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75-річчю УПА присвячується:

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТО

22 жовтня у міському клубі імені
Назарія Яремчука, що у мікрорайоні
Кулачин, відбувся святковий концерт,
приурочений 75-ій річниці створення
Української Повстанської Армії.
Ведучі заходу Віталій Бурляк та
Христина Сенькович розповіли про героїзм українських повстанців, їхню боротьбу за волю України. До слова було
запрошено директора Музею визвольних змагань імені Василя Андрусяка,
голову районної організації Братство вояків ОУН–УПА Ігоря Юринця, який зачитав Декалог українського націоналіста.
Участь у заході взяли солісти Єлизавета
Стратейчук та Анастасія Попович, вірш
«Я – українка» продекламувала Катерина Маковійчук. Своїм співом порадував
присутніх поет-пісняр, композитор, голова районної організації самодіяльних
композиторів Снятинщини імені Ярослава Барнича Петро Корж. Вірш, присвячений воїнам Української Повстанської
Армії, зачитав поет, член НСЖУ Іван
Грекуляк.
Справжньою родзинкою заходу став

До уваги жителів
м. Снятин!

Надворі золота осіння пора. Кожен
дбайливий господар приводить в належний вигляд свою прибудинкову
територію, підчищає сад, готуючись
до сніжної та морозяної зими. Із настанням примхливої зимової пори досить часто гілки дерев не витримують
навантаження мокрого снігу та вгинаються, або ламаються від його ваги.
Саме тому Снятинська міська рада
та комунальне підприємство «Покуття-Комунальник» звертаються до
жителів міста Снятин, які проживають
на вузьких вулицях міста з проханням
почистити дерева, гілки яких виступають на проїжджу частину вулиці для
можливості проходження прибиральної техніки у зимовий період. Сподіваємося на Ваше розуміння та належне
реагування, адже примхи лютої зими
передбачити не можливо.

Оголошення

Снятинська міська рада запрошує підприємства (організації), автомобільних перевізників взяти
участь у здійсненні пробного рейсу
(протягом трьох місяців) з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування від
АЗС «Захід», що в мікрорайоні Кулачин, до вул. Винниченка.
За
детальною
інформацією
звертатись до Снятинської міської
ради.

прем’єрний виступ нового жіночого
фольклорного ансамблю «Барви Покуття» (керівники Марія Кишкан та Зіновій
Ковтун), створеного при міському клубі
імені Назарія Яремчука. У їхньому вико-

нанні прозвучали українські народні пісні «Рости, рости черемшино», «Там, під
львівським замком», «В зеленім саду»,
«Ой полечко-поле» та ін. Хороше виконання пісень супроводжувалось гучними оплесками глядачів, яких зібралось
чимало.
Під занавісу заходу до присутніх
звернувся міський голова Анатолій
Шумко, який пригадав тривожні 1940-

ві: участь наших краян у визвольній боротьбі українського народу та масове
виселення жителів Західної України в
Сибір (операція «Захід») 70 років тому.
Також Анатолій Богданович подякував
організатору заходу, завклубу ім. Н.
Яремчука Ярославі Корж за змістовний
концерт та всім учасникам заходу за
активну участь у збагаченні культурного та духовного життя міста і, зокрема,
мікрорайону Кулачин. Новоствореному
колективу «Барви Покуття» побажав подальших успіхів та процвітання на культурній ниві краю.
Також до присутніх звернулась і
Ярослава Корж, яка щиро подякувала
всім артистам за участь у заході, за те,
що не шкодуючи власного часу та зусиль намагались зроби свято змістовним та цікавим для жителів мікрорайону.

Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Нагородження переможців та учасників конкурсу учнівських
робіт, присвяченого 75-літтю Української Повстанської Армії
У рамках відзначення 75-ліття УПА
у музеї національно-визвольних змагань ім. полковника УПА В. Андрусяка
відбулося урочисте нагородження переможців та учасників районного конкурсу
учнівських творчих робіт на тему «Українська Повстанська Армія у боротьбі з
нацизмом і більшовицьким режимом на
теренах Покуття». Організаторами патріотичного конкурсу, який надалі буде проводитися щорічно, є Снятинська район-

на рада, управління освіти Снятинської
РДА та Снятинська районна організація
Всеукраїнського Братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича – Тараса
Чупринки.
Із привітанням до присутніх у музеї
юних патріотів, дослідників історії національно-визвольного руху, учасників
конкурсу та їх учителів, а також організаторів конкурсу звернулися голова районної ради Іван Угрин та голова районної

державної адміністрації Богдан Свіщовський. Керівники району подякували дітям за їхню творчу працю, за проявлену
ініціативу, бажання та вміння дослідити
сторінки повстанської героїки на теренах
рідного краю, села. Усього ж, як відзначив ініціатор конкурсу - голова районної
ради І. Угрин, на конкурс було подано 15
робіт (історико-документальних та літературно-публіцистичних), які представили учні із 12 шкіл району. Найактивнішою
стала Орелецька ЗОШ І-ІІ ст., якою подано три дослідницькі роботи, дві роботи
подала Ганьківська ЗОШ І-ІІІ ст.
До усіх присутніх на церемонії нагородження та відзначення учасників
і переможців конкурсу звернулася начальник управління освіти райдержадміністрації, депутат районної ради Уляна
Іванійчук, яка вишукала можливість преміювати переможців за І, ІІ, ІІІ місця. За
творчу дослідницьку працю дітям подякував голова районного Братства ОУНУПА Ігор Юринець, який зазначив, що усі
роботи учнів займуть гідне місце у музеї
визвольної боротьби Снятинщини. І, як
було відзначено, усі роботи будуть надруковані у періодичній пресі.
Урочисто-хвилюючим видався момент нагородження авторів кращих робіт. Отже, результати конкурсної комісії,
які оголосив вчитель історії, методист
РМК управління освіти Михайло Кишкан,
є наступні:
Продовження на стор. 2.
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Народний часопис

Снятинська

Нагородження переможців та
учасників конкурсу учнівських
робіт, присвяченого 75-літтю
Української Повстанської Армії
Закінчення. Початок на стор. 1.
ІІІ місце зайняли учениця Красноставської ЗОШ Ганна Неп’юк,
учениця 8 класу Ганьківської ЗОШ
Ілона Франчук та учениця 9 класу
Задубрівської ЗОШ Іванка Мако-

ли в подарунок комплект книг краєзнавчої та патріотичної тематики,
що вийшли завдяки програмі районної ради «Книговидання»: «Повстанський рух на Снятинщині»,
«Покуття – край звитяг і боротьби»,

тяк. ІІ місце присуджено учениці 9
класу Горішньозалучанської ЗОШ
Любові Черняковій та учню 7 класу
Олешківської ЗОШ Олегу Близнюку. Володарем переможного І місця
стала Тетяна Устименко, учениця
6 (10) класу Снятинської гімназії.
Усі діти нагороджені грамотами
та подяками від голови районної
державної адміністрації та голови
районної ради, преміями від управління освіти, завдячуючи програмі
«Обдаровані діти». Також і переможці, і учасники конкурсу отрима-

«За Україну! За її волю!» (спогади члена ОУН-УПА, зв’язкової В.
Андрусяка Олександри КовалюкСлободян), «Календар марноти»
В. Чипиги, «Буревії» В. Харитона
та інші. Насамкінець модератор заходу, радник голови районної ради
Тетяна Вовк щиро подякувала усім
за активну увагу та любов до історії
рідного краю та України, бажаючи їй
миру та перемоги.
За матеріалами
Снятинської районної ради

Духовність

МОЛОДЬ СНЯТИНЩИНИ ОРГАНІЗУВАЛА
ПОЇЗДКУ ДО ЗАРВАНИЦІ
18 жовтня 2017 року Божого
Українська Молодь – Христові при
Храмі Чуда Святого Архистратига
Михаїла м. Снятин та Вівтарна Дружина при Храмі Різдва Пресвятої
Богордиці с. Підвисоке Снятинського протопресвітеріату УГКЦ прибули до Матінки Божої, яка прославила себе у Зарваницькій Чудотворній
іконі.

опікою Матінки Божої.
Після обіду всі спільно молились Хресну Дорогу нашого Спасителя Ісуса Христа. Також цього дня
молодь мала можливість побувати
в Бучацькому монастирі оо. Василіян в Церкві Воздвиження Чесного
Хреста Господнього та Бучацькому
колегіумі імені святого Йосафата –
духовно-освітньому центрі Україн-

Паломницьку подорож розпочали вранці зі спільної молитви у Храмі Чуда Святого Архистратига Михаїла м. Снятин. Прибувши в село
Зарваниця в Соборі Зарваницької
Матері Божої ієрей Михайло Луканюк відслужив Божественну Літургію в наміренні нашої української
молоді.
Опісля всі учасники паломництва мали особливу нагоду зустрітись з Високопреосвященним
Архиєпископом і Митрополитом
Тернопільсько-Зборівським УГКЦ
кир Василієм Семенюком. Високопреосвященний Владика Василій поблагословив усіх присутніх,
розповів про історію Зарваницької
чудотворної ікони Матері Божої та
побажав присутнім бути завжди під

ської Греко-Католицької Церкви.
Хочу висловити слова подяки
співорганізаторам та жертводавцям
цієї паломницької подорожі: Ірині
Човган, Тетяні Семенюк, Михайлу
Сідлярчуку та Мирославу Онищуку.
Висловлюю подяку нашій молоді
та дітям, які є майбутнім Христової
Церкви й нашої держави Україна.
Довідка: «Українська Молодь
– Христові» – молодіжна християнська організація, яка покликана
вести молодіжний Христовий апостолят в умовах незалежної України.
Походить з однойменного руху, заснованого у 30-х роках Митрополитом Андреєм Шептицьким.
Михайло ЛУКАНЮК

вежа
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Інформує Коломийське об’єднане управління
Пенсійного фонду України

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ!
Законом України від 03 жовтня 2017 №
2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» (далі – Закон № 2148), який набрав
чинності 11 жовтня 2017 року внесено зміни
до деяких законодавчих актів України, які набирають чинності:
1. З 11.10.2018 зміни до Закону України
«Про збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування» та Закону України «Про нотаріат» щодо удосконалення порядку сплати
збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, щодо:
– щоквартального подання нотаріусами
до органів Пенсійного фонду України звітності про укладені договори купівлі-продажу
нерухомого майна, в порядку та за формою,
визначеними Кабінетом Міністрів України
– сплати збору платниками та подання
звітності нотаріусами до відповідного органу
Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або
робочого місця приватного нотаріуса.
– надання нотаріусами довідки про суму
нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для перевірки дотримання законодавства з питань сплати збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування,
на обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України
– надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на запити Пенсійного фонду України та його територіальних органів в порядку, затвердженому
Кабінетом Міністрів України.
2. З 11.10.2017 – зміни до Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»
щодо вилучення положень щодо фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до цього Закону, та сумою пенсії із
солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», на яку має
право науковий працівник, науковими установами, організаціями, підприємствами та вищими навчальними закладами.
За жовтень 2017 року сума належна до
сплати визначається пропорційно календарним дням жовтня місяця, а починаючи з листопада 2017 року фінансування вищезазначеної різниці платниками не здійснюється.
3. З 01.01.2018 - зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» щодо:
– зміни максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка становитиме
п’ятнадцять розмірів мінімальної заробітної
плати, встановлених законодавством.
– запровадження сплати єдиного внеску за
осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону
отримують допомогу при усиновленні дитини.
– визначення платниками єдиного внеску
членів фермерського господарства, якщо вони
не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Єдиний внесок
для таких платників нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності,
що підлягає обкладенню податком на доходи
фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску
не може бути меншою за розмір мінімального
страхового внеску на місяць.
– скасування норми щодо можливості
сплачувати єдиний внесок у сумі, яка не може
бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску та встановлення сплати у розмірі
не менше мінімального страхового внеску на
місяць, для платників віднесених до першої
групи платників єдиного податку, визначених у
підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.
– запровадження одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких
особа не підлягала загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню (у тому
числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня
2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску
за кожен місяць такого періоду не може бути
меншою за мінімальний страховий внесок
на дату укладення договору, помножений на
коефіцієнт 2 та не може бути більшою за суму
єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення
договору про добровільну участь.
– з 11.10.2017 набирають чинності положення пункту 3 стосовно покриття Пенсійному

Б
фонду України недоотриманої суми коштів відП
застосування розміру єдиного внеску, перед-З
баченого частинами тринадцятою і чотирнад-п
цятою статті 8 Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування», який сплачується підприємствами, установами, організаціями за працюючих осіб з інвалідністю у
розмірі 8,41%, всеукраїнськими громадськими організаціями за осіб з інвалідністю, (товариств УТОГ та УТОС) у розмірі 5,3 %, підприємствами та організаціями громадських
організацій, в яких кількість осіб з інвалідністю
становить не менш як 50 відсотків загальної
чисельності працюючих, і за умови, що фонд
оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на
оплату праці, у розмірі 5,5 % бази нарахування
єдиного внеску.
Розрахунок недоотриманих Пенсійним
фондом сум від застосування вищезазначених
пільгових розмірів єдиного внеску, здійснюватиметься у порядку, встановленому Пенсійним
фондом України за погодженням із Державною фіскальною службою України.
в
Для визначення недоотриманої Пенсійнимх
фондом України суми коштів платники єдиногоп
внеску розраховуватимуть та відображатимутьл
у звітності суму єдиного внеску в розмірах, пе-Г
редбачених частинами п’ятою та чотирнадця-п
тою статі 8 Закону України «Про збір та облікм
єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-К
жавне соціальне страхування», не змінюючиІ
при цьому суми сплати єдиного внеску.
а
4. З 01.01.2018 – зміни до Закону Украї-х
ни «Про збір на обов’язкове державне пен-с
сійне страхування» та Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-і
хування» щодо уточнення порядку відшко-Б
дування фактичних витрат на виплату та
доставку пенсій, призначених на пільговихЛ
умовах.
Для платників збору, визначених пунктами
1 і 2 частини першої статті 1 Закону України
«Про збір на обов’язковедержавне пенсійне
страхування», крім платників, віднесених до
четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4
статті 291 Податкового кодексу України,
об’єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених до дня набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» відповідно до пунктів «б»-«з» статті 13
Закону України «Про пенсійне забезпечення»
та призначених після дня набрання чинності
зазначеним Законом відповідно до пунктів
28 частини другої статті 114 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» у період до досягнення працівникамипенсійного віку, передбаченого статтею
26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування».
Крім того, згідно підпункту 27 пункту 19 Закону № 2148 підприємства та організації (крім
сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту
291.4 статті291 Податкового кодексу України)
вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку
пенсій особам, які були зайняті повний робос
чий день на:
– підземних роботах, на роботах з особли-х
во шкідливими і особливо важкими умовамиР
праці за списком № 1 виробництв, робіт, про-о
фесій, посад і показників, затвердженим Ка-т
бінетом Міністрів України, крім тих, які булиі
безпосередньо зайняті повний робочий день
на підземних роботах (включаючи особовий
склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних
копалин, на будівництві шахт та рудників за
списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
– на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників,
затвердженим Кабінетом Міністрів України, а
також на інших роботах, що дають право на
призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до частини другої статті 114
цього Закону.
Покриття зазначених витрат здійснюється до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України«Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за раніше діючим порядком.

Народний часопис
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Снятинська

ХРАМОВЕ СВЯТО ПОКРОВСЬКОЇ
ЦЕРКВИ СЕЛА ПІДВИСОКЕ
14 жовтня, в день Покрови Пресвятої
Богородиці, православна громада села
Підвисоке відзначає своє храмове свято.
З цієї нагоди на запрошення настоятеля
протоієрея Василя Мороза на святко-

ве богослужіння до Свято-Покровського
храму завітали: прот. Василь Захарук,
прот. Микола Курилюк, прот. Іван Курилюк, прот. Василь Руданець, прот. Юрій
Грабовецький, прот. Тарас Дмитрук,
прот. Павло Захарук, прот. Андрій Яреміїк (Кіцманська єпархія), прот. Василь
Кушерський, прот. Дмитро Джус, дияк.
Іван Лазаренко (Тернопільська єпархія),
а наприкінці богослужіння до собору духовенства долучився прот. Микола Марусяк.
Святкове богослужіння розпочалося
із читання Акафіста Покрові Пресвятої
Богородиці.
Згодом була звершена Божественна
Літургія.

Наприкінці Літургії повчальну проповідь виголосив прот. Василь Руданець,
який, розповівши про події Х століття у
Влахернській церкві, зазначив, що Матір Божа завжди простирає над щирими

християнами Свій Покров.
Після проповіді отець Василь привітав настоятеля і його паству із храмовим
святом.
Прот. Василь Мороз подякував духовенству за спільну молитву, а своїм парафіянам за сумлінну працю біля храму
Божого.
Після многоліття всі присутні були помазані освяченою оливою.
Згодом на церковному подвір'ї було
звершено чин малого освячення води.
Завершилося святкове богослужіння
хресним ходом навколо храму, під час
якого всі присутні були окроплені свяченою водою.

У Рудниках відзначили
престольне свято і помолилися
за полеглих захисників України

14 жовтня, коли Православна Церква
святкує Покрову Пресвятої Богородиці,
храмове свято відзначає громада села
Рудники. Цьогорічне святкування тут
очолив Снятинський благочинний протоієрей Михайло Марусяк, якому разом
із настоятелем прот. Степаном Гуменя-

комспівслужили: прот. Василь Близнюк,
прот. Василь Джус, прот. Михайло Мизюк,
прот. Мирослав Паньків, прот. Ярослав
Петрук, прот. Роман Гуменяк, протодияк.
Роман Підгірний.
Після євангельського читання отецьдекан виголосив проповідь, у якій, пригадавши історію свята, наголосив на
постійній і неустанній допомозі Матері
Божої для кожної людини.
Наприкінці богослужіння прот. Михайло Марусяк привітав настоятеля і його
паству із храмовим святом.
Після многоліття всі присутні були помазані освяченою оливою.
Згодом біля могили борцям за волю
України собором духовенства було звершено заупокійну літію за всіх полеглих
захисників України, у тому числі - сучасних.
Разом із духовенством і рудниківськими парафіянами тут молилися сільський
голова Микола Абрамюк, син якого захищає східні кордони України в зоні проведення АТО, і депутат Снятинської районної ради Микола Мельничук.
За матеріалами офіційного
веб-сайту Снятинського
деканату УПЦ КП

Інформує Снятинське відділення Коломийської ОДПІ

Понад 109 млн.грн. податків і зборів
сплачено платниками Снятинщини

За дев’ять місяців 2017 року платниками Снятинщини до зведеного бюджету
сплачено 109,4 млн.грн. податків і зборів,
що на 30,6 млн.грн. більше ніж торік. Про
це повідомив начальник Снятинського
відділення Коломийської ОДПІ Мирослав
Остафійчук.
При цьому, до Державного бюджету
надійшло 35,6 млн.грн., що на 14,6 млн.
грн. більше аналогічного періоду минулого року. Зокрема, надходження податку
на доходи фізичних осіб склали 15 млн.
грн., податку на додану вартість – 11,6

млн.грн., військового збору – 4,8 млн.грн.
Місцева скарбниця отримала 73,8
млн.грн., а це майже на 16 млн.грн. більше в порівнянні з січнем-вереснем 2016
року. 61 відсоток всіх надходжень до місцевого бюджету займає податок на доходи фізичних осіб, що складає 45 млн.
грн.. Також значну частку в місцевому
бюджеті займають єдиний податок – 12,6
млн.грн., плата за землю – 9,9 млн.грн. та
акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 3,8 млн. гривень.
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вежа

Із життя коледжу

АГРОУНІФЕСТ-2017

Нещодавно у Кам’янці-Подільському
відбувся традиційний відкритий фестиваль-конкурс художньої творчості серед
студентів навчальних закладів Подільського державного аграрно-технічного
університету «Агроуніфест-2017», який
було започатковано в 2015 році.

лоді та працівників навчальних закладів
до художньої творчості; організацію виховної роботи та дозвілля студентської
молоді за допомогою мистецьких форм
і засобів; поширення кращого досвіду
щодо організації роботи та діяльності серед колективів аматорського мистецтва.

Даний захід проводиться з метою
активізації і популяризації творчої діяльності колективів аматорського мистецтва
у навчальних закладах; формування в
учасників аматорського мистецтва високої культури, художньо-естетичних
смаків, змістовного проведення дозвілля; підвищення рівня виховної роботи,
виховання національної самосвідомості,
сприяння розвитку творчої особистості
та індивідуальності.

Цьогоріч участь в «Агроуніфесті»
взяли і студенти та викладачі Снятинського коледжу Подільського ДАТУ, які
демонстрували свої мистецькі здібності,
а саме: Роман Захаркевич, Віта Мойсюк,
Віталій Левчук, Марія Палійчук, Павло
Хижняк, Світлана Підгайна, Елеонора
Бордун та ансамбль народних інструментів «Барви Карпат».
Хороша підготовка та виконання
мистецьких номерів захопили глядачів
та суддів конкурсу, тож у підсумку фестивалю «Агроуніфест-2017» викладач
Світлана Підгайна за виконання пісні
«Листопад» зайняла ІІІ місце, студентка
групи ОМ-11 Елеонора Бордун за вироби
із солоного тіста (декоративно-ужиткове
мистецтво) зайняла почесне ІІ місце. Та
найбільше своєю оригінальністю та майстерним виконанням вразив, як суддів
так і глядачів фестивалю, ансамбль народних інструментів «Барви Карпат» (керівник Святослав Стефанець), який зайняв І місце. Тож у загальному підсумку
Снятинський коледж Подільського ДАТУ
посів почесне ІІІ місце серед навчальних
закладів Подільського державного аграрно-технічного університету.
Ольга БІЛОТКА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Організатори фестивалю поставили
перед студентською молоддю ВНЗ Подільського ДАТУ завдання широкої пропаганди і подальшого розвитку кращих
зразків українського мистецтва в усіх
його жанрах; залучення студентської мо-

Інформує Коломийське об’єднане управління Пенсійного
фонду України

ЗАРПЛАТА В "КОНВЕРТІ"? ПОДБАЙТЕ
ПРО СВОЄ МАЙБУТНЄ...

Відповідно
до
законодавства
право громадян на соціальний захист у нашій державі гарантується
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок сплати
єдиного внеску громадянами, підприємствами, установами й організаціями.
Розмір пенсії за віком залежить від
величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. До страхового стажу для
обчислення розміру пенсії включаються
періоди, за які щомісяця й у повному обсязі сплачені страхові внески у розмірі
не менше мінімального страхового внеску, обчисленого з мінімальної заробітної
плати. Чимало роботодавців просто ігнорують гарантований рівень мінімальної
заробітної плати і змушують найманих
робітників працювати на невелику зарплату, а часом і зовсім не декларуючи
оплату їхньої праці. Бажаючи уникнути
зайвих, на їхню думку, витрат, видають
працівникам зарплату в “конвертах”. У
цьому випадку мова йде про “тіньові” заробітки, з яких не сплачуються податки
і не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду. В результаті, погодившись
на одержання зарплати в “конвертах”,
більшість людей не задумується, що свідомо обкрадають самі себе.
На перший погляд здається, що ж тут
поганого: вигідно як для роботодавця,
так і для працівника. Адже перший - не
платить податки, а другий - одержує гідну
суму заробітку. Однак, насправді ця вигода зовсім примарна. Працівник, що одержує зарплату неофіційно, цілком беззахисний перед роботодавцем. Маючи

дуже сумнівний виграш сьогодні, можна
одержати однозначний програш у майбутньому. Оскільки, звернувшись за захистом своїх прав до будь-якої інстанції,
працівник не буде мати жодних доказів
підтвердження розміру заробітної плати,
яку він фактично одержував.
Одержуючи зарплату в “конверті”,
працівник теж здійснює серйозне правопорушення – фактично, він сприяє роботодавцю порушувати законодавство, та
позбавляє себе гідної пенсії в майбутньому, оскільки низька заробітна плата дає
низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії.
Якщо роботодавець віддає Вам зарплату «у конверті» без оформлення трудового договору, без внесення відповідного запису про роботу в трудову книжку,
якщо Ваша зарплата нарахована по відомості менша, ніж «вміст у конверті», Вас
обкрадають!
Не думайте, що для Вас це не має
значення! Знайте, що через Вашу мовчазну згоду Ви втрачаєте офіційну щомісячну зарплату, виходячи з якої буде
призначатися трудова пенсія по новому
пенсійному закону; суму допомоги по
тимчасовій непрацездатності в зв’язку з
хворобою (лікарняні), а жінки - ще і допомогу по вагітності і пологах; допомогу
по безробіттю, розмір якої залежить від
Вашого офіційного середньомісячного
заробітку та інші соціальні виплати.
Думати, що все це «не про Вас» - велика помилка!!! Не давайте себе обманювати! Наполягайте на укладанні трудових угод, колективних договорів!

Народний часопис

Снятинська

6

вежа

26 жовтня 2017 року №41 (526)

Обережно - ГРИБИ!

Гриби - це дарунок лісу, але водночас
вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті. Отруєння організму
викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в
грибах. Прикро, що багато людей висновки робить лише на основі свого гіркого
досвіду.
Основні причини отруєнь:
•
вживання отруйних грибів;
•
неправильне
приготування
умовно їстівних грибів;
•
вживання старих або зіпсованих
їстівних грибів;
•
вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації
(навіть білі гриби і підберезники мають
своїх небезпечних двійників).
Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси,
розвиток симптомів серцево-судинної
недостатності.
Щоб запобігти отруєння грибами, ми
рекомендуємо Вам заходи та правила,
які необхідні для виконання кожній людині, дотримуйтесь їх.
Застерігаємо!
•
Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах,
теплицях, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків.
•
Збирайте і купуйте тільки гриби,
про які вам відомо, що вони їстівні.
•
Не збирайте гриби:
– якщо не впевнені, що знаєте їх -

якими б апетитними вони не здавалися;
– поблизу транспортних магістралей,
на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах;
– невідомі, особливо з циліндричною
ніжкою, у основі якої є потовщення "бульба", оточене оболонкою;
– з ушкодженою ніжкою, старих,
в'ялих, червивих або ослизлих;
– ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них;
– "шампіньйони" та "печериці", у яких
пластинки нижньої поверхні капелюшка
гриба білого кольору.
•
Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках, - вони не завжди відповідають
дійсності.
•
Не куштуйте сирі гриби на смак.
•
Ще раз перевірте вдома гриби,
особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні
-викидайте. Нижню частину ніжки гриба,
що забруднена грунтом - викидайте. Гриби промийте, у маслюків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку плівку.
•
Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута.
•
При обробці кип'ятіть гриби 7-10
хвилин у воді, після чого відвар злийте.
Лише тоді гриби можна варити або смажити.
•
Обов'язково вимочіть або відваріть умовно їстівні гриби, які використовують для соління, - грузді, вовнянки
та інші, котрі містять молочний сік, тим
самим позбудетесь гірких речовин, які
уражають слизову оболонку шлунку.

Бережіть своє здоров’я

Комп’ютери – плюси і мінуси
Електронно-цифрова техніка сьогодні зайняла своє належне місце в усіх
сферах нашого життя. Це є великим
благом і водночас великим злом. Адже
робота з персональним комп’ютером
безпосередньо наблизила до організму
людини шкідливі техногенні електромагнітні поля, як випромінює монітор
комп’ютера і які є небезпечними для до-

ротися з ними вже нелегко. В більшості
випадків важко навіть встановити головну причину захворювання.
Сьогодні в країні діють санітарні правила і норми, які регламентують гігієнічні вимоги докладно. Проте, необхідно
зазначити, що приміщення, призначені
для роботи з комп’ютером, повинні мати
природне освітлення та добре прові-

рослих, тим паче для дітей. Нерідко діти
не дотримуються санітарно-гігієнічних
вимог під час роботи з комп’ютерами,
під час комп’ютерних ігор, користування
мобільними телефонами.
Можна виокремити такі головні чинники ризику для здоров’я дитини, яка
користується комп’ютером: комп’ютерні
випромінювання, погана якість зображення на екрані, невідповідна робоча
поза користувача, неналежне оформлення та освітлення приміщення, значна
тривалість часу, який дитина проводить
за комп’ютером, якість програм, стреси,
що виникають у зв’язку зі специфікою
застосування комп’ютерів. На жаль,
частими є випадки, коли в навчальних
закладах і навіть у солідних установах
та фірмах, здійснення колективних й
індивідуальних профілактичних заходів
повністю або частково ігнорується. Це
пояснюється значною мірою тим, що
шкідливий комп’ютерний вплив належить до факторів малої інтенсивності,
негативна дія яких розвивається поступово і приховано: швидка втомлюваність, біль у спині, біль у м’язах шиї,
головний біль, загальний дискомфорт,
дискомфорт очей та погіршення зору.
Такі симптоми проявляються після багатьох місяців або років праці, коли бо-

трюватись. Площа на 1 робоче місце за
комп’ютером повинна складати не менше 6 м²; орієнтація вікон на північ або
північний схід, захищені жалюзями. Поверхня підлоги має бути покрита антистатичним покриттям. Крім того, у вимогах до організації режиму праці учнів
на комп’ютерах визначена тривалість
безперервної роботи, яка складає: для
учнів Х- ХІ класів до 30 хвилин, для учнів
VIII –IХ класів - 20-25 хвилин, для учнів
II-V класів - 15 хвилин,для дітей 6 років
– не більше 10 хвилин. Після занять за
екраном комп’ютера необхідно зробити
вправи для профілактики зорової втоми
та загального втомлення організму.
Створення оптимальних у санітарно-гігієнічному аспекті умов праці на
комп’ютері є обов’язком керівників установ, організацій та підприємств різних
технології в будь-якій сфері життєдіяльності людини немислимі без застосування комп’ютерної техніки. Проте закликаємо до розумного її використання,
з дотриманням усіх правил санітарного
законодавства.
Г.М. Макаренко, завідувач
відділення організації санітарногігієнічних досліджень Снятинської
міжрайонної філії ДУ «ІваноФранківський ОЛЦ МОЗ України»

•
Не пригощайте ні в якому разі
грибами дітей, літніх людей та вагітних
жінок.
•
Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється
та викликає бурхливе отруєння.
•
Значна кількість грибів, які досі
вважались їстівними, містять мікродози
отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька днів підряд - також може статись
отруєння.
•
Суворо дотримуйтеся правил
консервування грибів. Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть
викликати дуже важке захворювання ботулізм. Гриби, які довго зберігалися,
обов'язково прокип'ятіть 10-15 хвилин.
•
УВАГА! Ні в якому разі не довіряйте таким помилковим тлумаченням:
– "Усі їстівні гриби мають приємний
смак".
– "Отруйні гриби мають неприємний
запах, а їстівні -приємний".
– "Усі гриби в молодому віці їстівні".
– "Личинки комах, черви й равлики не
чіпають отруйних грибів".
– "Опущена у відвар грибів срібна
ложка або срібна монета чорніє, якщо в
каструлі є отруйні гриби".
– "Цибуля або часник стають бурими,
якщо варити їх разом з грибами, серед
яких є отруйні".
– "Отрута з грибів видаляється після
кип'ятіння протягом кількох годин".
– "Сушка, засолювання, маринування, теплова кулінарна обробка знешкоджують отруту в грибах".

•
Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос)
- з'являються через 1-4 години після
вживання грибів, в залежності від виду
гриба, віку та стану здоров'я потерпілого,
кількості з'їдених грибів.
Біль та нападки нудоти повторюються
декілька разів через 6-48 годин, а смерть
настає через 5-10 днів після отруєння.
у
ч
Перша допомога при
о
отруєнні грибами.
1.
Викличте "Швидку медичну до-К
ш
помогу".
2.
Одночасно, не очікуючи її при-т
буття, негайно промийте шлунок: випий-л
те 5-6 склянок кип'яченої води або блідорожевого розчину марганцівки; нажмітьх
пальцями на корінь язика, щоб виклика-д
ти блювоту; прийміть активоване вугілля
(4-5 пігулок), коли промивні води стануть
чистими.
3.
Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний
чай, каву, або злегка підсолену воду,
відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.
4.
З'ясуйте, хто вживав разом із
постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.

Забороняється:
•
Вживати будь-які ліки та їжу, а
надто ж алкогольні напої, молоко, - це
може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику. Займатися будьякими іншими видами самолікування.

–
п
Снятинське районне ВП повідомляє
м
м
п
Кримінальний огляд
н
20.10.2017 о 14:24 год. зі служби "102" порушена.
к
поступило повідомлення гр. Р., 1966 р.н.,
21.10.2017 р. о 14:30 год. поступилощ
жителя с. Задубрівці, про те, що з бу- повідомлення по телефону гр. Д. про те,п
динку його батька три невідомі жінки ви- що в м. Снятині, по вул. В. Коснятинат
крали грошову суму більше 10 000 грн. із обриву впала жінка та не може сама
Виїздом СОГ на місце події встановлено, вибратися. Виїздом СОГ. на місце подіїл
що 20.10.2017 близько 14:15 год. дві осо- встановлено, що 21.10.2017 р. біля 14:00
би жіночої статі ромської національності год. гр. Гринчишин Станіслава Семенівскориставшись тим, що за їхніми діями на, 23.07.1935 р. жит. м. Снятин, вул.
ніхто не спостерігає, оскільки власник Франка №13, з власної необережності
господарства гр. Р., 1930 р. н., проживає впала висипаючи опале листя в яр на
сам, перебував на вулиці неподалік влас- вул І. Франка ,що в м. Снятині. Тілеснихз
ного житлового будинку, шляхом вільного ушкоджень остання не отримала. Праців-с
доступу проникли в незачинений буди- никами ДСНС м. Снятин гр.Станіславу ,б
нок, звідки в одній із кімнат з-під подушки було доставлено до місця проживання.
викрали грошові кошти в сумі 8 000 грн.
22.10.2017 о 06:19 надійшло повідо-г
20.10.2017 о 21:20 год. гр. П, жит. с. млення гр.Ч. про те, що біля АЗС "Захід"
Стецева заявила, що невідома особа м.Снятин невідомі особи нанесли т/у си-л
умисно розбила вікно в житловому бу- нові заявниці. Виїздом СОГ на місце подіїв
динку гр. Личука І., що в с. Устя, за яким встановлено, що 22.10.2017 р. близькос
вона здійснює нагляд. Виїздом СОГ на 06:20 год на АЗС "Захід", що в м. Снятиніп
місце події встановлено, що в період по вул. Винниченка невстановлена особа
часу з 01.09.2017 по 20.10.2017 невідо- вчинила конфлікт з гр. Ч., 1987 р. н., жит.
ма особа шляхом розбиття вікна про- с. Підвисоке та гр. М., 1987 р. н., жит. с.
никла до житлового будинку Личука І. Зі Підвисоке, в ході якого заподіяла тілесні
слів заявниці, з будинку викрадено кон- ушкодження у вигляді садин обличчя.
сервовані продукти харчування. Під час
л
огляду місця події обстановка в будинку
с

Інформує Івано-Франківська ОДА

т
л
т
«чистої» електроенергії в мережу і швид-н
ко повертати кошти, вкладені у сонячні
панелі без застережень щодо інфляції»,н
- пояснив Голова Держенергоефектив-н
ності Сергій Савчук.
к
Ті, хто встановив сонячні установкил
потужністю до 30 кВт у 2017 році, можутьз
реалізовувати «чисту» енергію за тарифом 18,09 євроценти/кВт*год до 2030в
року. Тож, усім охочим вигідно окупитиі
сонячні модулі варто поспішити і встат
новлювати їх найближчим часом.
Переходити на «сонячну» електро-б
енергію також допомагає влада на міс-л
цях. Зокрема, на Львівщині з обласногон
бюджету домогосподарству повертаютьд
22% річних за кредитом на сонячні панелі, а на Житомирщині – 20% суми кредис
ту.
«Як бачимо, сонячні електроуста-H
новки стають доступнішими пересічнимт
громадянам. Це сигнал інвесторам, аджез
відкривається величезний ринок соняч-т
них панелей, оскільки в Україні 6,5 млн.р
індивідуальних домогосподарств. Томуц
будівництво заводу з виробництва сонячних модулів буде вигідною справоюн
та стане позитивним внеском в економіку
с
країни», - підкреслив С.Савчук.
д

ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ НАБИРАЄ ПОПУЛЯРНОСТІ
За неповний 2017 рік більше 1200
родин перейшли на «сонячну» електроенергію, що у півтора рази більше ніж за
весь 2016 рік
У III кварталі 2017 року ще 688 домогосподарств віддали перевагу електроенергії з енергії сонця, що на 42% більше
порівняно з II кварталом цього року.
Також, це у 3 рази більше ніж за аналогічний період 2016 року, коли лише 195
домогосподарств встановили сонячні панелі. За цей же період 2015 року таких
родин взагалі було лише 38.
Крім цього, у III кварталі 2017 року
загальна встановлена потужність сонячних станцій приватних домогосподарств
зросла на 49%.
Загалом в Україні станом на сьогодні
2323 родини встановили сонячні електроустановки загальною потужністю 37
МВт і залучили для цього майже 35 млн
євро інвестицій.
«Стрімкий попит населення на «сонячну» електроенергію пояснюється прийнятим у 2015 році Законом України №
514-VIII (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/514-19), яким надано вигідний «зелений» тариф з прив’язкою його до курсу
євро. Це означає, що домогосподарство
може продавати надлишок згенерованої
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БОНАРІВСЬКИЙ КЕРМАШ
Сьогодні Кермаш у Залуччі,
Приїдуть гості звідусіль,
І буде радість неминуче,
І за селом родимим біль.
Нехай Покрова покриває
Державу й націю покровом.
Народ навіки зберігає
Священним своїм омофором!
14 жовтня у свято Покрови і день
українського козацтва у Горішньозалучанській загальноосвітній школі відбувся
освітньо-мистецький захід «Бонарівський
Кермаш» під керівництвом директора
школи Оробця Івана Юрійовича. Бібліотека-філія с. Залуччя Долішнє також долучилась до події.
Присутні зібралися на незвичний захід: згадати рідне село Бонарівку і віддати належне людям стражденної долі

– бонарів’янам. Іде 73-ій рік, як вони
покинули рідну землю. Для історії – це
мить, а для людського життя – то немало. Одиниці зосталися з тих, хто
пам’ятає Бонарівку. Більшість із присутніх – представники першого і другого поколінь, народжених в Україні. Хочеться,
щоб сьогоднішня зустріч переступила
поріг офіційності, наповнилась родинним
теплом і затишком. А ще - аби сколихнула пам’ять…
Дні і події, вас так багато
Гонять вітри вас за небокрай.
Людині властиво щось забувати,
Лиш не Вітчизну, не отчий край.
За українським звичаєм, будь-який
захід розпочинається із Божого благословення. Тож і наш захід розпочався із
благословення настоятеля Храму Святого Юрія с. Залуччя отця Богдана.
Привітав усіх присутніх сільський голова Петро Кіцул. Із музичним вітанням
виступив уродженець Бонарівки, а нині
снятинчанин - Юрій Голей, який співав
пісні «Де синії гори» і «У місяці жовтні».

Микола Пилипович Голей – один із
небагатьох, хто пам’ятає Бонарівку до
1945-го і хто відвідував її уже в наш час.
А тому поділився із присутніми і спогадами, і враженнями.
Людина, яка стоїть перед нами – то
не просто музикант, а ще й Педагог з великої літери, засновник славної династії
скрипалів – Олексій Костянтинович Лиско. Він сам грає, і діти грають, і онуки грають, та ще й як грають!
Олексій Лиско виконав «Пісню про
Бонарівку». Бонарівка дала Україні дуже
багато талановитих особистостей: архітекторів, художників, будівельників, науковців, музикантів.
Бонарів ‘яни відіграли помітну роль
в історії всіх населених пунктів, де вони
мешкали: Снятина, Отинії, Глибокої, За-

луччя, сіл Коломийщини, Городенківщини і Снятинщини.
Прозвучали дві пісні у виконанні Ольги Михайлівни Станчак, яка активно пропагує в Залуччі замішанський діалект,
лемківську пісню.
Цікаво послухати бонарів’ян, народжених в Україні. Що для них є Бонарівка? Про це розповів Микола Макарович
Солтис.
Також всіх привітав сімейний ансамбль родини Пашковських із Орельця,
коріння яких теж походить із Бонарівки.
Вірш Миколи Голея «Прощай Бонарівко» читала Нагорняк Аліна.
Прозвучав музичний сувенір від господарів цієї школи. Солісти Каріна Верстюк та Віталій Мойсик виконали пісню
«Ішло дівча лусками».
На завершення цього заходу всі
присутні мали можливість переглянути
оформлені виставки мистецьких надбань
бонарів’ян, зокрема виставку художніх
робіт Миколи Солтиса «Квіти».

Хелловін - історія і традиції святкування

Зовсім скоро, в ніч з 31 жовтня на 1
листопада, напередодні Дня всіх святих,
світ буде святкувати Хелловін.
Це сучасне свято, що походить від
традицій древніх кельтів Ірландії і Шотландії. Історія Хелловіна почалася на
території сучасних Великої Британії, Північної Ірландії та Франції.
Кілька століть тому кельтські язичницькі племена ділили календарний рік
на зиму і літо. У ніч на перше листопада
кельти святкували Новий рік і переходили на зимовий сезон. Протягом усього
зимового періоду бог Сонця знаходився
в полоні у Самайна - володаря темряви
і всіх мертвих.
На початку нової ери кельтські території захопили римляни і принесли з собою нові традиції. Через кілька століть 1
листопада став Днем Всіх Святих, і язичницькі традиції кельтів змішалися з традиціями католицької церкви.
Свято "All Hallows Even" (День всіх
святих) з часом став називатися просто
Halloween (Хелловін). Не дивлячись на
те, що церква довго боролася зі звичаєм
задобрювати і відлякувати нечисту силу,
традиція не тільки збереглася, а й вкоренилася в народній свідомості поряд з
церковним святом.
Хелловін 2017 року святкуватимуть в
ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Сьогодні
свято найбільш популярне в США і Канаді. Це пов'язано з тим, що до країн Ново-

го Світу емігрувало багато ірландців, які
й принесли із собою традиції Хелловіна.
Також Хелловін відзначають у країнах
Європи і СНД, в Японії, Південній Кореї,
Сінгапурі, Австралії, Новій Зеландії та в
країнах Океанії.
Як святкують Хелловін? У цю ніч
люди вбираються в найрізноманітніші
костюми, роблять помітний і лякаючий
макіяж, вирізають світильники з гарбуза,
ходять від дому до дому, випрошуючи солодощі, деякі молоді дівчата ворожать на
судженого.
Головним символом Хелловіна є Світильник Джека - гарбуз, з якого прибирають м'якоть і вирізають зловісне і обличчя, а в середину поміщають запалену
свічку. Вважається, що гарбуз зі свічкою
відганяє злих духів.
Що стосується святкових костюмів, то
найчастіше люди одягаються у всяку нечисть - гномів, вампірів, привидів, тролів,
перевертнів, відьом. Також люди можуть
обрати костюм відомих персонажів кіно,
літератури і навіть зірок шоу-бізнесу.
Також на Хелловін прийнято ходити
по сусідніх будинках і випрошувати солодощі. Діти і підлітки можуть постукати
в двері сусіда і запитати "Солодощі або
гидота?" (Trick or Treat). Якщо господар
будинку відмовиться пригощати цукерками або пряниками, діти можуть зробити
йому якусь підлість. Наприклад, обмазати ручку двері клеєм або сажею.
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Книга - це один з головних засобів навчання, розвитку та духовної насолоди.
Спілкування з книгою допомагає оволодіти певними знаннями, прилучає до культурних надбань і цінностей українського
народу, його звичаїв та традицій.
Читати систематично й осмислено
дітей навчають в школі, а бібліотека допомагає залучати людей до читання,

Діти з цікавістю розглядали книги.
Бібліотекар захоплююче розповідав про
книгозбірню, про її значення та місце в
житті кожної дитини. Дівчатка та хлопчики уважно слухали, запитували, розповідали про цікаві для них казочки, які їм читали їхні батьки. Гамірно та шумно було у
бібліотеці. Всі діточки проявили неабияке
зацікавлення.

пропагує книгу, розвиває художній смак і
самостійність суджень у дітей. Книгозбірня приділяє увагу пошуку активних форм
популяризації та пропаганди літератури,
які забезпечують формування у дітей та
школярів щоденної потреби в читанні
книг.
Саме з цією метою 20 жовтня в
бібліотеці – філії с. Красноставці було
організовано пізнавально - оглядову екскурсію під назвою «У світі чарівних книг».
До бібліотеки завітали маленькі гості:
діти старшої групи ДНЗ «Віночок» разом
зі своїми вихователями: Бигар Юлією, та
Проданюк Ольгою.

Бібліотекар провів зустріч весело
та змістовно. Розповідь про бібліотечне
життя розпочалася зі знайомства з дитячою книгою «Про Ведмедика, який не хотів спати у барлозі». Знайомство малечі
з бібліотекою виявилося новим, невідомим: стелажі з книгами, різноманітні дитячі енциклопедії, безліч казок, журналів
та іграшок.
Діткам дуже сподобалась цікава та
пізнавальна екскурсія, про що свідчили
слова вдячності від маленьких користувачів, які не хотіли виходити з бібліотеки
без книжок
Михайло БИГАР

ГОРДІМСЯ СВОЄЮ МОВОЮ, ДБАЙМО ПРО
ЇЇ ЧИСТОТУ, ГОВОРІМ ПРАВИЛЬНО…
Про деякі помилки у мовленні числівників

Закінчення. Початок в №38, 39, 40.
Хоча числівник як частина мови в порівнянні з іменником, дієсловом чи прикметником невелика і в структурі усного і
писемного мовлення займає, скажімо, не
найвищі щаблі, та в щоденному спілкуванні
у доборі правильних форм вимагає до себе
уважного ставлення як в орфоепічному, так
і в орфографічному аспектах.
Спостерігаючи за мовленням журналістів і телеведучих, слухаючи інтерв’ю і
промовців, спілкуючись у щоденному побуті тощо, я побачив чимало помилок у
вживанні числівників і тому хотів би допомогти багатьом зробити своє мовлення
правильним, безпомилковим. Тут є декілька видів порушень норм мовлення. Наприклад, чуємо неправильне наголошування
у числівниках оди'надцять, чоти'рнадцять,
ші'стдесят, ві'сімдесят, замість правильного одина'дцять, чотирна'дцять, шістдеся'т,
вісімдеся'т.
По-друге. Нерідко чуємо (і пишуть)
п’ятьдесять,
шістьдесят(ь),
п’ятьсот,
дев’ятьсот. Це грубі орфографічні помилки.
Слід пам’ятати, що м’який знак звучить і пишеться на кінці числівників від п’яти до двадцяти (крім сім і вісім) і тридцять, у називному відмінку більше ні в яких числівниках
т м’який знак не пишеться і не пом’якшує
приголосного. Треба правильно вимовляти і писати: п’ятдесят, шістдесят, п’ятсот,
дев’ятсот.
По-третє. Ми чуємо такі словосполучення: півтори гектара, півтори відра, півтора
області тощо. Необхідно знати, що числівник півтора вживається з іменниками чоловічого і середнього роду, а півтори – з іменниками жіночого роду. Тому правильними є
словосполучення півтора гектара, півтора
відра і півтори оласті.
По-четверте. В побуті, в школі, на спортивних майданчиках чи в інших місцяях ми
нерідко чуємо: «Скільки годин?» чи «Яка
година?» Так можуть запитати тільки ті,
хто не знає, що правильно запитати «Котра година?» Або чуємо, як вчителька каже
учням: «Завтра репетиція в десятій годині».
А мала б учителька знати, що правильні
форми такі: о десятій годині, об одинадцятій годині двадцять хвилин тощо. Усі, хто
шанує мову, дбає про правильність мовлення, повинні вживати прийменники о, об,
а не в, коли говоримо про час.

Наступне. Я часто чую помилки у мовленні числівників у непрямих відмінках для
назв десятків і сотень, наприклад: зібрали
урожай на п’ятиста гектарах, від шестидесяти до восьмидесяти чоловік, перед
дев’ятьмаста учасниками, за восьмидесятьох кілометрів. Хто шанує себе і рідну
мову, повинен запам’ятати, що в складних
числівниках, що означають десятки, відмінюється тільки друга частина, а перша залишається незмінною, наприклад: шістдесятьох, шістдесятьом, шістдесятьма і т. д.
Зате у назвах сотень у непрямих відмінках
(усіх, крім називного) відмінюються обидві
складові частини й пишемо їх разом. Слід
пам’ятати, що перша частина цих складних
числівників має форми: п’яти, шести, семи,
восьми, дев’яти у родовому, давальному
і місцевому відмінках. Друга частина цих
назв від «сто» («сот») так відмінюється:
-сот, -стам, -стами, -стах.
Отже, правильні форми такі: п’ятисот,
шестистам, сьомастами, вісьмастами, на
дев’ятистах.
Кілька слів про простий числівник сто.
Запам’ятати його відмінкові форми легко: у називному і знахідному відмінках
він має форми «Сто», а в усіх інших відмінках «ста». Так само відмінюються ще
два числівники в українській мові: сорок і
дев’яносто. У їх мовленні теж нерідко допускають помилки, говорячи: стами гривнів,
дев’яностам спортсменам, сорока дітей.
Усім шанувальникам української мови,
які справді хотіли б очистити своє мовлення від помилок і бруду, я порадив би час від
часу заглядати в словники, довідники, прислухатись до співрозмовників, які добре володіють українською мовою, самим контролювати своє мовлення (тобто спочатку
подумати, а тоді говорити), читати і задумуватись над текстами української класичної
літератури, газети «Галичина» та авторитетних видань засобів масової інформації.
Мова – це дзеркало людської душі, і
хотілося б, щоб душа кожного українця
була чистою, світлою, а вчинки добрими,
достойними, і щоб мовлення кожного з нас
теж було якнайбільш чистим, правильним.
Вся наша держава, наша багатостраждальна мова, наша культура і ми всі того варті.
Слава Україні!
Іван АНДРУШКО
с. Джурів

Народний часопис
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Бліц-опитування у кафе «Підзамче»

Водій та мисливець Володимир Мурмилюк
Професія водія – одна з найпоширеніших на ринку праці. Адже водії є фактично у кожній організації чи компанії. Та
фактично будь-яка особа, яка сідає за
кермо транспортного засобу, маючи відповідні права, вважається водієм.

Враховуючи масовість цієї цікавої
професії, її популярність і привабливість
1 жовтня 1980 року Президія Верховної
Ради СРСР видала Указ «Про святкові
і пам’ятні дні» № 3018-Х, в якому окрім
іншого засновувалося і професійне свято «День автомобіліста», більш відоме
в народі, як «День водія». В Україні цей
день був закріплений Указом Президента
України від 13-го жовтня 1993-го року №
452/93 і відзначається щорічно в останню неділю жовтня.
Напередодні Дня автомобіліста чергове бліц-опитування у кафе «Підзамче»
відбулось із знаним у Снятині водієм з
багаторічним досвідом Володимиром
Мурмилюком. 65 років тому в далекому
1952 році молодий юнак отримав водійські права і з того часу його доля була
тісно пов’язана з автомобілями. Важким

видався для Володимира 1954 рік. Тоді,
будучи солдатом у лавах Радянської
армії, Володимир Мурмилюк потрапив
в епіцентр випробування атомної зброї,
після чого почав часто хворіти на різноманітні недуги, погіршився слух.
Після
проходження
строкової
служби почав свою
діяльність водія у
колгоспі імені Леніна, згодом став завгаром. У 1982 році
розпочав
трудову
діяльність на станції
техо бс л у го ву ва н ня, де працював до
виходу на пенсію
(2005). Окрім автомобільної
справи
Володимир Мурмилюк захоплюється
рибальством та мисливством. Зокрема,
мисливством займається з 1958 року.
За цей період вполював чимало здобичі, серед яких зайці, лисиці та качки. «За
період мисливської діяльності вполював
близько 125 лисиць, – зазначає п. Володимир, – але більшу частину своєї здобичі віддавав іншим мисливцям». Перебуваючи на заслуженому відпочинку для
Володимира Мурмилюка День автомобіліста залишається улюбленим святом,
святом зустрічі друзів.
Також наш співрозмовник зазначає,
що дуже приємно бачити зміни рідного
міста, його процвітання та затишність
вуличок. «Принагідно хочу подякувати
міському голові Анатолію Шумку та всьому депутатському корпусу за наведення
благоустрою по вул. Воєводи Коснятина
та чуйність і розуміння до проблем жите-

лів міста», – із вдячністю зазначає Володимир Мурмилюк.
Пропонуємо
питання
з
бліцопитування та відповіді нашого співрозмовника (без змін. Не всі вони є вірними).
***
З якою швидкістю рухалися перші автомобілі? – 45–60 км/год
Що б Ви зробили для свого міста,
якби у Вас була необмежена кількість
грошей? – Допоміг би в благоусторої міста.
Хто з політиків України викликає у Вас
довіру? – Жоден.
Де з'явилися перші Автомобільні номери? – В Німеччині.
Останній фільм, який найбільше вразив? – «Діамантова рука»
Єдина людина, якаможе керувати автомобілем без прав живе у Великій Британії. Хто ця людина? – Без відповіді
У якій країні стан алкогольного
сп’яніння – пом’якшувальна обставина
при покаранні? – Знаю, що у Німеччині
дозволяється випити пиво.
Як називалась вулиця Воєводи Коснятина ще до назви Червоноармійська?
– Без відповіді.
Довжина найдовшої машини? –
Близько 20 метрів.
Вартість статуетки на бампері «Роллс
– Ройса»? – Не цікавився.
Назвіть модель та номер свого першого автомобіля. – ВАЗ 2106, №8152.
Скільки моделей ВАЗ і які було випущено до 1991 року? – Шість.
Яка точна відстань від Снятина до Києва? – 560 км.
Коли останній раз були в церкві? –
Три тижні тому.
Хто придумав двірники до автомобіля? – Без відповіді.

Чайнкросворд «5-ти літерний квадрат»
(слова в якому складаються із 5-ти літер)

1л. Вірш з музичними нотами. 1п. Місце за столом, де сидять наречений і наречена під час весілля. 2. Дія протилежна розтягненню. 3. Основа для виготовлення алкогольних напоїв. 4л. Інша назва ангела. 4п. Інша назва бурштину. 5л. Система прикрас
споруд, товарів тощо. 5п. Результат роботи мозку. 6. Право вирішувати свою думку під час вирішення державних або громадських справ. 7. Старовинна німецька срібна монета. 8. Пісня: «Любив ….. дівчину та з сиром пироги. 9. Живий «комп’ютер». 10л.
Прислів’я: «Адвокат і ….. – поможуть чи не поможуть, а калитку розв’яжуть. 10п. Найповільніший темп виконання музичного
твору. 11л. Заглиблення в грунті, по якому тече струмок, ріка. 11п. Учасник групи, яка захоплюється їздою на мотоциклах. 12л. Деталь ходового механізму
годинника. 12п. Клоунський номер в цирку. 13. Безхребетна членистонога
тварина. 14. Художній твір. 15. Зал для приймання гостей. 16. Лінія з
двох паралельно прокладених рейок. 17. Тваринка, подібна на зайця.
18. Трьохелектродний прилад. 19. Площа для відкритої торгівлі.
20л. Хлопець підліткового віку. 20п. Оголошення. 21л. Труба
або жолоб для стікання води з даху. 21п. Правитель Індії в середньовічні часи. 22. Ріка в Європі. 23. Мелодійні переливчасті звуки. 24. Письменник Західної України Михайло…,
твори: повість «Танець тіней», збірка новел і оповідань
«Боротьба з головою». 25. Те що залишається від
неповного згорання палива. 26. Дослідник міських підземних магістралей. 27. Родич гарбуза.
28л. Чоловіче ім’я. 28п. Кущова рослина з колючими голками та кисло солодкими їстівними плодами. 29. Напис на конверті чи
пакунку, що вказує місце призначення
та одержувача. 30. Труби в оптичних приладах. 31. Столиця Марокко. 32. Невеликий нічний метелик.
33. Період екзаменів у вищих навчальних закладах.
З пошаною Роман РУЖИЛО
М. Снятин
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***

Даїшник спиняє машину, яка рухається з величезним перевищенням
швидкості. Водій спиняється, підходить до інспектора:
— Що, я надто швидко їхав?
— Ні, ви надто низько летіли.

***

Іспит на водійських курсах. Викладач правил дорожнього руху питає в
майбутнього водія:
— Перед вами рухається легковий автомобіль. Раптом з лівого вікна
висувається рука. Ваші дії?..
— Це залежить від того, хто там
сидить за кермом.
— А яка різниця?
—
Велика! Якщо це чоловік, то
тут усе зрозуміло: повертатиме ліворуч. Але якщо жінка, то сигнал рукою
може означати як правий, так і лівий
поворот. Також він може означати,
що дама за кермом збирається викинути недокурка, або вона показує
подрузі на капелюшок, виставлений
у вітрині, або пересвідчується, чи не
почався дощ. Отож я подвою власну
пильність.

***

На водійських курсах інспектор
ставить запитання:
—
Ось вам ситуація. На перехресті перед червоним світлом зупинилися транспортні засоби: у
першому ряді — одиниця гужового
транспорту, у другому — мотоцикліст,
і в третьому — легковий автомобіль.
Раптом кінь повертає голову й відкушує мотоциклісту вухо. Водій легковика пронизливо сигналить. Хто порушив правила дорожнього руху?
Курсанти заціпеніло оцінюють ситуацію, але більш-менш логічної відповіді ніхто не знаходить. Інспектор
нарешті дає пояснення:
— Порушник — мотоцикліст.
— Як мотоцикліст? Йому ж вухо
відкусили…
— Отож нехай одягає шолом, як
велять правила дорожнього руху!

***

Даїшник зупиняє авто, яке рухається з перевищенням дозволеної
швидкості.
— А що, власне, сталося? — питає водій.
— Ви їхали зі швидкістю 120 км/
год.
—
Ображаєте!.. Я повільніше,
ніж 150, взагалі не їжджу.

***

Стоїть даїшник під знаком «Обмеження швидкості до 40 кілометрів».
Мимо їде «Запорожець» — швидкість
41 км/год. Даїшник свистить. «Запорожець» зупиняється. Вилазить зачуханий дідок.
—
Ви перевищили швидкість.
Будете платити штраф або я заберу
права.
— Немає грошей у мене.
— Тоді заберу права.
Тут мимо летить іномарка. Даїшник свистить. Іномарка зупиняється.
Вилазить амбал:
— Ану, хто свистів?!
Даїшник мовчить. Дідок — даїшнику:
—
Віддай права, бо скажу, хто
свистів!
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