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ВКЛОНІМОСЯ ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
У День Гідності та Свободи у Снятині відкрили та освятили пам’ятник Героям Небесної Сотні
… І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Т. Шевченко

ним майданівцям нашого району Василю
Сонику та Михайлу Григорчуку. Акт посвячення пам’ятника здійснили всечесні отці декан Снятинський УГКЦ Теодор
Оробець, декан Снятинський УПЦ КП
Михайло Марусяк та протоієрей УПЦ КП
Микола Марусяк. У своїх промовах всечесні отці закликали усіх присутніх до
миру та єдності в Україні, в своїх домів-

21 листопада, у величне свято Архистратига Михаїла і в День Гідності
та Свободи, який за Указом Президента України № 872/2014 відзначається
щорічно, у Снятині було урочисто відкрито й освячено пам’ятник Героям
Небесної Сотні.
Близько полудня декілька сотень
снятинчан та жителів району зібралися

ках та серцях.
Далі до підніжжя пам’ятника було поставлено квіти шани та пам’яті від влади
міста та району, громадських організацій,
учнів та запалені лампадки учасниками
віче.
Продовжились урочистості в районному Будинку культури. Для всіх присутніх учні та вчителі НВК «Снятинська ЗОШ

І-ІІІ ступенів-ліцей» підготували змістовний захід, який до сліз пронизував глядачів. Адже діти змусили кожного згадати
кроваві події майдану, перенестись в епіцентр подій, згадати той біль і ті втрати,
які понесла Україна, згадати тих, які «небесною сотнею полетіли у вирій».
Шановні передплатники!
На
завершення
Наш часопис розпочинає передплату на І півріччя 2018
урочистостей від Сняроку.
тинської міської ради
На сторінках «СВ» Ви знайдете 100% місцевої інформіський голова Анамації, цікаві розмови з відомими людьми краю, з тими від
толій Шумко, голова
кого залежить наше з вами життя, а також зі звичайними
райдержадміністріції
жителями міста та навколишніх сіл, дізнаємось як живеться
Богдан Свіщовський,
на кожній із вуличок Снятина, як живеться сільським громазаступник голови радам. З окремих рубрик Ви отримаєте інформацію про житйонної ради Петро
тя наших шкіл, медичні, спортивні, літературні та культурні
Маліборський вручиновини краю.
ли нагородні листи та
На сторінках часопису Ви маєте змогу привітати своїх
подарунки найактивдітей, батьків, родичів, друзів з днем народження чи днем
нішим учасникам Євангела, висловити подяку чи співчуття, розмістити рекламу
ромайдану, антитерочи оголошення.
ристичної операції та
На каналі «Снятинська вежа» в You Tube зможете переволонтерам: Сонику
глянути відеосюжети найцікавіших новин краю.
Василю, Годованцю
Тож запрошуємо Вас до щирого спілкування на сторінАндрію, Реус Миколі,
ках «Снятинської вежі». Ми завжди раді Вам!
Голей Богдані, СлоВартість передплати:
вак Галині, Григорчуку
один місяць – 12, 58 грн.; квартал – 37, 74 грн.; півроку –
Михайлу, Казимірчу75, 48 грн; один рік – 150,96.
ку Василю, Завитику
Передплатний індекс: 61703.
Тарасу,
Єрмошенку
Ваша «Снятинська вежа»
Михайлу,
Гуменюку

Ярославу,
Сідлярчуку Григорію, Радишу
Роману, Угрину Івану,
Сав’юку Дмитру, Пирогову Івану, Жовтяку Василю, Сандуляку Олегу,
парафіянам Свято-Троїцького собору (о. М.
Марусяк) та парафіянам церкви Чуда Архистратига
Михаїла
(о. Т. Оробець). Також
подарунок та грамоту
отримав автор проекту
пам’ятника, активний
учасник Євромайдану
Гнідан Юрій.
Снятинська міська
рада висловлює щиру
подяку всім, хто долучився до будівництва
пам’ятника, а саме:
депутатському корпусу Снятинської міської
ради,
депутатському

за змістовний виклад
в літературно-музичній
композиції
буремних
подій 2013–2014 років.
Революція Гідності
або Євромайдан – це
подія, яка розділила
історію сучасної української держави на до
… і після… Саме ця революція стала показником відвертого протесту
народу проти пануючої
олігархії, корупції в країні. Відбулось усвідомлення себе українською
нацією. Окремою нацією. Вільною нацією,
котра має свої прагнення. В нації прокинулось
відчуття солідарності як
основна складова націоналізму.
Як писав український націоналіст Дми-

тро Донцов: «Нація, що прагне волі,
мусить не зневірюватись, бути певною
в тім, що її провадить Бог до її мети. Мусить шукати найвищого блаженства не в
матеріальнім добробуті, не в тихомир’ї;
не сміє бути рабинею скарбів землі. Нація, що прагне волі, мусить у вічному зусиллі спішити до незримої цілі, любити
недосяжне, вірити в невідоме, бажати
осягнути фантастичне…» Тож не зневірюймося, йдімо до своєї мети, будуймо
своє майбутнє та майбутнє прийдешніх
поколінь, пам’ятаймо своїх Героїв, бо Герої не вмирають! І нехай пам’ятник, що
постав у центрі міста, буде тією пам’яттю
для всіх нас та веде у світле майбутнє!
Слава Україні! Героям слава!
Марія ОРИЩУК
секретар міської ради
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

у центрі Снятина щоб згадати буремні
події 2013–2014 років та схилити голови
перед Героями Небесної Сотні, увіковічених у пам’ятнику, який постав у центрі
міста (автор проекту Юрій Гнідан). Право
зняти біле полотно було доручено актив-

корпусу Снятинської районної ради, приватним підприємцям «Критого ринку»,
Снятинському ремонтно-будівельному
товариству №16 (в особі Чичула Василя), приватному підприємству «МонолітСпас» (в особі Спасюка Василя), приватному підприємцю Томаш Тетяні,
Угрину Івану, Грищук Ользі, Снятинському РЕМу, Курилюку Петру, Долішньозалучанській ЗОШ, Лук’ященко Григорію,
Ланг Лідії, Федорук Ользі, Коломийському об’єднаному управлінню Пенсійного
фонду, Юринцю Ігорю, Білоконь Катерині, Білоконю Василю, Стефанику Олегу,
Козубській Ользі, Федунів Сергію, Братству ОУН–УПА, Данилюк Ользі, Надразі
Олегу, ТзОВ «Ефа», Онищуку Любомиру
та ін.
Також щиру подяку висловлюємо
дирекції, учительському та учнівському
колективам Снятинської школи-ліцею

Снятинська районна
державна адміністрація
Снятинська районна рада
Відділ культури Снятинської РДА
Запрошує на І-й районний фестиваль
драматичних театрів Снятинщини
«ТЕАТРАЛЬНА ОСІНЬ»
24–26 листопада 2017 року в
районному Будинку культури
24.11.– «Хто сміється тому не минеться» (Заболотівський СБК). Початок о 17.00
25.11. – «Жартівниця» (Балинцівський СБК). Початок о 15.00.
25.11. – «Україна і війна» (Прутівський СБК). Початок о 17.00.
26.11. – «Андрей» (Олешківський
СБК). Початок о 12.00
26.11. – Дядькова хвороба» (Завальський СБК). Початок о 14.00
Вхід вільний

Народний часопис

Снятинська
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Відбулось засідання дванадцятої
сесії Снятинської міської ради
17 листопада, під головуванням міського
голови Анатолія Шумка, у залі засідань міської
ради відбулось чергове засідання дванадцятої сесії Снятинської міської ради участь в якій
взяло двадцять троє депутатів міської ради, заступники міського голови, завідуючі відділами
міської ради та журналісти. Також на засідання
сесії завітали заступник голови районної ради
Петро Маліборський та заступник голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк.
За традицією засідання розпочалось із виконання державного гімну України та молитви. Перед розглядом питань порядку денного міський
голова Анатолій Шумко привітав депутатів міської ради з днями народження, які відсвяткували
свої дні народження в міжсесійний період. Також слова вітань адресувались всім студентам
з Міжнародним днем студентів та працівникам
сільського господарства, які святкують своє професійне свято 19 листопада.
Далі відбувся розгляд питань порядку денно-

го та прийнято відповідні рішення.
Опісля прийняття рішень заступник голови
райради Петро Маліборський побажав усім депутатам міської ради такої ж плідної праці і в подальших скликаннях та переказав слова похвали від голови Івано-Франківської обласної ради
Олександра Сича, щодо рекультивації міського
сміттєзвалища. Також Петро Васильович наголосив про незабезпеченість державою як районів так і Об’єднаних Територіальних Громад.
Заступник голови райдержадміністрації Ігор
Гуцуляк подякував депутатському корпусу міської ради та Анатолію Богдановичу за фінансову
допомогу воїнам АТО.
У ході розмови депутатами міської ради порушувались питання ремонту дороги Н-10 та роботи спортивних майданчиків.
Власна інформація
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши звернення Снятинської районної організації політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», міська
рада

України (А. Парубія) та Прем’єр-міністра України (В. Гройсмана) із зверненням щодо недопущення прийняття проекту Державного бюджету
України на 2018 рік у пропонованій урядом редакції.
2. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на секретаря міської ради (М. Орищук)

ВИРІШИЛА:
1. Звернутись до Голови Верховної Ради

Проект звернення
Голові Верховної Ради України
А. Парубію
Прем'єр Міністру України
В. Гройсману
Шановний Андрію Володимировичу!
Шановний Володимире Борисовичу!
Ми, депутати Снятинської міської ради, від
імені громади звертаємось до парламенту та
уряду України з вимогою не допустити скорочення фінансової спроможності місцевого самоврядування у 2018 році та зберегти не лише
«обличчя» проведення реформи децентралізації, але й її суть – становлення спроможних територіальних громад.
Адже вже третій рік поспіль під гучні гасла
про незворотність реформ та підтримку місцевого самоврядування, в реальності урядом
вчиняються всі кроки щодо згортання реформи
місцевого самоврядування та фактичного зменшення ресурсної спроможності територіальних
громад.
Так, законом про Державний бюджет на 2016
рік на місцеве самоврядування передали видатки на утримання професійно-технічної освіти,
а Державний бюджет на 2017 рік переніс на рівень місцевого самоврядування фінансування
оплати праці непедагогічних працівників закладів освіти; оплату енергоносіїв та комунальних
послуг на утримання закладів освіти та охорони
здоров'я; перевезення пільгових категорій громадян, яким держава гарантувала право безкоштовного проїзду; фінансування пільг та/або
виплат за професійною ознакою (міліціонери,
шахтарі, чорнобильці тощо).
Крім цього, підтримка місцевого самоврядування згортається також і в інших сферах (саботаж створення об’єднаних територіальних громад згідно волевиявлення громад, законодавчі
ініціативи щодо встановлення тотального контролю за рішеннями місцевих рад тощо).
На превеликий жаль, продовжує знищення
фінансової спроможності місцевих громад і запропонований урядом проект Державного бюджету України на 2018 рік, адже покладає на
«плечі» місцевих бюджетів:
– оплату пільг за житлово-комунальні послуги (електроенергії, газу, послуг теплопостачан-

ня, водопостачання, водовідведення) для відповідних категорій населення. В масштабах всієї
країни це близько 7 млрд грн.;
– оплату заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. А це близько 8 млрд
грн.;
– оплату перевезення пільгових категорій
громадян. А це близько 2,5 млрд грн.;
– фінансування медичної і освітньої сфери,
у зв’язку з прогнозованою недостатністю коштів
згідно проекту Державного бюджету України на
2018 рік у розмірі понад 10 млрд грн.
Прийняття проекту державного бюджету
України на 2018 рік у пропонованій урядом редакції спричинить для громади міста Снятин Івано-Франківської області значні фінансові втрати.
Ще одним кричущим кроком в напрямку
згортання розвитку місцевих громад та регіонів України є пропонована урядом зміна умов
реверсної дотації (вилучення до державного
бюджету коштів місцевих громад), а саме збільшення розміру реверсної дотації з 50 до 80%.
Такий відвертий грабунок зароблених громадами коштів додатково свідчить про проведення
владою політики «упокорення» ефективних, ініціативних місцевих громад, які самостійно спроможні вирішити місцеві питання без втручання
«центру».
Адже лише дотаційні місцеві громади змушені виявляти більшу лояльність до влади під
загрозою недоотримання фінансових ресурсів,
що дозволяє централізувати управління, але в
той же час буде гальмувати розвиток держави
в цілому.
Враховуючи вищевказане та з метою гарантування незворотності розпочатої реформи місцевого самоврядування.
ПРОСИМО:
1. Не допустити прийняття проекту Державного бюджету України на 2018 рік у пропонованій урядом редакції (реєстраційний № 7000) та
супровідного до нього проекту змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний № 7116).
2. Доопрацювати вищевказані законопроекти з врахуванням інтересів місцевих громад та у
відповідності до мети реформи місцевого самоврядування.

Про перейменування вулиці
Керуючись Законом України "Про присвоєння
юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних
та святкових дат, назв і дат історичних подій",
п.41 ст. 26, ст. 37 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні”, розглянувши колек-

тивне звернення жителів м. Снятин, враховуючи
заслуги Ярослава Довгана перед м. Снятин в
культурному розвитку міста та рекомендації постійної комісії з питань духовного відродження,
освіти, культури, медицини, молодіжної політики
та спорту (голова комісії Р. Чепига) міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Перейменувати вулицю Водопровідну
на вулицю ім. Ярослава Довгана, що в м. Снятин Снятинського району Івано-Франківської області.
2.
Секретарю ради (М. Орищук) :
2.1 Вийти з клопотанням до ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України
Івано-Франківської філії з приводу занесення

перейменованої назви до реєстру словників вулиць Міністерства юстиції України.
2.2 Дане рішення довести до відома громадян міста через ЗМІ.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
В. Анатійчука.
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ПРИБИРАННЯ ОСІННЬОГО ПАРКУ
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Ось уже підходить до завершення жовтобагряна осіння пора.
На деревах майже не залишилось
пожовклого листя, а це означає
що підійшла пора прибирання
останнього опалого листя. Минулого тижня студенти Снятинського коледжу Подільського ДАТУ в
черговий раз дружно та завзято
взялись до прибирання міського
парку. Силами молоді було прибрано центральну алею парку від

опалого листя та сміття.
Варто зазначити, що студенти Снятинського коледжу ПДАТУ вже декілька років поспіль
доглядають територію міського
парку. Тож Снятинська міська
рада та КП «Покуття-Комунальник» висловлюють щиру подяку студентам та керівництву
Снятинського коледжу за допомогу та розуміння.

До відома жителів мікрорайону Поле Чудес

ВОДА – НЕОЦІНЕННИЙ СКАРБ
Питання дефіциту водних ресурсів тісно пов’язане з проблемою якості питної води. В Україні
ця ситуація є катастрофічною.
Навіть підземні води далеко не

для даного мікрорайону.
«У 2016 році розпочалось виготовлення проектної документації. Даний проект розбитий на
частини, тобто до кожної вулиці

скрізь відповідають вимогам, які
висуваються до питної води. В результаті неякісну воду для питних
потреб використовує значна частина населення.
Дана глобальна проблема зачепила і наше містечко Снятин,
зокрема його мікрорайон Поле
Чудес, де немає централізованої
каналізаційної системи й відбувається застій каналізаційних відходів, які просочуються у грунт та
підземні води, які жителі нашого

є окремий проект, – розповідає
заступник міського голови Віктор
Кушик. – Для реалізації першого проекту, який включає в себе
врізку в існуючий каналізаційний
колектор (протяжність якого сягає
до 1,5 км) у 2017 році було витрачено близько 1 млн 470 тис. грн.» п
Також плануються черговік
роботи по вулиці Б. Хмельниць-Х
кого та інших вулицях, які будутьд
під’єднуватися до каналізаційного колектора. Окрім цього плану-з
з
п
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к
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міста використовують для споживання.
Задоволення потреб населення у якісній воді та забезпечення
екологічної рівноваги можливі при
покращенні якості питної води, завдяки розробленому проекту Снятинської міської ради по централізованому водопостачанню та
проведенню побутової каналізації

ється підключення до каналізації
й мікрорайону Аеродром. Даним
проектом також передбачено централізоване водопостачання на
названих мікрорайонах. Роботи
проводитимуться паралельно.

Розмовляла Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTub
каналі «Снятинська вежа»

Відділ культури Снятинської РДА повідомляє, що Положення про Фестиваль драматичних гуртків «Театральна осінь», що затверджене наказом відділу культури Снятинської РДА № 58 від
17.11.2017 року, у встановленому порядку пройшло державну реєстрацію за № 88/1420 від 21.11.2017 року, згідно чинного законодавства.
Начальник відділу культури
Снятинської РДА
Богдан Юрчук
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Новини коледжу

СТУДЕНТИ СНЯТИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО
ДАТУ ВІДЗНАЧИЛИ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
Напередодні Міжнародного дня
студентів у Снятинському коледжі Подільського ДАТУ відбулось справжнє
свято молоді. З найщирішими привітаннями виступив директор коледжу Іван
Калитчук, який зазначив, що студенство
найкраща пора, пора, яка визначає майбутнє кожного студента і яка визначає
майбутнє нашої країни. Також Іван Васильович відзначив хорошу новину про під-

вищення стипендій
для студентів на 18
відсотків та побажав усім студентам
хорошого навчання
та щасливої долі.
З гордістю було зазначено про успіхи
студентів. А гордитися
Снятинському коледжу і
справді є чим:
дві перемоги
на Всеукраїнських олімпіадах, перемога
студентів
та
зайняті призові місця з міні-футболу, волейболу та настільного тенісу,
призові місця у конкурсах художньої самодіяльності…
На свято до студентів завітав
міський голова Анатолій Шумко,
який привітав усіх зі святом, наголосивши, що студенство – це найкращий час та побажав усім успіхів
у навчанні, стати хорошими господарями української землі та своєї
долі. Подякував за стійку життєву
позицію та вручив подарунки: на-

стінний годинник «З нагоди Дня Гідності
та Свободи», як активним учасникам євромайдану та десять флешок для найкращих студентів коледжу.
Далі, заступник директора з навчально-виховної роботи, авторка цих рядків,
привітала студентів та зачитала наказ
про нагородження студентів грамотами
за активну участь у навчанні, мистецькому та спортивному житті коледжу. Опісля
на всіх чекала чудова концертна програма підготовлена студентами коледжу та
молодіжна дискотека.

Дирекція Снятинського коледжу,
викладачі та студенти висловлюють щиру вдячність міському голові
Анатолію Шумку за щирі привітання
і подарунки для студентів та тісну
співпрацю між коледжем та міською
радою. Адже спільна праця приносить багато користі як нашому коледжу так і рідному місту.
Світлана ПІДГАЙНА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

«ХВАЛА РУКАМ, ЩО ПАХНУТЬ ХЛІБОМ»
відзначається у третю неділю листопада.
Напередодні Дня працівників сільського господарства України у Снятинському коледжі Подільського ДАТУ відбулись урочисті святкування на які завітали

Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. В нього вкладено багато
клопіткої праці людей різних професій.
Хлібина приходить довгий шлях з лану
до наших домівок.
Спочатку селекціонери виводять
здорове та якісне зерно. Потім готують
землю та засівають його на неосяжних
просторах. Доглядають. Зерно проростає. Незабаром заколоситься нива золотим колоссям. Тоді до роботи приступає
комбайнер. Він за допомогою великої
машини збере дорогоцінне зерно, відді-

лить його від полови. Верткий млин змеле його на борошно. У хлібопекарнях з
неї спечуть смачні хліб, булки, коровай.
Вони появляться на полицях наших магазинів.
Саме тому, Згідно Указу Президента
України № 428/93, датованим 7-м жовтня
1993-го року, професійне свято працівників сільськогосподарського та агропромислового комплексу, організацій і
підприємств по переробці сільгосп-сировини, обслуговуючих та заготівельних
підприємств і харчової промисловості

СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ
СНЯТИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ПДАТУ

Нещодавно у Коломийському індустріально-педагогічному технікумі відбулись зональні змагання з настільного
тенісу серед вищих навчальних закладів
І-ІІ рівня акредитації. Участь у даних зма-

ганнях взяло вісім
команд, у тому
числі
команда
юних
тенісистів
зі Снятинського
коледжу ПДАТУ.
Команда снятинських
студентів
у складі Степана
Никифорука (група ОМ-11), Діани
Захарук
(група
ОМ-11) та Назарія
Маковійчука (група І-21), під чітким
керівництвом тренера Івана Анатійчука здобула
перемогу у даних змаганнях та візьме
участь у змаганнях, які проходитимуть в
Івано-Франківську.
Власна інформація
Фото Івана АНАТІЙЧУКА

заступник голови райдержадміністрації
Ігор Гуцуляк, заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради
Ігор Чиборак, директор коледжу Іван Калитчук, працівники та викладачі коледжу,
студенти та запрошені.

Розпочався захід зі слів привітань
директора Снятинського коледжу ПДАТУ Івана Калитчука, який привітав усіх зі
святом, зазначивши, що Снятинський коледж є одним з кращих коледжів України,
які готують спеціалістів з різних
сільськогосподарських галузей.
Про це засвідчують численні
перемоги студентів коледжу на
всеукраїнських змаганнях та
олімпіадах. Також Іван Васильович передав слова вітань від
міського голови Анатолія Шумка
та всього депутатського корпусу
міської ради.
Далі, наказ про відзначення
Дня працівників сільського господарства України та нагородження викладачів та працівників коледжу грамотами зачитала
заступник директора коледжу з
навчально-виховної роботи Світлана Підгайна.
До привітань долучились Ігор
Гуцуляк, Ігор Чиборак та представники первинної профспілки
Снятинщини. А далі на гостей
свята чекала чудова концертна програма за участі студентів та викладачів коледжу.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

День пам’яті жертв голодомору
Цей День щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада.
Президент
України,
підтримавши
ініціативу
громадських організацій,
міністерства культури і
мистецтв, Державного комітету у справах релігій,
Державного комітету телебачення і радіомовлення, ухвалив встановити в
країні День пам’яті жертв
голодомору і політичних репресій. Заходи, присвячені цьому дню, щорічно
проходять в четверту суботу листопада.
Спочатку Указом президента України від 26 листопада 1998 року остання
субота листопада оголошувалась Днем
пам’яті жертв голодомору, потім Указом
від 31 жовтня 2000 року цей день став
іменуватися Днем пам’яті жертв голодомору і політичних репресій. У 2007-му
році, згідно Указу Президента України
№ 431/2007 від 21-го травня 2007-го
року, в назву цього пам’ятного Дня були

внесені зміни: "Внести до Указу Президента України от 26 листопада 1998
року N 1310 (1310/98 ) "Про встановлення Дня памяті жертв Голодоморів та
політічніх репресій" (в редакції Указа від
15 липня 2004 року № 797 (797/2004)
зміни, віключівші у назві та тексті слова
"та політічніх репресій".
Зараз День пам’яті жертв голодомору щорічно відзначається в четверту суботу листопада.
В 2017 році День пам’яті жертв голодомору припадає на 25 листопада.
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Заразний вузликовий дерматит
великої рогатої худоби
Враховуючи епідеміологічну ситуацію
навколо України, відсутність вакцинації,
на сьогодні існує ризик епідемії нодулярного дерматиту ВРХ на території нашої
держави.
Нодулярний дерматит – вірусна
хвороба ВРХ, що характеризується
лихоманкою, утворенням типових
вузликів (горбиків) на шкірі, генералізованимлімфодерматитом, набряками підшкірної клітковини, внутрішніх
органів та кінцівок, ураженням очей,
слизових оболонок травного каналу
та дихальних шляхів.Вражає тварин
будь-якого віку.

Продуктивність корів падає в рази,
бугаї можуть ставати тимчасово або перманентно стерильними, інфіковані корови абортують або народжують телят,
уражених нодулярним дерматитом.
Специфічного лікування цієї хвороби
не існує. Тотальне виснаження може тривати місяцями, тому тварин доводиться
вбивати, люди не заражаються. Також
можуть хворіти вівці та кози.
За даними МЕБ (міжнародне епізоотичне бюро) епідемію нодулярного дерматиту ВРХ уже охоплені Росія, Болгарія, Угорщина, Австрія,Руминія Вірменія,
Іран, Казахстан.
Вірус уже спалахнув за 200 км від
кордону з Луганською областю, або за
340 км від Харкова.
Швидкість просування даної хвороби
велика, так що ймовірно, що вже найблищим часом вірус може потрапити на
Україну.
В разі поширення вірусу на Територію

України , орієнтовна втрата промислового стада в господарствах складатиметься :
падіж – 40-70%
по життєве зниження продуктивності
– 30-40%
падіж телят – до 90%
повна утилізація молока на період карантину – 28 днів.
На даний час ступінь ризику захворювання на нодулярний дерматит ВРХ
оцінюється, як високий , проте прогнози
можуть коригуватися, що залежить від
швидкості наближення до наших кордонів.
Для профілактики занесення вірусу
на територію України запроваджено заборону ввозу худоби та продукції з неблагополучних країн, де зафіксовані випадки захворювання.
Впроваджується система моніторингу
даного захворювання, яка базується на
дослідженні сприйнятливих тварин в господарствах, приватному секторі та дикій
природі.
Забезпечується
інформування
суб’єктів господарювання, діяльність
яких пов’язана з утриманням та обігом
ВРХ, про безпеку захворювання, можливі
джерела інфекції, шляхи розповсюдження хвороби, клінічні ознаки, тощо.
Однією із стратегій профілактики цього захворювання є вакцинація сприятливого поголів’я ВРХ. Наразі вивчається
питання застосування вакцини та створення буферної зони на території України у областях, що межують із країнами, в
яких уже реєструється нодулярний дерматит ВРХ.
Хвороба віднесена до особливо небезпечних хвороб ВРХ. Специфічні методи лікування не розроблені.
Начальник відділу безпечності
харчових продуктів та ветеринарії
Снятинського районного
управління держпродспоживслужби
В. М. Косило

ЩЕ РАЗ ПРО ГРВІ ТА ГРИП
Для звичайної людини, що застуда,
що ГРВІ, що ГРЗ — абсолютно аналогічні і тотожні поняття, і позначають одні й ті
ж хвороби і симптоми. ГРЗ абревіатура,
яка розшифровується як гострі респіраторні захворювання, і позначає хвороби,
що характеризуються запаленням верхніх дихальних шляхів і передаються повітряно-крапельним шляхом. ГРВІ (гостра
респіраторна вірусна інфекція) — більш
вузька класифікація, коли точно відомо,
що дане захворювання має вірусну природу. До ГРВІ належать грип, парагрип,
аденовірусна інфекція, РС-інфекція. В
Снятинському районі протягом 45 тижня
на ГРВІ захворіло 108 осіб, в тому числі
67 дітей до 17 років, що становить 62%.
Госпіталізовано 3 осіб, з них 2 дитини до
17 років.
Давайте докладніше розглянемо
види ГРВІ: 1) Грип зазвичай починається
раптово і відразу з важких симптомів. Він
характеризується дуже високою температурою (39-40), яка стабільно тримається протягом 3-5 днів, присутністю сухого
кашлю, який викликає болі за грудиною,
запаленням гортані та нежиттю. 2) Парагрип зазвичай проходить легше, ніж грип.
Основними симптомами є сухий гавкаючий кашель і сильний нежить. Небезпечним симптомом може бути звуження
гортані (круп), особливо уважно потрібно
стежити за станом дітей, хворих на парагрип, так як цей стан може призвести до
удушення. 3) РС-інфекція – температура
рідко вище 38 градусів і тримається 3-7
днів. РС-інфекція характеризується болісним, сухим кашлем, розвитком бронхіту, при неправильному лікуванні якого
можливий розвиток пневмонії або загострення бронхіальної астми. 4) Аденовірусна інфекція розвивається поступово, більш плавно, ніж інші ГРВІ. При ній
зазвичай спостерігається температура
38-39 0С, яка тримається досить довго
(5-10 днів) і має хвилеподібний характер.
Супроводжується вологим, досить сильним кашлем, сильною нежиттю, різким
збільшенням лімфатичних вузлів. На тлі
аденовірусної інфекції може розвиватися

ангіна, фарингіт, кон’юнктивіт. Через запалення горла і лімфатичних вузлів ковтання затруднене і дуже болісне.
Захистити себе від грипу на весь рік
можна за допомогою протигрипозної вакцинації, але потрібно спочатку проконсультуватись у лікаря, бажано – імунолога. І оскільки після щеплення імунітет
виробляється протягом двох тижнів, то
краще це зробити перед сезоном, коли
людина найбільш сприятлива до застуди
та грипу. Вакцинація вберігає людину від
грипу на 90 95 %; різко знижує рівень захворюваності населення; полегшує перебіг і скорочує тривалість хвороби у тих,
хто не зумів уберегтися від інфекції; упереджує ускладнення. В Україні пройшли
лабораторний контроль та отримали дозвіл на використання в цьому епідемічному сезоні наступні вакцини:
– ДЖІСІ ФЛЮ суспензія для ін’єкцій
по 0,5 мл у попередньо наповнених
шприцах №10, виробник Грін Кросс Корпор., Корея, у кількості 30 000 доз;
– ІНФЛУЕНЗА ВАКСІН, суспензія для
ін`єкцій по 0,5 мл (одна доза) у флаконах
з ампульного скла № 10 в картонній коробці, виробник Хуалан Біолоджікал Бактерін Ко.,Лтд., Китайська Народна Республіка у кількості 200 000 доз;
–
ВАКСІГРИП/VAXIGRIP
сплітвакцина для профілактики грипу інактивована рідка, суспензія для ін’єкцій
по 0,5 мл №1 в попередньо заповнених
шприцах з прикріпленою голкою, виробництва Санофі Пастер, Францiя.
У першу чергу повинні задуматися
про вакцинацію декретовані особи, які
перебувають в організованих колективах (школи, дитячі садочки, працівники
ЛПУ району, МНС, дитячі будинки тощо).
Не займайтеся самолікуванням, а при
перших симптомах, які описано вище,
терміново звернутися до лікаря і суворо
дотримуватися його призначень та рекомендацій щодо режиму лікування.
Юлія ЦИГАНЮК,
лікар-епідеміолог Снятинської МФ
ДУ «ІФОЛЦ МОЗУ»

вежа
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Снятинське відділення поліції інформує

ОПЕРАЦІЯ «ПЕРЕВІЗНИК – ЗИМА 2017»

З метою забезпечення безпеки перевезень пасажирів, небезпечних вантажів
і багажу, попередження аварійності на
автомобільному транспорті загального
користування в зимовий період, в період
з 17.11.2017 по 17.12.2017 проводиться комплекс профілактичних заходів на
автомобільні транспорти «Перевізник –
зима 2017».
Під час здійснення контролю за безпекою автоперевезень інспектори особливу увагу приділятимуть:
– обов’язковому зберіганню транспортних засобів у спеціально пристосованих для цього місцях;
– проведенню відповідних інструктажів з водіями транспортних засобів;
– додержанню перевізниками вимог законодавства про автомобільний
транспорт в частині оформлення дозвільних документів, дотримання вимог
Положення про робочий час та час відпочинку водіїв колісних транспортних
засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України
від 07.06.2010 № 340, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 14.09.2010

з
за № 811/18106, та інших нормативнол
правових актів;
– попередження аварійності на па-н
сажирському автотранспорті, посиленнят
роботи щодо зміцнення транспортної
дисципліни водіїв, підвищення технічноїС
готовності автобусів, які залучаються доп
перевезень людей, особливо під час пе-м
в
ревезення організованих груп дітей.
Під час проведення заходів праців-д
никами Снятинського ВП приділяєтьсяз
увага перевірці суб’єктів господарюван-п
ня, які надають послуги з перевезенняд
пасажирів автотранспортом на підставів
виданої ліцензії. Контролюється техніч-о
ний стан автобусів: законність встановлених додаткових сидінь, справність за-і
блокованих виходів, зовнішніх світловихт
приладів, рульового управління, системип
обігріву (обдуву) скла та салону, відповід-с
ність шин та коліс. Також особлива увагад
приділяється щодо недопущення керу-к
вання автобусом в стані алкогольного
сп’яніння, перевищення швидкості руху,
перевезення пасажирів понад встановлену кількість, порушення правил стоянки в місцях посадки і висадки пасажирів.

КРИМІНАЛЬНИЙ ОГЛЯД

1
ц
15.11.2017 року о 15 год. 20 хв. на- Чернівці-Мамалига", що проходить че-1
дійшло повідомлення по телефону від рез с. Тулуків Снятинського району, гро-п
гр. Сідлярчука Ярослава Ярославовича, мадянин Турції Ерджан Акчан Мустафа,
про те, що незнайомий йому чоловік вчи- 22.11.1965 р. н., керуючи вантажівкою зх
нив суперечку під час якої побив вітрину причепом, рухаючись в напрямку м. Чер-м
в магазині "Мультимедіа". На місце події нівці, здійснюючи маневр обгону допус-ф
направлено ГРПП. По даному факту про- тив наїзд на велосипедиста Штефуракак
Василя Івановича, 02.06.1981 р. н., прож.л
водиться перевірка.
17.11.2017 р. о 14:30 год. поступи- с. Келихів, Снятинського району, якийм
ло повідомлення по телефону від ліка- рухався назустріч. Внаслідок ДТП вело-м
ря ШМД м. Снятин, про те, що в кареті сипедист отримав тілесні ушкодження ус
швидкої медичної допомоги помер Во- вигляді закритого перелому лівого ліктьо-м
лощук Євген Євгенович, 01.07.1983 р. вого суглобу, закритої черепно-мозковоїз
н., жит. м. Снятин, вул. Кузнечна №7. травми, струсу головного мозку, гематомп
При зовнішньому огляді трупа виявлено обличчя та доставлений в Снятинськур
тілесні ушкодження у вигляді ссадин об- ЦРЛ. Вантажівку та велосипед вилучено.к
личчя. Труп доставлено в морг Снятин- По даному факту проводиться перевірка.р
ської ЦРЛ для проведення розтину та Відкрито кримінальне провадження.
т
19.11.2017 о 15:45 поступила заява
встановлення причини смерті. По даному факту проводиться перевірка. Відкри- гр. Т. про те, що невідома особа знайшовши ключ від вхідних дверей житлото кримінальне провадження.
18.11.2017 о 20:23 год. зі служби вого будинку, проникла всередину звідки
"102" поступило повідомлення гр. Л. про викрала сокиру, плоскогубці, електороте, що в с. Тулуків біля мийки водій ван- подовжувач 25 м., покривало, штори. Вв
тажного автомобіля допустив наїзд на пі- ході проведення заходів встановлено,
н
шохода. Виїздом СОГ на місце події вста- що дану крадіжку вчинив мешканець с.
л
новлено, що 18.11.2017 близько 20:50 Троїця, раніше судимий.
н
год. на автодорозі сполученням "Стрийа
т
ТРИВАЄ ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ
к
СНЯТИНЩИНИ З БАСКЕТБОЛУ
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Набирає обертів Відкритий чемпіонат Снятинщини із баскетболу "ЯВІРБАСКЕТ 2017". У неділю 19 листопада
було зіграно 3-тій тур. Обидва поєдинки подарували нечисленним вболівальникам масу емоцій та вражень. Гравці
продемонстрували безкомпромісну боротьбу до останніх секунд, височенну
мотивацію, шалені швидкості та цілковиту стовідсоткову самовіддачу. За результатами матчів виокремилась група
команд, яка поведе боротьбу за медалі,
та команди, що будуть вирішувати локальні турнірні завдання.
Результати матчів 3-го туру:
БК "Шипинці" - БК "Глибока"
69-65 (17:16; 16:23; 10:11; 26:15)
АБК "Залуччя" - БК "Вашківці"

59-57 (11:14; 18:13; 12:11; 18:19)
Розклад 4-го туру, який відбудеться 26 листопада, наступний: 12:00
год. БК "Шипинці" – "The Last" (Сторожинець) 14:00 год. БК "Снятин" –
БК "Глибока"
Андрій ФЕДУСІВ,
заступник голови РСГО”СРФБ”
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Що цінніше, здоров’я дітей чи дрова ?
Таке відношення до дітей викликає
зрозуміле обурення. З одного боку нас
лякають про насування грипу та простудних захворювань, а з іншого - наших дітей в школі морозять.
В понеділок, 20 листопада, в класах
Снятинської ЗОШ ім. В.Стефаника температура зранку була 10-11 градусів. Чи
можливо в таких умовах навчатись? А
все тому, що вирішили економити на…
дровах. Для декого дрова цінніші, ніж
здоров’я дітей. Котельню виключають в
п’ятницю по обіді і включають аж в понеділок ранком. Тому і температура в школі
відповідно до «новаторського» режиму
опалення.
А в той же час в кабінетах РДА та в
інших з «білого дому» було доволі тепло,
температура не нижче +18 градусів. Тому
пани-начальники досить комфортно
себе почували. Так що тепер зрозуміло,
де зберігається генофонд нашої країни і
кого потрібно оберігати.

А діти… З таким «економічним підходом» напрошується думка: чим більше
захворіє, тим ліпше. Тоді взагалі можна
оголосити карантин і ще більше зекономити на дровах.
Звичайно, це вплине на рівень знань
учнів, але навіщо вони їм. Якщо стоїть
завдання підготувати робочу силу для
закордону, то для роботи на полях Польщі чи обмивання дідів і бабів в Італії
особливих знань не потрібно. Навіть навпаки, чим «дурніші», тим вони швидше
змиряються зі своєю незавидною долею,
долею раба на чужбині.
Але, можливо, комусь вистачить розуму подумати, що не завтра Україна закінчується, а знання і здоров’я нинішніх
школярів – це її майбутнє. Тому потрібно
не тільки кричати: «Слава Україні», а цю
славу творити і за неї дбати.
Батьки учнів школи.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ПЕРЕПОХОВАЛИ ПОНАД
50 УКРАЇНЦІВ, РОЗСТРІЛЯНИХ НАЦИСТАМИ
У Тернопільській області у неділю,
19 листопада, останки понад 50 українців, розстріляних нацистами у листопаді
1942 року біля райцентру Чортків, перепоховали на міському кладовищі.
Ще кілька десятків років тому, за архівними даними ОУН–УПА, стало відомо, що між Чортковом та Ягольницею
фашисти розстріляли 52-х в’язнів Чортківської тюрми. Пошукові роботи тривали не один рік. Працювали над архівними матеріалами, опитували старожилів,
мешканців навколишніх сіл, імовірних
свідків трагедії. І ось, місяць тому, за
майже 300 м від траси, у полі вдалося
знайти останки розстріляних українських
патріотів, серед яких був і священик. Серед знайдених артефактів, крім великої
кількості німецьких патронів, – особисті
речі розстріляних, молитовник, два натільних медальйони, в тому числі із зо-

браженням Гошівського Пресвятої Богородиці.
Так,
уродженців
Тернопільщини,
Львівщини та Івано-Франківщини перепоховали на міському кладовищі Чорткова. Серед загиблих були і наші земляки,
уродженці Снятинщини: Сливка Юрій с.
Зібранівка, Коссак Олекса с. Прутівка,
Парасюк Михайло с. Тулуків та Григорович Дмитро с. Орелець.
Заупокійну літургію очолив владика
Василій Семенюк, митрополит Тернопільсько-Зборівський та владика Димитрій Григорак, єпарх Бучацький (УГКЦ).
Також у церемонії взяли участь представники духовенства, влади та громадскості з Львівщини, Тернопільщини й Івано-Франківщини.
За матеріалами інтернет видань

«ГЕРОЇ ЗАВЖДИ ПОМІЖ НАС»
На Майдані життя б’ється серце надії!
На Майдані життя стали доньки й
сини!
Україно моя, чи здобудеться мрія,
За яку свою кров ми в цей день
пролили…
Оксана Шпирко
Українська революція кінця 2013-го
– початку 2014 років, яка дістала назву
Євромайдан, є унікальним, раніше не
баченим у світі явищем, що виражена у
мирному народному спротиві. Саме на
Майдані народилася нова українська нація, високоідейна, готова стояти до кінця,
навіть віддати життя у святій боротьбі за
достойне майбутнє рідної землі.
19 листопада завідуюча книгозбірнею
с. Орелець Харітоник Надія завітала до
односельчанина Федюка Миколи, який
був учасником подій Революції Гідності
на зустріч-інтерв’ю. «Революція Гідності
стала для кожного з нас своєрідним мірилом порядності і честі, розуміння свого
місця у житті і суспільстві. Гідно поступили ті, хто у ту ніч біг – поспішав на Майдан, знаючи, що там доведеться глянути
в очі смерті, гідно поступали ті чоловіки,
які ледь прикрившись легким дерев’яним

ціональних меншин. Спочатку прийняли
закон, а тепер їздимо до сусідів, оправдовуємось, робимо певні кроки назад. Дали
на аналіз до Венеціанської комісії. А невже не можна було це все спочатку зробити, потім прийняти Закон і жити з сусідами, як колись говорили, в дусі дружби
і взаєморозуміння. Адже більшість розуміє, що Закон був у першу чергу націлений на вивчення російської мови. Але ж
знання мови противника може істотно
допомогти нашим воїнам у боротьбі з
ними. Як показує досвід минулої війни,
знання німецької мови згодилось і червоноармійцям, і партизанам, і поліцаям.
Повернувся на другий бік, і інша думка почала мучити. В одній з військових
частин прапорщик вкрав електронного
обладнання на два мільйони гривень!
Чи не поділився, чи не встиг підпалити
склад, але попався. Важко повірити, щоб
ніхто не здогадувався про його крадіжки.
Але мене мучила інша думка: якщо простий прапорщик може вкрасти на мільйони, то скільки можуть вкрасти генерали?
Ой і крадуть! А потім або нафтосховище
згоріло, або склади зірвались. І причому суму збитків знають наперед. Це як
у фільмі «Операція Ы»: уже все до вас
украли. Там крадіжку хотіли списати на
звичайних злодіїв, а тут на «путінських
диверсантів». Там не пройшло, а тут
проходить. Між своїми розділили, кому
треба – уділили, а там знову щось рване
чи когось вб’ють. За новими подіями про
старі й забувають.
З такими думками і ніч проходить. А
новий день приносить нові новини, які
знову не дають ні сну, ні спокою.

На роботу в КП «Водоканал»
потрібні: контролер по населенню
та тракторист на екскаватор.
Звертатись за адресою: м.
Снятин, вул. 1-го Грудня, 39.
Тел.: 2-51-79, 0976718073

На роботу в КП «ПокуттяКомунальник» потрібен майстер
по озелененню та працівник
льодового майданчика. За
довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14

Валерій ВІРЧЕНКО
м. Снятин

щитом, бігли рятувати всіх, хто вже стікав
кров’ю на Інститутській, Європейській,
Прорізній, інших київських провулках», –
сказав Микола Федюк.
До Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної Сотні Орелецька
бібліотека-філія підготувала виставкуекспозицію у вітринному просторі «За
Європейську країну». На виставці представлені книги з фонду бібліотеки, які допоможуть розкрити феномен Євромайдану. Пропоновані видання розраховані
на різні вікові категорії читачів та не залишать байдужими жодного з них. У книгах
досліджується і документується Майдан:
як історична подія, набір спільних цінностей, приклад самоорганізації і як художнє
явище.
Імена новітніх Героїв уже назавше
вкарбовані в серцях українців, а пам'ять
про них, бійців Небесної сотні, нагадуватиме нам про відвагу тих, хто поклав
свої життя за нашу свободу. Вічна слава
Героям в ім’я нової і воскреслої України!
Завідуюча книгозбірнею с. Орелець
Харітоник Надія Богданівна

ЛІТЕРАТУРНИЙ УРОК «ЧУЄШ БРАТЕ МІЙ»
Бори сині, ріки чисті,
Ниви рівні, колосисті,
Чи у щасті, чи в неволі –
Не забуду вас ніколи.
Завтра так само, як нині,
Вдома, як і на чужині,
Рідний краю, рідні люди,
Я вас люблю всіх і всюди!
Богдан Лепкий... Український поет,
прозаїк, критик, перекладач, дослідник
літератури, педагог, художник, життєвий
шлях якого майже не досліджений, літературна творчість оцінювалася поверхнево, а ім'я по суті, було вилучене з історії української літератури.

ДУМКИ СЕРЕД НОЧІ
Ніч на дворі, пес в конурі, думки дурні
в голові. Дієтологи не рекомендують на
ніч багато їсти, а психіатри дивитись телевізор. Проте ми не слухаємо ні одних,
ні других. Тому ввечері в животі давить,
а, наслухавшись новин, страшно заснути. Ось і мордуєшся, в кращому випадку, півночі. В голові рояться сотні думок,
питань, на які не можеш знайти відповіді. Розгул злочинності, безкінечні аварії
на дорогах, ще й ця проклята війна… А
з другого боку жебрацькі зарплати, пенсії, принизливі субсидії. Коли вже цьому
всьому буде край! Невже нам, українцям,
щось пороблено, що ніяк із злиднів вийти
не можемо? Не дурні, роботящі, за кордоном наші руки цінують, а вдома…
Включиш телевізор, а там одна брехня. Причому той хто бреше, сам знає,
що йому не вірять, але все рівно бреше,
бреше і обіцяє. То депутат в лотерею
більше півмільйона виграв. Ніхто йому
не повірив, але і в лице брехунові ніхто
не плюнув. А іншому хтось декілька мільйонів просто позичів, на витрати.
І ще, у нас завжди хтось винуватий,
тільки не ми. Як не Путін, то погода. Як не
погода, то п’ята колона. Проста людина
толком не знає, що таке і перша колона,
а тут уже аж п’ята.
Ось лежу і думаю, якими ж потрібно
бути «сильними дипломатами», щоб пересваритись з усіма сусідами! Почалось
з Росії. Тепер в недругах і Польща, і Угорщина, і Румунія з Молдовою. Останніми
днями інтенсивно шукаємо сварки з білорусами. У нас всі перед нами в чомусь
винуваті, а ми святі. Тому завдяки такій
політиці й живемо в повному оточенні
«ворогів» .
Багато шуму наробив Закон про освіту, а саме – питання вивчення мов на-
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Обов’язок кожного українця знати про
людину, яка всім серцем та всіма своїми
думками, хоч і була в еміграції, була за

ДЛЯ СЕРЦЯ УКРАЇНИ
Василю Пилип’юку
Він всенький світ облюбував,
Хоч планів мав ще повно,
Та в раз, мов той орел упав,
Як серце згасло в Ровно.
Цю невблаганну Божу мить
Не в змозі світ спинити.
У небі серце вже зорить,
Нестерпним смутком вкрите.
В його розвої вічний блиск,
Що до сердець нам лине,
Згораючи, він йшов на риск
Для серця України.
Мирослав ПОПАДЮК

Україну та український народ. Працівниками сектору соціокультурного забезпечення користувачів Снятинської ЦРБ був
проведений літературний урок «Чуєш
брате мій» для учнів Снятинської ЗОШ –
ліцею.
Урок було проведено у два етапи. На
першому етапі за допомогою відеопрезентації бібліотекарі ознайомили присутніх з життєвим шляхом українського
поета-емігранта. В ході спілкування працівники сектору донесли до юних українців важливість поетичних рядків «Журавлі», що стали піснею «Чуєш брате мій».
Адже, пісні, як і люди, мають свою долю
– щасливу і трагічну. Українську пісню забороняли, переслідували, а коли не могли зламати крила, то фальшували, витравлювали волелюбний дух. Такої долі
зазнали й пісні Б. Лепкого та його брата
Левка, що були однодумцями, патріотами, для яких найвищим ідеалом сяяла
соборна, незалежна Україна.
Другий етап уроку був проведений у
формі творчої лабораторії. Діти заповнювали літературне досьє письменника, читали вірші автора та на завершення заходу, розгадували кросворд за творчістю
Богдана Лепкого.
Чесне ім'я Богдана Лепкого повернене українському народові. Повернені
Україні його пісні, поезії, проза. Ще один
син України злився зі своїм народом.
Працівники сектору
соціокультурного
забезпечення користувачів
Снятинської ЦРБ

Нещодавно відійшов у вічність
дорогий
товариш, фотохудожник зі світовим
визнанням
Василь Васильович
Пилип’юк. Рідна
снятинська земля
пам’ятатиме свого земляка, його
щиру працю на благо рідного краю,
України та цілого світу. Адже завдяки
йому та його неймовірним фотосвітлинам Україну побачили в цілому світі,
а разом із тим і наш маленький покутський куточок.
Глибоко сумуємо та співчуваємо
родині Василя Пилип’юка. Вічна і
світла пам’ять цьому непересічному
чоловікові.
З сумом просвітяни та творча
інтелігенція краю: Володимир
Карий, Мирослав Попадюк, Руслана
Кірєєва, Богдан Юрчук, Василь
Харитон, Ольга Слободян, Олена
Хом’як, Іван Оробець, Микола
Калачик, сім’я Довганів та члени
фотоклубу «Панорама».

Народний часопис

Снятинська
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Вільна боротьба

ВЕСЬ П’ЄДЕСТАЛ ПОШАНИ З ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

14-17 листопада у м. Хмельницький
проходив чемпіонат України з вільної
боротьби серед наймолодших юнаків, а
саме 2004–2005 р.н. Неабиякий ажіотаж
зібрався навколо чемпіонату, адже збірні
команди районів та областей привезли
самих кращих ще зовсім юних борців.
Майже в кожній ваговій категорії нараховувалось більше 50ти учасників. Щоб пробитись
до фінальних поєдинків потрібно було пройти не менше
5-ти кіл в один день. А це повірте неабияке навантаження.
Та з цими труднощами наші
юнаки справились. Тренеривикладачі Іван Курилюк, Віктор
Гаврилко та Василь Курилюк
виставили на дані змагання
експерементальний склад команди і не помилились. Уже в
перший день змагань в копілку
нашого району та СК «Ластівка» було завойовано дві медалі. А іменинниками стали Максим Корбутяк із Заболотова, який у в/к
до 29 кг здолав п’ять суперників і посів ІІІ
місце серед 57 учасників.
Ще більше виступало у в/к до 32 кг.,
шістдесят вісім борців, в якій боровся
також заболотівчанин Андрій Шокалюк.
Та це не знітило юного покутянина, шість
блискучих перемог і лаври переможцю
на найвищій сходинці п’єдесталу. У в/к до
48 кг боровся джурівчанин Іван Николюк,
який уперто не хотів програвати, та все ж
з трьома перемогами та однією поразкою
посів п'яте місце.
Під завісу першості, здивував усіх
Степан Шулепа (с. Попельники). Три поєдинки, і всі з рахунком 10:0 на користь
Степана, та не судилось повторити успіх
Андрія Шокалюка, у фінальному поєдинку Степан зазнав поразки і у підсумку
срібна нагорода чемпіонату. Трішечки

Бокс

не стало до нагород ще двом нашим вихованцям, Юліан Стрибко (с. Олешків)
виступаючи у в/к до 35 кг з двома перемогами не увійшов до пятірки сільніших,
а Олександр Равлюк (м. Снятин) у в/к до
100 кг вигравши перший поєдинок та ведучи у другому не втримав переваги, але

у підсумку високе 5 місце.
Всі учасники не зважаючи на перемоги та поразки здобули велику змагальну
практику та психологічну підготовку. Як
бачимо, всі зайняті місця не зважаючи на
велику кількість спортовців, щільні, з 1 по
5, а це дає оптимістично дивитись у майбутнє. Щиро вітаємо юних борців, тренерів та батьків учнів з успішним виступом
на першому чемпіонаті України. Дирекція
школи та борцівського клубу «Ластівка»
щиро дякує Олександру Равлюку за забезпечення транспорту для перевезення
команди на дані змагання.
***
Минулого тижня на тренувальній
базі в Конча Заспа відбулись контрольні поєдинки з вільної боротьби серед
чоловіків до 23 років. Нагадаємо, що

чемпіонат України виграв вихованець
Івана Курилюка Петро Білейчук. Та все
ж тренерський штаб збірної України хотів «прозондувати» і поставити всі крапки
над «і». Тож Петро зі своїм наставником
виїздили до Києва. Крапку поставлено і
виявлено переможця, це наш земляк із
с.Троїця.
Тож вперше на такому високому спортивному форумі
Петро Білейчук в складі національної збірної виступатиме в
І-шому чемпіонаті Світу з вільної боротьби серед спортсменів до 23 років який проходитиме з 21 по 25 листопада в
Польщі.
***
Не минули даремно тренувальні роботи та постійне бронювання місць у складі збірних
команд України для нашого
тренерського штабу. Наразі
в Ірані проходять міжнародні
змагання серед юнаків. У складі збірної
є і наш чемпіон України із с. Попельники
Ярослав Гаврилюк. А другим тренером
представляти збірну команду України на
світовому турнірі назначений Василь Іванович Курилюк. Вітаємо з визнанням та
тримаємо кулаки за успішні виступи на
міжнародній арені.
Як стало відомо з онлайн трансляції,
в першому протистоянні збірна України
провела зустріч з командою Росії і отримала перемогу з рахунком 6:4 ( змагання
проходять за програмою «стінка на стінку»). Зокрема наш Славік виграв у бронзового призера Росії з рахунком 12:9.
Друге коло Україна-Грузія знову перемога дісталась нашим спортсменам
– 7:3. Ярослав Гаврилюк виграв з рахунком 8:4.

«ХТО ТИ, МАЙБУТНІЙ ОЛІМПІЄЦЬ?»
кладача Олександра Івлєва. Практично
ще новачки, не бачивши по «справжньому» і рингу, юні боксери продемонстрували свої навички та показали справжній
бійцівський характер. Як Роман Маліновський виступаючи у в/к до 46 кг, так і Давид Ярощук виступаючи у в/к до 41,5 кг
зайняли треті місця і принесли залікові

Саме під таким гаслом минулого тижня в смт. Ворохта проходили Всеукраїнські змагання з боксу серед юнаків 20042005 років народження. Одинадцять
збірних команд областей товариства
«Колос» взяли участь у даних змаганнях.
Відрадно, що за збірну команду нашої області виступали і вихованці тренера-ви-

***

Високо в горах Карпатах молоді гуцулята беруть шлюб. – …А тепер,
коли ми вас пошлюбили, коли молода
віддала вже свою руку, серце і то всьо
решта, молодий може накінець-то обняти і поцілувати її… Десь здалека чути
старечий голос: – Я вас благаю, яку
руку, яке серце, яке обняти і поцілувати?!. Вже п’єтий рік, як він її безбожно
грає!

***

Захотілося чоловікові завести якусь
живність в хаті. Довго думав – кота, собаку чи хом’ячка. Вирішив купити папугу – нібито найменше з ним клопотів.
Прийшов на ринок і питає: – Скажіть, а
чи буде цей папужка щебетати і розмовляти? – Молодий чоловіче, а ви одружені? – Ну так, звичайно. – І що вам
того мало?!

***

Приходить один чоловік на консультацію до психіатра з приводу своєї
дружини. Лікар каже: – Розкажіть, будь
ласка, від чого збожеволіла ваша дружина? – Ой, лікарю, ми минулого року
поїхали в Альпи покататися на лижах.
І, знаєте, там дуже сильне ехо, а моя
дружина звикла, що останнє слово має
бути за нею…

***

Директор до робітника: – Ви чому
на роботу запізнилися? – Так у Вас
така зарплата… – Яка зарплата? – Як
подачка жебраку. Яка зарплата, така і
робота. Так Ви примудряєтеся і її затримувати… – Ну, в кінці кінців,.. Ви ж її
отримуєте…. – Так і на роботу я, в кінці
кінців, теж прийшов…

***

очки нашій збірній команді. В загальному
ж Івано-Франківська обласна організація
ВФСТ «Колос» посіла ІІ загальне командне місце поступившись збірній Запоріжської області. Вітаємо призерів, тренера
та батьків учнів.

Жінка ластиться до чоловіка: – Скажи, зайчику, в мене красиве волосся?
– Дуууже! – А очі красиві? – Надзвичайно! – А ніс? – І ніс теж красень… Тут
хлоп зривається з ліжка, хапає в одну
руку хрест, в іншу часник, і кричить: – Я
щось не второпав, а ти що, в дзеркалі
не відображуєшся?

Волейбол
19 листопада в смт. Кути відбулась
відкрита першість Косівського району
з волейболу серед жіночих команд. В
даних змаганнях взяла участь і Снятинська волейбольна команда товариства
«Колос» (тренер Іван Дзендзя). Десять
команд-учасниць боролись за трофеї
волейбольного турніру. Згідно жеребу
наші дівчата в зональних іграх виграли у
команд Мілієво та Косівчан. У фінальних
іграх також дали бій вигравши у господарів змагань та у волейболісток с. Пядики
(Коломийський р-н) і завоювали головний трофей-кубок. Всі гравці були нагороджені грамотами та медалями. Приєм-

но, що суддівською колегією в номініції
«Кращий нападник» була визнана наша
Снятинчанка Віра Верига-Терентяк.
Склад команди: Люба Беца, Тетяна
Костащук, Віра Верига (м.Снятин), Анастасія Тріфонова та Анна-Марія Семотюк (с.Хутір-Будилів), Віталіна Бурдяк,
Іванна Верстюк та Наталія Бусерєва
(с.Залуччя).

20 листопада Україна провела в
останню путь визначного фотографа,
лауреата Національної премії України
імені Тараса Шевченка, заслуженого
діяча мистецтв України, професора Василя Пилип’юка, який 18 листопада, повертаючись автомобілем з Київського
Національного університету культури і
мистецтв, де працював завідувачем кафедри фотомистецтва, несподівано відійшов у вічність.
Міський голова Анатолій Шумко,
працівники адмінапарату міської ради,
депутатський корпус, члени виконавчо-

Народний часопис
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го комітету та громадської
ради щиро висловлюють
співчуття рідним та близьким. Нехай наше співчуття
полегшить ваше горе.
Довідка:
Василь
Васильович
Пилип’юк народився 10 січня 1950 року в селі Новоселиці Снятинського району
(Івано-Франківщина).
Видатний український фотограф був удостоєний Національної премії України імені

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

Тараса Шевченка (1993)
та звання заслужений
діяч мистецтв України
(1998), йому присвоєно
вчене звання професора
(2015). Художник Міжнародної федерації фотомистецтва (FIAP) (2007),
президент видавничого
підприємства «Світло й
Тінь», головний редактор
журналу «Світло й Тінь»,
член Національної спілки журналістів України,
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член президії та правління Національної
спілки фотохудожників України, заступник президента Світового об'єднання
фотографів українців (С. О. Ф. У. США),
професор Львівської національної академії мистецтв – таким є перелік титулів
та посад покійного митця.
Василь Пилип’юк був учасником
численних фотовиставок, автором 87
фотоальбомів, з-поміж них — «Львів»,
«Живиця», «До тебе полинуть», «Пієта в
камені», «Львівський державний академічний театр опери та балету ім. І. Франка», «Львівщина» тощо.
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