 2017) та чемпіонату Снятинщини із стрітболу (28 червня 2017).

Андрій ФЕДУСІВ
Заступник голови РСГО”СРФБ”

Народний часопис
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СНЯТИНЧАНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВШАНУВАННІ
ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА УПА РОМАНА ШУХЕВИЧА

1 липня у с. Тишківці Городенківського району відбулися урочистості з нагоди
відзначення 110-річчя від дня народження головнокомандувача Української Повстанської Армії, генерал-хорунжого Романа Шухевича.
Щоб віддати данину шани і вдячності легендарному полководцеві Роману
Шухевичу на дане свято завітала донька
головнокомандувача
Марія ШухевичТрильовська з представниками родини,
голова облдержадміністрації Олег Гонча-

рук, народні депутати України Анатолій
Матвієнко і Юрій Тимошенко, депутати
обласної та районної ради, керівники
органів місцевого самоврядування району, сивочолі вояки Української Повстанської Армії (у тому числі й братчики
Снятинської районної станиці Братства
ОУН-УПА), учасники АТО, науковці з усіх
куточків України, громадськість району –

всі ті, хто не забув свою історію.
Свято розпочалося із Богослужіннях в церквах села. Духовними отцями
відправлена панахида та освячення
пам’ятного знаку загиблим під час революції Гідності та в зоні АТО на сході України.
Всі бажаючі мали можливість відвідати “Народний музей історії та визвольних
змагань імені Романа Шухевича”.
Після того у приміщенні Будинку
культури відбувся “круглий стіл” за учас-

тю родини Шухевичів, краєзнавців, істориків, представників влади, депутатів,
представників громадських організацій.
Тема конференції – “Роман Шухевич
– головнокомандувач УПА: життя та діяльність”. З цікавою змістовною доповіддю про повстанські звитяги на теренах
Городенківщини і Снятинщини виступив
наш краянин, кандидат історичних наук,

доцент Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника
Андрій Королько.
Продовженням свята стало велелюдне віче біля пам’ятника Роману Шухевичу, яке відкрив сільський голова с. Тишківці Іван Пронич.
Хлібом-сіллю зустріла Городенківщина дочку Р. Шухевича п. Марію, яка від
імені брата Юрія Шухевича та всієї родини подякувала всім за пам’ятні заходи з
нагоди ювілею їх батька.
В урочистому зібранні взяли участь і
представники Снятинської районної станиці Братства ОУН–УПА та КУНу (керівники делегації Ігор Юринець та Мирослав Онищук).
Звертаючись до присутніх з вітальним словом Олег Гончарук наголосив:
«Невід’ємною частиною перетворень, які
відбуваються в українському суспільстві,
є об’єктивне вивчення та переосмислення минулого. Ми повинні знати якнайбільше правди про таких українців як
Роман Шухевич, які творили бойовий дух
нашої нації».
Вітаючи присутніх зі святом, народний депутат Юрій Тимошенко подарував
музею унікальні фотоматеріали про боротьбу Української Повстанської Армії на
Прикарпатті. Анатолій Матвієнко під час
виступу підкреслив, що кожний українець
повинен поставити перед собою образ
Романа Шухевича як приклад безперервної боротьби за незалежність України.
Також народний обранець висловив подяку ветеранам ОУН-УПА та тим воїнам,
які сьогодні боронять нашу країну в зоні
АТО.
Під час віче та в рамках обласної ес-
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тафети «Воскресне волі дух і наша слава» представники братства ОУН-УПА
урочисто передали прапори України та
Української Повстанської Армії воїнам
АТО і творчій делегації з Івано-Франківщини, яка відбуває на схід України.
Концертна програма за участю аматорських колективів Івано-Франківщини
стала завершальною частиною урочис-

тостей. Приємно, що у концертній програмі взяли участь і два колективи зі
Снятинського району – народний аматорський чоловічий квартет «Явір» із
с. Прутівка та вокальний чоловічий ансамбль «Червона калина» із с. Балинці.
Снятинська організація Братства
ОУН–УПА дякує голові районної ради
Іванові Угрину та підприємцю Мирославу
Онищуку за допомогу в організації поїздки.
Ольга БІЛОТКА
Ігор ЮРИНЕЦЬ

«І ЛЕСИН ДУХ ЗІ СЛОВА В ДУШІ ЛИНЕ…»
(СЮЖЕТИ З ЖИТТЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ГАЛИЧИНОЮ)

Біографія Лесі Українки – це низка
страждань, боротьби з хворобою, душевних розчарувань і любовних втрат, але,
разом з тим, і творчих звершень та здобутків, з непохитною волею жити і творити. Поетичний талант видатної української
письменниці і громадської діячки Лесі Українки (Лариси Косач-Квітки) формувався під
впливом творів Т. Шевченка, а також від
безпосереднього знайомства з І. Франком,
М. Павликом, О. Кобилянською, В. Стефаником.
Життя і діяльність її тісно пов'язані з
Галичиною. Саме у львівських журналах
«Зоря» і «Дзвінок» почали публікуватися
українською мовою перші твори Лесі Українки. Напевно, по-іншому склалася б доля
поетеси, якби не наставництво, сприяння у
атворчості Івана Франка – видавця та редакатора, вимогливого критика перших її творів
-і збірок поезій. Письменник відчув талант
13-літньої дівчини, і вже в 1884 р. читачі
львівського журналу «Зоря» читали її перші
друковані вірші «Конвалія» та «Сафо», підписані псевдонімом Леся Українка.
Публікація збірки перекладів творів М.
Гоголя, підготовленої нею з братом Михайлом, здійснена 1885 р. в журналі «Зоря»,
до редагування якого мав причетність І.
Франко, започаткувала творчу кар'єру поетеси.
З того часу вірші юної Лесі Українки
періодично з'являлися на сторінках львівських видань, у яких працював Франко.
Влітку 1888 р., коли Леся перебувала з
батьком на лікуванні в Одесі, вірші її почали друкуватися у львівських журналах.
У «Зорі» були надруковані такі твори: 1888
р. – «Пісня» («Чи є кращі між квітками»),
«Остання пісня Марії Стюарт», «Чого то
часами, як сяду за діло»; 1889 р. – «Вони
мене дражнили», «Чого так поблідли», «Як
я про свою говорив вам печаль» (із Гейне
іГ.), «Напровесні», «В'язень» «Співець»,
з«До натури», «Завітання» («Така її доля –
уобразок з життя»), «Святий вечір!»; 1891 –
і«Fa» (із циклу «Сім струн»), «В небі місяць
узіходить смутний», «Якщо прийде журба»;
-«До мого фортепіано» (1892), «Стояла я
і слухала весну» та оповідання «Жаль»
(1894), переклад уривку поеми А. МіцкеВвича «Конрад Валенрод» – «Вілія, що наші
”струмочки приймає…» (1887).

Загалом Львів для творчості Лесі Українки був дуже прихильним і позитивним
місцем. 1887 р. у Львові вийшов друком
перший об'ємний український жіночий альманах «Перший вінок», який редагували і
видали Наталія Кобринська та Олена Пчілка. З його сторінок зазвучало 17 жіночих голосів як Наддніпрянської України, так і Галичини: Олени Пчілки, Лесі Українки, Ганни
Барвінок, Чайки Дніпрової, Людмили Старицької, Уляни Кравченко, Анни Павлик,
Олесі Бажанської, Михайлини Рошкевич,
Ольги Франко, Софії Окуневської, Олени
Грицай та ін. В альманасі була опублікова
поема «Русалка» і три поезії Лесі Українки.
У галицькому журналі «Учителі» теж друкувалися твори поетеси.
Широкої популярності ім'я 22-річної поетеси набуває у 1893 р. після виходу в друкарні товариства ім. Шевченка м. Львова,
завдяки старанням І.Франка, першої збірки
віршів «На крилах пісень», куди увійшов
вірш «Досвітні вогні». Вболівання за долю
поневоленої рідної України та її народу,
роздуми про роль поета в народному житті
були лейтмотивом усієї творчості Лесі Українки. В роки тяжкого безправ'я вона прославила жагу чесних людей до світла, до боротьби, як в «Досвітніх вогнях»: «Вставай,
хто живий, в кого думка повстала!».
Тоненька книжечка віршів була тепло
зустрінута публікою і критикою. Відразу у
журналі «Зоря» (1893. – № 11.) з'явилася
схвальна рецензія Осипа Маковея, який
іще не знав, хто така Леся Українка, а також
рецензія Подоляка (І. Верхатського) у газеті
«Діло» (1893. – № 88-89), які Маковей відіслав Лесі. О. Маковей, визначаючи провідні мотиви Лесиної творчості, писав: «Перший – то сумовитий погляд авторки на своє
життя і долю, другий – то культ природи, а
третій – то культ України і світове горе». Ці
відгуки спонукали поетесу написати рецензенту аж 5 листів.
Іван Франко із замилуванням писав про
«чудо життєствердження» – вірші молодої
поетеси, що немов виросли з українських
пісень і казок. «Читаючи м'які і розслаблені
чи холодно резонансні твори українців-чоловіків і порівнюючи їх з цими бадьорими,
сильними і сміливими, і разом з тим, такими
щирими словами Лесі Українки, мимоволі
думаєш, що ця хвора, слабка дівчина – чи

не єдиний чоловік на всій Україні!», – з гірким гумором робив він підсумок.
Майже ніщо істотне не пройшло мимо
уваги Каменяра. Коли треба було, він розумним словом, дружньою порадою підтримував поетесу в її власних зусиллях.
Франкова заохота і підтримка Лесі Українки
– то не тільки роль опікуна чи наставника.
Пильнуючи кожен її крок на творчому шляху, Іван Франко не визнавав багатьох ранніх
творів поетеси, вважаючи їх лише «ремісницькою роботою», що не будить глибоких
почуттів і одночасно знаходив такі твори, з
яких поставав майбутній геній.
У Львові твори Лесі Українки появлялися на сторінках ще одного Франкового видання – у часописі «Життє і слово». В 1894
р. у цьому виданні було надруковано: «Купала на Волині. Етнографічні матеріали»,
«Притча про чотири перстені», «Грішниця»,
«Хвилини розпачу», «О знаю я, багато ще
промчить», «Fiat nox!», «На вічну пам’ять
листочкові, спаленому приятельською рукою в непевні часи», «Слово, чому ти не
твердая криця», «Давня казка», а також
переклади з Моріса Верна «Євангеліє» та
«Історія і релігія жидів».
У 1898 р. Іван Франко, ставши головним редактором «Літературно-наукового вісника», надрукував свою статтю про
письменницю під назвою «Леся Українка»,
в якій називає її «одиноким мужчиною на
всю соборну Україну».
Для Лесі Українки осіння пора – то час
натхнення і плідної творчої праці. Восени
1899 р. у Львові побачила світ друга збірка поезій «Думи і мрії», у виданні якої брав
участь Володимир Гнатюк. До збірки ввійшли цикли: «Мелодії», «Невольничі пісні»,
«Відгуки» та поеми «Давня казка» і «Роберт Брюс, король шотландський».
З виходом у світ другої збірки, невсипущий Каменяр збагнув, що Леся не потребує
вже наставника, а лише товариша, спільника по перу. Та і йому самому іноді хотілося
почути її судження і поради. Дружба між
двома велетнями великої української культури лиш міцнішала, перетворювалася на
тісний союз.
На думку буковинського письменника
Осипа Маковея, попри критику та скрупульозне редагування творів молодих поетів,
І. Франко допомагав виявити творчий по-

тенціал початківців, про що свідчить антологія української лірики від смерті Тараса
Шевченка «Акорди», підготовлена до друку 1903 р. Серед багатьох творів цікавих і
невідомих сьогодні авторів, що увійшли до
видання, надруковано вірші Лесі Українки
«Contra spem spero», «Горить моє серце»,
«Тиша в морі», «Останні квіти», «Хотіла-б я
уплисти за водою», «Жидівська мелодія»,
«Зимова ніч на чужині», «Ein Lied ohne
Klang».
На сторінках «Вісника» у 1903 р. був
надрукований цикл Лесиних віршів «Осінні
співи» та переклад творів Генріха Гейне.
Творчість великої поетеси багата й різноманітна, але провідним мотивом Лесиної лірики вважають патріотизм. Геніальна
жінка-воїн все життя і всю свою творчість
присвятила рідному краю. Вона мріяла про
щасливу долю уярмленої України. Як кредо
молодої поетеси, фізично кволої, яку хвороба гнала по світах, прозвучав вірш «Contra
spem spero (Без надії таки сподіватись)»:
Буду жити! Геть думи сумні! З переживань
і болю народжувалася мужня, заклична
громадянська поезія, що будила людей до
боротьби і праці в ім’я народу.
Поезії Лесі Українки несуть у собі великий оптимізм, активне ставлення до життя.
Великий Каменяр сказав: «Після Шевченкового «Поховайте та вставайте» Україна
не чула такого сильного, гарячого і поетичного слова, як з уст цієї слабосилої, хворої
дівчини».
Ще за життя славетної поетеси окремі
її поезії поклали на музику Микола Лисенко (5 творів, серед них «Жалібний марш»,
«Східна мелодія») та галицькі композитори
Денис Січинський («Не співайте мені сеї
пісні») і Ярослав Лопатинський («Калина»,
«Нічка тиха і темна була»). Ці твори часто
виконувалися на концертах і були відомі галичанам.
Поступово Леся Українка стала дуже
читабельною письменницею в Галичині. Її
дуже високо цінили як людину високого інтелектуального рівня, як філософа, теоретика літератури і перекладача.

Галина ТОМАШ,
зав. міською бібліотекоюфілією №2 м. Снятин
Продовження читайте в наступному
номері.

Народний часопис

Снятинська

8
Голова міської ради, депутатський
корпус, члени виконкому, громадської
ради міста та працівники адмінапарату
вітають з ювілеями Василину Равлюк,
Івана Танащука, Людмилу Кузеніну,
Івана Столярського, Галину Спасюк
з днями народження
Олександра Хомутецького, Іванну
Делявську, Тамару Бурляк, Івана Бойчука, Ігоря Гаврилюка, Петра Гриника,
Юрія Солов’я, Марію Орищук, Галину
Гладій, Василя Джоголика, Катерину
Фодчук, Миколу Тутецького, Оксану
Ніцович, Наталію Шевчук, Наталію
Николайчук, Івана Рожка, о. Михайла
Мизюка, Миколу Гордійчука, Андрія
Кнігніцького, Ганну Аронець, Степана
Николюка, Надію Семйонів-Лучик, Лідію
Фенцик, Івана Радевича, Валерія Белея

вежа

Наші звичаї і традиції

СВЯТО К УПАЛА

І в а н а
Купала
—
традиційне
свято,
яке
відзначається в Україні в
ніч на 7 липня і є найколоритнішим
та найцікавішим святом
молоді. Свято Купайла
відбувалося
саме в період, коли сонце приходиХай звучать найщиріші вітання!
ло до зеніту
«З днем народження!» — скажуть усі.
– найвище
Хай здійсняються всі побажання,
піднімалося
Буде радісно хай на душі.
над землею,
Хай здоров’я не зрадить завчасно.
давало найМир і злагода будуть в сім’ї.
більше теНа душі хай весна буде ясна
пла і світла,
Навіть в сірі, нахмарені дні.
виявляло
свою найвищу чудодійну силу для рослинного і тваринного
світу та для людини. Вся рослинність досягала свого апогею,
все нестримно росло, розцвітало, множилося, раділо життю.
В цей час рослини набирали чарівних, лікувальних та цілющих властивостей. Вірили, що лише в Купальську ніч на
папороті, серед ночі розцвітала чарівна вогняна квітка щастя
– кочедижник. Хто її зірве, той усе на світі знатиме, дістане без
труднощів усі скарби, матиме чудодійну силу робити все тією
рукою, яка зірвала Квітку щастя.
За повір'ями, в купальську ніч, яка є найкоротшою, не можна спати, оскільки в цей час оживає не лише природа, а й
особливо активною стає всяка нечисть — відьми, перевертні,
русалки, чаклуни, домовики, водяники, лісовики.
Проте скупатися у відкритій воді потрібно обов'язково: в
цей час вся нечиста сила виходить з річок і морів, тому людині
нічого не загрожує. У цю ніч вода набуває цілющих властивостей, допомагає очистити тіло і душу від поганих помислів
і зла.
Існує легенда, що в день на Івана Купала можна зцілитися
росою. Але для цього треба встати раніше і пройтися босоніж
по траві.
У вечір цього дня дівчата гадають на судженого — кидають
у воду свої вінки, а хлопці повинні їх дістати. Вінок — це сим-

вол щастя та одруження. Якщо вінок тоне відразу — коханий
розлюбив, і весілля з ним не відбудеться, до берега приб'є
— незаміжньою бути в цьому році. У кого вінок найдовше попливе — буде щасливою, а у кого свічка довше прогорить —
проживе довге-предовге життя.
Також існують ворожіння на свічці: ламають її на дрібні
шматочки, кладуть у металеву ложку. Ложку нагрівають до тих
пір, поки шматочки не перетворяться на розтоплений віск, а
потім різко виливають його у воду і ворожать по фігурі.
Не підглядаючи, дівчата зривали букет квітів, який потім
клали під подушку. Якщо з ранку виявиться, що зірвано як мінімум дванадцять різних трав, то у дівчини є великий шанс
вийти заміж в цьому році.
Свято починається ввечері, напередодні Купала. Основним стрижнем, довкола якого відбуваються дійства, є купальський вогонь, який символізує сонце-зародок у материнській утробі.
Він має горіти цілу ніч — від заходу Сонця-Ярила до лона
Матері-Землі (смерті) до сходу (народження) Купала. Перед
запаленням вогнища чотири чоловіки зі смолоскипами стають
квадратом навколо хмизу, що позначає чотири сонця (чотири
пори року). Потім всі сходяться до хмизу і запалюють вогнище, що символізує «сонячне сплетіння». Воно має горіти цілу
ніч. Навколо нього молодь грає в ігри, співає пісні, водить хороводи. Але головне — це стрибки через багаття.
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Два мужика повертаються в своє село,
випили. Hіч. - Дивись, Вась, в твій дім через вікно лізе злодій. - Нехай лізе ... Дружина подумає, що це я - так по пиці надає, що
забуде, за чим ліз.

***
Здає грузин іспит з правил дорожнього
руху. Екзаменатор показує знак, на якому
намальований лось: – Що це за знак? –
Звєрі! – Ну, добре, а де встановлюється?
– За 200 метрів до поліції!

Чоловік рано вранці збирається на рибалку. Дружина з ліжка спросоння: – Ти
куди? – На рибалку. – Угу. Злови, будь ласка, щуку, кілограм карасів, мішок картоплі і
пакет молока...

***

Існують прикмети, пов'язані з цим: якщо парубок найвище
стрибнув — буде гарний урожай у його родини, вскочить у
полум'я — чекай біди. Коли ж вдало перестрибнуть багаття
юнак з дівчиною — вони неодмінно одружаться і проживуть у
злагоді все життя.

Водний розчин оцтової кислоти. 11. Добавок до гвинтівки. 12. Держава монголів «Золота …». 13. Офіційний прийом в
особи, яка обімає високу державну посаду. 14. Різальний інструмент у формі
бруска з насічкою. 15. Пляшечки з чорнилом. 16. Суміш із воску та фарби для

вежа
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***

Давнє слов'янське повір'я: хто у ніч на
Івана Купала знайде квітучу папороть, той
у школі прогулював ботаніку.

***

К росворд « 11 квадратів »

По вертикалі:
1. Таблетки для пониження цукру в
крові німецького виробника. 2. Дрібна
прісноводна риба. 3. Папка. 4. Сорт білого винограду. 5. Збірник, складений із
раніше виданих творів. 6. Охоронець від
пожеж. 9. Рідка приправа до страви. 10.
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натирання підлоги. 17. Механічна стиковка. 22. Кораловий острів. 24. Газ,
що входить у склад повітря. 25. Італійський народний танець. 26. У давньогрецькій міфології богиня пам’яті, мати
дев’яти муз. 28. Промислова риба. 30.
Наркотична речовина. 32. Талон із каси
за куплений товар. 36. Передова частка суспільства. 39. Особливий вид діяльності спрямований на формування
громадської думки. 39. Перерва між діями вистави. 40. Порожнина в гірській
породі. 41. Спеціальне крісло для короля, царя. 42. Мала на зріст людина.
43. Канат із стального дроту. 44. Глава
католицького монастиря. 49. Шкіра дерев. 50. Дерев’яний попіл. 52. Ссавець
свині. 53. Нічний хижий птах.
По горизонталі:
1. Фахівець з якогось ремесла. 7.
Солдат польської армії. 8. Всесвіт. 9.
Населений пункт. 11. Інструмент шевця. 14. Помилка в якійсь роботі. 16.
Число, яке множать на інше число. 18.
Батько невістки. 19. Виборний орган
самоврядування земель у Німеччині та
Австрії. 20. Малий сільськогосподарський інвентар. 21. Мавпа. 23. Частина
одягу для захисту голови в непогоду.
25. Художній метод в літературі, прийнятий оптимізмом. 27. Морський їстівний
молюск. 29. Документ про закінчення
навчального закладу. 31. «Іграшка» для
футболістів. 33. Ласкава назва зозулі.
34. Наука, що вивчає культуру і побут
народів всього світу. 35. Стрижень загнутий на одному кінці. 37. Запасний
механізм, апарат тощо. 40. Тверде тіло,
має природню форму многогранника. 43.
Зимостійкий сорт яблуні. 44. Місцевість,
яка пристосована для відпочинку, а та-

Відповідальність за достовірність фактів і
зведень несуть автори публікацій.
Редакція не завжди поділяє думки
авторів, листується з читачами
тільки на сторінках газети.

В ресторан заходить український юдофоб. Явно чимось незадоволений. Сідає
за столик, підкликає офіціянта до себе й
питає в нього: — А що то у вас там чорніється в кутку? То, часом, не жиденя? — Та
ні, то рояль, то чорний лак. — А-а... Але
щось крутиться, вертиться, знову підкликає офіціянта до себе, питає: — А що то
у вас там біліється в кутку, то, часом, не
жиденя? — Та ні, то рояль, то клавиші від
рояля, зі слонової кістки. — От кляті жиди!
— слоненятко замордували...

***
Україна… Хортиця… 300 років тому…
Приїхали два молоді жиди в Запорізьку
Січ. Підходять до Отамана і говорять : –
Пане Отамане, ми відважились стати козаками. Отаман, витріщив квадратні очі від
почутого. А козаки котрі стояли біля нього аж заплакали від сміху. І потім на силу
промовив : – Та де ж ви – хлопці бачили,
щоб жиди козаками були. А вони: – Бо то
мрія дитинства, і заплакали. Говорили-балакали та все ж переконали. Але при одній умові, говорить Отаман : – Ось бачите
Дніпро, широкий і могучий, перепливете
туди і назад, тоді і станете козаками. Куди
тут діватись і почали вони марафон, хто
швидше. … Перепливли вони насилу туди,
а тепер треба назад. … Пливуть, пливуть.
І нарешті один виходить на берег. А другий по середині ріки не витримує дистанції
і кричить : – А-а -а- брам, поможи… тонуу-у… Абрам, втомлено і радісно відповідає
: – Неможу-у-у, де ти бачив щоб козак жиду
допомагав?…
кож й лікування. 46. Гостре інфекційне
запалення піднебінних мигдаликів. 47.
Гірська порода, що містить метали. 48.
Паралелограм. 49. Раптове погіршення
стану хворого. 51. Священна книга мусульман. 52. Завершений цикл якихось
процедур. 54. Чоловік королеви, що не є
королем у Великій Британії. 55. Помічник
командира. 56. Південне плодове дерево родини Розоцвіті. 57. Співзвучність
кінців віршованих рядків.
З пошаною, Роман РУЖИЛО
м. Снятин
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