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Шановні
бухгалтери!

16 липня відзначається День бухгалтера. Появою цього професійного свята враховано значний внесок
працівників бухгалтерських служб у
розвиток фінансово-господарської
діяльності підприємств, установ і організацій, зростання місцевої та національної економіки.
Від людей цієї відповідальної
професії залежить злагоджена робота усіх сфер народного господарства
краю. Адже саме вони забезпечують
чіткий контроль фінансових потоків,
своєчасність податкових платежів,
заміряють фінансовий пульс міста.
Без належної роботи бухгалтерських
служб неможливо забезпечити подальший розвиток економіки регіону
та держави загалом.
Тож прийміть щиру вдячність за
щоденну сумлінну працю і вірність
професійному обов’язку. Бажаємо вам, вашим родинам міцного
здоров’я, щастя, благополуччя, невичерпних сил та наснаги. Щоб законодавство було стабільним, перевірки чесними, а звітність легкою.
Нехай ваша професія завжди приносить задоволення та вселяє впевненість у завтрашньому дні!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО
Відновив 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

ОГОЛОШЕННЯ
На роботу КП «ПокуттяКомунальник» потрібні двірники
та різноробочі. За довідками
звертатись за телефоном
2-14-14
067-373-08-00

«СПОРТИВНА ЛІТНЯ
РИБАЛКА – 2017»
Рибалка є одним із найулюбленіших
видів літнього відпочинку багатьох людей. Вудити рибу полюбляють і дорослі, і діти, які охочі посидіти де-небудь за
вудкою в спокійній обстановці, сподіваючись при цьому на хороший улов. Для
деяких рибалку не можливо замінити ні
походом в театр, кіно чи прогулянкою в
парку, а хтось знаходить час порибалити
лише в дні відпустки. Любителі риболовлі завжди знають свою справу, або, принаймні, знаходять в ньому величезний
відпочинок для душі і пристойний заряд
бадьорості для тіла, але що можна сказати про тих, хто займається цим на професійному рівні?
Робота професійних рибалок – це не
проста праця. Вона часто пов’язана з
прямими ризиками і навіть в нашій сучасності, при досить розвинених технологіях
вилову, ніхто не може дати гарантій, що
все пройде гладко. Сама професія рибалки є однією з найстародавніших, затребуваних і шанованих професій у світі.
В Україні, після розпаду СРСР, День рибалки був додатково закріплений Указом
Президента України від 22 червня 1995
року за № 464/95.

У День рибалки стало доброю традицією проводити різноманітні конкурси
та змагання не тільки серед професійних рибальських бригад, а й серед простих любителів рибної ловлі. Це свято
не має обмежень по статі або віку і часто
об’єднує цілі сім’ї, подаючи привід для
гарного і приємного проведення часу на
природі, в колі друзів або однодумців.
Тож і снятинські рибалки свій професійний день проводили у чудовій гармонійній компанії природи, вудки, однодумців і, звичайно ж, хорошого настрою. Для
любителів по-рибалити Снятинська місь-

ка рада спільно зі Снятинською районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок організували
справжній відпочинок. На березі р. Прут,
поблизу Снятина, у чарівний недільний
день, 9 липня відбувся традиційний конкурс «Спортивна літня рибалка – 2017».
Протягом декількох годин снятинські
рибалки намагались виловити якомога
більше річкової риби. За перебігом змагань слідкували
головний суддя змагань, керівник Снятинської районної організації УТМР
Михайло Григорчук та
суддя змагань Михайло
Тимофійчук.
Тож у підсумку декілька годинного конкурсу
визначились
переможці та призери
«Спортивної
літньої
рибалки – 2017». Перед врученням
нагород міський голова Анатолій
Шумко привітав рибалок із професійним днем, побажавши хорошого
улову. Перше місце здобув Павло Лазаренко, друге – Володимир Фреюк, а бронза дісталась Андрію Савчуку. З рук міського голови Анатолія Шумка переможці
отримали цінні призи та грамоти. Також
було відзначено у номінації «Наймолодший рибак» Назарія Гака та у номінації
«Найбільша виловлена риба» – Павла
Лазаренка, які теж були відзначені призами та грамотами. Для всіх учасників від

торгової марки «Flagman» було вручено
подарунки – прикормка для риби. Грамотами та подарунками було відзначено й
організаторів конкурсу «Спортивна літня
рибалка – 2017» Михайла Григорчука
та Михайла Тимофійчука, а також ветерана спортивної риболовлі Володимира
Мурмилюка. Заступник міського голови
Василь Анатійчук висловив подяку всім
хто долучився до проведення конкурсу та спонсорської допомоги: депутату
міської ради Петру Курилюку, підприємцю Роману Поповичу (рибальський мага-

зин «Спорт і туризм») та торговій марці
«Flagman». На завершення конкурсу та
продовження святкування Дня рибалки всі учасники мали змогу скуштувати
смачну рибну юшку від ветерана риболовлі Володимира Мурмилюка.
Олег СЛОБОДЯН
Відеосюжет дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ХРЕСНА ХОДА
ДО МАНЯВСЬКОГО МОНАСТИРЯ

7 липня, коли Православна
Церква святкує Різдво Предтечі
Господнього Іоана, звершується

особливе
торжество
у Манявському Хрест о в о зд в и ж е н с ь к о м у
монастирі, оскільки в
цей день Українська
Церква вшановує також пам'ять засновників цієї древньої святині – преподобних Іова і
Феодосія Манявських.
Кожного року святкове богослужіння в цей
день очолює Предстоятель
Української
Православної Церкви
Київського Патріархату Патріарх Київський і
всієї Руси-України Філарет. Тисячі вірян з усіх
куточків Прикарпаття і
сусідніх регіонів збираються на Всеукраїнську патріаршу
прощу до Маняви.
Чимало прочан, долаючи не-

легкий шлях, ідуть до Манявської
обителі пішою хресною ходою.
Цьогорічна хода зібрала понад 200
паломників зі Снятинщини, які у
складі чотирьох груп прямували до
Хрестовоздвиженського монастиря. Духовно опікувалися прочанами священики Снятинського деканату: прот. Степан Гуменяк, прот.
Василь Руданець, прот. Ярослав
Петрук, прот. Юрій Грабовецький,
прот. Микола Марусяк, прот. Павло Захарук, прот. Богдан Близнюк,
прот. Роман Гуменяк, прот. Роман
Близнюк, а також клірик Кіцманської єпархії прот. Андрій Єреміїк.
3 липня розпочався хресний хід
від Свято-Троїцького собору в місті
Снятині. О 6.30 у храмі було звершено молебень, після якого прот.
Микола Марусяк окропив усіх прочан свяченою водою.

Продовження на стор. 3
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«ЩОБ НАША РОБОТА НЕ ТІЛЬКИ ЦІНУВАЛАСЬ,
А Й ГІДНО ОПЛАЧУВАЛАСЬ»

Робота з фінансовими документами
та ведення бухгалтерії віднімає колосальну кількість сил і часу. Іноді, особливо в кінці місяця, кварталу, року, у фінансових відділах часто виникає підвищена
напруга. Проте в році існують особливі
дні, в які всі ми маємо прекрасну можливість оцінити і висловити свою вдячність
тим, хто займається цією нелегкою роботою. Саме таким днем є 16 липня, день,
коли ми відзначаємо День бухгалтера
України. Тож напередодні професійного
свята «Снятинська вежа» поцікавилась
у завідуючої відділу обліку та звітності
Снятинської міської ради Галини Іванівни Мізерної про особливість та важливість цієї професії.
– Розкажіть про основні завдання бухгалтерії. На чому зосереджена
найбільша Ваша увага?
– Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення
бухгалтерського обліку та фінансової
звітності підприємства; контроль над
дотриманням порядку оформлення документів; забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського
обліку у встановлені законом терміни
фінансової, податкової, статистичної та
інших форм звітності.
– Скільки років Ви працюєте завідуючою відділу обліку та звітності? І де раніше працювали?
– Мій трудовий стаж – 12 років. На

посаді завідуючої відділу обліку та звітності Снятинської міської ради працюю
2,5 роки. Перший мій досвід роботи був
в Управлінні пенсійного фонду в Снятинському районі, де я пропрацювала
7 років. Спочатку працювала спеціалістом відділу обліку та звітності, пізніше

– начальником відділу по контрольноперевірочній роботі. З 2012 по 2014 рік
працювала головним бухгалтером Новоселицької сільської ради.
– Чи подобається Вам обрана
професія? Чим?
– Робота мені дуже подобається:
різноманітна, цікава і дуже відповідаль-

на. Особливо подобається працювати з
людьми. Окрім того, можливість брати
участь у житті колективу, розвитку міста.
– Якими рисами характеру повинен володіти бухгалтер?
– По-перше, це люди скрупульозні
та дуже чесні, а також уважні та відповідальні. Разом з тим, бухгалтер повинен бути аналітиком,
оскільки законодавча база
часто змінюється: іноді навіть
важко встигнути все відслідковувати. І, звичайно, чималу
роль у досвідченості бухгалтера відіграє постійне самоудосконалення. Зокрема важливою є участь у різноманітних
тренінгах, семінарах, круглих
столах, які організовуються з
метою вдосконалення знань
бухгалтерів за участю спеціалістів у галузі економіки,
бізнесу та фінансової діяльності. Під час таких освітньокультурних заходів бухгалтери
мають можливість поспілкуватися з однодумцями, отримати професійні поради та підтримку у
практикуючих бухгалтерів, обмінятися
накопиченим досвідом, можливість бути
в курсі останніх новин податкового законодавства.
– Чи задоволені Ви роботою свого колективу?
– У відділі обліку та звітності Снятин-

І знову до проблем львівського сміття
Останнім часом відомості про завезення «львівського» сміття на територію Прикарпаття набуло
досить масштабного розголосу. В ході розслідування випадку зсипання сміття в Івано-Франківській
області, в якому було знайдено чеки зі львівських
магазинів (що дало підстави вважати, що дане
сміття було завезене зі Львова), Львівська ОДА, у
співпраці з представниками влади та правоохоронцями Прикарпаття з’ясували, що перевізники, які
працюють у Львові, відношення до цього інциденту
не мають. Вже з’ясовано, якою машиною його вивозили та ім’я його власника, але ці дані поки не
розголошуються до закінчення слідства.
Про це під час брифінгу заявив заступник директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА Тарас Зозуля.
Також він запевнив, що подібних випадків в інших
областях виявлено не було. Адже зараз неможливо виїхати з міста зі сміттям, яке не є обліковане,
оскільки всі машини реєструються і зважуються.
Наявність у смітті чеків, квитанцій, талонів і т.
п., які вказують на Львів ще не дають підстави для
того, щоб звинувачувати це місто у завезенні сміття
на інші території. Адже багато наших студентів на-

вчаються у Львові чи звичайні туристи їдуть на екскурсію до цього мальовничого старовинного міста,
яке вабить туристів звідусіль. Кожен, хто проїжджає
у львівських тролейбусах чи заходить у крамницю,
супермаркет і т. д. отримує ці «маленькі листочки»,
які кладе собі до сумки чи в кишеню, а дома, наводячи порядок, викидає їх у мусорні пакети, які з
часом потрапляють на сміттєзвалища. Тому, знайшовши такі «львівські документи» не варто одразу
ж говорити, що сміття завезене зі Львова, але й
пильність потрібно мати!
Щодо полігону для вивезення твердих побутових відходів, то він на особливому контролі у міського голови Анатолія Шумка. Працівники снятинського
міського сміттєзвалища працюють цілодобово та
стежать за в’їздом на територію. При в’їзді на територію стоїть шлагбаум, що дає змогу перевірити
водія та дозвіл на завезення сміття на сміттєзвалище. На даний час планується встановлення камер
відеоспостереження. Тож сподіваємось, що львівське сміття на територію міського сміттєзвалище не
потрапить. Як кажуть в народі: «Чуже сміття нам не
потрібне, в нас свого вистачає»…

До уваги водіїв! Не сідайте за
кермо у втомленому стані!
У спеку, що в найближчий тиждень, прогнозують
синоптики Україні, в багатьох людей спостерігається млявість, сонливість, знижується концентрація
уваги. До всього, поспішаючи на відпочинок, керманичі часто проводять за кермом 10-12 годин поспіль. Як результат, деякі водії просто засипають за
кермом. Наслідки передбачити не важко.
Багатьом водіям знайома
ситуація, коли після багатьох
годин їзди за кермом, здається
вже немає ніякої можливості чинити опір сну. Відчувши наближення такого стану, розсудливі
водії з'їжджають з дороги і влаштовуються на відпочинок. Однак, на жаль так чинять далеко
не всі. Багато хто, намагаючись
подолати сонливість, посилено
палить, розмовляє з пасажирами, п'є міцний чай або каву. У кращому випадку,
такі водії роблять короткочасні зупинки, щоб трохи
розім'ятися або поспати. Всі ці дії, між тим, рідко дають бажаний результат. ! Найчастіше вони стають
лише приводом для самообману, коли у водія створюється ілюзія подолання втоми.
Дорожньо-транспортні пригоди з вини водіїв, які
заснули за кермом, як правило, характеризуються
великою кількістю постраждалих людей. Навіть некерований легковик, що їде зі швидкістю до вісімдесяти кілометрів на годину, може накоїти чимало

лиха, не кажучи вже про пасажирські автобуси та
вантажівки.
Тож перед поїздкою на далекі відстані дотримуйтесь нескладних рекомендацій, що дозволять
вберегтися від негативних наслідків пов’язаних з
перевтомою:
тривалість сну перед поїздкою повинна бути не
менше семи годин;
не приймайте заспокоюючих ліків;
робіть 15-хвилинні перерви на відпочинок кожні
дві години;
не намагайтеся проїхати відразу 500-600 км
без зупинки;
якщо ви палите, частіше провітрюйте салон;
не переїдайте перед
дорогою;
найкращий спосіб боротьби з втомою – це сам
сон. Якщо ви відчуваєте що засинаєте, зупиніться у
безпечному місці, на майданчику відпочинку або на
широкому узбіччі і подрімайте хоча б 15-30 хвилин.
Не забувайте! Правила дорожнього руху забороняють водієві керувати транспортним засобом у
стані стомлення (п.2.9б ПДР України).
Інформує управління безпеки дорожнього руху
ДПД Національної поліції України

ської міської ради працює три досвідчені
бухгалтери з відповідною освітою та певним стажем роботи: окрім мене це Марія
Николайчук та Наталія Блида. Наш колектив є досить дружним та згуртованим.
Кожен зі старанністю та відповідальністю
виконує свої посадові обов’язки.
– Скажіть, будь ласка, яку освіту
Ви маєте? Де навчалися?
– Я навчалася в Чернівецькому торговельно-економічному інституті, де здобула вищу освіту за спеціальністю «бухгалтерський облік і аудит».
– Щоб Ви побажали вступникам,
які хочуть обрати професію бухгалтера?
– Добре вивчати точні науки, особливо математику. А головне – любити свою
майбутню професію, бути відповідальним за свій вибір і старанно виконувати
свою роботу.
– Що ви хочете побажати своїм
колегам в день професійного свята?
В першу чергу, звісно, бажаю всім
здоров’я, енергії та натхнення, хорошихб
керівників та кар’єрних успіхів. Бажаюс
бути самовідданими та любити свою ро-л
боту. Хай вона приносить справжнє задо-т
волення – і моральне, і матеріальне. Такє
хочеться, щоб наша робота в сучаснійп
державі не тільки цінувалась, а й гідно
оплачувалась.
д
К
Інтерв’ювала Ольга СЛОБОДЯНр
п
З
ОГОЛОШЕННЯ
Є
Оголошується
конкурс в 202 кабінеті (Юридичний
з визначення підприємства відділ) Снятинської міської п
(організації) для здійснення ради.
к
Документи на участь в с
функцій робочого органу із
забезпечення роботи коміте- конкурсі приймаються до 14 д
ту по організації та проведен- серпня 2017 р. за адресою: В
ню конкурсу на перевезення м. Снятин, вул. Шевченка, з
пасажирів
автомобільним 70, Снятинська міська рада, в
202 кабінет (Юридичний від- р
транспортом
діл).
п
Конкурс відбудеться 16
Виконавчий комітет Снятинської міської ради оголо- серпня 2017 р.
ж
шує конкурс з визначення
ч
Перелік документів, що с
підприємства
(організації)
для здійснення функцій ро- подаються для участі в кон- в
бочого органу по організації курсі:
з
1. Заява на участь у конзабезпечення роботи конкурсного комітету по органі- курсі згідно затвердженого
зації та проведенню конкурсу зразка.
2. Копія свідоцтва про
на перевезення пасажирів
реєстрацію
автомобільним транспортом. державну
У конкурсі можуть брати суб'єкта господарювання.
3. Копія довідки про внеучасть підприємства (організації), які відповідають ви- сення підприємства (оргамогам, що встановлені стат- нізації) до Єдиного Держав- Г
тею 44 Закону України «Про ного реєстру підприємств та д
л
автомобільний транспорт», організацій України.
4. Довідка державної по- г
а також умовам проведення
даткової інспекції про від- о
конкурсу.
Конкурс є відкритим для сутність заборгованості по у
всіх претендентів, які відпо- податках, зборах та інших ф
Ц
відають його умовам, а саме, обов’язкових платежах.
5. Копія Статуту (Поло- т
враховується:
– досвід роботи підпри- ження) підприємства (органі- Б
ц
ємства з питань організації зації).
6. Документи, які підтверпасажирських перевезень;
– наявність фахівців з ви- джують відповідність підпри- л
щою профільною освітою та ємства (організації) кваліфі- О
і
їх стаж роботи в галузі авто- каційним вимогам:
– копії документів, що за- г
мобільного транспорту;
– наявність матеріаль- свідчують кваліфікацію фа- п
но-технічного
оснащення хівців у галузі пасажирського м
для забезпечення належної автомобільного транспорту; л
–
опис
матеріальних ж
якості підготовки матеріалів
для проведення засідань ресурсів та технологій, які а
викорис- Х
конкурсного комітету по орга- передбачається
нізації та проведенню конкур- товувати для забезпечення п
сів на перевезення пасажирів функціонування робочого ор- т
автомобільним транспортом. гану;
– документальне підтвер- П
Переможцем конкурсу визначається підприємство (ор- дження наявності не менше М
ганізація), яке за оцінкою ко- як трирічного досвіду роботи с
мітету з визначення робочого з питань організації пасажир- х
п
органу найбільше відповідає ських перевезень;
– копії документів, що за- м
умовам конкурсу.
З переможцем конкурсу свідчують наявність у влас- ч
організатор укладає договір ності (користуванні) пре- с
на виконання функцій ро- тендента приміщення для н
бочого органу строком на 3 організації роботи (виконан- п
ня функцій) робочого органу о
роки.
Форму заяви для участі та проведення засідань конв конкурсі можна одержати курсного комітету.
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Дорогою постійно лунала молитва,
хбіля храмів і каплиць читалися євангельюські уривки. Також прочани мали мож-ливість роздумувати на різну духовну
-тематику, з'ясовуючи значення почутих
кєвангельських слів чи розмірковуючи над
йпевними життєвими проблемами.
о
У Заболотові до снятинської групи
долучилися паломники зі Задубрівців,
Красноставців, Ганьківців і прилеглих сіл
Нразом із своїми духовними наставниками
прот. Василем Руданцем, прот. Павлом
Захаруком і прот. Андрієм
Єреміїком.
На церковному подвір'ї
паломників зустрів Єпископ Коломийський і Косівський Юліан разом із
духовенством
собору.
Владика привітав прочан,
зазначивши,
наскільки
важливо у наш час відроджувати давні традиції
пішого паломництва.
За сприяння небайдужих парафіян собору прочанам було приготовлено
смачну вечерю. А після
вечері владика Юліан разом із паломниками у хра-

мі читав вечірні молитви.
Другий день хресного ходу розпочався ранковою молитвою, а завершився у
селищі Ланчин Надвірнянського району, де на прочан чекав не менш теплий
прийом місцевою громадою на чолі з настоятелем – прот. Тарасом Щербатюком.
Тут паломників пригостили смачною вечерею, після якої у Свято-Михайлівському храмі духовенство разом з вірянами
читали вечірні молитви.
У місті Надвірна прочани зайшли по-

ВОГНИЩА НА
АВГУСТДОРФІ
Мешканці передмістя Снятина Августдорф (вулиця М.
Гоголя) і цього року дружньо й охоче підтримали давню
добру традицію напередодні свята народження Хрестителя Господнього Іоана. В четвер у надвечір’я жителі різного віку знову, як і минулого року, розклали навпроти своїх
осель вогнища. Спочатку запалювали сухі гілочки, котрими
у свято Святої Тройці замаювали (прикрашали зеленню)
фасади своїх хат, господарств та образи в помешканнях.
Цю усталену своєрідну традицію підтримали чи не усі жителі вулиці, бо більшість із них є переселенцями з села
Бонарівка, що в Польщі. Оця традиція, либонь, пішла із
цього села.
З висоти пташиного польоту палаючі вздовж краю вулиці вогнища нагадували довге велике яскраве намисто.
Одні августдорфівці дивилися на полум’я зі смутком в очах
і біллю в серці за втраченими продовж року рідними і дорогими людьми. Зорили на дихаюче гаряче полум’я молода
пара. Юнак і дівчина воркували, гутарили про своє гарне
майбутнє весілля, вголос вимріюючи свою подальшу щасливу подружню долю. Літнім людям при вогні хотілось-бажалось говорити не лише про щоденні клопоти й турботи,
а й про день завтрашній кращий, світліший, безхмарний.
Хлопчики, а та й дівчатка, скритно перестрибували через
палаючі вогнища. Кажуть, це годиться для того, щоб очистити вогнем «душу і тіло».
Наступного дня в велике свято Різдва Святого Іоана
Предтечі жителі Августдорфу, які є парафіянами СвятоМихайлівської і Вознесенської церков та Свято-Троїцького
собору поспішали до своїх храмів. В них животворними духовними ручаями лились спільні злагоджені молитвоспіви
під час Служби Божої. Кожен з вірян у руках урочисто тримав барвисті букетики із запашним зіллям під час їх освячення священниками. А це свято августдорффівці йшли до
сповіді, приймали Святе Причастя. Після «мирування» піднесені духом і настроєм з доброю надією в думках і серцях
повертались до рідних домівок, кладучи до ваз принесені
освячені обереги – зцілюючі здоров’я квіти і трави.
Іван МИСЮК
Член НСЖУ

молитися до Свято-Володимирського
храму, а згодом розмістилися поруч у
міському парку для обіднього відпочинку.
Ось уже кілька років поспіль небайдужі снятинці, які не мають
можливості йти хресним
ходом, але дуже хочуть
долучитися до цієї святої
справи, привозять до Надвірної обід для паломників.
Третій день хресного
ходу завершився у селі
Гвізд, де паломників гостинно прийняла місцева
громада на чолі із настоятелем прот. Любомиром
Траском.
Останній день паломництва також розпочався
із ранкової молитви, після
чого прочани вирушили
до Манявської святині,
незважаючи на негоду.
На останньому відрізку
шляху до снятинських
паломників долучилися
інші групи: з Отинії, Чорного Потока, Великого
Ключева та інших сіл
Коломийського і Надвірнянського районів.
На підході до Манявського
монастиря
паломників зустрів святковий передзвін і... дуже
рясний дощ. У соборі
монастиря прочани помолилися, подякувавши Богові за пройдений
шлях, і поклонилися
перед іконою Пресвятої Богородиці «Ізбавителька».
В останній день хресного ходу свою
турботу про паломників виявили ще одні
небайдужі снятинчани, приготувавши
для них смачний обід. З благословення
ігумена монастиря прочани споживали
привезений зі Снятина обід у монастирській трапезній.
Увечері паломники взяли участь у
богослужіннях, які звершувалися в монастирі: у Хрестовоздвиженському собо-

рі – всенічне бдіння, у Борисоглібському
храмі – правило до Святого Причастя і
вечірні молитви, а опівночі – Божественна Літургія, Сповідь, Причастя, хресний
хід до Блаженного каменя
і Акафіст преп. Іову і Феодосію Манявським.
Зранку в наметовому
таборі, де ночували прочани, були прочитані ранкові молитви.
О 10.00 год снятинські паломники разом із
тисячами вірян із різних
куточків України зустрічали свого Предстоятеля
– Святійшого Патріарха
Філарета, який очолив
святкову Божественну Літургію.
Перед тим, як відправитися додому, прочани

зібралися на галявині поблизу монастиря, щоб подякувати один одному, а також
скуштувати смачних пампушок.
Відправляючись автобусом додому,
прочани дякували Богові за пережите духовне піднесення.

За матеріалами офіційного вебсайту Снятинського деканату
Української Православної Церкви
Київського Патріархату

ПАЛОМНИЦТВО МИРУ ТА ЄДНАННЯ
Паломництво допомагає укріпити свою віру, надію,
вчить любити один одного та допомагати ближньому.
Паломництво – це не перевірка своїх м’язів, сили чи
витривалості, це – екзамен для душі, для своєї віри та
вміння довіритись Богові, віддати свої клопоти, переживання Йому до рук.
З 4 по 8 липня тривало XV паломництво до Санктуарію Пресвятої Діви Марії Цариці Миру у Більшів-

ки з інших населених пунктів.
Кожного дня траплялись нові перепони та труднощі. Чи сонце обпалювало шкіру, чи з’являлись болючі
мозолі, або ж розтягнені м’язи чи обливала літня злива, але все це паломники терпіли, долали перешкоди,
що хотіли завадити їм досягти своєї цілі. Завдяки Богові, Його постійній допомозі та неймовірній любові до
кожного вже 8 липня прочани досягнули своєї мети.

цях, що на Прикарпатті, яке проходило під гаслом
«Любіть одне одного». Участь у паломництві взяли й
прихожани Снятинського костелу. Близько 120 паломників зі Снятина вирушило у далеку дорогу (близько
150 км) для того, щоб досягти своєї мети та принести
прохання й подяку до чудодійної ікони Більшівецької
Божої Матері.
Шлях паломників пролягав через Заболотів-Обертин-Тлумач-Єзупіль і останньою зупинкою були Більшівці. По дорозі до снятинчан долучались і паломни-

У Санктуарії Пресвятої Діви Марії Цариці Миру
відбулось святкове богослужіння за участі наймолодшого єпископа світу Едварда Кави. Опісля всі бажаючі мали можливість побувати на зустрічі з молоддю
та послухати настанови та провести спільну молитву.
Піднесені духом та щасливі всі дружно повернулись
додому.
Євгенія ПАЛІЙЧУК
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ПОДБАЙМО ПРО БЕЗПЕКУ ПІД ЧАС ЖНИВ

До початку збирання врожаю вся
збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження
й запалювання. Їх також слід оснастити
справними іскрогасниками та обладнати первинними засобами пожежогасіння
(комбайни й трактори – двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами,
двома мітлами; автомобілі – вогнегасником і штиковою лопатою). Трактористи, комбайнери, їхні помічники та інші
особи, залучені до збирання врожаю,
зобов’язані пройти протипожежний інструктаж.
Корпуси комбайнів мають бути оснащені заземлювальним металевим ланцюгом, 10 см якого повинні безпосередньо торкатися землі.
Збиральну техніку потрібно регулярно перевіряти на щільність з’єднання вихлопної труби з патрубком випускного колектора та колектора з блоком двигуна.
У разі появи ознак пробивання прокладок роботу слід припинити до їх заміни.
Перед дозріванням колосові (у період воскової стиглості) хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових і торфових
масивів, степової смуги, автомобільних
шляхів і залізниць мають бути обкошені
(з прибиранням скошеного) та оборані
смугою не менше 4 м завширшки.
У період воскової стиглості збіжжя,
перед косовицею, хлібні масиви слід розбити на ділянки площею не більше 50 га.
Між ділянками потрібно виконати прокоси не менше 8 м завширшки. Скошений
хліб із прокосів слід негайно прибирати.
Посередині прокосів проорюється смуга
не менше 4 м завширшки.

Тимчасові польові стани слід розташовувати на відстані не ближче 100 м
від хлібних масивів, токів, скирт тощо.
Майданчики польових станів та зернотоків оборюються смугою не менше 4 м
завширшки.
Кожен хлібний масив площею понад

Трактори, комбайни та інші самохідні машини, обладнані електричним пуском двигуна, повинні мати вимикач для
від’єднання акумулятора від споживача
струму. Клеми акумулятора, стартера
дистанційного електромагнітного пускача та генератора мають бути захищені

25 га, з якого збирається врожай, слід
забезпечити трактором із плугом на випадок пожежі.
У разі використання групового методу
збирання зерна до складу збиральнотранспортних загонів потрібно включати спеціалізовані автомобілі з насосами
(авто гноївкорозкидачі, водо роздавачі і
інші), пристосовані до гасіння пожеж зернових.
Полювання на хлібних масивах і поблизу них забороняється.

від потрапляння на них струмопровідних
предметів, їхня електропроводка повинна бути справною та надійно закріпленою.
Радіатори двигунів, вали літерів, соломо набивачів, транспортерів, підбирачів, шнеки та інші вузли й деталі збиральних машин слід очищати від пилу,
соломи й зерна.
Заправляти збиральну техніку пальним у польових умовах потрібно за межами поля (не ближче 30 м), попередньо

О бере ж но ска з у тварин

30.06.2017року в селі Тулова чоловікові було
нанесено покус власною собакою, при спробі хазяїна двору вигнати собаку з будинку. Собака загинула 30.06.2017 року. У собаки було діагностовано сказ. Тому ще раз хочемо нагадати що таке
сказ
Сказ – інфекційна хвороба, що спричинюється вірусами, уражає мозок теплокровних тварин і
людини, закінчується смертельно.
Ще до розвитку перших ознак хвороби за 3 – 5
діб починається виділення вірусу сказу зі слиною,
тому укус такої тварини вже стає небезпечним.
Джерелом збудника інфекції є дикі та свійські
тварини, головним чином родини собачих, котячих, лисиці. Після покусу хвороба може виникнути після інкубаційного періоду, який триває від
10 діб до 1 року і більше. Вірус сказу виділяється
зі слиною хворих тварин і передається людині
через укус або ослинення шкіри, інколи під час
знімання шкір з хворих на сказ тварин, особливо
лисиць.
Для запобігання захворювання на сказ після
укусу людини або ослинення її шкіри та слизових
оболонок проводяться такі профілактичні заходи:
Покусані люди повинні звертатись в медичні
установи до лікарів травматологів, які призначають профілактичні щеплення проти сказу.
Рану після укусу ретельно промивають вели-

кою кількістю води з милом.
Рану дезінфікують спиртовим розчином йоду,
або спиртом.
За собаками, кішками та іншими тваринами,
які нанесли покуси на протязі 10 днів встановлюють ветеринарне спостереження, не можна її
вбивати.
В районі протягом 6 місяців 2017 року було
зареєстровано 37 випадків покусів тваринами
людей. Покуси наносять переважно власні коти
та собаки, тому собаки, що утримуються у господарів повинні перебувати на прив'язі. Собаки і
коти мають бути щепленими проти сказу.
Для запобігання захворювання на сказ після
укусу людини або ослинення її шкіри та слизових
оболонок проводяться такі профілактичні заходи:
•
Покусані люди повинні звертатись в медичні установи до лікарів травматологів, які призначають профілактичні щеплення проти сказу.
•
Рану після укусу ретельно промивають
великою кількістю води з милом.
•
За собаками, кішками та іншими тваринами, які нанесли покуси на протязі 10 днів встановлюють ветеринарне спостереження (не можна їх вбивати).
•
Слід провести знищення щурів, мишей
які також можуть хворіти і передавати людям
сказ.

Податкова накладна заблокована? Перелік
документів необхідних для врахування
Таблиці даних платника податків

Як повідомляють в Головному управлінні ДФС
в Івано-Франківській області, відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України
у разі відповідності податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки
ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
починаючи з 01.07.2017, реєстрація таких накладних може бути зупинена.
Платники податків у разі отримання квитанції
про зупинення реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування в Реєстрі, крім вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування затвердженого
наказом Міністерства фінансів України №567 від
13.06.2017 року, має право подати на розгляд
Комісії ДФС інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за встановленою формою
J(F)1312301.
Таблиця надсилається виключно в електро-

нному вигляді засобами електронного зв'язку з
дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного
цифрового підпису відповідальних осіб.
Водночас для зручності платників податків та
з метою оперативного та всебічного розгляду поданих таблиць податківці просять одночасно надсилати до контролюючого органу скановані копії
документів, які підтверджують наявність власних/
орендованих приміщень, власних/орендованих
виробничих потужностей, власних/орендованих
земельних ділянок, наявність найманого персоналу власного/за сумісництвом, інформацію
щодо доходу від проведення діяльності за попередній період, залишку готової продукції та залишку сировини на останню звітну дату.
Скановані копії документів можна надіслати
через особистий кабінет електронного сервісу
«Електронний кабінет платника».
Сектор організації роботи
Коломийської ОДПІ

заглушивши всі двигуни.
У місцях зберігання сільськогосподарської та іншої техніки, що використовується під час збирання врожаю, а
також у приміщеннях ремонтних майстерень слід суворо дотримуватися протипожежних вимог.
У разі тимчасового зберігання (стоянок) тракторів, комбайнів, автомобілів та
інших самохідних машин у польових умовах слід розміщувати їх на очищених від
стерні та сухої трави майданчиках, що
віддалені від скирт соломи, сіна, токів,
хлібних масивів – не менше як на 100 м,
від будинків – не менше як на 50 м. Ці
майданчики мають бути оборані смугою
не менше 4 м завширшки.
Ремонт збиральних машин і агрегатів
(за потреби) допускається не ближче 30
м від хлібних масивів та інших посівів.
Під час збирання врожаю забороняється спалювання стерні та післяжнивних залишків та розведення багать на
полях.
Не дозволяється:
- робота тракторів, самохідних шасі,
автомобілів та іншої збиральної техніки
без капотів або з відкритими капотами
(для запобігання потраплянню соломи
на випускний колектор двигуна). На комбайнах та інших машинах із двигунами
внутрішнього згоряння, які не мають капотів, випускний колектор повинен бути
захищений металевим щитком, що закриває його вздовж усієї довжини зверху
та збоку;
- застосування паяльних ламп для
випалювання пилу в радіаторах двигунів;
- заправляння пальним збиральної
техніки на хлібних масивах.

Г рибний се з он в ро з палі

В Україні зустрічається близько 80 видів неїстівних грибів. Приблизно 20 із них особливо небезпечні для життя людини. Гриби – це
дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді і смерті. Отруєння
організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких
металів, які містяться в грибах. Слід знати, що можна отруїтися не
лише отруйними, а й їстівними грибами (а в цьому переконують
факти отруєння), якщо вживати перестиглі, червиві, ослизлі гриби,
а також ті, що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно
забруднених територіях. Не купуйте гриби на стихійних ринках чи у
продавців на автошляхах. Безпечніше купувати гриби на стаціонар-

них ринках, де вони проходять відповідний контроль.
Ніколи не застосовуйте «домашніх» методів визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок – вони
помилкові. Срібло темніє від взаємодії з амінокислотами, які є й у
їстівних і в отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впливом
ферменту, який також міститься в усіх грибах.
Слід пам'ятати, що тільки вміння розпізнавати їстівні гриби і правильне їх приготування вбереже вас від отруєння, першими ознаками якого є: судоми, гострий біль в животі, блювота, пронос, запаморочення, холодний піт, відчуття холоду в кінцівках, повільний
пульс, пониження артеріального тиску.
Здоров'я і навіть життя людини, яка отруїлася, здебільшого залежить від того, наскільки своєчасно їй надана медична допомога.
До прибуття «швидкої допомоги» потрібно діяти швидко і рішуче:
покласти хворого в ліжко, дати випити 4-5 склянок кип'яченої води,
содового розчину (1 чайна ложка соди на склянку води), після чого
викликати блювоту, дати проносне. Після кожного промивання
шлунку слід зробити очищувальну клізму. Навіть при полегшенні
стану обов'язково зверніться до найближчої лікувальної установи.
Недоїдених грибів не викидайте. Їх аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.
Ніякого самолікування! Бо чим більше токсинів потрапить у
кров, тим важчим буде перебіг отруєння.

Г. М. Макаренко
Завідувач відділенням організації
Санітарно-гігієніних досліджень
Снятинської міжрайонної філії
ДУ «ІФ ОЛЦ МОЗ Укаїни
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ВИЗНАЧАЛИ НАЙСИЛЬНІШОГО БОГАТИРЯ ПРИКАРПАТТЯ
Нещодавно, в рамках святкування Дня міста Косів,
серед різноманітних святкових заходів, велика увага
глядачів була прикута до змагань із силового екстриму «Камінь Довбуша» на звання найсильнішої людини Прикарпаття, які проходили за підтримки Федерації
силового екстриму України. Участь у змаганнях взяли
представники не тільки з України, але й Нігерії та Йорданії. Богатирі мали виконати п’ять вправ серед яких

– закидання на тумби природних каменів, станова тяга
платформи з автомобілем та інші.
Судили змагання 9-ти разова найсильніша людина України, стронгмен Костянтин Ільїн та віце-чемпіон
Європи 2017 року Валерій Газаєв. У запеклій боротьбі
перемогу здобув Володимир Пиндус, який під час виконання однієї із вправ травмував коліно. Друге місце
посів Андрій Федора, третє — Віталій Коротич.

Досить приємно те, що за титул «Найсильнішої
людини Прикарпаття» поборотися прибув і представник від Снятинщини Андрій Ориджук, який гідно представляє наше місто і район на подібних змаганнях. Тож
«Снятинська вежа» вирішила поспілкуватись із нашим
богатирем про силовий екстрим та участь у подібних
змаганнях.

«НАВІТЬ НАЙДОСВІДЧЕНІШІ БОГАТИРІ НЕ ЗАСТРАХОВАНІ ВІД ТРАВМУВАННЯ»
– Розкажіть з чого розпочалось
Ваше захоплення силовим екстримом?
– В дитинстві у мене було слабке
здоров’я, тому я вирішив, що спорт допоможе мені зміцнити його. Тож зі своїм
другом виготовили штангу з підручних
матеріалів і почав поступово займатися,

виконувати різні вправи. Далі, під час навчання в університеті, займався в тренажерному залі. Потім була армія. Після закінчення строкової служби продовжував
займатися, а вже у 2013 році почав придивлятись до такого виду спорту як силовий екстрим. Деякий час їздив на змагання цього виду як глядач, придивлявся за
виконанням різних вправ уже досвідчених спортсменів, серед яких були і чемпіони світових та регіональних змагань.
Свої сили у силовому екстримі розпочав
із конкурсів для глядачів. Серйозніше займатися цим видом спорту почав у 2015
році після виготовлення спеціального інвентаря без якого, на мою думку, важко
підготуватися до змагань.
– Скільки часу займає підготовка
до змагань?
– Підготовка до змагань займає досить багато часу. До кожного виду вправ,
а їх у силовому екстримі є багатенько,
потрібен особливий підхід. В основному
змагання з силового екстриму складаються із п’яти вправ. Тому для хорошого
результату досить важливо заздалегідь
знати які види вправ будуть на змаган-

нях, щоб мати можливість підготуватися.
Займатись за тими вправами потрібно
як мінімум тричі на тиждень. Звичайно
ж окрім спеціальних вправ потрібно відвідувати тренажерний зал та дотримуватись спеціального режиму харчування.
– Силовий екстрим як і стронгмен є досить травматичними видами спорту. Чи можна вберегти себе
від травм під час змагань?
– Силовий екстрим є одним із найтравматичніших видів спорту якими я
коли-небудь займався. Вберегти себе
від травмувань досить важко. Але, щоб
зменшити ризик отримання травми, потрібно постійне тренування, виконувати
різноманітні гімнастичні вправи, розминки.
Як ми бачили на змаганнях «Камінь
Довбуша» у Косові навіть найдосвідченіші богатирі не застраховані від травмування. Зокрема, переможець змагань
Володимир Пиндус уже під час виконання першої вправи «підняття акселя
на максимум» отримав травму коліна,
а під час виконання вправи «закидання
на тумби природних каменів» травмував
ліву руку. Та не зважаючи на травми він
зміг перебороти себе та гідно захистити
свій титул. Це говорить про значний досвід та підготовку спортсмена.
Свою найбільшу травму я отримав
під час Чемпіонату України – 2017, після якої відновлювався півтора місяця і,
можу сказати відверто, повністю не відновився і до сьогодні.
– А в яких «богатирських іграх»
Ви ще брали участь?
– Участь у змаганнях у Косові для
мене цьогоріч стали четвертими. Брав
участь у Чемпіонаті України з силового
екстриму, де, нажаль, через травму не
зміг продовжити змагання. Також брав
участь у змаганнях в Івано-Франківську,
зокрема, під час святкування Дня молоді…
16 липня планую взяти участь у змаганнях, які організовуються в рамках
фестивалю «Яворина». Загалом за сезон
є дев’ять-десять різноманітних змагань.
– Яка Ваша улюблена вправа? Чи
маєте свій особистий рекорд?
– Моєю улюблено вправою є «суперйок» («коромисло») – перенесення на
плечах вантажу. Також мені до вподоби
вправи «підняття колоди» та «гантелі».
Щодо особистого рекорду, то в вправі
«коромисло» він в мене складає 300 кілограм на 20 метрів за 20 секунд.

– Окрім Вас хто ще займається
силовим екстримом чи стронгменом
в нашому районі?
– На жаль, цей вид спорту не користується популярністю у нас на Снятинщині.
Зараз силовим екстримом займається
Роман Гнідан, наш земляк, який живе
у Чернівцях, тож і представляє у цьому
виді спорту Чернівецьку область. Снятинський район представляв наш богатир Михайло Рибак, який через травму
більше не бере участі в змаганнях і займається тренерською роботою у фітнес
центрі.
– А хто із визначних богатирів
України та світу Вам імпонує найбільше?
– Якщо говорити про українських
спортсменів, то хотілося б відзначити
минулорічного найсильнішого богатиря
України, дворазового чемпіона України
(2016, 2017) Олексія Новікова. Молодий
спортсмен у якого є великий потенціал і в
майбутньому, цілком можливо, може здобути досить престижні титули.
Серед світових стронгменів, то тут я
віддав би перевагу литовцю Жидрунасу
Савіцкасу. Ця людина є чотирьохразовим
володарем титулу найсильнішого богатиря у світі і входить у десятку найсильніших людей планети. Жидрунас Савіцкас
у цьому виді спорту вже майже 22 роки,
що є досить таки великим показником.
– Чи маєте особистого тренера?
До кого звертаєтесь за порадою та
допомогою у підготовці до змагань?

– Найближчим тренером, до якого я
звертаюсь за допомогою у підготовці до
змагань є Андрій Бурштин – майстер
спорту, голова Федерації стронгменів
Чернівецької області. Але більшу частину тренувань проводжу вдома.

– Що б Ви хотіли побажати новачкам у силовому екстримі?
– Звичайно ж, що це постійні тренування, а особливо зі спеціальним інвентарем, який використовується під час
проведення змагань, оскільки тільки тренування в тренажерному залі не дозволить гідно підготуватись до змагань з силового екстриму, вести здоровий спосіб
життя і, що не мало важить, психологічне
налаштування. Всім, хто бажає спробувати себе у силовому екстримі можу
допомогти у підготовці та тренуваннях.
Всім здоров’я, а спортсменам – щоб без
травм!

Розмовляла Ольга СЛОБОДЯН
Член НСЖУ

Довідка:
Андрій Ориджук народився 1979 року
в с. Залуччя. Проживає у с. Хутір-Будилів. Після закінчення школи навчався в
Міжнародному Соломоновому університеті по спеціальності «Правознавство».
Працює юристом у ТВМП «Явір». З 2015
року займається силовим екстримом.
Учасник різноманітних богатирських ігор
на теренах України.

«І ЛЕСИН ДУХ ЗІ СЛОВА В ДУШІ ЛИНЕ…»

(СЮЖЕТИ З ЖИТТЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ГАЛИЧИНОЮ)
Продовження. Початок у №25
Ледь не з дитинства цікавилася Леся
Українка Галичиною. Там вона дебютувала як поетеса, там друкувалася її
мати, проживали друзі і знайомі Косачів.
Вперше Галичину Леся Українка з
матір'ю відвідала під час поїздки на лікування до Відня у 1891 р. Олена Пчілка
з Лесею зупинилися у Львові, а за офіційною німецькою мовою Лемберзі, побачитися з галицькими письменниками,
уладнати деякі літературно-видавничі
справи та інші доручення. Відпочивши
у готелі «Європейський» (нині там знаходиться «Укрексімбанк»), наступного
січневого дня вони відвідали «Зорю», де
обидві друкувалися, побували в домі Івана Франка. До речі, зі своєю майбутньою
дружиною Ольгою Хорунжинською Іван
Франко познайомився саме в домі Коса-

чів у Києві. Тому Олена Пчілка листувалася з Іваном та Ольгою Франками, як зі
своїми найближчими друзями.
На зворотній дорозі з Відня, куди
мати возила дочку на консультацію до
відомого австрійського лікаря, Косачі
зупинилися у Львові і протягом 7 та 8
березня проживали в родині Франків по
вулиці Зебликевича, 10. Франко видався
Лесі спочатку настільки безпосереднім,
що здавалося його манери триматися аж
спрощували його. Через годину дівчина
дивувалася з його енциклопедичності.
Львів дізнався про Франкових гостей
з Наддніпрянської України, і кілька делегацій, громадських і приватних, прийшли
запросити їх у гості. Серед них були
професор Володимир Шухевич з молоденькими дочками, Наталія Кобринська
з батьком Іваном Озаркевичем (Снятинський декан УГКЦ (1861-1884), депутат

Снятинської повітової ради (1868-1884),
був віце-маршалком Снятинського повіту, послом краєвого сойму (1857-1876).
На їх запрошення, київські мандрівниці
відвідали львівський клуб «Просвіти», де
для них влаштували імпровізовану вечірку, щоб вони ближче познайомилися
з широким колом львівської інтелігенції.
На вечорі у Шухевичів Леся познайомилася з письменником, активним громадським діячем, побратимом І. Франка і
добрим другом її дядька М. Драгоманова
Михайлом Павликом та його сестрою Анною. Враження про перше знайомство з
Галичиною, яка хоч і повіяла на неї вільним вітром, дівчина винесла досить суперечливі.
Цього ж таки року у Колодяжне до
Косачів приїжджала Франкова дружина з
дітьми, гостював і сам Франко.
З Лесею зав'язав листування Михай-

ло Павлик, який став одним із перших
видавців, критиків і популяризаторів творів Українки. Він познайомив двох письменниць – Ольгу Кобилянську і Лесю
Українку, і навіть вислав Лесі для прочитання повість Кобилянської «Царівна».
Обидві письменниці потоваришували.
Леся Українка й Ольга Кобилянська
– це два величезні пласти культури, які,
не зважаючи на певні відмінності у формуванні, становленні, розвитку, прагнули
почути одна одну, зрозуміти. Їхнє листування – це той високий порив думки,
духу, завдяки якому витворюється культурна аура, культурний простір, в чому й
полягає найголовніша інтрига листування обох письменниць.

Галина ТОМАШ
Продовження читайте в
наступному номері
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«РУШНИК-ОБЕРІГ
НА ВСЕ ЖИТТЯ»

Снятинська районна станиця Братство
вояків ОУН–УПА щиро здоровить ветеранів
та ветеранок, які брали участь у боротьбі
за Незалежність України, або допомагали
ОУН–УПА і народились в липні місяці:
Шиян Ганну Василівну - с.Ганьківці
Семенюк Катерину Данилівну с. Стецева
Бойчука Івана Васильовича - с.Підвисока
Муринюка Василя Миколайовича - с.Красноставці
Фуштора Василя Івановича - с. Белелуя
Іваніцьку Надію Марянівну - м.Снятин
Муринюк Євдокію Валерівну - с. Белелуя
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа.
Нехай благословить вас Мати Божа,
Нехай ангел Божий поруч вас крокує,
А Господь многая літ дарує!

УВАГА КОНКУРС!

Висить рушник у хаті на кілочку,
Калина червоніє на столі,
А біля неї – жовті колосочки,
Мов пустотливі братики малі,
Це все – моя земля, моя Вкраїна,
Це рук моєї матері тепло,
І цей рушник, яким і дочку й сина
Благословляє мати на добро.
6 липня 2017 року в бібліотеці-філії с. Орелець відбувся День
краєзнавства -«Рушник-оберіг на
все життя», який ознайомив користувачів із давніми символами
українського народу, допоміг розкрити їх красу і поетичність та ви-

мистецтві немає іншого такого
предмета, який би концентрував
у собі стільки різноманітних символічних значень. З цікавістю користувачі відповідали на вікторину «А на тих рушниках – Україна
моя».
Рушники завжди висіли на покуті, святому місці, де збирається
вся родина на трапезу, освячуючи
її молитвою. По суті рушники виконували роль тих же святих образів.
У книгозбірні була оформлена
книжково-ілюстративна виставка
«І рушник вишиваний на щастя на

«МІЙ СНЯТИН – МОЯ
КОЛИСКА»

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР
У СНЯТИНІ
«Поезія – це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі»
Ліна Костенко
9 липня у Снятині відбувся другий Літературний
вечір, який об’єднав навколо себе як любителів української класики, так і пошановувачів сучасної поезії
та прози. Учасники зібрання декламували твори своїх улюблених авторів, серед яких Ліна Костенко, Іздрик, Любко Дереш, Ян Твардовський та інші. Приєм-

- Підсудний, ви визнаєте себе винним
в тому, що ловили рибу без дозволу і
зловили вісімнадцять штук?
- Так, визнаю. Але у мене є прохання,
громадянин суддя. Не могли б ви дати
мені кілька екземплярів протоколу, щоб я
міг показати його своїм приятелям?

***

ховати почуття глибокої поваги
до дідів і прадідів, що зберегли і
донесли до наших днів глибину
символів.
Підготувала захід завідуюча
книгозбірнею Надія Харітоник,
яка розповіла всім присутнім, що
вишиті рушники здавна були поширені на Україні як неодмінний
атрибут народного побуту, весільної і святкової обрядовості,
як традиційна окраса селянського
житла. Важливі події в житті народу ніколи не обходились без
рушників, які, крім декоративного
навантаження, мали великий образно-символічний зміст. У всьому
декоративно-прикладному

долю дала» за сприянням користувачів бібліотеки, які принесли
та розповіли про історію кожного
із вишиваних див. На завершення всі присутні заспівали пісню А.
Малишка «Пісня про рушник».
Вишитий український рушник
пройшов крізь віки і нині щедро
розстелений для всіх, хто не черствіє душею, близьким і далеким друзям і гостям. То ж нехай
цей символ завжди буде у Вашій
оселі, як ознака великої любові і
незрадливості та буде оберегом
протягом всього вашого життя.
Надія Харітоник,
завідуюча книгозбірнею
с. Орелець

НАРОД СКАЖЕ – ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
Народні прикмети по днях липня

ною несподіванкою було те, що снятинчани не лише
читають, а й намагаються виходити на літературну
арену із власними творами, якими вони наважились
поділитися лише під кінець вечора. Читання творів,
дружнє спілкування сприяли приємному проведенню часу. Організатори пообіцяли, що ця подія не буде
останньою в житті нашого міста і сподіваються, що з
кожним разом все більше молоді буде брати участь
у таких заходах.
Вікторія КІРЄЄВА
Фото автора

13 липня
Якщо зозуля продовжує кувати, літо буде хороше і довге, сніг
випаде пізно.
14 липня
Зірки
дуже
яскраво мерехтять
14 липня на нічному небі, а вранці
видно хмари – буде
сильна гроза.
15 липня
Якщо до 15 липня на деревах проглянут перші жовті
листочки – осінь
настане рано і зима
буде ранньою.
16 липня
Якщо комарі та мошкара
в’ються колами, в найближчі сім
діб стоятиме гарна погода.
17 липня
З’являється на деревах жовте
листя – до ранньої осені і зими.

Який цей день, такий і 11
серпня.
18 липня
Якщо
місяць
ясний – осінь буде
сухою і теплою.
Якщо місяць на
сході грає – до урожаю хлібів.
Як мідь жовті
хмари – на дощ.
Випари піднімаються хмарою над
гнойової ямою – до
дощів.
19 липня
Якщо день мокрий, то і осінь буде мокрою.
20 липня
Якщо в цей день іде дощ, то
надовго і дуже шкідливий для
врожаю.
21 липня
У цей день часто гроза буває.

Відповіді до кросворду «11 квадратів»
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Зварник. 38. Піар. 39. Антракт. 40. Каверна. 41. Трон. 42. Ліліпут. 43. Трос. 44.
Абат. 49. Кора. 50. Зола. 52. Кнур. 53.
Сова.
По горизонталі:
1. Майстер. 7. Жовнір. 8. Космос. 9.
Село. 11. Шило. 14. Недолік. 16. Множник. 18. Сват. 19. Ландтаг. 20. Коса. 21.
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Адреса редакції: м. Снятин,
вул. Шевченка, 70. Тел. 2-11-30

***

— Ти чого така знервована? Що трапилось?
— Подарувала чоловікові на день народження набір риболовних блешень.
— Ну, все правильно. Він у тебе вже
10 років щовихідного на риболовлю їде.
А що не так?
— Він його в руках покрутив, повертів
і запитує: А що це таке?

***

Редакція газети «Снятинська вежа» спільно з
кафе «Підзамче» організовують конкурс «Мій Снятин – моя колиска» приурочений Дню Незалежності
України. До участі у конкурсі приймаються фотографії з невеликим описом зображуваного (пейзажі
міста та околиць, неповторна архітектура, жителі
міста і т. д.), малюнки, оповідання, нариси, есе, вірші і т. п. присвячені місту Снятин. До участі у конкурсі запрошуються діти віком від 6 до 18 років. Переможців конкурсу буде нагороджено подарунками.
Свої роботи надсилайте на адресу редакції або
заходьте до редакції газети, яка знаходиться на
другому поверсі Снятинської міської ради.

По вертикалі:
1. Манініл. 2. Йорж. 3. Тека. 4. Рислінг. 5. Конволют. 6. Пожежник. 9. Соус.
10. Оцет. 11. Штик. 12. Орда. 13. Аудієнція. 14. Напилок. 15. Каламар. 16. Мастика. 17. Контакт. 22. Атол. 24. Азот. 25.
Романески. 26. Мнемозина. 28. Акула.
30. Анаша. 32. Чек. 36. Авангард. 37.

13 липня 2017 року №26 (511)

Засновник
Снятинська міська рада

Свідоцтво про реєстрацію ІФ №353
від 19 березня 1997 року
Газета виходить українською мовою.
E-mail: snyatyn.vega@gmail.com

Примат. 23. Каптур. 25. Романтизм. 27.
Кальмар. 29. Атестат. 31. М’яч. 33. Зозуленька. 34. Етнографія. 35. Гак. 37.
Запаска. 40. Кристал. 43. Антонівка. 44.
Курорт. 46. Ангіна. 47. Руда. 48. Ромб.
49. Криз. 51. Карат. 52. Курс. 54. Консорт. 55. Ад’ютант. 56. Айва. 57. Рима.

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

- Петя, чому ти запізнився в школу?
- Я хотів піти на рибалку, але батько
мені не дозволив.
- Твій батько правильно зробив, сподіваюся він пояснив тобі, чому ти повинен йти в школу, а не ловити рибу?
- Так, він сказав, що мало черв'яків на двох не вистачить.

***

- У вас підвищений тиск, - говорить
лікар пацієнтові-рибаку.
- Це після рибалки...
- Рибалка, навпаки, заспокоює...
- Згоден з вами, доктор. Але я ловлю
рибу в забороненому місці.

***

Дружина каже чоловікові:
- Тобі дзвонив приятель.
- Що він хотів?
- Просив передати, що рибалка скасовується, бар закритий на переоблік.

***

Дружина:
- До одруження ти засипав мене подарунками. Чому ж ти зараз цього не робиш?
- Хм... А ти коли-небудь чула, що б
рибак насаджував наживку на гачок після
того, як рибка вже спіймана?

***

— За що вас посадили?
— Одного разу виявилося, що Нацбанк випускає точно такі ж купюри, що й
я…

***

— Мeні здається, я досяг фінансової
стабільности.
— А в чому це виражається?
— У тому, що грошей не було, немає
й, видається, не буде.

***

Податкова інспекція. Здача річного
звіту. З кабінету інспектора виходить бухгалтер, з полегшенням зітхає:
– Здав...
Голос з черги:
– Дай списати.

***

Бухгалтер перевіряє рахунки, які привіз службовець з відрядження.
– Це що за астрономічна сума?
– Рахунок за готель.
– А хто вас уповноважив купувати
готель?
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