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Шановний о. Михайле!

Від імені депутатів Снятинської міської ради, виконавчого
комітету, громадської ради міста
прийміть найщиріші вітання з нагоди тридцятилітньої священицької діяльності в Снятині.
Ці тридцять років священицької діяльності на Снятинщині Ви
прожили в невтомній праці, з повною самовіддачею, великими
здобутками.
Глибока віра, працьовитість і
жертовність – це ті головні риси,
якими Господь наділив Вас, і які є
головною рушійною силою у Вашому житті. Снятинчани дякують Господу Богу та Пречистій Діві Марії за Вас, а також за всі ласки, які ми отримали
за Вашими молитвами та завдяки Вашій невтомній праці.
Кланяємося низько Вам за ту повсякденну працю,
яка переросла у великі здобутки, і бажаємо Вам доброго
здоров'я, щастя в родинному житті і всіх земних благ.
Хай Бог Вам допомагає втілювати в життя всі Ваші задуми.
Многая Вам і благая літа!
З повагою, міський голова Анатолій ШУМКО.

Щиро вітаю всіх з
професійним святом —
Днем фармацевтичного
працівника!

Фармацевтична галузь сьогодні — це наукова
школа світового рівня, сучасне виробництво життєво необхідних лікарських засобів, розгалужена
дистриб’юторська мережа, благодійність у кращих
традиціях гуманізму.
Не кожному під силу підкорити собі тонку хімію
лікарських засобів, відшукати правильні орієнтири серед міріад назв і віддати всього себе вірному служінню на благо здоров’я ближніх. Саме від
фармацевтів багато в чому залежить отримання
пацієнтом якісної медичної допомоги.
Впевнений, що ваш професіоналізм, високе
почуття обов’язку і відповідальності надалі проявлятимуться ще яскравіше.
Від щирого серця вітаю вас з Днем фармацевтичного працівника — святом високоосвічених, самовідданих і вкрай відповідальних людей. Бажаю
вам щастя, здоров’я, невичерпного джерела творчої наснаги у здійсненні усіх задумів та мрій.
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО

ОГОЛОШЕННЯ
Цього року виповнюється 30 років пастирського служіння в
Снятині протоієрея Михайла Марусяка, настоятеля Свято-Троїцького собору, Снятинського декана.
19 вересня, у день Спомину чуда Архістратига Михаїла в
Хонах, у Свято-Троїцькому соборі міста Снятина відбудеться
святкове богослужіння, яке очолить Митрополит Івано-Франківський і Галицький ІОАСАФ у співслужінні всіх священиків Снятинського деканату.
Богослужіння розпочнеться о 9.30 – Акафіст, Водосвяття.
Об 11.00 – Архієрейська Божественна Літургія.
Запрошуємо всіх до спільної молитви!

До відома жителів міста та району!

Спортивний майданчик, що в міському парку, став багатофункціональним отримавши сучасне покриття європейської
якості. З цієї нагоди, 21 вересня о 12 год., відбудуться змагання
з волейболу, баскетболу та показові змагання з великого тенісу.
О 15 год. – урочисте відкриття майданчика та підведення підсумків змагань.
Запрошуємо всіх любителів спорту прийти та підтримати
учасників змагань.

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».

Шановні рятівники та
ветерани пожежної служби!

Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем
рятівника!
Це свято об’єднує людей мужніх, сильних та
відважних, які готові прийти на допомогу всім, хто
опинився у біді, запобігти і ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій, захистити здоров’я і
життя людей, надати необхідну допомогу потерпілим.
«Запобігти! Врятувати! Допомогти!» – ці три
слова є девізом вашої служби, який засвідчує
гуманність та жертовність вашої професії. То ж
нехай ваша відданість справі, готовність захищати національні багатства, і насамперед здоров'я
і життя людей, ніколи не вичерпуються і надихають Вас на нові досягнення у вашій благородній
і гуманній справі.
Бажаю усім вам міцного здоров’я, добра, благополуччя та якомога менше тривожних викликів.
Нехай мир і злагода панують у ваших домівках.
З повагою,
міський голова
Анатолій
ШУМКО

ХТО ВБЕРЕЖЕ ПАМ’ЯТКУ
АРХІТЕКТУРИ?
Давні обриси історико-архітектурних пам’яток
краю сьогодні вже важко побачити. Проте, з часів
австрійського і польського панування залишилося
багато споруд, до яких ми звикли. У кожної з них, як
і у людей, є своя історія.
Вздовж головної вулиці міста, яка носить ім’я
Т. Г. Шевченка зберігся торговий ряд, побудований
у Снятині заможними євреями, поляками і вірменами у XVIII – XIX ст. Тут знаходилась перша аптека Німчевського, торговий дім і торгова площа.
На першому поверсі більшості будинків Снятина
знаходились крамниці, а на другому – житла їх
власників. У період Першої і Другої світових воєн
більша частина таких будинків була знищена.
Будинок торгівлі (нині – «Лілея») – побудований напередодні Першої світової війни (1913). Під
час війни будинок був знищений. В 1924 р. відновлений. Українська Міщанська читальня в Снятині
(тепер будинок кінотеатру ім. І. Франка) заснована в 1881 р.
священиком
Т.
Кобринським. На
початку ХХ ст.
тут побудовано
театральний зал.
У 1926 р. приміщення розширили. До 50-річчя
створення
читальні була випущена книжечка
«Історія Української Міщанської
читальні в Снятині» (1931).
Перша
трикласна школа у
місті відкрита в
1841 р. Через сім
років вона стала
шестик ласною.
1880 р. школа знаходилася в будинку магістрату.
У 1907 р. була побудована Цісарсько-королівська
реальна школа (нині – старий корпус школи імені
В. Стефаника). У будинку містилося 56 кімнат, кабінети директора, двох заступників і гімнастичний
зал. У 1920-х рр. тут діяла українська гімназія, де
навчалися видатні діячі української культури Василь Касіян, Микола Анастазієвський, Іван Кейван,
Ярема Гоян, військово-політичні діячі В. Порайко,
С. Горук та інші. Всі названі будівлі знаходяться у
задовільному стані і досі милують гостей міста своєю оригінальність.
Досить цікава історія у пам’ятки архітектури
будівлі Пошти по вул. А. Лотоцького, 25. Згадки
про будівництво цього будинку сягають ще ХІХ

століття. У книзі Михайла Бажанського «Вічно
житимуть…» згадується громадянин міста Добровольський, який і побудував цю будівлю в якій
містилася пошта ще за часів Австро-Угорщини.
На фасаді будівлі та вхідних дверях було викарбувано літери – ініціали господаря будинку «С. Д.»
(на дверях ці літери можна побачити і зараз). На
сьогоднішній день будівля знаходиться у власності
УДППЗ «Укрпошта». Та, на жаль, жителі й гості міста останнім часом спостерігають руйнацію даної
будівлі: часто сиплеться штукатурка, під час вітру
було пошкоджено покрівлю даху – зірвано декілька
листів бляхи.
Виконавчий комітет Снятинської міської ради
неодноразово звертався до дирекції УДППЗ «Укрпошта», народного депутата України Ю. Солов’я,
голови РДА в Снятинському районі, голови районної комісії з питань надзвичайних ситуацій, прокурора Снятинського району щодо стану будівлі
поштового відділення по вул. Лотоцького, 25 в м.
Снятин.
Також
дане
питання
розглядалося на
засіданні
виконавчого комітету
міської ради та
виносилося
на
громадське обговорення.
У зверненнях
виконкому сказано: «Стан будівлі
незадовільний,
фасадна штукатурка відпадає, в
зв’язку зі складними погодними
умовами було пошкоджено крівлю
даху, а саме – зірвано декілька листів перекриття.
В результаті падіння елементів покрівлі вже неодноразово були травмовані мешканців міста. З метою убезпечення жителів міста просимо Вас вжити
всіх необхідних заходів для приведення будівлі поштового відділення до задовільного стану».
На такі численні звернення не було належного
реагування. Будівля і досі залишається небезпечною для городян. Чи подбають власники УДППЗ
«Укрпошта» про безпеку жителів та гостей міста? Кому вигідна руйнація будівлі? Чи збережуть
пам’ятку архітектури? Намагатимемось тримати
дані питання на контролі, адже це наше сучасне і
наше минуле…
Ольга СЛОБОДЯН
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30 ЛІТ НА СТОРОЖІ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ СНЯТИНЩИНИ

Цього року виповнюється 30 років
пастирського служіння в Снятині протоієрея Михайла Марусяка, настоятеля
Свято-Троїцького собору, Снятинського
декана.
Митрофорний протоієрей МАРУСЯК
Михайло Миколайович, доктор богословських наук, професор.
Народився 1 квітня 1950 року в селі
Ліски Коломийського району Івано-Франківської області (тоді Коршівського району Станіславської області).
1965 року закінчив Лісківську восьмирічну школу, а в 1967 року – Коршівську
середню школу.
Навчався в Чернівецькому технікумі
залізничного транспорту, який закінчив
у 1971 році. Далі була служба в армії.
Після строкової служби працював у вагонному депо ст. Львів-Клепарів, заочно
навчався у Дніпропетровському інституті
інженерів залізничного транспорту (закінчив 3 курси).
У 1976 році одружився і перейшов
працювати в Коломийське вагонне депо.
1977-80 рр. – навчання в Московській духовній семінарії. З 1980 року на пастирському служінні на парафіях Івано-Франківської єпархії. У 1987 року закінчив
Московську духовну Академію та призначений благочинним (деканом) Снятинського району Івано-Франківської єпархії.
У 1989 році призначений секретарем
(канцлером) Івано-Франківської єпархії
РПЦ. Член ініціативної групи по виходу
із-під юрисдикції Московської Патріархії
і відродженню УАПЦ.
22 січня 1990 року брав участь в організації і проведенні Собору духовенства і
мирян у місті Галичі. В той час відбувся
вихід із-під юрисдикції Московської Патріархії.
5-6 червня 1990 року був учасником
І Всеукраїнського Православного Собору
у місті Києві на якому відбулось обрання
першого українського Патріарха Мстис-

лава (Скрипника).
Того ж року Михайла Марусяка призначено ректором Івано-Франківської духовної семінарії УАПЦ.
У 1993 році входив у лічильну комісію
на Соборі у м. Києві під час якого відбулось обрання Патріархом Київським і всієї Руси-України Володимира (Романюка).
Наступного року Указом Патріарха
Володимира призначений викладачем
теологічного відділення філософськотеологічного факультету Чернівецького
державного університету ім. Ю. Федьковича.
У 1995 році був учасником трагічного
похорону Патріарха Володимира (Рома-

з доповіддю «Духовність та екологія».
Взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції в Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича
19–22 жовтня 1999 року, де виступив із
доповіддю «Історичність особи Мойсея
та його Тора». Також брав участь у науково-практичній конференції в Прикарпатському національному університеті
ім. В. Стефаника 26 лютого 2001 року,
де виступив на пленарному засіданні з
доповіддю: «Вплив біблійних заповідей
на формування моральності в християнському світі.
20 березня 2008 року Михайлу Марусяку присвоєно науковий ступінь доктора

нюка) (той день відомий в історії як «чорний вівторок»).
1996 року о. Михайло Марусяк захистив кандидатську дисертацію на тему
«Потрійне служіння Ісуса Христа у світлі
Святого Письма Нового Завіту». Учасник
Всеукраїнської міжнародної християнської Асамблеї з нагоди 2000-ліття Різдва Христового «Заповідь нову даю вам:
любіть один одного» у м. Києві 17–18 лютого 1998 року. Виступ за круглим столом

богословських наук.
29 жовтня 2013 року під головуванням
ректора КПБА Високопреосвященного
митрополита Переяслав-Хмельницького
і Білоцерківського Епіфанія на засідання вченої ради Київської православної
богословської академії викладачеві Богословського відділення КПБА при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім.
Юрія Федьковича докторові богослов-

До Міжнародного дня демократії

Демократія – основа народовладдя

Демократія являє собою повноцінний політичний режим, заснований на
методі колективного чи колегіального
прийняття рішень, при якому кожен з
учасників має рівний вплив на кінцевий результат, відповідно і міра відповідальності, а також соціальної напруги,
вимірюється більш часом, на який прийняте це
рішення, будучи швидше
розмитим
суспільним
чинником.
Механізми
демократії засновані на
вільному волевиявленні
народу, неухильному дотриманні прав і свобод
людини, а також тісно
пов’язані із забезпеченням правопорядку, стабільності та цілісності її
інститутів і її моделі. Що
примітно, — на даний
момент не існує єдиної
моделі демократії, так як
теорія і практика далеко
не завжди можуть співпадати, проте прогресивне міжнародне співтовариство активно виступає на
підтримку зусиль держав і урядів щодо
заохочення та зміцнення всіх демократичних процесів.
Звичайно, що головним рушієм демократичних сил є народ, його
прагнення на повноцінне право брати
участь у державотворчих процесах
становлення та розвитку своєї країни.
Ось і зараз головну роль у збереженні
демократичних цінностей відіграють
наші Герої.
Але будуючи своє майбутнє ми не
повинні забувати минуле. Тому в переддень Міжнародного дня демократії
ми вирішили поспілкуватися з одним
із тих, хто в перших лавах став до боротьби за незалежність України на початку буремних 1990-х, громадським
активістом, художником Ярославом
Семелюком.
– У нашому районі процес націо-

нального відродження і демократизації суспільства започатковувався трьома процесами – розповідає Ярослав
Григорович, – перший ознаменувався створення осередків Товариства
української мови ім. Т. Г. Шевченка в
грудні 1989 року. Товариство очолив
завідувач відділу освіти Мирослав Попадюк. Другим процесом
вважається утворення
в с. Олешків з ініціативи завідувача клубу
Богдана Юрчука осередку Івано-Франківського науково-культурного
товариства
«Рух». І третій – найголовніший, по значимості і силі впливу
на стан суспільства,
– утворення у вересні
1989 року першого в
районі осередку Народного Руху України
за перебудову в селах
Тулова і Орелець, який започаткував
районну організацію «Січ Покуття».
Тоді ж виникли центри, де зустрічалися патріоти нашого краю й обговорювали злободенні теми, політичну
ситуацію, оцінювався і прогнозувався
розвиток демократизації та незалежності. У Снятині діяли два такі центри:
в будинку Івана Кисилиці та в художній
майстерні нашого співрозмовника та
Дмитра Лазаренка. – У нас збиралася
патріотична інтелігенція краю, – зазначає Ярослав Семелюк, – серед найбільш активних: Борис Гуцуляк, Володимир та Михайло Чепиги, Григорій
Дудчак, Лесь Бурачинський та ін.
Наприкінці 1989 року Снятинська
міська організація ТУМ поповнилась
новими силами патріотично налаштованих людей, яка відіграла дуже важливу роль у політичному процесі відновлення незалежності України.
– Пригадую, коли 24 грудня 1989

року в приміщенні кінотеатру ім. Івана
Франка проходила конференція РО
ТУМ, тоді вперше на Снятинщині були
підняті синьо-жовті знамена, – ділиться спогадами п. Ярослав. – Також значного резонансу набули ще дві події:
мітинг в Олешкові за участі кандидата
в народні депутати до Верховної Ради
Дмитра Захарука та особливого значення набуло створення РО Народного Руху України.
– То були досить важкі часи становлення демократії та відродження незалежності нашої держави. Наші рухівці
брали активну участь в утвердженні
незалежності не тільки в районі, але й
в Києві, Севастополі. Також, саме НРУ
«Січ Покуття» взяв активну участь в
організації живих ланцюгів єднання
Заходу і Сходу України в одну країну –
вільну та незалежну.
Але
досить
хвилюючим
та
пам’ятним видався 1995 рік, коли снятинчани відзначали п’ятиріччя створення НРУ в Снятині. – В ту травневу
неділю у гордий і вічно молодий Снятин завітав світлої пам’яті В’ячеслав
Чорновіл. Того дня святкова колона
гордо крокувала центральною вулицею міста, а біля центральної трибуни
на стадіоні В’ячеславу Чорноволу піднесли на вишиваному рушнику хлібсіль. У своїй промові лідер національно-патріотичних сил України привітав
Рух Покуття з п’ятиліттям та зазначив,
що якби не було Руху, то не було б і
незалежної України.
– І, звичайно, що у цьому головну
роль відіграли патріотизм наших краян
та демократичні цінності суспільства, –
підсумовує Ярослав Григорович.
Розмовляла Ольга СЛОБОДЯН
На фото: вища нагрудна
відзнака Народного Руху
України «За заслуги перед
українським народом» ІІ
ступеня вручена Ярославу
Семелюку 18 серпня 2016 року.

ських наук, доцентові, протоієреєві Михайлу Марусяку присвоєно вчене звання
професора.
Михайло Марусяк є автором десяти
книг, серед яких: Книги Святого Письма
Нового Завіту: Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2000. – 60 с.; Біблійна історія
Старого Завіту. – Чернівці: Рута, 2001.
– 547 с.; Четвероєвангеліє. – Снятин:
Прут Принт, 2001. – 388 с.; Книга Діянь
Апостольських.
Ісагогіко-екзегетичний
огляд: Навчальний посібник. – Чернівці:
Рута, 2004. – 336 с.; Соборні послання.
Ісагогіко-екзегетичний огляд: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005.
– 168 с.; Послання апостола Павла. Ісагогіко-екзегетичний огляд: Навчальний
посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 526
с.; Книга Одкровення апостола Іоана
Богослова (Апокаліпсис). Ісагогіко-екзегетичний огляд: Навчальний посібник. –
Чернівці: Рута, 2008. – 176 с.; Моральне
Богослов’я: Навчальний посібник. – Снятин: Прут Принт, 2000. – 144 с.; Пастирське богослов’я: Навчальний посібник.
– Чернівці: Рута, 2006. – 304 с.; Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого. – Т. 1-11. – Переклад українською
мовою під редакцією Патріарха Київського і всієї Риси-України Філарета та ін. Займається перекладом творів блаж. Ієроніма Стридонського.
Депутат Снятинської районної ради
кількох скликань.
Нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня; орден «Прп. Сергія Радонежського» ІІІ ступеня, орден «Св. Рівноапостольного кн. Володимира» ІІІ ступеня;
орден «Архістратига Михаїла»; орден
«Христа Спасителя»; медаль «Св. Рівноапостольних Кирила і Мефодія»; іменний
годинник від Президента України; іменний годинник від Голови Верховної Ради
України; Почесний знак голови ІваноФранківської облдержадміністрації.

СНЯТИНЩИНА ПРИВЕРТАЄ
УВАГУ ДОСЛІДНИКІВ

У серпні на Снятинщині працювала експедиція Інституту народознавства НАН України
по вивченню народного мистецтва. Зокрема у
Снятин завітали старший науковий співробітник,
кандидат мистецтвознавства Олена Федорчук
та молодший науковий співробітник Інституту
народознавства Тетяна Куцир.
Олена Федорчук є автором книги «Українські
народні прикраси з бісеру» в якій помістила дослідження походження та розвитку художніх виробів з бісеру на українських теренах. Найбільшу увагу зосереджено на народних прикрасах з
бісеру – самобутньому явищі української культури ХІХ–ХХ ст. У книзі добре описано технологію
виготовлення та композиційно-художні особливості цих, свого часу надзвичайно популярних,
доповнень народної ноші українців. Саме тому,
перебуваючи на Снятинщині п. Олену зацікавили роботи із бісеру представлені на виставці
в літературно-меморіальному музеї Марка Черемшини «Бісерна флористика» Наталії Сваричевської та нашийні прикраси з бісеру Наталії
Кіцул.
Молодший науковий співробітник Інституту
народознавства Тетяна Куцир, яка займається
вивченням та дослідженням української вишиванки, опрацювала твори народного мистецтва,
оздоблені вишивкою у с. Белелуя та колекцію із
фондів літературно-меморіального музею, до
якої входить і колекція зразків вишивок на чоловічих і жіночих сорочках, зібраних у Карпатському регіоні вчителем В. М. Ляшкевичем. Як
зазначила дослідниця: «Наш народний стрій –
це те, чим можна пишатися… Щоби вишиванка
була цінна як пам’ять, як прив’язка до минулого,
треба відтворювати автентичні орнаменти, інтерпретувати їх. Там є символіка – довершена,
продумана, максимально пристосована до використання на певному елементі одягу».
Фотографії творів із бісеру та вишивки проілюструють колективну наукову монографію
«Покуття», яку планує видати Інститут народознавства НАН України. Попередні дослідження
науковців на Снятинщині увійшли до останніх
номерів «Народознавчих зошитів», які видає Інститут народознавства.
Руслана КІРЄЄВА,
директор Снятинського
літературно-меморіального
музею Марка Черемшини

Народний часопис

14 вересня 2017 року №35 (520)
Подорож вулицями міста
План вулиць Снятина з 1939 року, випущений М. Бажанським у Детройті, містить вулицю Вірменську, яка з’єднувала
«Вигоду і біля єврейської синагоги виходила до Головної вулиці.
Назва вулиці виникла не випадково.
Як стверджує Петро Сіреджук у книзі

Снятинська
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ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА У СНЯТИНІ
горій Гайвас, після нього нею керував у
1784 році війт Домінік Гайвас. «Словник
географічний» (Т. Х, С. 930) подає дані,
що в Снятині проживає 82 вірмени, а К.
Мрочко в етнографічному дослідженні
«Снятинщина. Причинки до крайової етнографії», нараховує у Снятині в 1890
році 138 вірмен. Є
згадки про те, що у
Микулинцях дідичами були вірмени Богусєвичі та Хевули.
Василь Стефаник у
новелі «Такий панок»
зробив
словесний
опис власника ресторану в Снятині на
прізвище Голубаш.
Письмові джерела
згадують вірменських
купців зі Снятина: Івася Федоровіча (1637),
Кіріата Богдановіча
(1649), Каєтана Манугевіча (1764), Богдана Донікевіча (1764).
Вони привозили на
торги до Снятина «ткані золотими і срібними нитками перські (іранські гобелени,
килими, пояси, прянощі, хустки, ковдри,
сукна, атлас, оксамит… мило, вино, сідла, турецькі луки, рушниці тощо».
Із середовища снятинських вірмен
вийшло ряд знаменитих особистостей,
серед яких Григорій Баронч (1757–1819).
Він закінчив у Львові духовну семінарію
і з 1785 року був адміністратором, а з
1793 – парохом снятинських вірменських
парафіян, з 1813 – почесним каноніком,
деканом Львівської вірменської капітули.
У 1801–1805 рр. Г. Баронч займався будівництвом мурованої церкви у Снятині.
Щодо історії вірменської святині, то
варто згадати, що першу дерев’яну церкву вірмени збудували у Снятині близько
1631 року, яка прослужила їм до 1676
року. Під час польсько-турецької війни
вона була спалена, згодом відновлена.
У 1716 році церква знову погоріла, але в
1720 році вірмени відбудували дерев’яну
церкву і вона простояла до 1801 року,
коли почали будувати муровану, яка простояла до наших днів. Нині – це пам’ятка
архітектури, яку знову треба реставрувати.
Саме тут, біля князівського замку вірмени започаткували своє компактне
проживання. До заможних належали Кір-

кор Донігевич, Іванес Задурович, Штефан Кріштофовіч, Теодор Мануговіч, Бедрос міровіч. У Снятині осіли вірмени із
Тисмениці – Вартул та Урсул Тисменецькі, а також вірмени із Кут.
На колишній Вірменській вулиці на
південному схилі скелястого горба був
закладений перший виноградник вірменином Захар’ясевичем. У 1904–1905
роках були побудовані добротні будинки
жіночої школи (нині Снятинський коледж
Подільського ДАТУ), поряд будинок фотографа Ігнація Шміцлера.
У 1927 році розпочала виробляти
електричне світло для міста електроварня (нині податкова інспекція). Частково
збереглися будинки вірмен, що проживали на цій вулиці. У 1900-х роках зведено
будинок повітової ради, який був зруйнований під час Першої світової війни, але
відбудований у 20-ті роки минулого століття, нині це відділ культури та районна
бібліотека. Навпроти будинок для польських дітей-сиріт із римо-католицькою
каплицею.
На цій вулиці жила сім’я Карп’юків.
Голова сімейства – Василь Карп’юк, уродженець с. Тучапи Снятинського повіту,
закінчив німецьку гімназію в Чернівцях і
працював секретарем
у Снятинському повітовому суді. Разом з
дружиною виховували семеро дітей. Найстаршою була дочка
Наталія, яка вчилася
спочатку в приватній
українській гімназії в
Станіславі, а згодом
у Львівській педагогічній школі ім. Т.
Шевченка. Працювала вчителькою початкових класів у с. Микулинці. У 1914 році
стала дружиною письменника Марка Черемшини. Була активною громадською
діячкою, 25 років очолювала музей Марка Черемшини.
Марія Карп’юк закінчила школу Олекси Новаківського. Художниця одружилася з художником Осипом Сорохтеєм,
який проживаючи у Снятині, зробив серію графічних рисунків видів міста. Їх
дочка Христина – Марія Сорохтей у спогадах про батька написала про свої почуття: «Я багато років прожила у Снятині,

«Інвентар Снятинського староства 1572
р.» (Косів: Писаний камінь, 2015)6 «У
Снятинському старостві серед осілих
чужоземних спільнот найбільш представницькими були єврейська і польська,
а за ними вірменська. Ймовірно, – пише
автор, – що вірмени стали поселятися в
Снятині ще в часи Галицько-Волинського
князівства». Підтвердженням цього є архівні документи про те, що снятинський
вірменин Іонес 20 лютого 1417 року отримав у Львові право міського жителя. Снятин славився торгами та ярмарками, як
вказував королівський люстратор в 1564
році, і тому вірмени стали осідати в Снятині.
У 1628 році польський король Сигізмунд ІІІ своїм привілеєм дозволив вірменам поселятися у Снятині, займатися
торгівлею та ремеслами і надав їм дозвіл
збудувати церкву.
Згідно письмових джерел відомо, що
вірменська громада в Снятині була вже
-у 1587 році. У 768 році вона складалаися із 54 родин: Антоновичів, Барончів,
уВартановичів, Гайвасів, Дерикевічів,
,Донігевичів, Ісаковічів, Криштофовічів,
кЛукасєвічів, Манугевічів, Якубовічів, Руужинських…
Дослідник П. Сіреджук пише, що
і«очолював вірменську громаду війт ГриКОМІЛЬФО-ЗУСТРІЧ «КРАСА І ГАРНІ МАНЕРИ»
з
XX століття стало революційним спілкуючись з юними користувачами спілкування.
юу сфері косметології. Міжнародний говорили про правила хорошої поКажуть, що людину зустріча-комітет естетики і косметології СІ- ведінки, що таке етикет, спробували ють «по одежі». Зовнішній вигляд
,
є відбитком внутрішнього
,
стану, та про це, на жаль,
пам'ятають не всі і не заі
вжди. Бібліотекарі зосередили увагу читачів на основних моментах догляду за
ї
руками та нігтями. Також, не
менш важливим є догляд за
у
своїм волоссям. Для цього
я
треба дотримуватись певних правил, які діти теж про,
читали у пізнавальних енциз
клопедіях. Зачіска хлопчика
о
чи дівчинки повинна бути
охайною, довге волосся
акуратно зібране. Працівк
ники сектору провели прак–ДЕСКО проявив ініціативу створен- пізнати премудрості спілкування та тичні навички плетіння і показали, як
аня Міжнародного дня краси.
швидко і акуратно заплести косу.
поринути у світ краси та моди.
,
Дбаючи про красу ми повинні не
Найбільше багатство людиЗ 1995 року в цей день у світі
-особливо вітається все гарне, пре- ни – це красива душа. Є таке на- забувати дбати і про здоров’я. Адже,
,красне, що приносить естетичне і родне прислів'я: «З личка не пити здоровий організм теж красивий. Іс-моральне задоволення. Тому в ба- водички». Це значить, що якою б нує п’ять основних умов, на які біблігатьох містах і країнах саме 9 верес- прекрасною зовні не була людина, отекарі звернули увагу, проводячи
-ня повсюдно проводяться конкурси найважливіша в ній краса внутріш- комільфо-зустріч.
юкраси.
Свято краси спрямоване на розня. У цьому діти переконалися пеЗ нагоди цього прекрасного свя- реглянувши один із уроків «Мудрої виток всього прекрасного, що приноята працівники сектору соціокультур- Тітоньки Сови».
сить естетичне і моральне задовохного сектору користувачів організуПрацівники сектору ознайомили лення. Отож, ступайте сходинками
-вали комільфо-зустріч «Краса і гарні присутніх із підбіркою книг про кра- краси, бажаючи стати красивими
манери» з учнями НВК «Снятинська су та хороші манери для юних леді зовнішньо і внутрішньо, бо кожен із
,ЗОШ – ліцей».
та джентльменів. Діти пригадали нас напевно погодиться з думкою,
о
У першу чергу, комільфо – це те, правила поведінки в музеї, театрі, що краса врятує світ.
ощо відповідає правилам хорошого бібліотеці та закріпили їх, зачитуючи
Іванна ВАКАЛЮК
итону. Тому на зустрічі бібліотекарі цікаві факти із книги Енциклопедія
Світлана СТЕФУРАК

так багато, що перестала помічати незвичайну, якусь воістину казкову красу цього
маленького і дуже затишного містечка.
Побачивши чимало міст по світу, схиляю голову перед своїми предками, які
знайшли під сонцем цю мальовничу гору,
оперезану Прутом, і оселилися тут.
Тепер, із відстані часу, коли намагаюся уявити першу батькову зустріч зі
Снятином, перед моїм мисленним зором
знов і знов вимальовується закосичене
садами, звите на вершечку гори, як гніздо
велетенського птаха, місто моєї юності».
Відома журналістка Христина Сорохтей проживала в Івано-Франківську та
Львові, часто відвідувала Снятин, рідну
вулицю, колись Вірменську – нині Воєводи Коснятина.
У домі Карп’юків у 1980–1990 роках
жив письменник Володимир Северин.
На цій вулиці селилися родини Домбровських, Новоженюків, Славніцьких, Березовських, Михайловичів, Боровських, Королевичів, Ляшкевичів, Ричних…
Нині тут проживають сім’ї о. Марусяка, відомого вчителя музичної школи
Олексія Лиска, художника Ярослава
Заяця. До міського парку прилягає збудована в 70-х роках минулого століття

частина міста, що носить назву «Черьомушки».
З другої сторони, біля НВК «Снятинська ЗОШ-ліцей» з кручі, далеко видно
Прутсько-Черемошську рівнину, обрамлену зубцями синіх Карпатських гір, які
сотні років милують око жителів Снятина…
Далі буде.
Руслана КІРЄЄВА,
краєзнавець

Проби пера

ЛЕТИМО У ВИРІЙ
(байка)

Осінь. Вересень. Пташки сумно сидять на дроті
дев’ятиповерхівки. А Ластівки розмовляють:
– Сумно прощатися з
тобою, Львове! Але необхідно відлітати у вирій. Холодно тут буде зимою.
Зграя дружно, але сумно зітхнула.
Тут підлітає Горобець і
промовляє:
– Чого насупилися, як
середа на п’ятницю? Ходімо літати, грати в доганялки, їсти комашок.
А Ластівка каже:
– Бачиш, діти йдуть до
школи? А ось і вчителька.
– Ну і що? – питає Горобець.
А Ластівка здивовано:
– Як що? Та ж осінь
настала. Ти що у вирій не
збираєшся? Зима не за горами, – наголосила вона.
– Так що ж робити? До
речі: а що таке «вирій»? І
де він знаходиться? – пи-

тає Горобець.
– Гм…, – говорить ластівка, – Як тобі пояснити?
Це не у Львові. Там дуже
жарко. Це там, де немає
зими. В Африці. Ми туди
кожної зими літаємо.
– А… – Горобець, не
договоривши, почув голос
вожатої Ластівки.
– Готуємось! Приготувались?! – скомандувала
вожата.
– Так! – дружно защебетали Ластівки.
– Полетіли!!!
І всі дружно злетіли.
А Горобчик так і залишився з відкритим дзьобом.
Нарешті він оговтався
і побачив лише багато маленьких цяточок на обрії, а
згодом – нічого.
– Так я й не зрозумів,
що таке «вирій» – засмучено промовив він.
Настя ЗАПАРИНЮК

Уважати недійсним

Державний акт на право приватної власності на
землю виданий громадянину України Верстюк Ганні
Іванівні. ІІ – ІФ № 032167. S – 0, 86 га від 18 червня
1999 року. Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю №
1167 від 23 червня 1999 р.

6

Народний часопис

Снятинська

вежа

Увага! “Розшук” – триває підготовчий етап
оперативно -профілактичної операції

З 11 до 30 вересня на території Снятинського району триватиме оперативно-профілактична операції
“Розшук”. Відбувається вона в два етапи : підготовчий ( з 11 до 18 вересня) і практичний ( з 18 – 30
вересня)
Операція проводиться через часті випадки зникнення людей – зокрема дітей, та з метою посилення
боротьби зі злочинністю, підвищення ефективності
розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних),

установлення особи невпізнаних трупів та осіб, які
не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини
повідомити інформацію про себе.
Крім цього поліцейські додають список осіб, що
перебувають в розшуку та звертаються до усіх, кому
відома будь-яка інформація про місцезнаходження
зазначених осіб з проханням повідомити за телефоном : « 102 »

СПИСОК
осіб, що переховуються від органів досудового
розслідування та суду, що перебувають на
обліку в Снятинському відділенні поліції
станом на 01.09.2017
Романюк Валерій Михайлович 13.03.1975 р. н.
Уродженець: Україна, Івано-Франківська обл. Івано-Франківськ. Національність; Українець. Місце
поживання; м. Івано-Франківськ вул.
Софіївка, буд.20. кв.1. Розшук, орган: СНЯТИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ КОСІВСЬКОГО ВІДДІЛУ ГУНП
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
РД № 3/16/2009 від 22.07.2009, Запобіжний захід утримання під вартою, Причина розшуку: особа, скривається від органів досудового розслідування, Уд
№ 12012090020000209 від 18.12.2012, СТ.187 Ч.2
(тяжкі)-АКТИВНИЙ! Адоніс.
Сливчук Іван Федорович 20.01.1966 р. н. Уродженець: Україна, Івано-Франківська обл. Верховинський р-н. с. Гринява. Місце приписки;
Івано-Франківська обл. Снятинський
р-н. с. Прутівка вул. Січових Стрільців,
14. Розшук,
орган: СНЯТИНСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ КОСІВСЬКОГО
ВІДДІЛУ ГУНП В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РД № 5/16/2011 від
29.04.2011, Запобіжний захід утримання під вартою, Причина розшуку: особа, скривається від органів досудового розслідування, Уд
№ 12012090230000070 від 18.12.2012, СТ.199 Ч.1
(тяжкі)-АКТИВНИЙ!
ТЕРМІНОВО ПОВІДОМИТИ: 03476-22261
ОГОЛОШЕНИЙ В МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК КАНАЛАМИ ІНТЕРПОЛА
Гавука Мирослав Степанович 30.04.1964 р. н.
Уродженець: Україна, Івано-Франківська обл. Снятинський р-н. м. Снятин. Місце проживання; Івано-Франківська обл.
Снятинський р-н. с. Новоселиця
вул. т. Шевченка, 32. Розшук, орган:
СНЯТИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
КОСІВСЬКОГО ВІДДІЛУ ГУНП В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РД №
13/16/2015 від 17.02.2015, Запобіжний захід не застосовувася, Причина розшуку: особа, скривається від органів досудового розслідування, Уд № 12015090230000012 від 15.01.2015, СТ.307
Ч.2, СТ.395 Ч.1 (тяжкі)-АКТИВНИЙ! АДОНІС
Дідушко Богдан Андрійович 25.11.1972 р. н.
Уродженець: Україна, Івано-Франківська обл. Снятинський р-н. с. Підвисоке. Місце
проживання; Івано-Франківська обл.
Снятинський р-н. с. Підвисоке вул.
Головна, 41. Розшук, орган: СНЯТИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
КОСІВСЬКОГО ВІДДІЛУ ГУНП В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РД №
12/16/2015 від 13.02.2015, Запобіжний захід утримання під вартою, Причина розшуку:
особа, скривається від органів досудового розслідування, Уд № 12015090230000007 від 07.01.2015,
СТ.186 Ч.2 (тяжкі)-АКТИВНИЙ! АДОНІС
Демюк Миколай Ярославович 29.12.1985р. н.
Уродженець: Україна, Івано-Франківська обл. Снятинський р-н. с. Красноставці. Місце проживання;
Україна, Івано-Франківська обл.
Снятинський р-н. с. Красноставці
вул, Кармелюка, 34. Розшук, орган:
СНЯТИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
КОСІВСЬКОГО ВІДДІЛУ ГУНП В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РД №
17/16/2015 від 28.08.2015, Запобіжний захід постанова суду про дозвіл
на затримання з метою приводу, Причина розшуку:
особа, скривається від органів досудового розслідування, Уд № 12015090230000134 від 28.04.2015,
СТ.336 Ч.1 (середньої тяжкості)-АКТИВНИЙ! АДОНІС
Лазаренко Віталій Петрович 04.01.1984р. н.
Уродженець: Україна, Івано-Франківська обл. Сня-

тинський р-н. м. Снятин. Місце проживання; Україна, Івано-Франківська обл. Снятинський р-н. с. Долішнє-Залуччя вул. Черемошна, 19.
Розшук, орган: СНЯТИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ КОСІВСЬКОГО
ВІДДІЛУ ГУНП В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РД № 16/16/2015 від
05.06.2015, Запобіжний захід постанова суду про дозвіл на затримання
з метою приводу, Причина розшуку:
особа, скривається від органів досудового розслідування, Уд № 12015090230000006 від 07.01.2015,
СТ.185 Ч.3 (тяжкі)-АКТИВНИЙ! АДОНІС
Палий Олександр Володимирович 01.08.1972р.
н. Уродженець: Україна, Чернівецька обл. м. Чернівці. Місце проживання; м. Чернівці вул. Лук’яна Кобилиці, 32. Розшук, орган: СНЯТИНСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ КОСІВСЬКОГО
ВІДДІЛУ ГУНП В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РД № 6/16/2011 від
20.08.2011, Запобіжний захід утримання під вартою, Причина розшуку:
особа, скривається від органів досудового розслідування, Уд № 12012090230000071
від 18.12.2012, СТ.296 Ч.2 (середньої тяжкості)АКТИВНИЙ! АДОНІС
Лиска Андрій Мирославович 21.07.1989 р. н.
Уродженець: Україна, Івано-Франківська обл. Косівський р-н. с. Рожнів. Місце проживання; Україна,
Івано-Франківська обл. Снятинський р-н. с. Новоселиця вул. Рибна, 45. Розшук, орган:
СНЯТИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ КОСІВСЬКОГО ВІДДІЛУ ГУНП В
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РД
№ 15/16/2015 від 26.05.2015, Запобіжний захід постанова суду про
дозвіл на затримання з метою приводу, Причина розшуку: особа, скривається від органів досудового розслідування,Уд
№ 12014090230000355 від 06.12.2014, СТ.186 Ч.2,
СТ.199 Ч.1 (тяжкі)-АКТИВНИЙ! АДОНІС
Никифорук Володимир Тарасович 02.06.1990
р. н. Уродженець: Україна, Івано-Франківська обл.
Снятинський р-н. с. Стецева. Місце приписки; ІваноФранківська обл. Снятинський р-н. с.
Стецева вул. М. Грушевського, 61.
Розшук, орган: СНЯТИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ КОСІВСЬКОГО
ВІДДІЛУ ГУНП В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РД № 32/16/2017 від
28.07.2017, Запобіжний захід не застосовувася, Причина розшуку: особа, скривається від органів досудового розслідування, Уд № 12017090230000240 от 18.07.2017, СТ.296
Ч.2 (середньої тяжкості)-АКТИВНИЙ! ТЕРМІНОВО
ПОВІДОМИТИ: СНЯТИНСЬКИЙ РВ (0342)-790142,
ЧЧ УМВС (0342)-790023 АДОНІС
Позоров Іван Ярославович 16.06.1999р. н. Уродженець: Україна, Чернівецька обл. Кельменецький
р-н. м. Кельменці. Місце проживання; Чернівецька
обл. Кельменецький р-н. смт. Заболотів вул. Хотинська, 34. Розшук, орган: СНЯТИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ КОСІВСЬКОГО ВІДДІЛУ
ГУНП В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ РД № 33/16/2017
від
07.09.2017, Запобіжний
захід не застосовувася, Причина розшуку: особа, скривається від органів досудового розслідування, Уд
№ 12017090230000065 від 21.02.2017, СТ.185 Ч.1
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У РОЗПАЛІ ГРИБНИЙ СЕЗОН.
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНИМИ!
Грибна пора – це насолода для багатьох людей. Навіть якщо не знайдеш жодного
гриба, вдосталь надихаєшся
цілющим лісовим повітрям. А
коли вже натрапиш на грибне
поле, то радості і щастю немає меж.
Гриби – дарунок лісу,
справжня комора корисних
речовин. Кількість білків у свіжих грибах складає 2-3%, а в
сушених – до 30%. Це більше,
ніж у багатьох овочах і м’ясі.
Гриби містять багато різноманітних органічних кислот, ферментів, мінеральних речовин,
хоча за вмістом вітамінів займають останнє місце.
Проте... будьте обережні!!!
У грибах є дві особливі речовини – глікоген – тваринний
крохмаль, якого в рослинах
немає, і фунгін – білкова речовина, схожа на хітин. Сухі гриби містять його до 40%. Через
велику його кількість гриби
важко засвоюються організмом і ускладнюють діяльність
печінки. Тому при захворюваннях печінки, нирок, шлунковокишкового тракту гриби можна

вживати дуже обережно і з
великими обмеженнями. Шкідливі гриби при захворюванні
на екзему. Ось чому дозволяється здоровим людям вживати за один раз не більше 200 г
грибів. А дітям взагалі не рекомендується вживати гриби,
так як у їхньому організмі до
14-річного віку не виробляється фермент, що розщеплює
фунгін. Відомо, що ретельно
переварені і подрібнені гриби
з іншими продуктами харчування засвоюються набагато
краще.
Але водночас гриби є продуктом харчування, який може
призвести до отруєння, а іноді й смерті. Прикро, що багато
людей роблять висновки щодо
цього лише на основі свого гіркого досвіду. Основними причинами отруєнь є вживання
отруйних грибів, неправильне
приготування умовно їстівних,
споживання старих або зіпсованих грибів, а також тих, що
мають «двійників» або змінилися внаслідок мутації (такі
небезпечні двійники є навіть у
білих грибів і підберезовиків).
ОЗНАКИ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ
Первинні ознаки отруєння з'являються через 1-4 год.
після вживання грибів, залежно від виду грибів, кількості
з'їдених грибів, віку та стану
здоров'я потерпілого.
Симптоми отруєння: нудота, блювання, біль у животі, посилене потовиділення,
зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, пронос, розвиток
симптомів серцево-судинної
недостатності.
Щоб уникнути отруєння
грибами, рекомендуємо дотримуватися таких порад:
1. Збирайте і купуйте лише
добре знайомі вам гриби, в
яких ви упевнені, що вони їстівні.
2. Не збирайте гриби поблизу транспортних магістра-

лей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, у
радіаційно- та хімічно небезпечних зонах.
3. Ніколи не куштуйте сиріс
гриби на смак.
х
4. Не залучайте до збиран-В
ня грибів дітей.
з
5. Купуйте гриби тільки ут
відведених для їх продажум
місцях.
п
6. Перед вживанням щес
раз перегляньте зібрані гриби,і
викиньте червиві, старі, під-Н
озрілі.
с
7. Гриби підлягають кулі-т
нарній обробці в день збору,о
інакше в них утворюєтьсяд
трупна отрута.
м
8.
При
приготуванніо
кип'ятіть гриби у воді 7-10р
хв., після чого відвар злийте.Ч
Лише тоді їх можна варити абон
смажити.
г
9. Обов'язково вимочітьд
або відваріть умовно їстівнім
гриби, що використовуютьсяР
для соління: грузді, вовнянкиу
та ін., які містять молочний сік,в
– тим самим ви позбудетесь
гірких речовин, які уражаютьд
слизову оболонку шлунку.
л
10. У жодномус
разі не пригощайтек
грибами дітей, літніхб
людей та вагітних жі-П
нок.
д
11. Деякі грибиТ
містять отруйні ре-д
човини, які у шлункул
не
розкладаються.п
Взаємодіючи з ал-у
коголем, отрута роз-п
чиняється та викликає гостреф
отруєння.
12. Значна кількість грибів,
які досі вважались їстівними,
містять мікродози отруйних
речовин. Якщо вживати їх декілька днів підряд, також може
статись отруєння.
13. Суворо дотримуйтеся
правил консервування грибів.
Неправильно
приготовлені
консервовані гриби можуть
викликати дуже тяжке захворювання – ботулізм. Гриби, які
довго зберігалися краще викинути.
Перша допомога при отруєнні грибами
1. Викликати швидку медичну допомогу.
2. Ще до її прибуття необхідно
негайно
промити
шлунок: випити 5-6 склянок
кип'яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки;
натиснути пальцями на корінь
язика, щоб викликати блювання; коли промивні води стануть чистими, прийняти активоване вугілля (1 таблетка на
10 кг ваги).
3. Після надання первинної допомоги дати постраждалому випити міцний чай, каву
або злегка підсолену воду для
відновлення водно-сольового
балансу; покласти на живіт і
до ніг потерпілого грілки для
полегшення його стану.
4. Вживати будь-які ліки та
їжу, а особливо алкогольні напої забороняється – це може
прискорити всмоктування токсинів.
5. З’ясувати, хто вживав
разом із постраждалим гриби,
провести профілактичні заходи. Для визначення причини
отруєння потрібно залишити
до прибуття лікаря залишки
грибів.
ЗАСТЕРІГАЄМО!
Збираючи гриби, будьте
надзвичайно
обережними!
Отруєння грибами дуже важко
піддається лікуванню та може
викликати смерть.

Народний часопис
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Снятинська

вежа

ВАСИЛЬ РАВЛЮК – СИН ПОКУТСЬКОГО ОРЕЛЬЦЯ
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До 145-ї річниці від дня народження педагога, фольклориста, культурно-освітнього та
громадського діяча Василя Тимофійовича Равлюка в краєзнавчому відділі Снятинської ЦРБ
оформлена викладка книги одного автора «Василь Равлюк – син покутського Орельця».
Відомий просвітитель краю через усе
своє життя проніс особливу любов і прихильність до рідного українського слова.
В умовах польського засилля на всіх
зборах і вчительських конференціях патріот-педагог говорив тільки українською
мовою, що
почали наслідувати
інші вчителі.
На цих засадах зростали національний
дух, свідомість, патріотичні пориви краян.
Через освітні, просвітні,
громадські
діяння
—
мужніло
Равлюкове
українство. Його селянський вишкіл завжди був доброю опорою в житті.
Василь Тимофійович Равлюк, народився 7 вересня 1872 року в селі Орелець Снятинського повіту у селянській
сім’ї. Голова родини працював мельником у дідичевому млині. Був одним із небагатьох наполовину грамотних селян.
Писати зовсім не вмів, а читав лише
друковані тексти. Народну школу Василь
Тимофійович закінчив у рідному селі. Був
дуже здібним учнем і за порадою вчителів батьки віддали сина на навчання до
польської гімназії у Коломиї, оскільки
української тоді ще не було. У гімназії
педагог заприятелював з Василем Стефаником та Лесем Мартовичем. Тут він

познайомився і з Іваном Семанюком.
У березні 1887 року Василь Равлюк
став членом таємного учнівського гуртка,
члени якого готували себе до культурно-освітньої роботи на користь рідного
народу. Для цього вони ходили по селах,
читали доповіді на освітні теми, збирали
народну творчість, бажаючи глибше пізнати душу селянина-хлібороба. Гуртківці вивчали твори української класичної
літератури, зокрема Т. Шевченка та І.
Франка, на таємних зборах обговорювали важливі питання громадсько-культурного життя.
За свої протестантські пориви, що
були небезпечними для чужинської влади, краянин змушений був покинути Коломийську гімназію, як і його побратими. З 1891-го він продовжує навчання у
Станіславській учительській семінарії,
яку з відзнакою закінчує 1895 року. Але
учительської посади йому на Покутті не
дали. Довелося їхати в Радехів на посаду тимчасового молодшого вчителя, де
він створює учнівський хор та читальню,
що ще більше розізлило владу. Шкільна
крайова рада перевела його у віддалене
польське село Щахову на прикордонні з
Галичиною.
Аж 1901 року стараннями громади
села Вовчківці та його активного громадського діяча Григорія Запаринюка вдалося повернути педагога в рідні краї. Тут він
стає завідуючим Вовчківської двокласної
школи. Незламний дух земляка допоміг
йому активізувати громадську діяльність
у селі. Він зібрав велику шкільну бібліотеку, якою користувалися вчителі, діти,
усі односельчани. Організував шкільний
і церковний хори, курси для неписьменних селян, заклав при школі взірцевий

ВАСИЛЬ РАВЛЮК – ПЕДАГОГ ВІД БОГА
В людських діянняхневмируще,
Що подолає біль і щем.
Він повсякчас плекав нам суще,
З яким до цілі ми ідем.

З нагоди 145-ої річниці від
дня народження видатного педагога, фольклориста, культурно-освітнього та громадського
діяча Василя Тимофійовича
Равлюка в книгозбірні с. Вовчківці відбувся вечір пам’яті та
представлена виставка-портрет
«Василь Равлюк – педагог від
Бога». Завідуюча книгозбірнею
Оксана Ярославівна провела
огляд літератури та презентувала присутнім книгу М. Попадюка «Три зорі Василя Равлюка».
У виданні широко представлені

просвітні імена Стефаникового
краю, ілюстративний матеріал
та авторські поетичні рядки.
«Три зорі Василя Равлюка»
– то три його долі, три таланти,
три
одержимості. Він зорів
і випромінював
зоряне світло
іншим.
Від працівників та користувачів бібліотеки-філії було
поставлено
квіти до меморіальної дошки
Василю Равлюку.
Бібліотекар
Надія Семенівна зазначила:
«В. Равлюк у
1900 році переведений
з
Радехова
завідуючим двокласної школи
в село Вовчківці, де записалось 438 дітей.
В 1910 році,
будучи на посаді директора, організував
шкільний
та
церковні хори,
курси для селян, заклав при
школі взірцевий сад і пасіку.
Народний учитель і одержимий
просвітянин приніс покутському
селу всенародну славу. Він воістину став в один ряд з такими просвітителями і велетами
українського духу як Василь
Стефаник, Марко Черемшина,
Лесь Мартович, односельчанин
Григорій Запаринюк».
За матеріалами бібліотекифілії с. Вовчківці

сад, вчив дітей садівництва та бджільництва.
У1905-му Василь Равлюк разом з Василем Стефаником заснували у Снятині
окружний відділ товариства «Взаємна
поміч українського вчи-тельства» і був
його головою до 1924 року. А у 1908 році
заходами В. Равлюка в Снятині засновано філію товариства «Просвіта», якою
керував з невеликою перервою аж до
1939 року. Певний час очолював філію
«Просвіти» та «Союз українських кооперативів» у Заболотові.
У часи української Держави вчительство повіту обрало його шкільним ін-

спектором. Василь Равлюк став послом
до парламенту ЗУНР, що зібрався тоді у
Станіславові. Румуни, які 24 травня 1919
року увійшли на Покуття, звільнили його
з учительської посади. У 1920-му уже
за виступ проти польської окупаційної
влади був заарештований та за відмову «скласти присяги Польщі» у 1921-му
його вигнали з роботи.

Після втрати улюбленої роботи Василь Тимофійович жив у церковній резиденції, де займав кімнату. Писав статті
в яких викривав репресії окупантів, зловживання урядовців, захищав українське
населення.
У 1911–1914 роках разом з Василем
Стефаником і Марком Черемшиною
організував на Снятинщині відзначення ювілеїв Т. Шевченка, М. Шашкевича,
40-річчя літературної діяльності І. Франка.
За довголітню культурно-освітню діяльність товариство «Просвіта» іменувало його почесним членом. З цього приводу в Українській Міщанській
читальні Снятина 14 лютого
1926 року було влаштовано
свято для вручення грамоти ювілярові. Святкові збори вів Марко Черемшина.
У своїй промові він сказав:
«…і якраз мені припало то
щастя вручити вам грамоту,
якою Загальні Збори товариства «Просвіта» у Львові
з дня 25 грудня 1925 року
іменували вас за вашу працю почесним членом всього
Товариства». Марко Черемшина написав статтю-спогад. Її надруковано в журналі «Радянська література» (1940, № 3,
стор. 158–159).
Неспокійне українське серце Василя
Тимофійовича Равлюка перестало битися 3 січня 1955 року.

Підготувала Оксана СИМОТЮК,
зав. краєзнавчим відділом
Снятинської ЦРБ

МРІЮ ЗРОБИТИ ЩЕ ДУЖЕ БАГАТО КРАСИВИХ І
ОРИГІНАЛЬНИХ РЕЧЕЙ

У Снятинському літературно-меморіальному
музеї Марка Черемшини експонується виставка
творчих робіт Олени Труфен-Вітишак.
Народилася п. Олена в с. Хутір-Будилів, за
освітою математик. Рукоділлям, любов до якого
прищепила бабуся Катерина, почала займатися з
раннього дитинства. Під час навчання в Снятинській школі-інтернаті учителька праці Марія Василівна надихнула юну рукодільницю на нові творчі
звершення. Знання та уміння, отримані на уроках
праці, стали цінним надбанням у подальшому
житті п. Олени.
Зараз майстриня працює в техніці вишивки
хрестиком та мережки. Також цікавиться вишив-

кою шовковими
стрічками, гаптуванням гачком.
Серед
розмаїтості робіт Олени
Труфен-Вітишак
помітне
місце займають
вишивка бісером
та бісерні джгути. Окремо хочеться виділити
авторські ляльки
ручної роботи в
стилі Тильда.
Як зазначає
сама майстриня:
«Кропітка ручна
робота
приносить мені неабияке задоволення,
душевне умиротворення та заспокоєння. Якщо я маю можливість
більше часу приділяти ручній роботі, то почуваю
себе набагато краще…».
На даний час Олена Труфен-Вітишак проживає у с-щі Берегомет сусідньої Буковини, мріє
зробити ще дуже багато красивих та оригінальних речей. Також прагне освоїти техніку «холодний фарфор». Свої роботи, в які вкладає теплоту
душі та щирість серця, дарує друзям, родичам та
виконує на замовлення для всіх бажаючих, адже
стверджує, що найкращий подарунок – це подарунок зроблений своїми руками.
Власна інформація

ДУШУ ЗЦІЛЮЄ ДОБРО
З нагоди Міжнародного дня благодійності, який
щорічно відзначають 5 вересня, у Снятинській районній бібліотеці діє виставка книг «Мистецтво –
людям! Книжкам – свободу!». Виставка створена
на основі книг, які принесли небайдужі снятинчани, щоб надати їм нове життя. Кількість книг не є
великою, але кожен із вас відтепер зможе долучитися до міжнародного руху Буккросинг. Суть руху
полягає в обміні прочитаними книгами та іншими
виданнями. Буккросинг – практика залишати книгу

чи журнал в публічному місці, щоб інші люди побачили її і прочитали, а потім вчинили так само. При
цьому не потрібний читацький квиток, всі книги не
мають номерів та шифрів. Ви вільні у виборі та в
проміжку повернення книги чи журналу.
Приходьте до бібліотеки! Читайте книги! Творіть добро та зцілюйте свої душі!
Працівники сектору соціокультурного
забезпечення користувачів
Снятинської ЦРБ
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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 народилися у
вересні:
Горошка Михайла Михайловича (м. Снятин)
Савюка Никифора Миколайовича (м. Снятин)
Ткачука Василя Васильовича (с. Ганьківці)
Шлемка Дмитра Васильовича (с. Ганьківці)
Бойчука Семена Івановича (с. Підвисока)
Лосюка Івана Миколайовича (с. Ганьківці)
Бажаємо щастя, здоров’я
і сили, щоб довгі літа плечей
не схилили. Нехай Господь
Вас не залишить, Мати Божа
збереже й ангел хай на своїх
крилах столітній ювілей Вам
принесе.

Шановні снятинчани
та жителі району!

Повідомляємо, що газету «Снятинська вежа»
можна передплатити у вашому поштовому відділенні
чи у листоноші з будь-якого місяця. Передплатний
індекс 61703.
Творімо історію разом

Футбол

вежа
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ПЕРЕМАГАЄ ДРУЖБА

9 вересня у суботу, відзначаючи День фізичної культури і
спорту, відділення з

футболу провели змагання
між групами молодших юнаків.
Привітавши дітей зі святом фізкультурника, почалось шкільне

«дербі», адже не вперше групи
грають між собою. Але в суботній день у протистоянні не виявилось переможця,
зігравши
у
нічию з рахунком
1:1
пробивались
післяматчеві
пенальті. Переможці цього
дня не нагороджувались
грамотами,
натомість солодощами.
Правда переможці поділились з достойними опонентами. На то воно і
свято, а свято там, де перемагає
дружба.
Михайло СЛОБОДЯН

ФК «КУЛАЧИН» ВПЕВНЕНО КРОКУЄ ДО ПЕРЕМОГИ

10 вересня на футбольному полі в мікрорайоні Кулачин відбувся черговий футбольний турнір. Цього разу суперниками ФК
«Кулачин» виступив ФК «Маяк» с. Русів. Досить напруженим
видався перший тайм матчу. Гравці «Кулачину» пропустили
перший гол, що дуже засмутило як самих гравців так і вболі-

вальників своєї команди. Та, не зважаючи
на пропущений гол, завдяки хорошій комбінації Романа Танащука та Василя Шинкарука на прикінці першого тайму футболістам вдалось зрівняти рахунок. Не менш
захоплюючим видався і другий тайм гри під
час якого ФК «Маяк» пропустив другий м’яч
у свої ворота. Влучний переможний м’яч
впевнено реалізував Андрій Федорів. У досить емоційному протистоянні перемогу
здобула наша команда з рахунком 2:1.
Також під час футбольного турніру реалізовувались лотерейні білети. Вартість
лотерейного білета становить 10 грн. На
переможців лотереї чекають цінні призи,
розіграш яких відбудеться 24 вересня під
час чергової гри. Виручені кошти від лотереї підуть на підтримку футбольного клубу «Кулачин». Тож підтримаймо свою команду.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Урядова програма «Доступні ліки» на Снятинщині. Перші результати.

1 квітня 2017 року стартувала Урядова програма «Доступні ліки». Її мета – забезпечити кожного громадянина України
необхідними лікарськими засобами, які
покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності. Пацієнти отримують
ліки від серцево-судинних захворювань,
діабету ІІ типу та бронхіальної астми
цілком безкоштовно або з частковою доплатою.
З 1-го серпня 2017 року набув чинності оновлений реєстр препаратів, що
беруть участь в урядовій програмі “Доступні ліки”, до якого ввійшло 199 торгівельних назв препаратів 43 виробників, з
яких 21 виробники країн ЄС, 17 – України, 4 – Індії, 1 – Ізраїлю.
Реалізацією програми в районі займаються лікарі Снятинського районного
Центру ПМСД. Починаючи із квітня 2017
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року, ними було виписано
9015 рецептів, пацієнти
скористалися 5736-ма такими рецептами на понад
250 тис. грн. бюджетних
коштів.
Очікування, які покладали на проект, почали
здійснюватися.
Кількість
пацієнтів, які звертаються
до лікарів первинної ланки
значно зросла, що вирішує
проблему із самолікуванням хворих, покращилась
якість та своєчасність лікування гіпертонічної хвороби та інших захворювань
серцево-судинної системи,
бронхіальної астми, цукрового діабету, тощо. Зростає
кількість аптек, що приєднуються до програми. Станом на середину вересня на Снятинщині таких налічується 15, які розміщені в
різних населених пунктах району, а отже
забезпечена рівноправна доступність та
зручність для всіх жителів району.

цепт. Отримайте ліки безкоштовно, або з
частковою доплатою.
Заступник головного лікаря
Снятинського районного
Центру ПМСД
з медичного обслуговування
населення
Андрій Федусів

***

До продавця харчового відділу
супеpмаpкету підходить чоловік і просить продати йому половинку цибулі.
Продавець пояснює йому, що вони
продають цибулю тільки цілком, але
покупець наполягає на своєму. Тоді
продавець іде до менеджера відділу й каже: “Сер, тут один дурень хоче
купити половинку цибулі”, але обертається й бачить, що той покупець йде
безпосередньо за ним. Хлопець не
розгублюється й додає: “А ось цей пан
погодився взяти другу половинку”. Залишившись сам на сам із продавцем,
менеджер каже:
— Як ти спритно викрутився, ти
звідки сам?
— З Канади, сеp.
— А чому ти вирішив поїхати звідти?
— А що мені там робити? Там самі
тільки хвойди й хокеїсти.
— Ти знаєш, а моя жінка родом з
Канади.
— Ух ти! А за кого вона грає?!

***

В вечері в підворітті:
- Закурити не знайдеться?
- Я - боксер. І три дні тому вже пояснював, що не курю.
- Вибачте, око запливло, не впізнав… Багатим будете.

***

Прибиральниця Петрівна, яка пропрацювала в міжнародному аеропорту 15 років, знає на 70 мовах фразу:
«Куди преш, урод, я щойно помила!»

***

Про шкідливість куріння. Стоїть
пристойно одягнений чоловік у НьюЙорку біля хмарочоса і курить. Підходить до нього журналіст і каже: - Добрий день. Я кореспондент газети
«Нью-Йорк Таймс». Можна задати вам
кілька питань? - Так задавайте, я в
принципі не поспішаю. - Ось ви курите.
А, вибачте, як довго ви курите? - Мені
зараз 43, і курю я з 16 років. - А які сигарети ви курите, якщо не секрет? - Та не
секрет - «Мальборо». - І останнє запитання - скільки сигарет в день? - Пачки
півтори - дві. Журналіст дістає калькулятор, щось рахує і знову звертається
до чоловіка: - Ось ви знаєте, якби ви
не палили, то на зекономлені гроші ви
могли б купити ось цей ось хмарочос? Серйозно? . . А ось ви самі курите? - Ні
я не курю. - І що, хмарочос у вас є? - Ні,
хмарочоса у мене немає. - А я курю, і
хмарочос мій ...
Спортивний майданчик, що в
міському парку, став багатофункціональним отримавши сучасне покриття
європейської якості. З цієї нагоди Снятинська міська рада запрошує любителів великого тенісу до участі в показовому виступі у грі з великого тенісу.
За детальнішою інформацією звертатись до міської ради або за телефоном
0936633383.

Як стати учасником програми?
1. Зверніться до лікаря ЗПСМ (сімейного лікаря) чи лікаря-терапевта дільничного, робочим місцем яких є
Відповіді на кросворд «П С М»
амбулаторії загальної практики/
«П» 1. Партизан. 2. Народ. 3. Довбуш. 4. Штефан. 5. Наказ. 6. Збруч. 7. Час. 8. Солосімейної медицини та отримайте
вейко. 9. Одвіт. 10. Терночок. 11. Камінь.
правильно виписаний рецепт, який
«С» 1. Світ. 2. Тютюн. 3. Надія. 4. Явір. 5. Рушник. 6. Коник. 7. Кохання. 8. Ярок. 9. Козак.
є дійсним протягом місяця.
10. Кущ. 11. Щастя.
2. Завітайте до аптеки з позна«М» 1. Матуся. 2. Ярмо. 3. Око. 4. Отаман. 5. Наплечник. 6. Крук. 7. Краків. 8. Вітер. 9.
чкою «Доступні ліки»(див. малюРік. 10. Край. 11. Йванко. 12. Орел. 13. Личенько. 14. Окоп. 15. Пень.
нок та таблицю) та пред’явіть ре-
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