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З ДНЕМ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА!
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!

Виміром щасливої долі народу є
його незалежність, тож цей знаменний
день утвердження демократії нашого
народу став поворотною подією історії. Дата 24 серпня 1991-го назавжди
змінила думки та погляди людей, які
прагнули свободи та незалежності,
стала могутнім стимулом для плідної,
натхненної праці заради кращого майбутнього, миру та добробуту.
Запорука державотворчого успіху – у злагоді, відповідальності, в
об’єднанні зусиль кожного українця,
а з тим – мільйонів громадян вільної і
незалежної країни. Сподіваємось, що
сумлінною працею ми зможемо зміцнити силу і славу України. Вірю у те, що
кожне з ваших сердець наповнене почуттями гордості за рідний край, любові до Батьківщини, поваги до держави
та її символів. Упевнений, кожен з нас
готовий зробити все від нього можливе
для процвітання нашої країни, зміцнення її позицій на геополітичному просторі, щоб державні символи України впізнавали і поважали в усьому світі.
Ми створюємо новітню українську
державу, втілюємо в реальність одвічну мрію нашого народу – бути незалежними і вільними у своїх поглядах та
переконаннях. Це велика честь і відповідальність перед власним сумлінням
і майбутніми поколіннями. Попереду
нас чекає ще багато випробувань,

але спільними зусиллями нам вдасться досягти омріяного процвітання
України.
Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Нехай кожен
день додає нам енергії, снаги і впевненості у завтрашньому дні. Нехай
серця наповнюються гордістю за нашу
державу, прагненням до єдності та порозуміння, а наша плідна праця буде
надійною запорукою щасливого майбутнього прийдешнього покоління.
У цей святковий день бажаю вам
від імені всього депутатського корпусу Снятинської міської ради міцного
здоров’я, добра, благополуччя і затишку у ваших родинах, а найголовніше —
єднання заради досягнення найзаповітнішого для всіх нас — процвітання
України!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО.

Ми різні з материнської колиски,
Та всі ми діти щирої землі.
В родині вільній всі ми — українці,
Ми України доньки і сини.

Вірю у нашу країну, у покоління
талановитих українців, які прославляють її у всьому світі, у те, що Україна
відбудеться як сильна держава та країна щасливих людей.
Тож давайте спільно допоможемо
їй зростати, а новим поколінням українців – ставати справжніми громадянами
і патріотами України.
Дорогі земляки! Нехай Господь дарує кожному та усій державі сили і наснаги, добра, перемог і здобутків. Бо
щасливими, духовно та матеріально
багатими повинні зростати наші діти,
онуки та правнуки.
Слава Україні!
Народний депутат України
Юрій СОЛОВЕЙ

Саме ці пронизливі слова невідомого автора як ніколи актуальні в цей
день. 24 серпня молодій українській
державі виповнюється 26 років.
За ці роки ми довели, що наша країна є не тільки на карті геополітики, а й
у серцях мільйонів українців. І хай нам
нелегко, а кожен наступний крок здається важчим, аніж попередній, та ми
знаємо куди нам треба рухатись і будемо це робити.
І хто б там і що не говорив, з кожним
роком ми стаємо міцнішими, сильнішими та впевненішими у собі.
Тому сьогодні впевнено можу сказати: я пишаюсь, що отримав від Бога
шанс жити в такий період. Жити, як Людина, як Громадянин, як Українець.

ШАНОВНІ СНЯТИНЧАНИ!

Сердечно вітаємо Вас з державними святами - 26-ою річницею Дня Незалежності України та Днем Державного
Прапора!
Протягом століть український народ
боровся за свою державність: пролив
багато крові, перетерпів Безліч страждань.
Нажаль сьогодні йде війна проти зовнішньої агресії, за Україну, за її волю,
за честь і славу, за народ, за Незалежність.
Переконані, битва за Україну, за її
Незалежність завершиться для нас
успішно завдяки загальнонаціональній
солідарності, помноженій на мужність,
та героїзм наших воїнів, терпінню та
витримці мирного населення.
Щиро віримо, що іспит на дер-

В с-щі Заболотів
по вул. Січових Стрільців, 17
продається будинок 10 тис$.
Т. 0988840885

жавність, на патріотизм, на єдність ми
витримаємо.
Хай Бог укріпить нас у цій вірі і
допоможе нам у розбудові держави Україна!
В цей святковий день щиро бажаємо Вас щастя, здоров ’я, успіхів та наснаги у Вашій роботі.
З Днем Незалежності
З повагою,
Керівник військовоцивільної адмістраціії міста
Красногорівка О.П.Ліванчук

Продається господарство
у м. Снятин.
Звертатись за номером
0508520223 або 0977718388

Символ свободи і
волі, віри та сили
українського народу
Багато століть відбувалося формування нашого шляхетного та яскравого
стягу – священного двоколору. Наш прапор – це найдорожчий символ, за який і
сьогодні найкращі сини України ведуть
боротьбу із ворогом у зоні АТО за свободу та незалежність нашої країни! Це –
Символ свободи і волі, віри та сили українського народу.
Для кожної держави прапор – це обличчя країни. Під цим прапором зустріча-

День Державного Прапора України. У
цей святковий день почесне право підняти Державний Прапор України у нашому
рідному місті випало Чемпіону Європи та
світу з вільної боротьби Андрію Джелепу,
ветерану АТО Ярославу Трохименко та
воїну УПА Богдану Курилику.
Опісля відбулось посвячення Державного Прапора всечесними отцями Михайлом Марусяком та Теодором Оробцем. З вітальними словами до присутніх

ють іноземних гостей, приймають присягу
військовослужбовці, працюють посольства України, його урочисто підіймають
у дні слави та перемог наших олімпійців,
а зараз під цим прапором наші бійці виборюють перемогу в ім’я свободи нашої
української землі!
Тож і снятинчани, 23 серпня на площі Незалежності, урочисто відзначили

звернулись голова Снятинської державної адміністрації Богдан Свіщовський,
заступник голови районної ради Петро
Маліборський та міський голова Анатолій
Шумко побажавши миру та процвітання
нашій незалежній Україні. Пісенні вітання
дарували Марта Дудчук та Михайло Жураківський. На завершення урочистостей
працівники апарату Снятинської міської
ради, на чолі з мером міста, організували
автомобільний флешмоб центральною
вулицею міста...
Всі ми мріємо про велику й нездоланну державу «у сім’ї вольній, новій», як
писав наш Кобзар – Тарас Шевченко та
прагнемо зайняти достойне місце у сім’ї
європейських народів! Тож зі святом вас,
шановні друзі! Хай живе Україна! Навіки
– вільна! Навіки – незалежна! Хай мир,
спокій та щастя панують на нашій рідній
землі!
Власна інформація
Відео дивіться на You Tube
каналі «Снятинська вежа»

УВІКОВІЧИМО
ПАМ’ЯТЬ РАЗОМ!

Виконавчий комітет Снятинської
міської ради запрошує усіх жителів
м. Снятин взяти участь у будівництві
пам’ятника Героям Небесної Сотні
вкинувши камінь в бетонну основу
пам’ятника.
Тож
підтримаймо
будівництво
пам’ятника Героям Небесної Сотні,
адже вони боролись за краще майбутнє для усіх нас. Слава Україні! Героям
слава!

ОГОЛОШЕННЯ!
Герої Небесної Сотні – загиблі Герої Революції Гідності в Україні взимку 2013 –
2014 років. Вони пожертвували найдорожчим – своїм життям, щоб змінити хід новітньої історії України та дати їй шанс на світле майбутнє! Перед нами стоїть завдання
– збереження пам’яті про Героїв Небесної Сотні, адже допоки ми пам’ятаємо, допоки вони живуть.
У центральній частині Снятина розпочинається будівництво пам’ятника Героям
Небесної Сотні, яке має завершитись у жовтні цього року.
Виконавчий комітет Снятинської міської ради запрошує підприємства, організації, підприємців, установи,
всіх небайдужих жителів міста та району долучитись до
будівництва пам’ятника Героям Небесної Сотні переказавши кошти на рахунок в УДКСУ у Снятинському районі
31558386246313 МФО 836014 Код 37953316.
Обов’язково вказувати призначення платежу: код
25020200 для будівництва пам’ятника «Героям Небесної
Сотні».
Хай живе у віках людська пам’ять та слава загиблим
Героям Небесної Сотні!
Оргкомітет Снятинської міської ради по
спорудженню пам’ятника «Героям Небесної Сотні».
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Відбулось друге пленарне засідання
одинадцятої сесії Снятинської міської ради
сьомого демократичного скликання
22 серпня у залі засідань відбулось друге
пленарне засідання одинадцятої сесії Снятинської міської ради сьомого демократичного
скликання в якому взяли участь двадцять два
депутати міської ради. Перед початком другого
пленарного засідання міський голова Анатолій
Шумко привітав із днями народження депутатів, які відсвяткували своє день народження у
період між пленарними засіданнями, а саме
Марію Орищук та Наталію Романюк. Також
слова вітань із народженням сина линули Івану Калитчуку.
Першим питанням порядку денного було
питання «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 131-7/2016
«Про міський бюджет на 2017 рік»» про що доповідала завідуюча відділом обліку та звітності
Снятинської міської ради Галина Мізерна.
На порядок денний виносився ряд важли-

вих питань, щодо використання земельних ділянок міста. Було затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
продажу на земельних торгах (аукціон) Снятинській міській раді. Також обговорювалось
питання щодо виконання Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 4
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації», ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» щодо реорганізації газети
«Снятинська вежа» шляхом виходу Снятинської міської ради із засновництва.
Всі питання порядку денного другого пленарного засідання сесії Снятинської міської
ради було розглянуто та прийнято відповідні
рішення. Завершилось засідання виконанням
Державного Гімну України.
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Подорож вулицями міста

ГОЛОВНА ВУЛИЦЯ СНЯТИНА

Давнє місто Снятин позначене на картах Вацлава Гродецького (1562), Себастьяна Мюнстера
(1578), Йоганна Буссемехера і
Генріха Нагеля (1592), Йоганна
Самбука Панонського, історика
імператорської величності (1579),
Герарда Меркатора (1628), Тома-

періоду є «Торговий ряд», будинок
кінотеатру ім. І. Франка (колишній
будинок товариства «Просвіта»,
1926). Колишній Будинок торгівлі,
побудований в стилі українського бароко (нині «Лілея»). Зберігся
меморіальний будинок письменника Марка Черемшини, який жив у

ша Маковського і Вільяма Янсона
Блау (1643). Знаходимо м. Снятин
на карті «трансільванія, Семигород» (1643), а також на карті України Гійома Левассера де Боплана
1650 року. Місто відвідували європейці, які залишили спогади, щоденники, описи древнього міста.
У XVI–XVIII ст. місто стало
важливим економічним центром.
У Снятині була головна митниця
на Молдавському торговельному
шляху, який з’єднував Схід і Захід,
Краків і Львів з Чорним морем. Із
заходу і сходу міста стояли в’їзні
брами, де збирали мито. Обидві
брами (ворота) стояли на головній
вулиці, яка й досі є важливою магістраллю між Сходом і Заходом.

Снятині з 1912 по 1927 рр. Трохи
далі будинок адвоката Гольдштавба.
У західній частині міста розмістився зелений оазис – парк,
посаджений у польський період,
позначений на карті М. Бажанського. Навпроти – цвинтар, галицький
акрополь, що зберігає пам’ять про
багатонаціональний склад мешканців міста: українців, поляків,
вірмен, євреїв, німців. На снятинському личакові поховані видатні
мешканці Снятина: Марко Черемшина і Наталія Семанюк, Володимир Хронович і Леоніда Зайшла,
Ярослав і Олександр Лукавецькі,
Марта Вєцька, Петро Голота, Ксаверій Мрочко, о. Йосиф Проць,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про внесення змін до рішення міської
ради від 23 грудня 2016 року
№ 131-7/2016 «Про міський бюджет на 2017
рік».
Доповідала: зав. відділом обліку та звітності Мізерна Г.І.
2. Про передачу матеріальних цінностей.
Доповідала: зав. відділом обліку та звітності Мізерна Г.І.
3. Про реформування редакції газети «Снятинська вежа»
Доповідав: зав. юридичним відділом Калівошко А. В.
4.Про укладення договору оренди нерухомого майна.
Доповідав: зав. юридичним відділом Калівошко А. В.
5. Про вилучення земельних ділянок.
Доповідала: зав. відділом земельних ресурсів Макотяк К.М.
6. Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянка в натурі (на місцевості).
Доповідала: зав. відділом земельних ресурсів Макотяк К.М.
7.Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки.
Доповідала: зав. відділом земельних ресурсів Макотяк К.М.
8.Про затвердження акту узгодження меж
між суміжними землекористувачами.
Доповідає: зав. відділом земельних ресурсів Макотяк К.М.
9.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянка в натурі (на
місцевості).
Доповідала: зав. відділом земельних ресурсів Макотяк К.М.
10.Про затвердження проектів відводу земельних ділянок.
Доповідала: зав. відділом земельних ресурсів Макотяк К.М.
11.Про затвердження уточненої площі після
проведеної геодезичної зйомки.
Доповідала: зав. відділом земельних ресурсів Макотяк К.М.
12.Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для продажу на земельних торгах (аукціон) Снятинській міській раді.
Доповідала: зав. відділом земельних ресурсів Макотяк К.М.

Про реформування редакції газети «Снятинська вежа»
Керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ч. З ст. 4 Закону
України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні», Цивільним та Господарським кодексами України, на підставі клопотання трудового
колективу редакції газети «Снятинська вежа»
стосовно способу реформування від 25.07.2017
року №1, враховуючи рекомендації постійної
комісії питань духовного відродження,освіти,
культури, медицини, молодіжної політики та
спорту (Р.Чепига), міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Вийти зі складу засновників редакції
газети «Снятинська вежа» з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт
господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної
спрямованості друкованого засобу масової інформації.
2.
Надіслати це рішення Державному
комітету телебачення і радіомовлення України
для внесення до Зведеного переліку об'єктів
реформування, Міністерству юстиції України
та трудовому колективу редакції.
3.
Виконання функцій комісії з перетворення редакції газети «Снятинська вежа» покласти на головного редактора газети Слободян О.М.
Виконання функцій комісії з перетворення
редакції розпочати після включення її до переліку друкованих засобів масової інформації
та редакцій, що підлягають реформуванню на
другому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.
4.
Головному редактору газети «Снятинська вежа» Слободян О.М.:
4.1. Після включення редакції до переліку
друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-

ни, провести процедуру реорганізації шляхом
перетворення редакції з дотриманням вимог
законодавства України.
4.2.У встановлений строк з дня прийняття рішення повідомити орган державної
реєстрації про реорганізацію юридичної особи
шляхом її перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку
необхідні документи для внесення до єдиного
державного реєстру відповідних записів.
Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.
4.3. Після державної реєстрації та
внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції
подати заяву про перереєстрацію друкованого
засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні".
4.4. Після державної реєстрації та
внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції
укласти договір на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у друкованому
засобі масової інформації газета «Снятинська
вежа».
5.
Опублікувати дане рішення в засобах
масової інформації.
6.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію
питань духовного відродження, освіти, культури, медицини, молодіжної політики та спорту
(Р. Чепига).
Міський голова
Р.Чепига
О.Слободян
А.Калівошко

А. Шумко

Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

н

У газеті «Галицький кореспон- Борис Гуцуляк та ряд відомихК
дент» у червні 2007 року була по- снятинських родин Лукавецьких,«
міщена стаття І. Костюка «Снятин Радевичів, Виноградників, Сінгале-с
– місто однієї вулиці». «Якщо дуже вичів, Ляшкевичів, Зінкевичів, Кос-т
с
коротко, – пише автор, – то всти- тинюків, Крикливців та інших.
п
гаєш найглибше відчути саме цю
Біля центральної вулиці розтаосновну артерію. Від неї тягнуть- шований стадіон, про який відомо,
ся бічні вулиці, провулки… На цій що у XVIIIст. там був іподром ав-я
вулиці, цьому осерді, знаходиться стрійського війська, дислокованогог
д
все, що потрібно побачити випад- у Снятині.
с
ковому мандрівникові».
На площах міста в 1892 роціо
У різні періоди вулиця назива- виступали І. Я. Франко та І. Сан-є
лася Головна, Цісарська, Нємчев- дуляк, в 1912 – К. Трильовський, у
ського, Леніна, а нині імені Т. Шев- 1914 – В. Стефаник і С. Зінкевич.
ченка.
Окрасою Снятина в роки неІсторичні обриси зберегла з залежності стали пам’ятники Т.
чернівецької сторони, де стояла Шевченку, С. Бандері, В. Стемитниця, був невільничий ринок в фанику, Марку Черемшині, В.
період турецько-татарських набі- Андрусяку. Пам’ятні дошки встагів, перед Першою світовою війною новлені В’ячеславу Чорноволу,
була побудована жидівська школа, Миколі Плав’юку, Василеві Стефапольський костел. У центрі міста, нику, Марку Черемшині, Григорію
біля магістратського будинку відбу- Гришку, мирним жителям Снятина
валися ярмарки, куди з’їжджалися жертвам тоталітарного режиму…
купці із сусідніх держав. З 1906 по
Далі буде…
1909 рр. магістрат увінчала одна з
Руслана КІРЄЄВА,
найвищих ратуш на західній Україкраєзнавець
ні. Нині – це символ і гордість
На роботу в КП «Покуття-Коміста. Вздовж центральної
вулиці Снятина вишикував- мунальник» потрібен майстер по
ся ряд будинків-кам’яниць озелененню, працівник льодового
європейського типу, побудо- майданчика та різноробочі. За дованих в австрійський період. відками звертатись за телефоном:
(03476) 2-14-14
Пам’ятками архітектури того
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Снятинська

ТАЄМНИЦЯ ЛИСКОВОЇ СКРИПКИ
Заграла скрипка весело, бентежно,
Мелодія чудова лине ввись.
Смичок торкає струни обережно,
До серця дивні звуки полились.
Співає скрипка, весело сміється
І все довкола зразу ожива.
Заплаче враз, луною сум озветься,
І думаєш, що скрипочка жива.

у Снятинській дитячій музичній школі.
Та найбільше свої знання, вміння та
любов до скрипки передав дітям та онукам, які гордо та з честю продовжують
родинну творчу естафету скрипалів та
прийшли привітати найдорожчого татуся,
дідуся та вчителя з поважним ювілеєм.
Донька Галина Ткачук, з дитинства

о. Теодор Оробець та о. Михайло Луканюк, а також учасники церковного хору
на чолі з регентом хору п. Г. Йоник.
На урочистості до свого викладача
завітав відомий львівський скрипаль,
а нині концертмейстер симфонічного
оркестру Чернівецької обласної філармонії Павло Лесюк. Також щирі вітання

19 серпня у святковий день у залі
Снятинського районного Будинку культури відбулись урочистості з нагоди
славного 80-річного ювілею скрипаля
Олексія Костянтиновича Лиска. Олексій
Костянтинович – людина особлива, непересічна, талановита, багатогранна і
надзвичайно трудолюбива. Це ніби про
нього сказав Іван Франко: «я не геній,
я звичайний чоловік, я для геніїв грядущих поле дикеє орав». Так, наш ювіляр
працював багато і наполегливо: створив
власну скрипкову школу, відому не тільки
в нашій області, але і за її межами. Був
натхненником, організатором тріо скрипалів, які і сьогодні чарівними мелодіями
милують слух снятинчан.
Більше 60-ти років Олексій Костянтинович викладав клас скрипки в дитячій музичній школі. За ці роки п. Лиско
виховав не одну сотню учнів. Більше
тридцяти учнів Олексія Лиска стали професійними музикантами, які нині працюють у музичних школах і консерваторіях,
грають у відомих оркестрах світу, перемагають у найрізноманітніших музичних
конкурсах.
Львів і Чернівці, Мінськ і Брест, Стокгольм і Санкт-Петербург, Москва і Торонто, Краків і Київ – це далеко не весь перелік міст, куди понесли свою виконавську
майстерність талановиті учні маестро.
Цікава й життєва біографія нашого
ювіляра. Народився Олексій Костянтинович в с. Бонарівка сусідньої польської
землі. Звідти з родиною, як і багато інших українських сімей, був переселений
в містечко Отинію, де й пройшло його
дитинство. Після закінчення школи навчався в Станіславському музичному
училищі ім. Дениса Січинського по класу
скрипки.
Свою трудову діяльність юний скрипаль розпочав у краю Лесі Українки – у
Нововолинській музичній школі. Далі
була служба в армії, де був музикантом
військового оркестру. У 1961 році Олексій Костянтинович приїжджає до Снятина і розпочинає свою трудову діяльність

закохана у скрипку, сьогодні майстерно
викладає у Снятинській ДМШ, є керівником тріо скрипалів та ансамблю народної
музики. Найстарший онук ювіляра, скрипаль у третьому поколінні, лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів,
аспірант Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка, артист
академічного симфонічного оркестру
Львівської обласної філармонії – Дмитро
Лиско. Наймолодший онук, лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів,
студент І-го курсу Чернівецького музичного училища ім. Сидора Воробкевича –
Тарас Ткачук. Ось така чудова родинна
династія Лисків – Ткачуків прославляє
наше славне покутське містечко Снятин.
На ювілейний вечір скрипаля завітали друзі, побратими, учні маестро, а
також представники духовенства та районної і міської влади та всі ті, кого зачаровує таємниця Лискової скрипки.
Більше 26 років Олексій Лиско дарує
високі літургійні переспіви у церковному
хорі храму Чуда святого Архистратига
Михаїла у м. Снятин, тож привітати ювіляра прийшли декан Снятинський УГКЦ

на адресу ювіляра линули від друзівпобратимів по духу та творчості члена
НСЖУ, заслуженого працівника культури
України Івана Мисюка та снятинського
художника, уродженця с. Бонарівка Івана Хом’яка. Поетичні рядочки присвячені
скрипалю зачитав поет, директор Горішньозалучанської ЗОШ Іван Оробець, веселу гумореску та коломийки подарував
поет-пісняр, композитор, голова районної спілки самодіяльних композиторів
ім. Ярослава Барнича Петро Корж, щирі
слова вітань висловила керівник клубу
ім. Назарія Яремчука Ярослава Корж.
Привітати шановного ювіляра прийшли й
викладачі Снятинської ДМШ.
Наприкінці ювілейного торжества
щирі слова поваги і вдячності висловили радник голови районної ради Тетяна
Вовк, міський голова Анатолій Шумко,
керівник апарату райдержадміністрації
Ігор Королько, які привітали Олексія Костянтиновича Лиска із козацьким ювілеєм
та побажали ще довгих років життя на
благо та процвітання музичної культури
Снятина.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
Управління соціального захисту населення Снятинської
районної державної адміністрації повідомляє про те, що:
Урядом 18 серпня 2017 року прийнято
постанову Кабінету Міністрів України № 609
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» а саме до постанови
Кабінету Міністрів від 21.10.1995 року №848
«Про спрощення порядку надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива»
Постановою передбачені наступні зміни.
Надано можливість у разі смерті особи,
якій було призначено субсидію, виплачувати
готівкові кошти субсидії на придбання твердого палива та частину невикористаної суми
субсидії на індивідуальне опалення одній із
осіб, з урахуванням яких субсидія розраховується.
Передбачено під час здійснення розрахунку субсидії на наступний період у травні для
домогосподарств, які отримували субсидію у
попередньому періоді, враховувати доходи
за третій – четвертий квартали попереднього
року, а розрахунок субсидії на опалювальний
сезон у жовтні проводити на підставі доходів
за перше півріччя поточного року.
При призначенні субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива
і скрапленого газу та субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива,
скрапленого газу і оплати житлово-комунальних послуг враховуються доходи за попердній
календарний рік.
Субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем фактичного проживання.
У разі смерті особи, якій було призначено
субсидію для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, надання субсидії не припиняється до закінчення строку її
призначення за умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи,
яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У разі смерті особи, якій було призначено субсидію на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, така субсидія виплачується одній з осіб, з
урахуванням яких було призначено субсидію,
за заявою такої особи.
У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які
залишилися без батьківської опіки (піклування), або недієздатні особи працездатного віку,
над якими встановлено опіку, субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника)
і розраховується виходячи з розміру пенсії у
зв’язку з втратою годувальника та інших видів
пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун
(піклувальник) на підопічних дітей та недієздатних осіб. Розмір пенсії у зв’язку з втратою
годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник)
на підопічних дітей і недієздатних осіб, не
враховуються до сукупного доходу опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням за місцем реєстрації.
У разі коли на час звернення за призначенням субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду,
за який враховуються доходи, інших доходів,
крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий
місяць.
У разі смерті особи, якій було призначено
субсидію для відшкодування витрат на оплату
послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, частина невикористаної
суми субсидії виплачується одній із осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за
заявою такої особи.
Заступник начальника управління
начальник відділу прийому громадян
Інна Устименко
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Іван ОРОБЕЦЬ
Шановному О.К. Лиску з нагоди
ювілею
Є люди, як сонце, як зорі бентежні,
Є люди, як небо, душею безмежні.
І сонце, і зорі й всі інші світила
Душа ця широка в собі умістила.

АХ ТАКИЙ!

Не знала Снятинська земля
З часів потопу, та й до того,
Ще ах такого скрипаля,
Ну ах такого, ах такого!
В майбутнє вітром мчать літа –
Невпинно, прудко, мов Стрембівка¹.
А в сни з дитинства поверта
Родима, мила Бонарівка.
Горби, переліски, ліси
І найрідніша серцю хата.
Та голоси, о голоси!..
А поміж ними голос тата.
Хоч все давним-давно було –
Допіру ще не позабуто.
Життя ж хлопчину привело
На інший горб – на берег Пруту.
Учитель Ви і музикант,
В Вас золоті і серце, й руки.
Шанує Снятин за талант,
І ваш, дітей, уже й онуків.
За вашу людяність просту,
(ЇЇ у Вас повчитись варто),
Шляхетність, мудрість, доброту
І за тонкі лемківські жарти.
Йому підвладні ноти всі,
Мов диригенту склад оркестру,
Усі, від «до» і аж до «сі»,
Бо він Лиско, бо він маестро.
В краях далеких і близьких
Талантом, вділеним від Бога,
Чарують світ нехай Лиски –
Нащадки діда – ах такого!
______________
1.
Стрембівка – річка в с. Бонарівка (Надсяння)
На завершення всі учасники заходу
привітали ювіляра виконавши «Многая
літ…». Тож дай Боже, щоб зозуля накувала Вам ще не один десяток літ, бо Ви
того заслужили життям, усіма помислами, справами та людською шаною. Хай
мудре, Богом натхненне покликання музиканта і досвід прожитих літ не стануть
Вам тягарем, а в серці ніколи не згасне
золота зірниця!

Людмила ПОРОХ
Відео дивіться на You Tube
каналі «Снятинська вежа»

Зміни щодо відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива
Урядом 18 серпня 2017 року прийнято
постанову Кабінету Міністрів України № 609
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» а саме до Постанови
Кабінету Міністрів від 21.10.1995 року №848
«Про спрощення порядку надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива»
Постановою передбачені наступні зміни.
Надано можливість у разі смерті особи,
якій було призначено субсидію, виплачувати
готівкові кошти субсидії на придбання твердого палива та частину невикористаної суми
субсидії на індивідуальне опалення одній із
осіб, з урахуванням яких субсидія розраховується.
Передбачено під час здійснення розрахунку субсидії на наступний період у травні для
домогосподарств, які отримували субсидію у
попередньому періоді, враховувати доходи
за третій - четвертий квартали попереднього
року, а розрахунок субсидії на опалювальний
сезон у жовтні проводити на підставі доходів
за перше півріччя поточного року.
При призначенні субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива
і скрапленого газу та субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива,
скрапленого газу і оплати житлово-комунальних послуг враховуються доходи за попердній
календарний рік.
Субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем фактичного проживання.
У разі смерті особи, якій було призначено
субсидію для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, надання субсидії не припиняється до закінчення строку її
призначення за умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи,
яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У разі смерті особи, якій було призначено субсидію на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, така субсидія виплачується одній з осіб, з
урахуванням яких було призначено субсидію,
за заявою такої особи.
У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які
залишилися без батьківської опіки (піклування), або недієздатні особи працездатного віку,
над якими встановлено опіку, субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника)
і розраховується виходячи з розміру пенсії у
зв’язку з втратою годувальника та інших видів
пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун
(піклувальник) на підопічних дітей та недієздатних осіб. Розмір пенсії у зв’язку з втратою
годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник)
на підопічних дітей і недієздатних осіб, не
враховуються до сукупного доходу опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням за місцем реєстрації.
У разі коли на час звернення за призначенням субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду,
за який враховуються доходи, інших доходів,
крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий
місяць.
У разі смерті особи, якій було призначено
субсидію для відшкодування витрат на оплату
послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, частина невикористаної
суми субсидії виплачується одній із осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за
заявою такої особи.
Начальник управління Уляна МИРОНЮК
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ПРОФІЛАКТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А
1,4 млн. людей страждають гепатитом групи «А», 20 млн. – гепатитом групи «Е». За останні роки захворюваність
на вірусні гепатити щорічно знижується,
однак минулого тижня у двох жителів
Снятинського району (1 дитина та 1 дорослий) діагностовано та лабораторно
підтверджено випадки захворювання вірусним гепатитом А.
Вірусний гепатит А – це гостре інфекційне захворювання всього організму з
переважним ураженням печінки. Вірус
частіше всього попадає в організм людини фекально-оральним шляхом через
інфіковані харчові продукти та воду, а також через руки, іграшки, посуд, білизну,
можливе перенесення вірусу і мухами.
Людина, після попадання вірусу в організм, хворіє не відразу, а в середньому
через 20-30 днів після зараження (інкубаційний або прихований період від 7
до 50 днів). Починається захворювання
раптово з підвищення температури тіла,
слабкості, зниження апетиту, тяжкості в
епігастральній області. Пізніше сеча набуває кольору темного пива, з’являється
жовтушність склер та шкіри, посвітління
калу. Заразним хворий стає вже за 1-2
тижні до початку клінічних проявів, тому
при перших ознаках хвороби хворому
необхідно відразу звернутися до лікаря.
Тривалість захворювання від 1 тижня до
1,5-2 місяців, а період відновлення іноді
затягується до півроку. Майже всі люди
повністю одужують від гепатиту А з дові-

чним імунітетом. Крім ізоляції хворих аж
до одужання, дезінфекції їх речей у вогнищі інфекційного захворювання, встановлюється спостереження за особами,
що контактували з хворими протягом 35
днів. Дітям до 14 років і вагітним не пізніше 7-10-го дня після можливого інфікування одноразово вводять донорський
імуноглобулін. Для профілактики гепатиту А є безпечна і ефективна вакцина.
Як уникнути зараження вірусом гепатиту А:
Використовувати для пиття та миття
посуду лише перекип`ячену воду (воду
кип'ятити не менше 10 хв., дати відстоятися).
При неорганізованому відпочинку для
пиття та приготування їжі мати з собою
запас питної води (краще бутильовану).
Перед споживанням овочів, фруктів
та ягід їх необхідно добре промити питною водою, для споживання дітьми – обдати окропом.
Строго дотримуватись правил особистої гігієни – обов`язково мити руки з
милом перед приготуванням та вживанням їжі, після кожного відвідування туалету.
Не займатись самолікуванням. При
появі перших ознак захворювання терміново звернутись до лікаря.
Юлія ЦИГАНЮК,
завідувач відділенням організації
епідеміологічних досліджень
Снятинської МФ

Педикульоз, заходи профілактики
В Снятинському районі з початку 2017
року зареєстровано 6 випадків головного
педикульозу, із них 4 випадки у дітей.
Педикульоз (від лат. pediculus
«воша»), або вошивість — паразитарне
захворювання шкіри та волосся. На людині може паразитувати головна воша
(Pediculus Humanus Capitis), платяна
воша (Pediculus Humanus Corporis). Відповідно до цього розрізняють педикульоз
головний, платяний. Може також виникати змішаний педикульоз,(напр. одночасно головний та платяний). Хворіють ним
всі прошарки населення та вікові групи.
Заразитися можна у школі, дитячому
садку, таборі, у сім’ї і в тих місцях, де велике скупчення людей.
Головними вошами можна заразитися через головний убір, гребінець, постільну чи натільну білизну. Найчастіша
локалізація - скроні, потилична та інші ділянки голови. Волосся може злипатися,
утворюється неприємний запах. Виникає
сверблячка, розчухи, вторинна інфекція.
Одежна вошивість спричиняється платяними вошами,вони знаходяться
в складках і швах одягу. На тілі проявляється сверблячою висипкою, вторинною
піодермією, лущенням. Платяні та головні воші - основні переносники збудника
висипного тифу. Людина заражається
ним при потраплянні виділень зараженої
воші в кров в місцях розчісування. Легше знайти яйця вошей ( гниди), на відміну від лупи, що легко злітає з волосся,
гниди тримаються міцно: вони прикріпляються до коренів волосся за допомогою
клейкого секрету, який виділяє самка
воші.
Методи профілактики педикульозу:
Найбільш надійним засобом у боротьбі із завошивленістю є охайність, регулярне миття тіла й волосся, щотижнева
зміна постільної білизни; з кип’ятінням та
наступним прасуванням гарячою праскою, регулярна зміна натільної білизни

та її прання. Це також заборона використання чужого одягу, гребінців, постільних
речей, тощо.
При наявності вошей – їх треба негайно знищувати. Найбільш простий засіб
знищення вошей – застосування високої
температури, бо, як відомо, воші гинуть
при температурі 80°С. Білизну та дрібні
речі потрібно виварювати протягом 20-30
хвилин, додаючи до води соду або миючі
засоби. Верхній одяг, інші дорогі речі досить попрасувати гарячою праскою. Шви
і складки слід особливо старанно прасувати: у них найчастіше знаходяться платяні воші або гниди.
В останні роки для знищення вошей в аптечній мережі продаються
протипедикульозні засоби у великому
асортименті (Бензил – Бензоат та інші).
Можна також зробити суміш самому: 20
грам звичайного господарського мила,
50 грам гасу і склянку гарячої води. Змастити цією емульсією волосся на 1 годину,
тісно зав’язати косинкою. Потім волосся
миють і розчісують. Якщо біля коріння
волосся залишаються невичесані гниди,
голову змочують столовим оцтом (для
розм’якшення гнид). Через 20 хвилин
прополіскують водою і розчісують густим
гребінцем.
Боротьба із завошивленістю – річ непроста. Там, де немає жодної воші, жодної гниди, не буде зараження висипним
тифом.
До заходів, які запобігають появі вошей, відноситься і старанне дотримання
санітарного режиму в гуртожитках, готелях, перукарнях, на вокзалах, в школах,
дитячих дошкільних закладах, ПТУ.
Анна Качур
Помічник лікаря епідеміолога
Снятинської міжрайонної філії
ДУ «Івано – Франківський
обласний лабораторний центр
Міністерства охорони
здоров'я України»

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
Управління соціального захисту населення Снятинської райдержадміністрації
повідомляє, що відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18.08.2017
року №609 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» надано можливість у разі смерті особи, якій
було призначено субсидію, виплачувати
готівкові кошти частини невикористаної
суми субсидії на індивідуальне опалення
одній із осіб, з урахуванням яких субсидія
розраховувалася.

Одночасно повідомляє про необхідність подання заяви на отримання частини невикористаної субсидії, яка має
бути подана до 1 вересня поточного року
(останній день прийому заяв 31.08.2017
року). Відповідно у випадку прострочення строку подачі відповідної заяви, право
отримувача субсидії на отримання частини невикористаної суми субсидії припиняється.
Начальник управління
Уляна Миронюк

вежа

24 серпня 2017 року №32 (517)

Як правильно організувати робоче
місце для школяра вдома
Щоб правильно організувати робоче
місце для школяра, слід пам`ятати, що
воно повинно бути комфортним і добре
освітлюватись. Крім цього важливо, щоб
робоче місце було універсальним і могло використовуватися для різних цілей,
від виконання домашнього завдання до
малювання. Стіл і стілець потрібно підбирати так, щоб дитині не потрібно було
нахилятися до зошита і щоб ноги твердо стояли на підлозі. Так само важливо
подбати про хороше освітлення, щоб
дитині було добре видно те, чим він займається.
А тепер докладніше про всі елементи
дитячого робочого куточка.
Письмовий стіл. Робоче місце учня
починається зі столу. Від правильності
його вибору залежить багато чого, включаючи поставу. Тут необхідно зосередитися на функціональності і розмірах
конструкції. Головне правило - висота
столу повинна відповідати росту дитини.
Ніяких зігнутих спин або високо задертих
ліктів! Краще за все керуватися в цьому
питанні стандартами спеціально розробленими для шкільних меблів:
- Зростання до 1450 мм - 580 мм (висота столу)
- Зростання від 1450 до 1600 мм - 640
мм (висота столу)
- Зростання вiд 1600 до 1750 мм-700
мм (висота столу)
- Понад 1750 мм - 760 мм (висота столу)
Оптимальний варіант - столи-трансформери, що дозволяють самостійно
змінювати відстань між основними елементами конструкції. Так, це дорожче.
Але ціна виправдана: не доведеться
оновлювати меблі в міру росту дитини,
досить буде лише викрутити ніжки, відрегулювати висоту. Крім того, в таких моделях найчастіше передбачений «бонус»
- можливість зміни кута нахилу стільниці
від нуля до п`ятдесяти п`яти градусів.
Стілець. Так само як і в попередньому випадку, при виборі стільця також необхідно враховувати ріст учня. Уникайте
крайнощів: сидячи на стільці дитина не
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повинна ні базікати ногами, ні підпиратиі
колінами стільницю. Ідеальне положеннян
- стопи на підлозі, коліна зігнуті під пря-м
мим кутом. Знову ж таки, краще за всем
перевірити все по стандартам:
з
- Зростання до 1450 мм - 340 мм (ви-т
сота стільця)
в
- Зростання від 1450 до 1600 мм -м
380мм (висота стільця)
у
- Зростання вiд 1600 до 1750 мм-420п
мм (висота стільця)
- Понад 1750 мм - 460 мм (висотан
стільця)
к
Варто також звернути увагу на моде-б
лі, що дозволяють регулювати кут нахи-у
лу спинки. Кращий варіант - ортопедичнін
крісла, що підтримують тіло в анатомічнок
правильному положенні. Такі меблі, якк
правило, регулюються ще й по висоті,
що забезпечує максимально правильнут
посадку.
в
А стаціонарним повинен бути стілецьє
чи ні - вирішувати вам. Все залежить відс
посидючості та темпераментності вашої—
дитини. Можливо, ви будете здивовані,н
але фахівці застерігають від вибору ме-в
блів на коліщатках, оперуючи наочними
статистичними даними - уважність зни-т
жується на 20-30% (до речі, це і дорос-т
лих стосується!). Але, можливо, вашах
дитина виключно дисциплінована, і тодік
вам немає сенсу обмежуватися лишео
стаціонарними моделями.
о
Освітлення. Стіл необхідно розміс-в
тити так, щоб світло падало з потрібноюп
боку: для правшів - ліворуч, а для лівшів
– праворуч – в цьому випадку друкарськаю
рука не буде відкидати тінь на сторінку ім
заважати писати . Це ж правило діє дляп
штучних джерел освітлення. До речі,г
останні краще підібрати з регульованоюл
по висоті і довжині стійкою. І взагалі, чиму
більше змінних параметрів, тим краще. т
щ
Завідувач відділення організаціїм
санітарно-гігієнічних дослідженьч
Снятинської міжрайонноїт
філії Г. М. Макаренког
р
к
р
к
к

НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї

Всі загальнолюдські проблеми починаються в сім'ї. Сьогодні дуже часто ми
чуємо про те, що насильства в сім’ї не
повинно бути. Проте, також ми чуємо про
випадки скоєння насильства чоловіка
над жінкою, батьків над дітьми. Найприкріше те, що рамки сімейного насильства
виходять за межі дому – і розширюють
їх діти, які потерпають від насильства в
сім’ї, скоюючи жорстокі вчинки по відношенню до своїх однолітків. Ідеальна сім'я
уявляється ледь не раєм, в якому можна
сховатися від усіх небезпек незнайомого
світу. Проте, для багатьох сімей реальністю є постійні випадки насильства, а
рідний будинок стає небезпечнішим, ніж
вулиця. Вірогідність отримати травму від
близької людини, іноді набагато вища,
ніж від незнайомця. Дуже багато людей
стикаються з тим, що удома, за закритими дверима, їх чекає:
– приниження;
– ізоляція від друзів і родичів;
– реальні фізичні ушкодження або загроза їх отримання;
Сімейне насильство – це ситуації,
що постійно повторюються, коли один з
членів сім'ї контролює або намагається
повністю підпорядкувати іншого. Сімейне насильство є наслідком мінливого
розуміння того, що таке влада, яке веде
до спричинення психологічного, соціального, економічного, сексуального або
фізичного збитку одному або декільком
членам сім'ї.
У той же час, сімейне насильство
неоднорідне і може бути розділено на цілий ряд специфічних категорій: жорстоке
поводження з дітьми з боку батьків, бабусь і дідусів, інших родичів, вітчима або
мачухи, партнерів одного з батьків (тобто
вони не вступали в шлюб, але можуть
проживати разом). Поняття "жорстоке поводження" включає фізичне насильство,
інцест і сексуальне насильство, а також

психологічно негативний вплив, що може
проявлятися, наприклад, в ігноруванні дитини або залученні до насильства
між батьками або іншими членами сім'ї.п
Дитина не повинна спостерігати акти на-к
сильства. У цьому ж ряду знаходитьсяш
ситуація, коли дитина постійно спостері-н
гає за насильницькими відносинами міжт
батьками, хоча сама і не є безпосеред-в
ньою їх жертвою.
к
Тож бережімо один одного та подбай-л
мо про щасливе майбутнє всієї сім’ї!
д
«
***
н
01.07.2017 о 23:53 надійшло пові-Б
домлення зі служби 102 про те, що в с.м
Потічок гр. О. вчинив сімейну сварку вн
нетверезому стані, поводить себе не-н
адекватно
А
03.07.2017 о 11:56 надійшло повідо-к
млення зі служби 102 від гр. М. про те,р
що п'яний чоловік її сестри взявши ніжв
погрожує їй та дітям.
Г
09.07.2017 о 12:22 надійшло повідомлення від гр. М. про те, що її співмеш-д
канець обзиває доньку та постійно сва-с
риться з нею.
в
25.07.2017 о 05:49 гр. К. повідомила
про те, що її співмешканець завдав їй ті-с
лесних пошкоджень.
м
30.07.2017 о 19:34 гр. І. повідомилаг
про те, що чоловік вчиняє сімейне на-б
сильство в домі. Просить прискоритит
прибуття наряду поліції.
04.08.2017 о 02:35 повідомлення гр.
К. про те, що його син вчинив сімейну
сварку, поводить себе неадекватно, ображає його.
10.08.2017 р. о 09:26 год. надійшло
повідомлення від гр. В. про те, що батько5
з мамою вчинив сімейну суперечку.

Галина ТЕРЕНТЬЄВА
Інспектор сектору моніторингу
Снятинського ВП
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ВЕЛИКИЙ КАМЕНЯР У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ КАСІЯНА
«Життя коротке, та безмежна штука,
і незглибиме творче ремесло...» Ця геніальна за своїм змістом поетична формула розкриває нам гармонію життя,
мистецтва, творчості. Кожному, хто хоче
заглянути у світ Івана Франка, ознайомитися з біографією замало. Франко – це
велет філософської думки, поет, письменник, борець, естет. Це та постать в
українській літературі, до якої звернені
погляди вже не одного покоління.
Коли ми думаємо про Івана Франка, в
нашій уяві постає перш за все титан думки і праці, людина, в якої дух і тіло рве до
бою заради поступу і щастя людського,
українець, корені якого сягають глибини
народного життя і переходять у дерево,
квіт якого величний, щедрий, добрий. Той
корінь бере початок з батьківської хати.
«На дні моїх споминів і досі горить
той маленький, але міцний вогонь... Це
вогонь у кузні мойого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною в
свою душу на далеку мандрівку життя»,
— так писав той, хто висвітив цим вогнем
найтемніші куточки життя народу, змалював їх перед цілим світом.
У середині 20-х років минулого століття за створення галереї графічних портретів великого Каменяра береться наш
художник Василь Касіян. Творчість Франка йому особливо близька і дорога; до
образу чудового письменника-революціонера художник звертався неодноразово, створивши серію робіт, як портретист,
плакатник, ілюстратор.
У далекому 1925-1926 рр., навчаючись і працюючи в Празькій Академії
мистецтв, Василь Касіян створює два
портрети Івана Франка: один – у техніці
гравюра на дереві, інший – офорт. «З великим завзяттям усі душевні сили віддаю
улюбленій роботі. Потрапляю у сферу
такого творчого екстазу й захоплення,
що забуваю про все на світі. Здається
мені, що нікого бачити не хочу, нікого не
чекаю, крім мистецької удачі, яка є щастям і відкриттям. І якраз у такі щасливі
години прилітає з неба муза й творить
разом зі мною, і дерево співає під рукою, а на його гладкій поверхні зринають
риси дорогої людини – і я вже бачу високе чоло, світлі очі та вишивану сорочку
красивого чоловіка – генія Івана Франка

(Іван Франко. Дереворит. 1926)».
«Наступав 1941 рік. Громадськість
України готувалася до 25-річчя з дня
смерті Івана Франка. Я виконав художнє
оформлення, й альбом вийшов з друку
із передмовою професора
Олександра Білецького. Він
узявся написати й
текст до альбому літографій, присвяченого Іванові Франку.
Розпочалась
робота. Я зробив три
композиції олівцем
до оповідань «Вугляр», «Панщизняний хліб», і до поеми
«Каменярі». Окремо
розробив макет видання, яке фінансувалося харківським
відділенням Художнього фонду України. Для уточнення
окремих ескізів ми запланували творчу
подорож ряду митців у Карпати, зокрема
до Борислава.
…За давньою звичкою в неділю,
вільний від служби день, я працював у
майстерні з самого ранку. Так було і тієї
пам’ятної неділі 22 червня 1941 року. Я
сидів за столом, завершуючи портрет
Івана Франка для дитячого журналу. Враз
чую – входить хтось. Оглядаюся – Семен
Маркович Прохоров, а за ним художники
Світличний, Дерегус. Семен Маркович з
гіркотою сказав:
– Василю Іллічу, кидайте роботу. Війна!
Я осторопів:
– Яка війна?».
І ось в долю художника ввірвалась війна. Робота над портретом Івана Франка,
як і над іншими картинами припинилась.
Більше 10 тис. творів Василь Ілліч передав на зберігання до Харківської картинної галереї, а сам, разом з іншими художниками був евакуйований до Казахстану.
Пізніше дізнався, що галерея була спалена фашистськими загарбниками, і разом
із нею згорів багаточисленний доробок
робіт різних періодів творчості художника

Василя Касіяна.
Але до образу улюбленого поета Василь Касіян підходить і у своїх повоєнних
творах. Образ Івана Франка для Василя
Касіяна глибою значущий: «Сила письменницького слова
повинна переходити
в мистецький твір – і
тоді цей твір здобуває подвійну міць.
Мене, як художника,
найбільше кликали
саме такі твори літератури, в яких, жив
дух
волелюбності
українців».
«Влітку
1948
року видавництво
«Радянська школа»
випустило в світ повість Івана Франка
«Борислав сміється» з чотирма моїми
ілюстраціями,
портретом письменника, заставкою і кінцівкою, виконаними
технікою деревориту. Це була моя заявка на повне ілюстрування цього першого
в нашій літературі твору про робітничий
рух. Я почав готуватися, щоб продовжити роботу над цікавою і важливою для
мене, як художника, темою в українському образотворчому мистецтві, розшукав
документальні матеріали про галицьке
робітництво давніх часів.
Розпочинаючи роботу над новими дереворитами до цього ж твору Івана Франка, я зажадав, щоб друкарня повернула
мої дереворити. Та виявилось, що їх уже
немає. Вони разом з іншими кліше були
здані як гарт. У друкарні мені преспокійно
заявили:
– Чого ви хвилюєтесь! Ми вам зробимо ще кращі, з металу. Вони не горять,
як дерево.
Таким чином, відтиски з дереворитів,
які я зробив раніше, стали рідкісними.
Повторювати їх у мене не було ні бажання, ні часу. Згодом до мене звернувся молодий випускник інституту, живописець
Сергій Тадейович Адамович із проханням допомогти йому матеріалами для
ілюстрування книжки «Борислав смієть-

ФК «КУЛАЧИН»: ОРІЄНТИР – МЕДАЛІ
Вельми успішно стартував у районній
першості сезону 2017/2018 футбольний
клуб «Кулачин». Впевнено здолавши у першому турі ФК «Устя»-4:0, наша команда у
наступному матчі гідно зіграла у Красноставцях-2:2. Далі були дві гри проти «Січовика» із Завалля. Розпочалось суперництво
кубковою грою, а через два дні продовжилось вже у рамках першості. Матч попереднього етапу кубка району ФК «Кулачин»«Січовик» Завалля завершився перемогою
нашої команди з рахунком 1:0. Відзначився
Богдан Онуфрейчук з пенальті. У другому матчі гості з берегів Черемоша прагнули реваншу, однак знову поїхали додому
ні з чим. Влучні удари Влада Пароліна та
Андрія Федоріва приносять Снятинській
команді важливих три очки. Після гри кореспондент «Снятинської вежі» поспілкувався з наставником ФК «Кулачин» Ігорем
Гринчаком.
– Пане Ігоре, успішний старт команди у новому сезоні став приємною несподіванкою для уболівальників, а для
вас?
– Скажу відверто – ми розраховували так
стартувати. Адже підсумкове шосте місце у
минулому сезоні, то не наше. У нас непогана, збалансована команда, яка повинна
бути у призерах. Тому перед стартом поточних турнірних перегонів налаштувалися

5:3

вежа

здобути у цьому сезоні медалі. І футболісти,
і наші уболівальники на це заслуговують. До
речі, уболівальникам велике спасибі за підтримку. Адже матчі за участі ФК «Кулачин»
збирають, як мінімум не меншу глядацьку
аудиторію, ніж Снятинське «Покуття», яке
виступає у чемпіонаті області.
–
Щоб боротися за медалі потрібні кваліфіковані виконавці і належне фінансування…
–
Місцеві підприємці по мірі можливостей підтримують команду. Своє плече
підкладає і міська рада, за що спасибі меру
Анатолію Шумку. Анатолія Богдановича часто можна побачити у нас на футболі. На рахунок виконавців, то у нас зіграний і дружній
колектив. Звичайно підсилення не завадило
б. Заявковий період закінчується шостого
вересня, то ж цілком можливо, що нові прізвища у команді появляться. Адже футбольний сезон тривалий і непростий. Вже найближчої неділі граємо на виїзді у Стецеві.
Третього вересня приймаємо вдома Олешків. Також, у вересні на нас чекають два відповідальні кубкові матчі проти Іллінецької
«Чайки». То ж запрошую уболівальників і
надалі підтримувати нас, а ми намагатимемося віддячувати їм перемогами.
Спілкувався Сергій ГРУДОВИЙ.

Першість району, 3 тур
ФК «Кулачин» – «Січовик» Завалля – 2:1
ФК «Стецева» – «Аеліта» Олешків – 0:0
«Маяк» Русів – «Колос» Красноставці –
«Юність» Рудники – ФК «Устя» – 4:0
«Між-Буд» Тулуків – «Факел» Троїця – 1:1
Становище команд:
1.
«Юність» Рудники – 7
2.
ФК «Кулачин» – 7

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Маяк» Русів – 6
«Січовик» Завалля – 6
«Між-Буд» Тулуків – 5
ФК «Стецева» – 4
«Факел» Троїця – 4
«Колос» Красноставці – 1
«Аеліта» Олешків – 1
ФК «Устя» – 0
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ся». Я познайомив його з усім, що мав,
передав йому і був радий бачити, що твір
І. Франка дістав – таки своє гідне втілення у мистецтві ілюстрації.
Якось у лютому 1969 року мене зустрів у Художньому інституті кандидат
мистецтвознавства Борис Микитович Піаніда.
– Василю Іллічу, почекайте, маю вам
щось показати!
– Покажіть.
Розгортає він книжку, а там – що б ви
думали? – дереворит до «Борислав сміється», той, де побратим кидає у вогонь
скарбонку з грішми, бо не ними здобувати долю. Відтиск – добре надрукований,
папір пожовтів за якихось двадцять років, - видно, один з пробних відтисків, бо
не підписаний.
– Де ви його знайшли чи дістали? –
питаю.
– Лежав ось у цій книжці, яку я придбав.
– Спасибі вам!
Я підписав цей естамп і вислав до
Львівського літературно-меморіального
музею імені Івана Франка, де бракувало
якраз цього дереворита серед усіх тих,
що я подарував раніше.
Радий, що ці ілюстрації тепер опинились в надійному місці, в рідній оселі
нашого Каменяра, там вони будуть збережені. Це була щира данина пам’яті про
нашого світоча Івана Франка».
Багата, безцінна Касіянова Франкіана з роками не втрачає своєї актуальності: книги, ілюстровані художником,
вивчають у шкільній програмі, а образ
Каменяра дієвий незалежно від часу:
революційні мотиви, ніжна лірика і глибоко-філософський «Мойсей» – це дух
правди. Саме він найкраще підходить
для велетенської Франкової постаті. Після Франкової смерті український народ
блукав, шукаючи своєї обітованої землі. І
мрії поета збулись. Маємо Українську незалежну державу, маємо свій основний
закон – Конституцію. Так братаймося,
єднаймося, працюймо, творімо, живім
для України, як заповідав нам Великий
Каменяр.
Людмила БУШОВЕЦЬКА
директор художньо-меморіального
музею Василя Касіяна

«Майбутнє України»

Минулими вихідними у селі Стецева відбувся міжобласний турнір з футболу
«МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» серед дітей 2009-2010 р.н., присвячений 26-ій річниці
Незалежності України. На відкритті турніру слова привітань прозвучали від голови Стецівської сільської ради Личука В.М., Директора Снятинської ДЮСШ
«Колос» Слободяна М.М., священника Стецівської православної церкви отця
Юрія, а також батька юного футболіста Мандяка В.М. Прийняли участь 6 команд, а саме: ДЮСШ №25 (Київ), ДЮСШ №17(Київ), «Ураган» (Івано-Франківськ)-2009, «Ураган»(Івано-Франківськ)-2010, «Освіта» (Городенка) і ФК «Колос» (Стецева).
Команди були розподілені на дві групи. У запеклій боротьбі у першій групі
переможцями стали господарі стецівчани, а другої групи - ДЮСШ №17 (Київ).

У фінальному поєдинку київляни перемогли господарів з рахунком 6:2 і стали
переможцями турніру.
Отже, 1 місце – ДЮСШ №17 (Київ),
2 місце – ФК «Колос» (Стецева),
3 місце – «Ураган»-2009 (Івано-Франківськ)
4 місце – ДЮСШ №25 (Київ)
5 місце – «Освіта» (Городенка)
6 місце – «Ураган»-2010 (Івано-Франківськ)
Всі учасники отримали солодкі подарунки, а призери турніру були нагороджені кубками, грамотами і медалями.
Іван АНАТІЙЧУК,
тренер-викладач відділення футболу
Снятинської ДЮСШ «Колос»
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ЗУСТРІЧ ШКІЛЬНИХ ДРУЗІВ

З року в рік у Снятинській середній
школі ім. В. Стефаника традиційно зустрічаються випускники різних років. От
і минулої суботи також відбулося свято
шкільних друзів, для яких сорок п’ять
років тому пролунав останній шкільний
дзвінок і які пішли у світ широкий кожен
своїм шляхом. Хтось досягнув у житті
більших успіхів, хтось – менших, та це не
затьмарило радості зустрічі. З усіх усюд
позліталися до рідної школи колишні
учні, випускники 1972 року, щоб поспілкуватися, згадати шкільні роки, порадіти
та посумувати, зустрітись із незабутнім
дитинством та юністю. Вдихнути та відчути запах рідного краю. Тож поклик рідної землі збирає нас знову і знову туди,
де залишилось наше коріння, де залишились спогади, туди – де можна з задоволенням пройтись босоніж заповітною
стежкою, прогулятися тінистими алеями
парку, помилуватися красою міста, скупатися у чистих водах чарівного Прута.
Місто моє над рікою, у солов'їних садах,
Де б не бував я, ти завжди зі мною, в
спогадах, мріях і снах.
Де б доля мене у світах не чекала – у
Снятині мій оберіг.
І Снятинська школа радо стрічає з далеких і близьких доріг.
Того спекотного дня на подвір”ї нашої
школи людно. Посмішки, зойки, здиву-

вання, обійми, поцілунки, усе злилося у
єдиний гамір. Можна було б подумати,
що то звичайна шкільна перерва. А насправді це були поважного віку люди, посивілі, в окулярах.
І ось ми знову в нашій школі, на третій
поверх піднялись,
Яке тут рідне все до болю, ми ж тут
навчалися колись.
Зібрались «дітки» сивочолі, уже бабусі й дідусі,
Зібрались тут у цьому залі, на жаль
великий, не усі.
Зібрались, щоби пригадати той незабутній день і час,
Як ми дівчатка і хлоп'ята прийшли

На конкурс «Мій Снятин – моя колиска»

В кожного своя муза, кожен знаходить
натхнення, спокій та гармонію душі у різних речах, подіях, людях, відчуттях…
Моя ж муза має багату історію, пережила не одне сторіччя і бачила багато
від горя до радості, від сліз до сміху. Моя

уперше в перший клас.
Ой, скільки вже минуло років, як ми
пішли зі школи в світ.
Від самостійних перших кроків багато
вже минуло літ.
Солодка згадка днів далеких бентежить і хвилює кров.
Тож ми злетілись мов лелеки, щоб з
юністю зустрітись знов.
У актовій залі, де відбувалася офіційна частина зустрічі, ми спілкувалися, розповідали про своє життя. Спогадами про
шкільні роки поділились колишні учениці:
10-Б класу – Наталія Нагорняк-Гаврилів
та 10-В класу Лідія Дмитриченко-Фурда.
Ведучі зустрічі запропонували про-

вести екзамен спогадів дитинства. В
екзаменаційних білетах були цікаві запитання, пов'язані зі шкільним буттям.
Серед запитань були питання про улюблені предмети, про цікаві вислови вчителів, про те, хто найбільше дошкуляв у
класі, про спорт, про першу любов, про
епізоди зі шкільного життя, про екскурсії і поїздки до колгоспів, які вірші і пісні
запам’яталися, тощо. Відповідати всім
було весело і цікаво.
На жаль на нашу зустріч не змогли
прийти вчителі та учні, яких уже немає серед нас. Всіх їх ми згадували,
пом'янули добрим словом, а потім вшанували їх пам’ять молитвою та хвилиною мовчання. В житті все минає і лише
пам'ять неминаюча, а спогади завжди
гріють душу. Переглядаючи старі фотографії нам здавалося, що всі ті миті життя були пережиті нами зовсім недавно.
Наше свято спогадів тривало не одну годину. Ми всі вдячні нашій школі, яка дала
нам міцні і глибокі знання. А продовжували ми зустріч однокласників у кафе «Підзамче», де піднімали тости за зустріч і за
здоров'я кожного, розповідали про дітей
та внуків, успіхи та турботи. Розстаючись
ми надіємось на те, що ще не один раз
зустрінемось, бо серця наші ще молоді.

Випускники Снятинської
середньої школи 1972 року

МІЙ СНЯТИН – МОЯ КОЛИСКА

муза не жінка і не чоловік, вона не має
обличчя, тіла, але вміє обіймати, плакати, радіти… Вона має душу. Моя муза –
це моє рідне місто…
Місто, що розкинулось на лівому березі бурхливої, гірської, нестримної річки
Прут, яка обмиває його тонкі контури не
одне століття. Місто з багатою історією,
з відомими постатями, з красивою, чарівною природою, з давньою архітектурою… Це місто – Снятин.
Воно особливе для мене, адже тут я
знаходжу гармонію та спокій, натхнення
та розуміння, тут розпочалося моє життя…
Снятин – це не столиця моди чи кіно,
це не супер новий, сучасний мегаполіс,
це лише скромне, тихе містечко на заході України. Але воно також має затишні
вулички, в яких є своя історія. Їх торкаються промені ранкового сонця, омивають своїми сльозами плаксиві осінні
хмари, обсипають ніжними пелюстками
дерева. На них закохуються, плачуть,
сміються, грають гітари та ллються пісні,
зустрічають світанки та проводять сонце
за палаючий горизонт, але найголовніше
на них живуть. І ось ці непомітні, спокійні
вулички бережуть спогади людей, як дорогоцінний скарб.
Рідне містечко повне духовності,
християнства та щирої надії у краще май-

бутнє. Тут разом живуть шість церков, як
Східного, так і Західного обрядів. Снятин
ніколи не відкидав Бога, незважаючи
на важкі часи, зміг зберегти свої храми,
свою чисту, вірну душу, пронести її крізь
роки, аж до сьогодні.
Місто зберігає свої спогади у будівлях, у своїй архітектурі, що змінювалась,
вдосконалювалась, збагачувалась впродовж довгих
років. Величні орли на ратуші, головній і найбільшій
візитці нашого міста, затишні балкони жидівського ряду, білосніжні колони
бібліотеки, обплетена виноградом школа, наповнені культурою музеї – вічний
спогад старого, але такого
рідного міста.
Снятин потопає у зелених, міцних обіймах чудової, неповторної
природи, яка розкинулась довкола. Просторі луги, круті пагорби та схили огортає розмаїття незвіданих трав, слугують
затишною оселею для численних комах
та птахів. Дивовижні краєвиди, які зачаровують з першого погляду, відкривають
знамениті, місцеві «кручі». Алеї каштанів, що купають вулиці у своєму ніжному
цвіту, затишні, багаті сади жителів, що

так і дурманять голову своїми духмяними
ароматами не лише весною, але і влітку
та восени, коли приходить час збирати
врожай.
Снятин – це місто, яке назавжди за-

лишило теплий, дитячий спогад у моєму
серці, яке стало музою, натхненням, яке
навчило любити, помічати красу у дрібницях, у звичайних, здавалося б буденних,
але водночас таких неповторних речах.
Снятин – це моє місто, моя колиска…

Євгенія ПАЛІЙЧУК
м. Снятин

Дрібнички із житейської кринички
***

Дівчина, проводжаючи хлопця в армію,
подарувала свою фотографію. Через півроку написала: “Я зустріла іншого, поверни
фото назад”. Хлопець зібрав у всіх друзів
фотографії їхніх дівчат і відправив колишній зі словами: “Не пам’ятаю де ти, вибери,
решту фоток вишли назад”.

Малюнок Анни Леснікової,
7-Б клас Снятинської ЗОШ №2
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***
Приїхав генерал з перевіркою в Богом
забуту військову частину. Розмовляє з бійцями:
- Ну а як отут у вас із жінками?
- Так от… є отут у нас кобила на хоздворі…
- Ведіть, показуйте.
Привели генерала на хоздвір, він усамітнився в стайні, виходить задоволений і
говорить:
- Так- А гарна у вас кобила!

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

- Так точно, товариш генерал, за десять
кілометрів нас у клуб до дівок возить!
***
Зять до тещі:
- Мамо, збігайте мені за пивом,
дам 300 грн, решта ваша.
Теща подума ”А що такі гроші
на дорозі не валяються...” та й
побігла в магазин...
Приходить, а зять знову:
- Мамо, ану присядьте 20 раз,
дам 500 грн.
Та здивувалась, але знов
зробила шо зять просить.
- Мамо, а давайте помнявкайте,
як наш мурчик, десь з 5хв, дам
ще 1000грн.
Тут якраз дзвонить жінка:
- Привіт, коханий, ти мамі
пенсію вже передав?
- Та от віддаю по трошки..
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