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Шановний Мирославе Петровичу!

З приємністю і найвищою повагою
вітаємо із 80-річним ювілеєм!
Ви є взірцем УКРАЇНЦЯ високої національної свідомості, духовності й моралі, надзвичайної
працелюбності і всебічного обдарування. Про це засвідчують Ваші
високі звання і нагороди, творча,
громадська, просвітянська і педагогічна діяльність: Ви є членом
Національних спілок письменників, журналістів і краєзнавців України, лауреатом обласних премій
ім. Василя Стефаника та Марійки Підгірянки, районної премії ім.
Марка Черемшини, нагороджені
різноманітними нагородами. Це свідчить про те, що Вашу педагогічну та літературну працю цінують та визнають не тільки
у рідному краї, але й далеко за його межами. Вашу працю цінуємо і ми! Тож дозвольте привітати Вас із 80-річним ювілеєм!
Хай кожен день буде сонячним і радісним, сповнений миру і
любові, гармонії і оптимізму! Божого благословення Вам на
творче довголіття, на подвижницьку працю в ім’я рідної України!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО

ПОДЯКА

29 жовтня через ускладнення погодних
умов, зокрема, посилення поривчастого вітру 25-30 м/с, випадання дощу на території
Івано-Франківської області були повалені
дерева та знеструмлені населені пункти. Завдяки посиленій роботі працівників філії ПАТ
«Снятинський РЕМ» у місті Снятин наслідки
буревію було швидко ліквідовано та відновлено подачу електроенергії.
У зв’язку з цим міський голова Анатолій Шумко, виконавчий комітет Снятинської
міської ради та адмінапарат висловлюють
щиру подяку всім працівникам «Снятинського РЕМу» за їхню нелегку працю за будьяких погодніх умов.
Бажаємо Вам здоров’я, удачі й благополуччя, зовнішньої і душевної краси, щоб
пісня і мелодія душі була з добром і милосердям співзвучна. В будь-яких справах
бажаємо досягати небувалої висоти. Нехай
Ваш життєвий шлях буде усіяний щастям і
добром.

Шановні залізничники!
Щиро вітаю вас
з професійним святом –
Днем залізничника України!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди
професійного свята. Щоденною копіткою
працею багатьох поколінь створювалася і тепер примножується трудова слава
колективів залізничників краю. Ви робите
все заради збереження і подальшої розбудови транспортного конвеєра, стабілізації у справі перевезення пасажирів
і господарських вантажів. У колективах
підприємств залізничного транспорту виросло і зараз працює багато справжніх
майстрів своєї справи, які у свята й будні,
вдень і вночі забезпечують чітке функціонування залізничних артерій.
Бажаю вам, шановні працівники залізничного транспорту, міцного здоров´я,
щастя, добра і благополуччя. Нехай на
життєвих та професійних перехрестях в
усьому і завжди вас супроводжує зелене
світло.
З повагою,
міський голова
Анатолій ШУМКО

Згадати все!

03.11.2017 року в приміщенні Снятинського відділення поліції, яке розміщене
в м. Снятин, майдан Січових Стрільців, 65
«а», відбудеться прийом громадян згідно виїзного графіку керівним складом Головного
Управління Національної поліції. Прийом
громадян у кімнаті прийому громадян Снятинського ВП буде здійснювати заступник
начальника Управління превентивної діяльності Веляник Андрій Володимирович. Попередній запис можна здійснювати за телефоном (03476 ) 2-50-60

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.

99 років тому, 1 листопада, відбулася Листопадова національно-демократична революція в Галичині (Листопадовий Зрив), яка згодом призвела до проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
З цієї нагоди працівники апарату Снятинської міської
ради пригадали події Листопадової революції, створення
ЗУНР та вшанували пам’ять усіх, хто долучився до відродження та утвердження української незалежності в усі часи
нашої історії.
На роботу в КП
«Покуття-Комунальник»
потрібен майстер по
озелененню, працівник
льодового майданчика та
різноробочі. За довідками
звертатись за телефоном:
(03476) 2-14-14

Ваша праця сповнена гуманізму, милосердя, тепла.
Усі Ви не байдужі до людських проблем, завжди відкриті для спілкування з тими, хто потребує Вашої допомоги.
Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи
надання соціальних гарантій і допомоги тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації, Ви робите вагомий
внесок у розбудову демократичного, громадянського
суспільства.
Переконаний, що Вам вистачить снаги, витримки
та професіоналізму для подолання всіх труднощів у
справі поліпшення добробуту населення нашого краю,
соціального захисту тих, хто його потребує.
Бажаю Вам творчого натхнення, здійснення всіх
Ваших задумів і мрій. Щоб Вас завжди супроводжували милосердя та доброта, бажання та спроможність
бути корисними людям!
Низький Вам уклін, шановні, за доброту, терпіння,
щирість, любов до людей.
Натхнення Вам і творчих успіхів у Вашій благородній справі!
З повагою, міський голова Анатолій ШУМКО

Ювілеї: творчий портрет

Дата в календарі

До відома жителів
міста та району

До уваги жителів м. Снятин!

Шановні працівники соціальної
сфери щиро вітаю Вас із
професійним святом – Днем
працівника соціальної сфери!

Шановні
мешканці міста!

Звертаємося з
проханням про сусідське
взаєморозуміння – не
спалювати сміття, побутові,
промислові та інші відходи.

Калинова осінь
Мирослава Попадюка

Мабуть, без перебільшення буде сказано, що
наша Україна-мати тримається на славних родахродинах, котрі в усі часи
підносили її велич у світі
великими і мудрими діламитворіннями – у Слові, Праці
і Пісні.
Багатий і щедрий наш
рід-родовід у Покутському
краї, який оспіваний у народній та літературній творчості
– як край Черемоша і Пруту,
як земля Василя Стефаника
та Марка Черемшини.
І в одному з таких славетних родів, родів Попадюків з Хлібичина й народився
та виріс, прославив творчим
літературним словом, своєю
невгасимою
просвітницько-педагогічною діяльністю
та працею наш нинішній
ювіляр – письменник, журналіст, краєзнавець, голова
районної «Просвіти» Мирослав Петрович Попадюк.
Бо ж четвертого падолистового дня йому золотобарва
осінь вигойдує на калиновій
вітці у вагомому життєвому
гроні вісімдесят літ-ягідок.
Зрештою, і нова поетична
книжка вибраних творів М.
Попадюка (побачила світ у
чернівецькому видавництві
«Друк Арт») називається
«Калинова гілка»…
А у своїй автобіографічній довідці-сповіді в збірнику
есеїв «Імена» про своє життєве покликання Мирослав
Петрович розповідає таке:
«Власне поетичне слово
і прихильність до людей народжувались серед стежин
жнивного поля і зеленотравних пасовищ, з батьківського
мозоля і материнської колисанки. І стало все надбане
хлібом насущним. Може, через те, що народився у Хлібичині, прозваним Пільним,
бо оперезаний, як житнім перевеслом, щедрими нивами

і синьооким Прутом. Вже у
випускному десятому скомпонував свою рукописну
збірочку лірики. І носив її побіля серця впродовж усього
учительського життя»…
А вчительське життя у
нинішнього ювіляра, як і просвітницька та літературна діяльність, багате, мов нива, як
осінь на плоди в садах. Починав він педагогічну працю
після закінчення Станіславського педагогічного інституту (нині Прикарпатський
національний
університет
імені Василя Стефаника). А
до того була Заболотівська
десятирічка, яку завершив
(і то вже після рідної Хлібичинської початкової) у 1954му. Тож починав вчителювати, викладаючи українську
мову та літературу, а також
історію, у с. Соболівка на Вінничині.
Коли потрібний був догляд за старенькими батьками – Петром Олексійовичем
і Софією Дмитрівною, повернувся на рідну Снятинщину,
продовжуючи вчителювати й
директорувати у школах Зібранівки, Хлібичина, Троїці,
Вовчківців, Заболотова.
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ВІДБУЛОСЬ ДВАДЦЯТЬ П’ЯТЕ
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ТА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ «РАДНИК»

31 жовтня в залі засідань Снятинської міської ради відбулось двадцять
п’яте засідання виконавчого комітету та
громадської ради «Радник». Традиційно
перед розглядом питань порядку денного міський голова Анатолій Шумко привітав члена виконавчого комітету Миколу

Далі говорилось про ефективність
роботи працівників КП «Водоканал», а
також про наведення благоустрою міста та, зокрема, про роботу майстра по
благоустрою Катерини Москалюк. Також
Анатолій Шумко наголосив на необхідності працівника, який буде здійснювати
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Відбулось засідання оргкомітету по відкриттю
пам’ятника Героям Небесної Сотні

Нещодавно в залі засідань Снятинської міської ради відбулось чергове засідання оргкомітету по відкриттю
пам’ятника Героям Небесної Сотні, будівництво якого було розпочато влітку
цього року і вже підійшло до завершення.
Даний пам’ятник буде урочисто відкрито
21 листопада в День Гідності та Свободи. Участь в оргкомітеті взяли секретар
міської ради Марія Орищук, заступники

міського голови Василь Анатійчук та Віктор Кушик, завідуюча загальним відділом міської ради Ірина Неп’юк, член виконавчого комітету Михайло Григорчук та
директор НВК «Снятинська ЗОШ-ліцей»
Оксана Саміла. Членами оргкомітету
розглядалось питання урочистої частини
відкриття пам’ятника та сценарій заходу,
який проходитиме на сцені районного Будинку культури.

СТУДЕНТСЬКА ЛЕПТА В ПРИБИРАННІ
ОПАЛОГО ЛИСТЯ

Марусяка з днем народження, а також
всіх автомобілістів з професійним святом Днем автомобіліста, яке святкують в
останню неділю жовтня. З нагоди цього
свята Анатолій Богданович вручив подяки члену громадської ради Богдану Беднарчику та члену виконавчого комітету
Ігорю Сандуляку.
На порядок денний виносилось ряд
важливих питань із життєдіяльності міста
Снятин. Мова йшла про міський маршрут,
який, за словами заступника міського голови Віктора Кушика, повинен розпочати
пробні рейси уже з 10 листопада. Під
час здійснення рейсу буде коригуватись
розклад маршруту за потребами жителів
міста (деталі буде повідомлено на сайті
міської ради, в газеті «Снятинська вежа»
та соціальних мережах).

догляд за озелененням міста.
Досить дискусійним видалось обговорення роботи фірми AVE-Коломия,
працівники якої досить часто несвоєчасно здійснюють збір та вивіз сміття, а також не прибирають біля контейнерів для
сміття.
Член громадської ради «Радник»
Богдан Кишкан розповів про діяльність
«варти міста» та можливість підключення вартових до роботи по благоустрою
міста.
Далі було розглянуто питання порядку денного та прийнято по них відповідні
рішення.

У Снятині триває «гаряча» пора прибирання листя. Працівниками КП «Покуття-Комунальник» проводиться робота
в центрі міста, біля пам’ятників, на пішохідних доріжках та тротуарах.
Та, зважаючи на значну територію,
на допомогу працівникам комунального
підприємства минулого тижня молоді та
завзяті студенти Снятинського коледжу

ного підприємства «Покуття-Комунальник» студенти прибирали паркові алеї,
збирали сміття та опале листя – трудились енергійно та завзято.
Студенти дуже допомогли у прибиранні зеленого куточка нашого міста.
Вони зробили добру справу і внесли
власну часточку в прибирання парку. Висловлюємо щиру подяку всім студентам,

Подільського ДАТУ вже традиційно відгукнулись на ініціативу з прибирання парку, готуючи його до зими.
Працюючи із працівниками комуналь-

які допомагали у прибиранні міського
парку.
Ірина НЕП’ЮК

Власна інформація
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Порядок денний
виконавчого комітету Снятинської міської ради
1. Про дотримання суб’єктами господарювання і громадянами міста «Правил
благоустрою м. Снятин»
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В.М.
2. Про затвердження та укладення
договорів
Доповідала: завідуюча відділом обліку та звітності Мізерна Г.І.
3. Про передачу матеріальних цінностей
Доповідала: завідуюча відділом обліку та звітності Мізерна Г.І.
4. Про грошову допомогу
Доповідала: завідуюча відділом обліку та звітності Мізерна Г.І.
5. Про встановлення догляду над
перестарілими старше 80-ти років та інвалідами I групи
Доповідала: секретар ради М.Орищук
6. Про присвоєння адресних номерів
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В.М.
7. Про надання дозволів на чистку та
вирубку зелених насаджень
Доповідав: заступник міського голови

Анатійчук В.М.
8. Про надання громадянам одноразової грошової допомоги
Доповідала: завідуюча відділом обліку та звітності Мізерна Г.І.
9. Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про затвердження проекту «Транскордонна зелена
транспортна мережа - ключове рішення
для доступності та сталої мобільності»
для участі у Програмі транскордонного
співробітництва Угорщина-СловаччинаРумунія-Україна 2017-2020»
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В.М.
10. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради № 169-15/2017 від
12.01.2017 року «Про затвердження розрахунків економічного обґрунтування витрат на виробництво житлово-комунальних послуг у 2017 році та погодження
штатних розписів комунальних підприємств міста»
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В.М.

Інформує управління соціального
захисту населення Снятинської РДА
З жовтня 2017 року прийнято Закон
України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” №2148-VІІІ, яким з 1 жовтня 2017 року передбачено підвищення
розмірів державної соціальної допомоги,
призначеної відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу
інвалідам дитинства та дітям-інвалідам”.
Підвищення передбачено слідуючим категоріям: інвалідам з дитинства І, ІІ та ІІІ

групи, дітям-інвалідам, а також дітям-інвалідам, захворювання яких пов’язане з
ЧАЕС. Також збільшено розмір допомоги особам,які не мають право на пенсію
та інвалідам згідно Закону України „Про
державну допомогу особам, які не мають
права на пенсію та інвалідам”.
Дане зростання розмірів допомог відбулося в зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність із 1312 грн. до 1452 грн.
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Надворі золотокоса осіння пора…
Пора для теплого чаю та захоплюючого
читання книг і журналів. Особливо приємно коли в одному виданні поєднано
минуле і сучасність, література та мистецтво твого рідного краю. Саме таким видалося чергове видання краєзнавчого і
літературно-мистецького журналу «Снятин», яке нещодавно, барвистим осіннім
листком з’явилося в Снятині.
Розпочинає черговий номер журналу
вірш Марії Стрипчук-Палійчук «Цвіте в
надії Снятин»:
…О не біжи, людино, цим містечком,
Не поспішай, вдивляйся і – зорій!
Хай стукає живіш твоє сердечко,
Торкнутись мудрості віків зумій!..
– закликає поетеса кожного прохожого пізнати наш чарівний край, багатство
древньої історії, яке застигло в кам’яних
мурах ошатних будівель.
А далі, мандруючи сторінками журналу, згадуємо нещодавні величні події,
які зігрівають нам душу та назавжди за-

лишаються у пам’яті поколінь. У рубриці
«Переднє слово» пригадуємо святкування 859-ліття від першої письмової згадки
про сивочолий Снятин. Цікавими та пізнавальними видались інтерв’ю з лауреаткою національної премії України ім. Т.
Шевченка Богданою Фроляк та знаним
на Покутті будівельником, прихильником органічного землеробства Василем
Спасюком (записали О. Слободян та
Т. Вовк). У рубриці «Калинові обереги»
допитливий читач із дослідження І. Андрушка дізнається дещо про родину Т.
Шевченка. Стаття Л. Триняк познайомить із традиційною культурою Покуття в
дослідженнях Ксаверія Мрочка. Вражає
своєю різноманітністю рубрика «Творчі
перехрестя» в якій поміщено статті про
класиків покутської літератури Василя
Стефаника та Леся Мартовича (дослідження Є. Барана та М. Севрасевича),
повстанська пісня повернена із забуття
(П. Корж) та історична повість «Костянтин Сірославович» Василя Бабія. «Стоголосся віків» відкриває перед читачами
занавіс про першодрукаря нашого міста
Леона Погоріллеса (В. Карий) та знайомить із вірменами, які проживали в
селах Снятинщини (О. Слободян). У рубриці «Вікно в дивосвіт» знайомимось із
творчими вершинами Еммануїла Храпка
(І. Оробець), в наступній рубриці «Мистецька палітра» відкриваємо закулісся
лялькового театру на чолі із Іваном Рожко (Р. Кірєєва) та заглядаємо в світлицю
Миколи Солтиса (І. Оробець). Почесне
місце в «Книжковій полиці» займає книга
Яреми Гояна «Воскресіння сонця» про
яку теплими словами відгукується просвітянин, член НСПУ М. Попадюк.
Також у 16 номері журналу «Снятин»
милуємося чарівними графічними роботами художника Івана Хом’яка та світлинами Андрія Москалика й Олега Слободяна. А на завершення захоплюємося
художньою роботою Василя Романюка
– снятинською ратушею.
Тож запрошуємо до приємного прочитання чергового краєзнавчого і літературно-мистецького журналу «Снятин»…
Ольга БІЛОТКА

Із життя школи

Твоє життя – твій вибір!

Відповідно до наказу управління освіти Снятинської РДА від 20.10.17 року за
№ 221 у Снятинській ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів з 24 по 27 жовтня 2017 року проводився Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності під девізом: «Твоє життя
– твій вибір».
Основним завданням школи є популяризація та пропаганда безпечної життєдіяльності дітей. На уроках основ здоров’я,
класних і позакласних годинах проводилися різноманітні заходи щодо попередження виникнення небезпечних ситуацій
природного, техногенного, соціального,
політичного характеру. З метою запобігання травмування та загибелі дітей в
умовах надзвичайних ситуацій, навчання
школярів правилам безпеки життєдіяльності та набуття ними практичних навичок поведінки під час їх виникнення, було
запрошено підрозділ працівників МНС та
провідним фахівцем Снятинського ра-

йонного відділу Г.М.Вінтоняк, які приїхали до школи на новій пожежній машині,
інспектора поліції Ю.Я.Котелка, дільничного лікаря В.А.Дмитрієва та інспектора
РЕМу Н.В.Єгорову. Учитель з предмету
«Основи здоров’я» В.Т.Ахтемійчук виступив на загальношкільній лінійці з промовою, щодо запобігання ряду захворювань серед дітей.
В бібліотеці та вестибюлі школи поновлено інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності. На
знання правил безпечної поведінки з питань профілактики травматизму переглянуто відеофільми.
Проведена робота була змістовною,
корисною, цікавою. Діти показали достатній рівень знань з правил безпеки
життєдіяльності населення.
Педагог-організатор
О.В.Перекліта
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Читач запитує:
Шановна редакціє «Снятинської
вежі»! Дайте будь-ласка на сторінках
вашої газети розтлумачення Закону
про підвищення пенсій. Бо з цією пен-

сійною реформою якась повна «нерозбериха». Дякую. З повагою, пенсіонер зі Снятина Микола М.

Пенсійна реформа: кому, скільки, чому
Урядова пенсійна реформа викликала
широкий інтерес навіть у тих, кому до пенсії ще далеко. Більшість пенсіонерів Снятина та району задоволені підвищенням
виплат, а в тих, хто працює, особливо у молоді, виникає чимало запитань. Ключовою
для всіх стала цифра 65 – саме до такого
віку треба буде працювати, щоб отримувати пенсію. А ще потрібно мати 35 років
страхового стажу – інакше на пенсійні виплати можна не розраховувати. А якщо
не вдасться з різних причин мати і стаж,
і здоров’я працювати? Про тонкощі нового закону "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" «Снятинській вежі» розповіла начальник Коломийського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України Галина Григорчук.
– Нове пенсійне законодавство змінює
і умови виходу на пенсію, і суми пенсійних
виплат, – наголошує Галина Петрівна. –
Вік виходу на пенсію тепер залежатиме
від наявного страхового стажу. Якщо досі
для виходу на пенсію треба було мати
15 років страхового стажу, то у 2018 році
необхідний страховий стаж становитиме
вже 25 років. Із 1 січня 2019 він збільшуватиметься щорічно на один рік протягом
10 років – з 25 до 35 років. Тобто, із 2028
року пенсії у 60 років призначатимуть особам, які матимуть 35 і більше років стажу,
у 63 роки – особам, що матимуть від 25
до 35 років стажу, у 65 років – від 15 до 25
років стажу. І лише ті, кому до 31 грудня
цього року виповниться 60 років, зможуть
вийти на пенсію за віком, маючи мінімальний страховий стаж 15 років. Кому нині ще
тільки 49–50, зможуть вийти на пенсію в
60 років лише у випадку, якщо напрацюють собі у загальному 35 і більше років
стажу. Іншим доведеться ходити на роботу
на 3–5 років довше.
– А якщо страхового стажу недостатньо?
– Тоді призначення пенсії за віком відкладеться. Якщо у 2018 році на момент
досягнення 60 років (для жінок – 58,5 року)
ви мали стаж від 15 до 24 років включно,
зможете отримати пенсію за віком, коли
вам виповниться 63 роки або напрацюєте
стаж 25 років. Далі критерії стажу для виходу на пенсію у 63 роки теж зростатимуть
щороку на один рік. Якщо людині виповниться 60 років (для жінок – 59 років) у
2019 році, вона матиме право на призначення пенсії у 63 роки за наявності стажу
від 16 до 25 років включно. Якщо стаж становитиме 15 років – доведеться або працювати, щоби здобути додатковий стаж,
або чекати віку 65 років.
– Тобто, ті, хто не має достатнього стажу при досягненні пенсійного віку, втрачає право на пенсію?
– У такому разі призначатимуть тимчасову державну соціальну допомогу в
порядку, визначеному урядом. Допомога
буде на рівні прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність. Оскільки офіційно пенсійний вік залишається у
нас 60 років, то будь-яка особа віком 60
років і більше може звільнитися з роботи
й претендувати на допомогу із малозабезпеченості. А по досягненні 65 років може
звернутися в органи соцзахисту, щоб їй
призначили державну соціальну допомогу
як особі, що досягла пенсійного віку, але
не набула права на пенсію. Розмір такої
допомоги теж становить прожитковий мінімум, вона надається довічно. Права на
пенсію вона не матиме.
– Справді можна буде докупити
стаж?
– Так, можна укласти договір про добровільну участь, у т.ч. одноразово сплатити єдиний внесок за попередні періоди.
При цьому сума сплаченого єдиного внеску не може бути меншою за мінімальний
страховий внесок помножений на коефіцієнт «2» .
– Чи будуть збережені пільгові пенсії?
– Тільки для професій зі шкідливими
і важкими умовами праці. Достроково вийти на пенсію зможуть також: матері, які
виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства
(у 50 років); військові – учасників бойових

дій (55 років); ліліпути та диспропорційні
карлики (40/45 років); журналісти – у разі
поранення, контузії, каліцтва, одержаних
під час виконання службових обов'язків у
місцях надзвичайних подій; "чорнобильці"
(із зниженням пенсійного віку). Пенсія за
вислугу років залишається лише для артистів (за наявності вислуги від 20 до 35
років).
– Раніше у страховий стаж враховувалось навчання у вузах, декрет,
служба у війську. Як буде тепер?
– За новим Законом, для визначення
права на пенсію, зараховуватимуть періоди ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи
оподаткування, а також із застосуванням
фіксованого податку з 1 січня 1998 року
по 30 червня 2000 року включно на підставі свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта
підприємницької діяльності, та з 1 липня
2000 року по 31 грудня 2017 року включно
за умови сплати страхових внесків, незалежно від сплаченого розміру. Також зараховуватимуть проходження військової
служби по 31 грудня 2017 року включно;
перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по
30 червня 2013 року включно, а також
перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку з
1 січня 2004 року до часу запровадження
сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду дитини
до досягнення нею 3-річного віку. Зараховуватимуть до страхового стажу навчання
у вищих навчальних закладах за денною
формою навчання на умовах державного
замовлення, в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017
року включно за умови сплати страхових
внесків. Час навчання на платній формі не
врахують у страховий стаж.
– Чи можна дізнатись, як зміняться пенсії у грошовому еквіваленті?
– З 1 жовтня скасовано 15% зниження
розміру пенсій працюючим пенсіонерам.
Відбудеться осучаснення розмірів пенсій з
урахуванням показника середньої заробітної плати – 3764,40 гривні (за три останні
роки – 2014–2016-й), тоді як при розрахунку пенсій призначених до 2008 року
застосовувався показник – 1197,91 гривні.
Пенсії перерахують із застосуванням прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» на 1 грудня 2017 року
(1373 грн.), збільшеним на 79 гривень.
Тобто, для тих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, мінімальна пенсія
буде 1452 гривні. Для осіб, що отримували
пенсію в розмірі 949 гривень, тому що не
мали повного стажу або з якихось інших
причин, пенсія з жовтня зросте до рівня
прожиткового мінімуму на 1 грудня – 1373
гривні. Для жінок, які достроково вийшли
на пенсію в 55 років, скасовано норму,
прийняту ще 2011 року, коли при достроковому виході на пенсію її розмір зменшувався. Тепер цей розмір не буде меншим
за прожитковий мінімум, для жінок, що досягли необхідного для її дати народження
віку та в яких закінчився період, що дорівнює кількості місяців дострокового виходу
на пенсію. Це все перерахують автоматично, за матеріалами пенсійних справ,
без особистого звернення пенсіонера. З
1 січня 2018-го пенсію призначатимуть з
урахуванням показника середньої заробітної плати по Україні за два останні роки,
а на далі – за три останні роки. Величина
оцінки страхового стажу вже з 1 січня 2018
року становитиме – 1 %.
– Які ще новації закладено в новому
законодавстві?
–
Пенсійна реформа зобов'яже роботодавців брати на роботу людей у віці
від 45 років за квотним принципом: 4%
найманих працівників у будь-якому трудовому колективі мають бути людьми від
45 років. А загалом, про все, що цікавить
мешканців краю стосовно пенсійної реформи, наші фахівці готові розповісти на
сторінках вашого видання.

Розпитував Тимофій ЛЕВЧЕНКО.
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Іван Танюк – очільник Заболотівської ОТГ
В Івано-Франківській області у місцевих виборах голів та депутатів 8 ОТГ взяли участь понад 47% виборців. Найвищу
явку продемонстрували виборці Ямницької ОТГ, найнижчу – Яблунівської.
Про це повідомляє регіональне відділення Асоціації міст України.
"У 8 ОТГ Прикарпаття обрано нових
лідерів. На Прикарпатті на вибори прийшли та проголосували за голів ОТГ і депутатів місцевих рад – 47,8% виборців.
Найнижча явка виборців у Яблунівській
селищній ОТГ– 31,22%, а найвища у Ямницькій сільській ОТГ – 68,04%", - йдеться у повідомленні РВ АМУ.

За їхньою інформацією, ключовою проблемою на виборах залишається видача виборцям бюлетенів без
пред’явлення паспорта.
За результатами виборів на Прикарпатті, головами ОТГ обрані: Сергій
Радиш у Рожнівській ОТГ, Зеновій Томащук у Яблунівській ОТГ, Володимир Попович у Ланчинській ОТГ, Іван Мельник
у Переріслянській ОТГ, Назарій Іванів у
Брошнів-Осадській ОТГ Роман Крутий у
Ямницькій ОТГ, Микола Волочій у Дзвиняцькій ОТГ й Іван Танюк у Заболотівській ОТГ.

Храмове свято у Драгасимові

27 жовтня, в день пам'яті преподобної Параскеви Сербської, своє престольне свято відзначає громада села
Драгасимів. З цієї нагоди 29 жовтня, в
неділю 21-шу після П'ятидесятниці, Снятинський благочинний протоієрей Михайло Марусяк очолив святкове богослужіння у співслужінні настоятеля храму прот.
Володимира Івасюка, а також прот. Василя Джуса, прот. Ігнатія Мельника, прот.
Віталія Кулайця, прот. Віктора Курилюка і
протодияк. Романа Підгірного.
Спочатку отець-декан освятив оновлені розписи храму, після чого звершив
Божественну Літургію.

Після євангельського читання прот.
Михайло Марусяк виголосив повчальну
проповідь.
Наприкінці богослужіння отець-благочинний привітав настоятеля і його парафіян із храмовим святом, подякував за
сумлінну і жертовну працю біля храму
Божого і побажав благословенного многоліття.
На завершення святкового богослужіння усі присутні були помазані освяченою оливою.
За матеріалами офіційного
веб-сайту Снятинського
деканату УПЦ КП

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОПЕРАЦІЯ «МІГРАНТ»
Україна як транзитна країна завжди
притягувала до себе емігрантів своїми
лояльними законами, привітними українцями та помірним кліматом. Ми завжди
раді гостям, готові допомогти біженцям,
відкриті для тих, хто хоче отримати українське громадянство.
Та не всі іноземці, які проживають,
навчаються та ведуть бізнес в Україні дотримуються законів країни, яка їх
гостинно прийняла. А після ратифікації
Україною положення про реадмісію, ми
взяли на себе зобов’язання перед європейськими партнерами про контроль над
нелегальною міграцією. В противному
разі українська сторона бере на себе всі
витрати з видворення за межі країни нелегалів, які все-таки змогли просочитися
через кордон України з ЄС.
Цього року розпочалася вже традиційна щорічна всеукраїнська операція

“Мігрант”. У Снятинському ВП відбулася
оперативна координаційна нарада, яка
мала на меті накреслити стратегію і тактику проведення цієї операції на території району, де було чітко визначено коло
завдань, які ставляться перед особовим
складом, задіяним в операції “Мігрант”,
акцентовано увагу на дотриманні чинного законодавства та прав людини, толерантному ставленні до іноземців.
Водночас, хочеться додати та зауважити, що Закон в Україні один для всіх,
тому неприпустимо аби іноземні громадяни нехтували ним. В разі виявлення
осіб, які є правопорушниками, до них
будуть застосовані відповідні дії згідно
чинного законодавства.
Підготовчий етап триває з 16 до 25
жовтня
Оперативно-профілактичний етап з
26 жовтня до 24 грудня.
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К р и м і на л ь н и й о г л яд
23.10.2017 о 17:20 год. поступили відношення через секретаріат Снятинського ВП з
Снятинської міської ради про те, що в ніч на
22.10.2017 невідома особа пошкодила бордюри та бруківку на кільцевій розвязці біля
автостанції в м. Снятин. По даному факту
проводиться перевірка.
24.10.2017 о 10:29 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 24.10.2017
о 10:29 за адресою: Снятинський район с.
Попельники, вул. Шевченка буд.50, Поступило повідомлення від фельшера КШМД
про те, що родичі біля будинку виявили
труп Захарія Петра Петровича, 1974 р.н.,
попередній діагноз-переохолодження. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що
24.10.2017 р. біля 10:30 год. в с. Попельники , по вул. Т. Шевчнка №50, в господарстві брата без слідів насильницької смерті
помер Захарія Петро Петрович, 20.12.1974
р.н., жит. с. Попельники , вул. Т. Шевченка
№ 41. Труп померлого доставлено в морг
Снятинської ЦРЛ. Зі слів родичів Захарія
П.П. протягом тривалого часу зловживав
алкогольними напоями та вів антигромадський спосіб життя.
25.10.2017 о 21:34 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 25.10.2017
о 21:33 за адресою: Снятинський район с.
Завалля, вул. Головна, Заявниця повідомила про те, що її донька Кіцул Іванна Іванівна
2003 р. н. 25.10.2017 року близько 9:30 год.
вийшла зі школи та по теперішній час не
повернулась додому. Ріст близько 165 см,
худорлявої тілобудови, волосся русяве довге, карі очі. Одягнена в чорну куртку, темні
штани, темно-червоні черевики, окуляри,
при собі мала рюкзак синього кольору з
жовтими вставками. На телефонні дзвінки
не відповідає. 27.10.2017 близько 13:00 год.
в м. Чернівцях по вул. Руська в районі Гравітон було встановлено місце знаходження
малолітньої розшукуваної, яку доставлено
в Снятинське ВП ГУНП в Івано-Франківській
області та передано батькам. Остання діяла
самостійно, жодних протиправних дій щодо
її честі та гідності не вчинялося, жертвою
злочину не стала.
27.10.2017 в 11:00 год. поступив рапорт
працівника Снятинського ВП про те, що до
нього звернулась гр.П., жит. м. Снятин, яка
повідомила, що її чоловік по місцю свого
проживання незаконно зберігає наркотичну
речовину "марихуану"- канабіс. По даному

Ю

факту проводиться перевірка.
27.10.2017 о 12:33 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.10.2017З
о 12:30 за адресою: Снятинський район с.
Тулуків. Два призовники втекли від пред-р
ставників військового комісаріату, а саме
р
сіли в т/з білого кольору (джип) та заїхали
на територію приватного підприємства.в
Працівникам Снятинського "РВК" наданоп
в
допомогу по даному факту.
29.10.2017 о 10:51 год. зі служби "102"в
поступило повідомлення гр.З., прож. с. Хлі-ц
бичин, про те, що в його домі все перевер-г
нуто та викрадено гроші. Виїздом СОГ на
місце події встановлено, що в період часуМ
з 19.10.2017 по 29.10.2017 невідома особар
шляхом пошкодження захисного ролету таг
віджиму металопластикового вікна проникла до приміщення житлового будинку, звідки таємно викрала гроші в сумі 1200 євро,
100 доларів США, жіночу норкову шубу чорного кольору та елітні алкогольні напої, чим
спричинила матеріальні збитки.
29.10.2017 о 11:25 год. до чергової служби Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступило повідомлення по телефону "102" сільського голови с. Видинів,
Гордіци Андрія Івановича, про те, що в с. Видинів по вул. Серафинець, 1, в будинку Куфлюк Ростислава Федоровича, 20.07.1965
р.н., прож.. с. Видинів, вул. Серафинець, 1,
не судимий, не одружений, виникла пожежа
де було виявлено тіла двох людей: власника будинку Куфлюка Р.Ф. та Винничука
Дмитра Івановича, 16.11.1961 р.н., прож. с.
Видинів, вул. Головна, 42, не судимий, одружений. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 29.10.2017 близько 10.00 год. Лавер Ганна Василівна, 15.02.1941 р.н.зайшла
в будинок свого сусіда Куфлюка Ростислава
Федоровича, 20.07.1965 р.н., освіта середня, інвалід 3 групи (проблеми з опорно-руховими діями), не працює, не одружений,Т
проживав один у власному господарстві, ра-у
ніше не судимий, зловживав алкогольнимик
напоями, де відкривши вхідні двері до одні-о
єї з кімнат побачила задимленість в кімнатір
та нашарування продуктів згоряння чорногоз
кольору, пошкоджений (зітлілий) диван та
н
пошкоджену частину дерев’яної підлоги. На
підлозі в кімнаті виявила два трупи чолові-в
чої статі, а саме: труп господаря КуфлюкаП
Р.Ф. та труп його товариша Винничука Дми-У
т
тра Івановича.

М
т
П
Юрія Солов’я левову частку робіт профі-к
нансовано коштом державної субвенціїа
на соціально-економічний розвиток окре-о
мих територій.
С
Вітаючи шкільну родину з новосіл-н
лям Орися Книшук подарувала для по-т
треб садочка ноутбук та побажала ді-«
ткам рости здоровими і слухняними , а
їхнім батькам і вихователям терпіння та
впевненості у завтрашньому дні. Після
перерізання символічної стрічки дійствок
продовжилось у приміщенні садочка.Т
Отець Володимир освятив новенькі дитя-т
чі кімнати, де малечі створені комфортніт
умови для ігор та відпочинку. Далі, ді-ї
тки подарували усім піднесений настрій,д
старанно декламуючи віршики та дзвін-С
коголосо співаючи пісні. На завершення,л
власні музичні композиції виконав відо-с
мий бандурист, кобзар, уродженець Ку-М
лачківців, який активно гастролює Укра-н
їною та Західною Європою пропагуючис
рідну культуру - Віктор Пашник.
с
ю
Сергій ГРУДОВИЙв

Н овос і л л я у К ул ачк і вця х
На минулому тижні знакова подія
відбулася для мешканців Кулачківців та
Хом*яківки. На базі Кулачківської ЗОШ
урочисто відкрили дитячий садок. Тож,
здавалось би звичайний осінній день
став справжнім святом для педагогів,
дошкільнят та їхніх батьків. На новосілля завітали і поважні гості: народний
депутат Юрій Соловей, депутат обласної
ради Орися Книшук, голова Снятинської
РДА Богдан Свіщовський, керівник апарату районної ради Петро Гнідан, начальник управління освіти Уляна Іванійчук, сільський голова Олексій Лукинюк.
За доброю традицією діти піднесли гостям хліб-сіль. Відкриваючи свято, директор школи Ольга Лесюк подякувала усім,
хто долучився до такої важливої справи.
Пані Ольга особливо відзначила вагомий
вклад обласної ради, зокрема депутата
Орисі Книшук. Саме за сприяння Орисі
Володимирівни з обласного бюджету на
облаштування дитсадка було виділено
700 тис. грн. Також директор зазначила, що за підтримки народного депутата

Варто задуматись
Син: "Тату, можна мені задати тобі питання?"
Батько: "Так, звичайно, що
ти хочеш знати?"
Син: "Тату, скільки ти заробляєш за годину?"
Батько: "??? Це не твоя
справа, чому тебе цікавлять такі
речі?"
Син: "Я просто хочу знати,
будь ласка, скажи мені, скільки
ти заробляєш за годину?"
Батько: "Якщо хочеш знати,
я заробляю 100 грн. на годину."
Син: "О…" (з опущеною головою)
Син: "Тату, можеш мені позичити 50 грн.? Будь ласка!"
Батько розлютився.

Батько: "Якщо єдина причина, через яку ти мене розпитував - позичити грошей, щоб купити собі дурну забавку чи інші
дурниці, то забирайся в свою
кімнату і лягай спати. Подумай,
чому ти такий егоїстичний. Я
важко працюю заради тебе кожного дня, а ти мені віддячуєш
такою поведінкою".
Хлопчик тихо пішов у свою
кімнату і зачинив за собою двері.
Чоловік сів і ще більше розізлився через питання маленького хлопчика. Як він сміє ставити
такі питання тільки, щоб отримати трохи грошей?
Приблизно через годину або

близько того, чоловік заспокоївся і замислився: "Може й дійсно
було щось, що було необхідно
купити за 50 грн., і він дійсно не
так часто просить грошей". Чоловік підійшов до дверей кімнати свого маленького сина і відчинив двері.
Батько: "Ти спиш, синку?"
Син: "Ні тато, я прокинувся".
Батько: "Я подумав, що може
я був занадто строгим до тебе, у
мене був довгий та важкий день,
і я мабуть зірвався на тебе. Ось
50 грн., які ти просив...»
Хлопчик сів на ліжку, посміхаючись. Син: "О, дякую татку!"
Потім, заліз під подушку і витягнув звідти кілька зім'ятих купюр.

Чоловік побачив, що у хлопчика
уже були гроші, і знову почав
злитися. Маленький хлопчик
повільно перерахував свої гроші, а потім подивився на свого
батька.
Батько: "Чому ти хочеш ще
грошей, якщо у тебе вже є"
Син: "Тому що у мене не
було достатньо, а тепер вистачить! Тато, у мене уже є 100 грн.
Чи можу я купити годину твого
часу? Будь ласка, приходь додому завтра раніше. Я хотів би
повечеряти з тобою"…
Батько був приголомшений.
Він обняв свого маленького
сина і попросив у нього пробачення.

Це просто коротке нагадування для всіх. Ми не повинні
дозволити часу промайнути, не
провівши його з тими, хто дійсно
важливий для нас, з тими, кого
ми любимо, хто живе у нашому
серці. Не забувайте ділитися
ним – чого вартують 100 грн. в
порівнянні з часом проведеним
з коханими? Якщо ми помремо
завтра, компанії, задля яких ми
працюємо легко замінять нас
протягом декількох днів. Але
сім'я і друзі, які залишаться без
нас будуть відчувати цю втрату
до кінця свого життя. Якщо задуматись, ми віддаємо себе
більше роботі, ніж власній сім’ї .
Деякі речі більш важливі.
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Ювілеї: творчий портрет

Калинова осінь Мирослава Попадюка

Закінчення. Початок на стор. 1
Впродовж дванадцяти років (уже в
роки української незалежності) завідував
районним відділом освіти, після чого з
виходом на заслужений відпочинок і далі
продовжував працювати у районному
відділі освіти методистом методкабінету,
віддаючи свою душу і подвижницьку працю районній «Просвіті», головою якої є з
грудня 1989 року.
А й справді: під керівництвом
Мирослава
Попадюка
Снятинське
райоб’єднання «Просвіта», витоки якого – з Товариства української мови імені

Т. Г. Шевченка, стало одним з провідних
у числі просвітянських організацій Прикарпаття. Отож за свою сумлінну і чесну
освітянсько-просвітянську діяльність Мирослав Петрович у свій час удостоївся
звання «Відмінник освіти України», був
нагороджений орденом «Знак Пошани»,
відзнакою «За заслуги перед Покуттям»,
Почесною Грамотою Верховної Ради
України, медаллю «Будівничий України»
та багатьма іншими нагородами.
Ще раз варто нагадати читачам, що
Мирослав Попадюк – лауреат літературно-просвітянської премії ім. Марійки
Підгірянки (1997), літературно-мистець-кої премії ім. Марка Черемшини (1999),
а цьогоріч став лауреатом престижної
обласної літературної премії ім. Василя
Стефаника. Крім того, член Національних спілок письменників, журналістів
-та краєзнавців України; почесний член
«Просвіти» України…

***
А повертаючись в далекі 60-і роки,
околи Мирослав Петрович директорував у
Троїцькій восьмирічці (1964–1970), де я
-тоді навчався, пригадується, як молодий
тоді ще педагог на уроках ділився зі своїми вихованцями сокровенним: творити
,духовний світ у рідному українському
Слові. Уже в той час його вірші друкувалися у обласній, коломийській та снятинській районних газетах. А ще перші вірші
М. Попадюка побачили світ у професійному літературному альманасі «Радяниське Пркарпаття» (був то 1957 р.). І чи не
символічно й відрадно, що цьогорічний
ювіляр водночас із життєвим 80-літтям
відзначає ще й 60-річчя своєї творчої ді-

і

яльності! У 1957-му молодому поетові з
Покуття виповнилося двадцять…
Тож оті твори нашого вчителя викликали у нас, дітлахів, особливе захоплення. Адже учив нас не будь-хто, а справжній поет, письменник!
Пригадую, що наш клас містився у колишній резиденції священика Василя Калитовського (нині в одній половині офіс
сільської ради, а в другій знову розмістилася священична резиденція). Тому на
уроках української літератури Мирослав
Петрович з особливим піднесенням розповідав про зв’язки Василя Стефаника із

Трійцею, Заболотовом, з родиною Калитовських. Бо ж дружина панотця, їмость
Євгенія, як знаємо, була старшою рідною
сестрою дружини Стефаника – Ольги Гаморак і «найвищим ідеалом жінки», щирим закоханням письменника…
Отаким мудрим, всезнаючим, а подекуди і строгим, запам’ятався мені Мирослав Петрович, несучи гідно почесне
звання Учителя з великої літери. Зрештою, про цю високу місію вчителя він
згодом виповість у вірші «Бо ти учитель
є»:
Коли мурується Держава,
І всім проблем стає,
Зневіритись не маєш права,
Бо ти учитель є.
… Коли все темінню прошито,
В строю хтось відстає,
Твій поклик: вірити і жити!
Бо ти учитель є.
… Крокуєш із любов’ю в клас ти;
Тихіше – йде урок!
Там вершить диво повсякчасно
Учитель і пророк.
***
Роки з Божого повеління пролетіли
миттєво, непомітно, безповоротно.
Гай-гей, скільки води утекло з тих
пір у швидкоплинному Пруті! Зацвітали
й одцвітали сади. Врунилося і опадало
листя на деревах. А наші шляхи-доріженьки з Мирославом Петровичем не
раз розбігалися і знову перехрещувалися на творчих обріях. Та ось у Снятині,
а чи у Заболотові, де він мешкає, наші
путівки впродовж кількох десятиліть не
розходяться. Бо обидва часто-густо зустрічаємося у Музеї культури і книги По-

куття, яким завідує Володимир Карий (і
до слова, у цьому ж приміщенні книжкової світлиці знаходиться офіс районної
«Просвіти», якою ж керує М. Попадюк),
у редакціях газет «Снятинська вежа»,
«Голос Покуття», «Захід», «Вісник Заболотова», у літературно-меморіальних
музеях Снятинщини, де на засіданнях
творчих студій (особливо «Калинового
грона» (на фото)) обговорюємо спільні
плани і набутки в літературному процесі,
готуємо (як упорядники і літредактори)
до друку рукописи майбутніх книжок покутян. Більше десятка перших книжок
молодих авторів нашого краю злетіли
ластівками на творчі небосхили з його
по-батьківському добрими й виваженими
літературно-критичними передмовами,
оглядами, рецензіями.
Настанови старшого колеги по перу й
шкільного вчителя для мене – авторитетні, мудрі й обов’язкові. І щиро радію за
наставника, котрий свого часу (у ті ж роки
шкільництва) благословив мене на літературну дорогу і сприяв виходу з друку
моєї першої прозовопоетичної збірочки…
Та й радію, що нині навколо Мирослава
Петровича гуртується весь творчий цвіт
Покуття. Як і колись, він виховує талановиту памолодь, очолюючи районний клуб
юних обдарувань «Молодої «Просвіти».
З його легкої руки і допомоги талановита юнь видрукувала власні поетичні
й прозові твори, образотворчі роботи у
кількох збірничках «Стрітення», у віснику «Освіта й «Просвіта», методичному
посібнику «Слова», що їх він редагував
і видавав. А ще в переліку редагованих і
упорядкованих видань – це пам’ятні два
випуски історико-краєзнавчого та літературно-мистецького альманаху «Покуття»
(1994, 1996 рр.), укладені ним дитяча
читанка «Не забуть же, чия ти дитина»
(1992),,.. довідкове видання (у співавторстві з Василем Ковалем) «Покуття. Кроки
відродження» (1993), книга есеїв «Імена» (1999), «Правила доброї поведінки»
(2001), вагома «Покутська хрестоматія»
(2008). І вони, ці видання, уже стали настільними у школярів, педагогів, у всіх
любителів українського слова, літератури рідного краю.
А взагалі за своє майже шістдесятирічне творче життя Мирослав Попадюк
видав (разом з вищевказаними виданнями) 20 книжок,в переліку яких є такі:
«Великдень» (1993), «Різдво» (1997),
«Слово про рідну школу» (1997), «Покликання» (1998), «Освятися, душе» (1999),
«Скарби. Покутські родини» (2000),
«Карби» (2000), «Веселий Букварик»
(2001), «Промінець» (2005), «Дорога до
Стефаника» (2005, 2017), «Сліди, вкарбовані у вічність» (2006), «Перевесло»
(2007), «Снятинщина» (2011), «Три зорі
Василя Равлюка» (2012), «Зоряна паморозь» (2014). І ось – «Калинова гілка»!
Варто додати, що у співавторстві з відомим покутським композитором Петром
Коржем письменник, поет-пісняр видали
у 2008 році пісенник «Понад Прутом»,
про який схвально відгукнувся у попередньому слові народний артист України
Павло Дворський.
Окрім того, з його письменницького та
журналістського портфеля шпальти газет
і журналів заповнили більше вісімдесят

(символічне число – 80!) публікацій – статей, нарисів, замальовок, есеїв з питань
літературознавства, освіти і культури.

***
Займаючись громадсько-суспільною
діяльністю, мій колишній учитель і наставник як поет, як депутат районної
ради трьох скликань, як голова районної
«Просвіти», активно брав участь у двох
Революціях спротиву, виступаючи на вічах і мітингах з осудженням ненависнцьких українському народові владних режимів, та продовжує гнівним словом
таврувати московсько-москальську гидь,
путінську агресію на Сході України… Для
прикладу:
Підступний маневр ницовладців –
Й знов подих лихого Кремля.
Здригнулася вкраїнська земля –
Мов спалах, минуле на гадці.
Та дух наш і поступ до волі
Не вб’є ані Путін, ні меч.
Вкраїна діждеться предтеч,
Що путь озорять нашій долі.
(Вірш «Підступність).
А чи рядки з вірша «Гроза»:
Стоїть в мундирах ціла рать,
Чи у Криму, чи де Донбас.
Звідкіль звіриний шлють наказ
Твоє творіння убивать.
Мовчить Господь на слово те,
Лиш котиться з очей сльоза.
Й над світом носиться гроза,
Змітаючи усе святе.

…Поряд з депутатською діяльністю на
теренах Снятинщини (один раз обирався
в 1990-му депутатом Івано-Франківської
обласної ради) Мирослав Петрович Попадюк у свій час був помічником-референтом народного депутата України Василя Михайловича Ткачука, довіреною
особою кандидата в Президенти України
Віктора Андрійовича Ющенка.
У його громадському і просвітянському надбанку є будівництво пам’ятників
Великому Кобзареві у Снятині та рідному
Хлібичині, щорічні «Стефаниківські читання» у травневі Стефаникові дні.
Завершую цю розповідь про мого
Учителя рядками з його вірша «Великий
день дбайливо й гоже»:
Є ще печаль, не тільки ласка,
Не все у доброї руки.
Та є Вкраїна – яв, не казка,
Є люди – як глибінь ріки.

І хочу побажати йому ще багато літ;
хай на його шляху зустрічаються добрі
люди, «як глибінь ріки»; хай у творчості його довго живлять: родинне тепло і
любов, ласкавлять Божа благодать та
синьомирне українське небо! Бо, якщо є
ще порох у порохівницях, то і для України, і для свого рідного народу, і для найріднішого роду-родоводу треба жити й
творити!
Іван ГРЕКУЛЯК
Член НСЖУ, лауреат
літературно-мистецької премії
імені Марка Черемшини

ЗУСТРІЧ ІЗ ПИСЬМЕННИКОМ, ЕТНОДОСЛІДНИКОМ ВАСИЛЕМ ХИТРУКОМ

Наш корінь – виходець з любові!
Бо хто ж тоді наш прадід Лав?
У солов’їній нашій мові
Він душу світу приховав.
В. Хитрук
26 жовтня в Снятинській центральній
районній бібліотеці відбулася зустріч з
письменником Василем Хитруком, автором книг «Золота булава. Духовний
код Трипілля, України і Європи» (К.: Суи часний письменник), «Короткий енциклопедичний, етимологічний словник
українознавця і слов’яноведа» (Косів:
Писаний камінь) перекладачем Ілара Харука «Веда Велеслава».
Народився п. Василь в с. Великі Трояни, що на Поділлі. Зараз проживає в
мальовничому гірському селі Снідавка
Косівського району. Василь Хитрук –

культуролог, літературознавець,
філософ,
українознавець, член
Національної
спілки
письменників України.
Його вважають руйнівником стереотипів історії українського народу.
Книга «Золота Булавa»
Василя Хитрука писалась близько 30 років.
Вона покликана пошуками Нових Законів
Космосу ХХІ століття.
Ця книга розкриває духовно–історичні, мовно–етнокультурні
та
державно–цивілізаційні
досягнення українців.

Адже «саме Слов’яно–
Українці
передали
свою благословенну
королівську державотворчо–цивілізаційну
Булаву всім іншим народам і країнам Європи».
Книга добре ілюстрована. Адресована
широкому колу читачів
нового покоління – студентам; ученим–етноісторикам, філологам,
літерат урознавцям,
культурологам, педагогам. А також широкому загалу любителів
історії Древньої Украї-

ни, Слов’ян та Індо–Європейців.
У спілкуванні з учасниками заходу
автор розповідав про особливості та унікальність слов’янської мови, вірувань
українців та слов’ян. Спонукав до більш
глибшого вивчення історії рідного народу.
«Українці, зрештою – це нація однієї
з найглибших на земній кулі за звичаєвонародних орійських традицій, носій стародавньої культури Священного слова і
слов’яно-індоєвропейського, ведичного у
своїй основі, релігійного духа Любові та
Добро-Дійства, етнознавчості, науки, ремесел і винаходів та високої внутрішньої
духовності», – зазначив дослідник.
Ольга БІЛОТКА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Народний часопис
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Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого 80-літнього калинового ювілею!
Ми високо цінуємо Вашу працю на благо українського народу та держави. Щиро
вдячні за Вашу життєву мудрість, дружбу та підтримку.
Ваша творчість різнопланова – Ви продовжуєте традиції покутського слова,
даєте модерну авторську візію української літератури.
Хай же доля буде щедрою до Вас на приємні дарунки та добрі справи. Зичимо
Вам, шановний ювіляре, шасливих років, міцного здоров’я, злагоди та натхнення.
Хай Бог і надалі благословляє Вас на дарування люду незабутніх зустрічей з прекрасним.
З повагою, редакційна колегія журналу «Снятин»
та друзі-просвітяни: Володимир Карий, Марія Марусяк, Андрій Королько, Тетяна Вовк, Руслана Кірєєва,
Іванна Марусяк, Іван Оробець, Ольга Слободян, Іван
Грекуляк, Петро Корж, Василь Харитон, Роман Касіян, Ярослава Корж, Марія Богородецька, Марія Стрипчук-Палійчук, Микола Калачик, Дарія Чорней, Михайло
Семирга, Орест Гунько

Вагомий здобуток на чемпіонаті України

Боротьба вільна

24-27 жовтня в м.Ужгород Закарпатської області проходив чемпіонат
України з боротьби вільної серед юнаків
2002-2003 р.н. В складі збірної команди
області виступали і вихованці тренеріввикладачів відділення боротьби Снятинської ДЮСШ «Колос», переможці

З мудрим 80-літтям
невтомного просвітянина,
письменника, члена Національних
спілок письменників, журналістів
та краєзнавців України, голову
творчої студії «Калинове гроно»
Мирослава Петровича Попадюка
щиро вітають калиногронівці та
шлють такі віршовані рядки:
Нехай цвітуть під небом
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх,
Радість і достаток
Сипляться до Вас,
Немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід
Творить з буднів свята,
Господь дарує
Довгих-довгих літ!
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Шановний Мирославе Петровичу!

Голова міської ради, депутатський корпус, члени виконкому,
громадської ради та працівники
адмінапарату вітають з ювілеями
Мирослава Попадюка,
Катерину Ісакову, Юрія Онищука,
з днями народження
Андрія Калівошка, Василя
Мороза, Івана Зазуляка,
Руслана Пашеняка, Тетяну
Попович, Руслану Кару, Дмитра
Грицюка, Петра Шведюка,
Любов Волощук, Ольгу
Зеленко, Дмитра Грицюка, Віру
Яворницьку, Олега Сандуляка,
Руслана Демчука, Галину
Микитин, Галину Дудчук, Андрія
Сагайду, Інну Кузенко, Ігоря
Гуцуляка, Сергія Онищука
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця,
Людської поваги.
На довгих стежках
Вашої ниви
Будьте завжди
Ви здорові й щасливі!

вежа

обласних змагань. У ваговій категорії до
32 кг пальму чемпіона приміряв Ярослав Гаврилюк (с.Попельники), вигравши

Бокс

23-27 жовтня в м.Одеса проходив
чемпіонат України з боксу серед юніорів.
У в/к +85 кг в складі збірної команди області виступав вихованець тренера-викладача Олесандра Івлєва, Ашот Кочарян зі Снятина. Вигравши у 1/8 фінала
поєдинок у боксера з Донеччини, Ашот
вийшов на минулорічного чемпіона України, учня Львівського Вищого училища

Волейбол

У суботу 28 жовтня у спортивному
комплексі «Колос» м.Снятин пройшов
перший тур чемпіонату області з волейболу серед чоловіків вищої ліги. Гостями
нашої ВК «Залуччя» був Івано-Франківський волейбольний клуб «Медичний

блискуче у трьох поєдинках. Натомість у
в/к до 35 кг не судилось стати чемпіоном
Валентину Білашевському (с.Троїця),
який потерпів поразку за вихід у фінал,
але у боротьбі за бронзову нагороду все
ж таки отримав перемогу і зайняв ІІІ місце. Ще одну золоту медаль в скарбничку
області приніс заболотівчанин Вадим Танасійчук, який
у в/к до 47 кг , де зібралось
аж 42 учасники провів 5 переможних поєдинків і зійшов на найвищу сходинку
п’єдестала. Щож, росте гідна
зміна вже іменитим та прославленим нашим старшим
борцям, і все завдяки чітко
поставленої роботи, наполегливій та важкій праці тренерів Віктора Гаврилка, Василя
Курилюка під керівництвом
старшого тренера відділення
Івана Курилюка. Вітаємо переможців, призера змагань
та їх тренерів з успішним виступом. Зокрема приємно,
що переможці чемпіонатуЯрослав та Вадим виконали
норматив «Кандидат у майстри спорту
України». Вітаємо.

фізичної культури. Всі три раунди провів
Ашот на рингу, дав гідний бій чемпіону,
та все ж за записками суддів перемогу
надали Львів’янину. У підсумку Ашот зайняв 5 місце і виконав норматив І спортивного розряду.
Михайло Слободян
Директор Снятинської
ДЮСШ «Колос»
Університет». Юнацькі команди зіграли з
рахунком 3:0 на користь господарів змагань. Серед чоловічих команд рахунок
3:1 на користь ВК «Залуччя».
Дмитро Пошиван
Фахівець зі спорту РО ВФСТ «Колос»

П ЕР ШИЙ ПОЦІЛУНОК

Відповіді до чайнкросворду
«5-ти літерний квадрат».

1л. Пісня. 1п. Посад. 2. Стиск. 3.
Спирт. 4л. Янгол. 4п. Янтар. 5л. Декор.
5п. Думка. 6. Голос. 7. Таляр. 8. Козак.
9. Мозок. 10л. Лікар. 10п. Ларго. 11л.
Русло. 11п. Рокер. 12л. Анкер. 12п.Антре. 13. Комар. 14. Роман. 15. Салон.
16. Колія. 17. Кріль. 18. Тріод. 19. Ринок. 20л. Отрок. 20п. Об’ява. 21л. Ринва. 21п. Раджа. 22. Ельба. 23. Ракіт. 24.
Яцків. 25. Нагар. 26. Дигер. 27. Кавун.
28л. Антон. 28п. Агрус. 29. Адрес. 30.
Тубус. 31. Рабат. 32. Нетля. 33. Сесія.

Народний часопис

Снятинська
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Популярному перемишлянському поетові Павлові Подільчаку прийшло поштою
приємне повідомлення: Приїздіть, пане
Павле,- писав поважний правитель повіту
Полікарп Паскевич,-погостюєте, повеселитесь. Пан Павло поспішив, прибувши
першим потягом. Підгорецький палац
Паскевічів привітно прийняв приїжджого
поета. Потім під їхали поважні персони
– приятелі Паскевичів… Посадили пана
Павла поряд панночки – премилої Поліни. Поговорили про політику, погоду. Пан
Павло прочитав підібрані пречудові поезії.
Панна Поліна програла прекрасні полонези Понятовського, прелюд Пуччіні. Поспівали пісень, потанцювали падеспань,
польку. Прийшла пора пообідати. Поставили повні підноси пляшок: портвейну,
плиски, пшеничної, підігрітого пуншу, пільзенське пиво. Принесли печені поросята,
приправлені перцем, півники, пахучі паля-

Засновник
Снятинська міська рада

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

ниці, печінковий паштет, пухкі пампушки
під печеричною підливкою, пироги, підсмажені плецки. Потім подали пресолодкі
пряники, персикове повидло, помаранчі,
повні порцелянові полумиски полуниць,
порічок. Почувши приємну повноту, пан
Павло подумав про панночку. Панна Поліна попросила прогулятися по Підгорецькому парку, помилуватися природою,
послухати пташині переспіви. Пропозиція
повністю підійшла прихмелілому поетові.
Походили, погуляли. …Порослий папороттю предавній парк подарував приємну
прохолоду. Повітря п янило принадними
пахощами. Побродивши по парку, пара
присіла під порослим плющем платаном.
Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулися. Почувся перший поцілунок: прощай парубоче привілля, пора
поетові приймакувати!

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

***

Їдуть чоловік із дружиною в машині
та сваряться. Згадали один одному всі
грішки – і великі, і малі… Проїжджають
повз село, аж гульк – на узбіччі пасуться двоє свиней на травичці.
Дружина, пирскаючи слиною, зі
злістю говорить чоловікові:
– Чи це часом не твої родичі стоять?
Чоловік глянув і незворушно відповідає:
– Так, мої. Теща з тестем!

***

Дівчина і хлопець побрались. Дівчина каже.
- Я вагітна на 9 місяці.
- Як таке можливе?
- Ми до весілля знайомі 3 місяця і
після весілля 3 місяця. 3*3=9.
Прийшов час народжувати, народила негра.
Чоловік в шоці.
Жінка заспокоює.
- А пам'ятаєш ти віз мене в пологовий будинок, нам чорний кіт дорогу
перебіг.
Приходить додому розказує, мов
3*3=9, і чорний кіт. А батько кричить на
кухню до жінки.
- Люба ти не пам'ятаєш, як я тебе
віз в пологовий, нам баран дорогу не
переходив?

***

Поліцейський зупинив священика і
так його бештає, що той вже не знає де
йому подітись:
– Пане отче, ви порушили правила,
але я не буду вас штрафувати, якщо
ви чесно мені скажете…
– Що сказати?
– Чи є Бог?
– Звичайно,є.
– А рай є?
– І рай є.
– А пекло?
– А от пекла немає…
– Як нема, а чому?
– Бо всю смолу забрали на асфальт, а вас – чортів – на дороги поставили.

***

Син питається тата:
– Тату, татусю! А як я появився?
– Тебе бузьки принесли…
– А ти?
– І мене бузьки принесли…
– І маму?
– І маму нашу також принесли
бузьки…
– Тепер я все знаю… Мене, тебе і
нашу маму принесли бузьки. А також
нашого діда, нашу бабу, котра мама
нашої мами…
– Нє-нє,.. чекай-чекай… Ти так всьо
підряд не узагальнюй. Це тобі не вища
математика – лінійна залежність тут ні
до чого. Нашу бабу, котра мама нашої
мами, чорти принесли…

***

Закінчення переписки у ФБ:
– Отже, я гадаю, що тепер нам пора
перейти до серйозних стосунків, придбати якесь житло, я тобі понароджую
дітей – сина і дочку… Якби ти знав, як
я втомилася від такої невизначеності!..
– Шановна пані, та відчепіться від
мене! Я всього-навсього годину тому
необачно “лайкнув” Ваше фото…
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