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Шановні працівники прокуратури!

Щиро вітаю вас із професійним святом!
Захистити демократичні права громадян, забезпечити їм свободу, гарантовану Конституцією, стояти на сторожі інтересів України та її народу - такі завдання стоять
сьогодні перед працівниками органів прокуратури. Суспільство розраховує на вашу відповідальність, справедливість, професійність та принциповість.
За усіма вашими словами і вчинками - утвердження
верховенства Закону і Права. Саме вони служать дороговказом на професійному шляху, який ви обрали. Зичу
усім, хто колись працював в органах прокуратури, ветеранам, які навчили та виховали не одне покоління прокурорсько-слідчих працівників, колективу, який працює
сьогодні, великих успіхів, сил, наснаги, міцного здоров’я
і благополуччя!
Нехай завжди вас оточують любов та турбота рідних,
прихильність друзів і колег, а одержимість та тверда віра допоможуть втілити в життя всі мрії і сподівання! Натхнення вам та удачі в роботі, щастя і
злагоди в домівках, міцного здоров’я та
благополуччя!

ТЕАТРАЛЬНА ОСІНЬ

24–26 листопада у Снятині проходив І-й районний
фестиваль драматичних колективів «Театральна осінь»
Під занавісу осінніх днів у Снятині пройшов Перший районний фестиваль драматичних гуртків «Театральна осінь», який було зініційовано та проведено
відділом культури Снятинської РДА. Проходили театральні дійства на сцені Снятинського РБК. Фестиваль було проведено з метою збереження та популяризації театрального мистецтва на Снятинщині, а

кий «Жартівниця», І. Нечуй-Левицький «Кайдашева
сім’я». Виступали в клубах та Будинках культури Снятинського району.
Наступного дня на поціновувачів театрального мистецтва чекали гумористичні вистави «Шукачі
скарбів» та «Жартівниця» за участі аматорів драмгуртка «Усмішка» Балинцівського СБК (керівник

також сприяння творчої самореалізації і збагачення
репертуару аматорських театральних колективів.
Участь у фестивалі взяли аматорські драматичні колективи Заболотівського СБК, Балинцівського СБК,
Прутівського СБК, Олешківського СБК та Завальського СБК.
Розпочав «Театральну осінь» народний аматорський драматичний колектив будинку культури смт.
Заболотів (керівник Віта Василівна Данилиншин),
який представив на розсуд глядачів виставу І. Тендентикова «Хто сміється, тому не минеться». У 1987
році заболотівському драмгуртку присвоєно звання
«Народний аматорський». У колективі 20 учасників.
За рік грає 3-4 вистави. А саме: Т. Шевченко «Матинаймичка», О. Коломієць «Фараони», М. Кропивниць-

Світлана Романівна Чопей). Театральні традиції у с.
Балинці було започатковано ще на поч. ХХ століття
Василем Барничем. Зараз ці традиції продовжує драматичний колектив «Усмішка» під керівництвом Світлани Романівни. У 2012 році колектив було визнано
«народним». У репертуарів балинцівських театралів
комедії «Фараони» О. Каломійця, «Чиє ж то весілля»
Ю. Мокрієва, «Дячиха» Т. Сулими, «Віддавали батька
в прийми» В. Канівця, «Балинцівські молодиці» за мотивами п’єси Л. Підсухи «Ясенівські молодиці», а також одноактівки, які й були презентовані снятинчанам
та гостям фестивалю.
Продовження на стор.3
На фото: аматори Прутівського СБК «Ґердан»

З Міжнародним днем
людей з інвалідністю!

Щороку 3 грудня разом із світовою спільнотою Україна відзначає Міжнародний день людей з обмеженими
можливостями. На їхню долю випали нелегкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя.
Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей з вадами
здоров’я і не тільки у цей день, а й протягом цілого року
не забувати про те, що поруч з нами живуть інваліди, і
вони потребують допомоги і уваги. Тож хочеться побажати вам витримки, здоров’я, оптимізму, можливості втілити в реальності ваші плани та задуми. Користуючись
нагодою, хочу подякувати всім, хто
опікується інвалідами, адже надання
їм щоденної підтримку й допомоги —
реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього.

Шановні працівники статистики!

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди вашого
професійного свята!
Статистична інформація є важливим ключем для розуміння соціально-економічного становища нашого міста
та основним індикатором для прийняття органами державної влади правильних управлінських рішень.
Дозвольте висловити щиру вдячність за
вашу сумлінну працю, високий професіоналізм, принциповість і об`єктивність, за відданість та відповідальне ставлення до справи.
Впевнений, що ваша наполеглива праця стане запорукою подальшого розвитку державної
статистики та зростання її авторитету. У цей
святковий день зичу вам та вашим родинам
міцного здоров’я,
щастя, добра та миру!
Наснаги вам та Божого благословення у всіх
ваших справах!
З повагою міський голова
Анатолій ШУМКО

Шановні передплатники!

Наш часопис розпочинає передплату на І півріччя 2018
року.
На сторінках «СВ» ви знайдете 100% місцевої інформації, цікаві розмови з відомими людьми краю, з тими, від
кого залежить наше з вами життя, а також зі звичайними
жителями міста та навколишніх сіл, дізнаєтесь, як живеться
на кожній із вуличок Снятина, як живеться сільським громадам. З окремих рубрик ви отримаєте інформацію про життя наших шкіл, медичні, спортивні, літературні та культурні
новини краю.
На сторінках часопису ви маєте змогу привітати своїх
дітей, батьків, родичів, друзів з днем народження чи днем
ангела, висловити подяку чи співчуття, розмістити рекламу
чи оголошення.
На каналі «Снятинська вежа» в YouTube зможете переглянути відеосюжети найцікавіших новин краю.
Тож запрошуємо вас до щирого спілкування на сторінках «Снятинської вежі». Ми завжди раді вам!
Вартість передплати:
– один місяць – 12, 58 грн.; квартал – 37, 74 грн.; півроку
– 75, 48 грн; один рік – 150,96.
Передплатний індекс: 61703.
Ваша «Снятинська вежа»

Виконком

ВІДБУЛОСЬ ДВАДЦЯТЬ ШОСТЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

27 листопада у кабінеті міського голови Анатолія
Шумка відбулось чергове засідання виконавчого комітету Снятинської міської ради, в якому взяло участь
вісім членів виконавчого комітету та завідуючі відділами міської ради. Перед розглядом питань порядку
денного Анатолій Богданович вручив о. Миколі Марусяку нагородний лист парафіянам Свято-Троїцького
собору за допомогу учасникам Майдану та антитерористичної операції. Такий же нагородний лист було
передано і для громади храму Чуда Архистратига Михаїла.
Першим питанням порядку денного було – «Про
роботу комісії міської ради з розгляду скарг громадян», про що доповідала завідуюча загальним відділом Снятинської міської ради Ірина Неп’юк. «Діяльність Снятинської міської ради спрямована на
об’єктивний, всебічний розгляд звернень громадян,
дотримання термінів їх виконання та вирішення порушених у зверненнях питань.
Протягом січня–листопада 2017 року до виконавчого комітету Снятинської міської ради надійшло 734
звернення, з них: задоволено – 457; дана відповідь –
198; повернуто заявнику – 12; відмовлено – 3; взято
на облік – 50; залишено до виконання – 14, з них, що
на перспективу 2018 року – 6 звернень; видано довідок 6407, з них: актів обстеження житлово-побутових
умов сім’ї – 836 та характеристик – 71», – зазначила
Ірина Петрівна.
Серед найпоширеніших заяв чільне місце займали звернення щодо: ремонту крівлі дахів; надання
дозволів на проведення водопостачання та водовідведення до індивідуальних житлових будинків; надання одноразових грошових допомог на придбання
ліків та подальшого лікування; затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та інші

питання житлово-комунального забезпечення життєдіяльності громадян. До громадської приймальні міської ради також звернулося вісімдесят шість громадян
щодо надання допомоги в організації ритуальних послуг.
Варто відзначити, що апаратом міської ради приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, учасники
АТО, інваліди, малозабезпечені сім’ї, які потребують
соціального захисту та підтримки.
Забезпечено запуск та постійне функціонування
спеціально визначеної адреси електронної пошти
Снятинської міської ради для відправлення письмових звернень громадян в електронній формі. Спеціаліст міської ради, відповідальний за роботу із зверненнями громадян, має окрему телефонну лінію, що
дає можливість мешканцям міста постійно звертатись
із різноманітних питань і отримувати безпосередні
відповіді. Також постійно працює телефон «довіри»
(2-16-20).
Ряд заяв та звернень, які носять характер скарг
та нарікань, виносяться на розгляд комісії з розгляду
скарг громадян, про роботу якої доповідав заступник
міського голови Віктор Кушик.
Далі заступники міського голови Василь Анатійчук
та Віктор Кушик доповідали про роботу КП «ПокуттяКомунальник» та «Водоканал». Також на засідання
виконкому було запрошено майстра по благоустрою
Катерину Москалик, яка доповідала про виконану роботу за останній період по наведенню благоустрою в
місті.
Після заслуховування доповідей було розглянуто
усі питання порядку денного та прийнято по них відповідні рішення.
Власна інформація

Народний часопис

Снятинська

2

ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ М. КРАСНОГОРІВКА ДО СНЯТИНА
23 листопада до нашого містечка завітали представники військово-цивільної
адміністрації з міста-партнера Красногорівка Донецької області, яке знаходиться
на лінії розмежування. Зустріч відбулася
у кабінеті міського голови Анатолія Шумка. Під час розмови Анатолій Богданович
поцікавився теперішнім станом у місті та
про бойові дії на сході країни, адже сучасний стан подій не залишає нікого байдужим. Також, згідно рішення сесії Снятинської міської ради про партнерство,
для військово-цивільної адміністрації

під час кровавих подій майдану у 2013–
2014 роках.
Нагадаємо, що у відповідності до рішення сесії Снятинської міської ради
сьомого демократичного скликання №664/2016 від 28.04.2016 року «Про затвердження Програми розвитку партнерських
відносин і співпраці між Снятинською
міською радою та військово-цивільною адміністрацією міста Красногорівка
Мар’їнського району Донецької області
на 2016-2020 роки», основною сферою
діяльності якої є: співпраця Снятинсько-

вежа
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Виконавчий комітет Снятинської
міської ради оголошує конкурс
ЛОТ № 1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 63,21 м2,
що розташоване на третьому поверсі в
будівлі №70 по вул. Шевченка у м. Снятин Івано-Франківської області.
Стартова ціна 2 765,44 грн.
– Балансоутримувач: комунальне підприємство «Покуття-Комунальник».
– Вартість майна, що передається в
оренду, згідно зі звітом про незалежну
оцінку, становить 221235.00 грн.
– Умови конкурсу (аукціону):
– цільове призначення: розміщення
офісних приміщень;
– термін оренди: два роки одинадцять місяців;
– компенсація переможцем конкурсу (аукціону) витрат на здійснення незалежної оцінки приміщення та витрат,
пов’язаних з проведенням аукціону.
Для участі в конкурсі (аукціоні) по-

З
купці подають заявку за адресою: м.
Снятин, вул. Шевченка, 70, сплачуютьв
гарантійний внесок в розмірі 10 відсотківн
початкової вартості продажу лоту №1 вД
сумі 276,55 грн., та реєстраційний внесокН
в розмірі 17,00 грн. за наступним платіж-к
ним реквізитом: Р/р № 26008052514503,«
Івано-Франківська філія ПАТ КБ «При-М
ватбанк», МФО 336677, код 30106752.
Телефони для довідок: (03476) 2-51-12.
Ознайомитись з об’єктом продажу можна
в робочі дні за місцем його розташування.
– Конкурс (аукціон) відбудеться 16
січня 2018 року о 10:00 за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул.
Шевченка, 70, в приміщенні Снятинської
міської ради. Кінцевий термін прийняття
заяв на участь в аукціоні до 10 січня 2018
року включно.

До відома жителів міста!
ПОДБАЙМО ПРО ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ СНЯТИНА

було передано пам’ятні настінні годинники «З нагоди Дня Гідності та Свободи»,
дизельне паливо, засоби особистої гігієни та інші потрібні речі.
На завершення зустрічі всі вирушили
до нового пам’ятника Героям Небесної
Сотні, який було відкрито та освячено
21 листопада, щоб віддати шану захисникам Української незалежності, які, захищаючи нашу волю та гідність, загинули

го самоврядування та військово-цивільної адміністрації міста Красногорівка; наука, техніка, освіта та охорона здоров’я;
розвиток бізнесу; культура та мистецтво;
екологія і охорона навколишнього середовища; спорт та туризм; сільське господарство, транспорт і торгівля.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ІСТОРІЯ, ЯКА НЕ ПІДЛЯГАЄ ЗАБУТТЮ
У четверту суботу листопада в Україні щорічно відзначається скорботна
пам’ятна дата — День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Ця
дата присвячена подіям 1932–1933 років, коли в результаті радянської політики
хлібозаготівель і колективізації від голоду в Україні померли мільйони жителів.

Цей день відзначається з 1998 року.
Голодомором в Україні називають масовий голод, що охопив в 1931–1932 роках практично всю територію Української
РСР. Тоді голодною смертю померли, за
різними оцінками, від 9 до 13 мільйонів
чоловік. У 2006 році українська влада визнала події Голодомору геноцидом українського народу.
Голодне лихоліття 33-го – не просто історична минувшина, а фізична і
духовна рана українського народу, яка
пекучим болем пронизує пам’ять багатьох поколінь. Сьогодні треба говорити
про минуле задля майбутнього, адже
безпам’ятність породжує бездуховність,
котра, наче ракова пухлина, роз’їдає тіло
й душу нації – перекреслює її історію, па-

плюжить традиції й руйнує соціокультурну самобутність народу.
Напередодні пам’ятного дня у Снятині відбулось вшанування жертв Голодомору та комуністичних репресій. Близько
сотні снятинчан та жителів району зібрались поблизу пам’ятної дошки «Снятинцям борцям за волю України, жертвам

Зелені насадження на вулицях, дорогах і площах повинні забезпечувати
захист населення від шуму, пилу, викидних газів, покращувати мікроклімат
(підвищення вологості, створення тіні),
відповідати архітектурно-художнім вимогам і умовам безпеки руху. Також зелені
насадження надають місту естетичного
вигляду, що покращує його оцінку та привабливість як для самих жителів міста
так і для його гостей. Але висаджування
дерев чи кущів на тротуарах чи алеях повинні здійснюватися згідно чинного законодавства та ряду правил затверджених
Державною екологічною інспекцією.
Одним із таких наказів є Наказ Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального
господарства
України від 10.04.2006 року № 105 «Про
затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах

н
України», для нормального процесу роск
ту і розвитку деревних рослин на вулиці
с
необхідно забезпечувати достатній розВ
мір оброблювальної пристовбурної лунр
ки, який повинен становити не менше 1,5
Т
×1,5 м.
К
Звичайно ж, що такі норми не завжди
«
можуть бути належно дотримані із-за самої ширини тротуару чи прилягання прид
будинкової території до зеленого насан
дження. Але в тих місцях, де це можливо
б
виконавчий комітет Снятинської міської
н
ради просить дотриматись зазначених
д
вимог та розширити пристовбурну лунку
с
для нормального росту та розвитку насаджень. Задля ефективного виконання
с
Наказу буде створено комісію, яка перед
вірятиме його виконання та прийматиме
д
відповідні рішення щодо його невиконана
ня.
а

Інформує Коломийське об’єднане управління
Пенсійного фонду України
Новації в порядку проведення перерахунку
пенсій працюючим пенсіонерам
Частиною 4 ст.2 Закону № 1058 було
встановлено порядок проведення перерахунку пенсій, якщо особа після призначення (перерахунку) пенсій продовжує працювати. Кожні два роки пенсіонери звертались
до територіальних управлінь з відповідною
заявою.
Законом № 2148 в установлений порядок внесено зміну, якою передбачено,
що органи Пенсійного фонду щороку з 1
квітня без додаткового зверення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які
на 1 березня року, в якому проводиться
перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами
першим-третім цієї частини, на більш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку

пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері
соціального захисту населення.
Страховий стаж, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті,
обчислюється не раніше від дня, наступного за днем, до якого обчислено страховий
стаж під час призначення (попереднього
перерахунку) пенсії.
Нагадаємо, що такий перерахунок нес
провадиться пенсіонерам, які одержуютьо
пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійнед
забезпечення», та які не досягли віку, вста-т
новленого ст. 26 Закону № 1058.
к

п

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
виконавчого комітету Снятинської міської ради
1.Про роботу комісії міської ради з
розгляду скарг громадян.

комуністичного терору», щоб у молитві
схилити голови та запалити лампадки
вічної пам’яті. Поминальний молебень
здійснили о. Михайло Луканюк та о. Микола Марусяк. А далі представниками
влади міста та району було запалено
свічку пам’яті та поставлено квіти до меморіальної дошки жертвам комуністичного терору в м. Снятин.
Такі трагічні сторінки в історії нашої
країни дають нам усвідомлення того, наскільки дорогим даром є життя і як треба
цінувати кожну хвилину, яку воно дарує.
Голодомор 1932-1933 років – одна з найтрагічніших сторінок української історії,
яка поглинула мільйони безневинних, –
не підлягає забуттю…
Власна інформація

Доповідала: завідуюча загальним відділом Неп’юк І.П.
2.Про надання громадянам одноразової
грошової допомоги.
Доповідала: секретар ради М.Орищук.
3. Про надання дозволу на виносну торгівлю.
Доповідав: заступник міського голови
В.Анатійчук.
4.Про встановлення догляду над перестарілими старше 80-ти років.
Доповідала: секретар міської ради
М.Орищук.
5. Про затвердження укладених догово-

рів.

Доповідала: завідуюча відділом обліку
та звітності Г.Мізерна.
6.Про надання дозволу громадянам на
газифікацію індивідуальних;
житлових будинків та відновлення технічної документації на газифікацію.
Доповідав: заступник міського голови
В. Кушик.
7. Про погодження штатного розпису
комунальним підприємствам
Доповідав: заступник міського голови
В. Кушик.
8.Про грошову допомогу
Доповідала: завідуюча відділом обліку
та звітності Г.Мізерна.

До відома жителів міста Снятин!

Робота зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних напрямків
діяльності Снятинської міської ради. Задля ефективності роботи працює телефон
«довіри» 2-16-20. Зателефонувавши за номером, жителі міста мають змогу залишити свої звернення-повідомлення, які будуть прослухані працівниками міської
ради та розглядатимуться відповідно до заяв.
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ТЕАТРАЛЬНА ОСІНЬ
Закінчення. Початок на стор.1
Наступними підкорювати глядачів
вийшли театрали прутівського «Гердана» (керівник Ярослав Мирославович
Данилюк) з виставою «Україна і війна».
Народний аматорський драматичний
колектив будинку культури с. Прутівка
«Ґердан» (керівник Данилюк Ярослав
Мирославович).

«Земля» О. Кобилянської, «Топір помсти» (Олекса Довбуш) Я. Яроша, «Чого
трембіти голосили» за Марком Черемшиною Я.Ясінського, «Виший, кохана,
сорочку…» Я.Ясінського, «Будка число
27» І.Франка, «Дядькова хвороба» В. Самійленка, «Катерина» за Т. Шевченком
І.Лемеля.
На чолі з М. В. Кейваном Народний

У 1978 році у Прутівському СБК відновлює роботу драматичний гурток, яким
керує Фроляк Марія Василівна, а режисером-постановником є Чорнокожа Іван
Васильович. Впродовж наступних років
розучуються п'єси «Назар Стодоля»
Т. Шевченка, «Наймичка» І. КарпенкаКарого, «На перші гулі» С. Васильченка,
«По ревізії» М. Кропивницького.
У 1999 році оновленим колективом
драмгуртка СБК с. Прутівка під керівництвом Чорнокожі Івана Васильовича
була розучена п’єса О. Кобилянської «У
неділю рано зілля копала…». Аматори
драмгуртка виступали у с. Прутівка,
с. Видинів, с. Рудники, с. Устя, с. Княже.
Після запрошення Фроляк Марії Василівни у лютому 2008 року керівником
драмгуртка Прутівського СБК стає артист
драми Івано-Франківського обласного
академічного музично-драматичного театру ім. Івана Франка Кейван Микола Ва-

аматорський театр «Ґердан» взяв участь
у 16-му, 17-му, 18-му Всеукраїнських
фестивалях театрального мистецтва
«Від Гіпаніса до Борисфена» у м. Очакові, 19-му (м. Косів) та 21-му (м. Путила)
Міжнародних гуцульських фестивалів та
у фестивалі «Театральна весна-2013»
у м. Калуші. У 2013 році на ХХІ Гуцульському фестивалі у номінації «Театральна майстерність» театр «Ґердан» посів
перше місце.
У 2012 році за розвиток театрального
мистецтва, вагомий внесок у процвітання
культури рідного краю керівник народного аматорського театру «Ґердан» Прутівського СБК Кейван Микола Васильович
став лауреатом премії ім. Марка Черемшини у номінації «Театрально-виконавська майстерність». У лютому 2016 року
художнім керівником Народного аматорського театру «Ґердан» Прутівського СБК
стає Данилюк Ярослав Мирославович.

сильович, уродженець с. Прутівка. Гурток
одержує назву «Ґердан».
У грудні 2009 р. драмгуртку «Ґердан» присвоєно звання «Народний аматорський театр». Під керівництвом Миколи Васильовича було розучено такі
п’єси, як «Циганка Аза» М. Старицького,

Подорож вулицями міста

-

Вулиця Вознесенська, нині носить назву подружжя Наталії й Теофіла Кобринських, які жили у Снятині в 1878–1882
роках у хатині навпроти церкви Святого
Вознесіння. Нині тут стоїть будинок санепідемстанції, на якому прикріплена меморіальна дошка Кобринським, встановлена у 1989 році, автор М. Стецик.
Вулиця розташована у старій части-

Під керівництвом Ярослава Мирославовича театром «Ґердан» було поставлено
дві вистави «Тарас Бульба під Дубном»
за М. Гоголем К. Ванченка-Писанецького
та «Україна і війна» Н. Ладонко.
В останній театральний день на глядачів чекали захоплюючі виступи олеш-

3

ківських та завальських місцевих аматорів театрального мистецтва. Народний
аматорський драматичний колектив клубу с. Олешків «Ротонда» (керівник Бегей
Оксана Юріївна) представили глядачам

«Левада» Завальського СБК, які поставили виставу В. Самійленко «Дядькова хвороба». Драматичний колектив
будинку культури с. Завалля «Левада»
(керівник Храпко Микола Зіновійович) у

(яких, на превеликий жаль, було не багато) виставу В. Герасимчука «Андрей».
У 2011 році колективу присвоєно звання «Народний аматорський». Колектив
налічує 20 учасників. Грали такі виста-

2011 році отримали звання «Народний
аматорський». У колективі 15-20 учасників. За час існування колективу поставили такі вистави: В. Канівець «Віддавали батька в прийми», «Дві наречені»;

ви: Л.Костенко «Берестечко»; О. Олесь
«Ніч на полонині»; М. Гоголь «Ніч перед
Різдвом»; В. Герасимчук «Андрей». Літературно-музичні композиції: «Доле, де
ти?...», «Он де люди наша слава, слава України», «Тричі мені являлася любов». Музично-розважальні театральні
дійства: «Ой на Івана, та й на Купала»,
«Олешківський вертеп», «Великодні гаївки». У 2016 році актор колективу Василь
Гуменюк виконував роль Василя Стефаника у фестивалі «Покутські джерела»,
що проходив у м. Снятин. У травні 2017
року колектив брав участь у ІІІ турі пісенного фестивалю «Голос Руси -України»
в рамках свята української молоді «Андрей Шептицький – це Україна: будівничий князь, лідер» та отримали диплом та
грамоту.
Заключним був виступ драмгуртка

І.Крпенко-Карий «З Івана пан, з пана –
Іван», «Судженої конем не об’їдеш»;
М. Старицький «Крути та не перекрути»;
автор В. Самійленко «Дядькова хвороба»; М. Гоголь «Ніч перед Різдвом»;
Т.Шевченко «Сотник»; М. Івасюк «Балада про вершника на білому коні».
Не зважаючи на невелику кількість
глядачів, фестиваль «Театральна осінь»
відбувся та чекає свого продовження в
наступні роки. Хай же і надалі розвивається театр, а театральні колективи Снятинщини підкорюють широкі простори і
нові глядацькі серця!
Богдан ЮРЧУК,
начальник відділу культури
Снятинської РДА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
Фото Ярослава ТОМАША

ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА
ні міста і прийняла назву
від дерев’яної церкви, яка
здавна зветься Вознесенською. Церква св. Вознесіння відкрита у 1838 році
і є пам’яткою дерев’яної
архітектури.
У шостому числі «Вісника Народного дому»
(Львів, 1910) була поміщена стаття Ф. Свестуна
«Матеріалы для исторіи
города Снятина надь Прутом» (1839), перекладена
з німецької мови. Автор статті Лев Кропивницький був вихованцем Львівської
духовної семінарії. Він писав у дослідженні, що за переказами перша церква
у Снятині була церквою Василіянського
монастиря, який був «розорений розбійниками». «Вони, – пише автор, – предали его вместе сь церковью, пламени.
Монастырь стоял на холме вь восточной

стороне города, где вь 1839 г. было русское кладбище». У тій частині збереглася частина земляного валу «рвом и деревяной стеной обведённой».
Згаданий цвинтар діючий до цього
часу. Тут збереглася каплиця-усипальниця батьків Михайла Бажанського, відомого дослідника історії Снятинщини.
Знайшли свій вічний спочинок учителька
Євгенія Данилович і художниця Ольга
Плешкан. На цьому кладовищі похований багаторічний журналіст, працівник
снятинської районної газети, ініціатор
створення міської газети «Снятинська
вежа» і відродження журналу «Снятин»,
дослідник історії Снятина та активіст фотоклубу «Панорама» Зеновій Сав’юк.
Окрема історія церкви св. Вознесіння, у якій правили службу отці Теофіл
Кобринський та Йосиф Проць. Тут народжувався перший духовний хор, який
згодом став світським і увійшов у 1902
році до товариства «Боян». Отець Т. Ко-

бринський став ініціатором створення
української Міщанської читальні, про діяльність якої віршовану історію написали
Семен Зінкевич (громадський діяч) і священик Йосиф Проць.
Теофіл Кобринський став організатором будівництва мурованої церкви Чуда
Святого Архистратига Михаїла (1887).
Дружина Т. Кобринського Наталія, родом
з Озаркевичів, збирала народну творчість, згодом організувала жіночий рух в
Галичині, стала письменницею.
На вулиці Кобринських народився
Мечислав Фіглевський, проживають сім’ї
Майковських та інших відомих снятинчан. Нижче вознесенського кладовища,
на тому місці, де стоїть пам’ятка промислової архітектури – бойня, у 1402 році, за
переказами, селянський повстанець Іван
Муха зі своїм військом «штурмом брав
Снятин».
Руслана КІРЄЄВА
краєзнавець
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УЧАСНИКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В
ЗИМОВИЙ ПЕРІОД – ЦЕ ДЛЯ ВАС:
Підвищене число аварій на дорогах
при першій ожеледиці і досить часті дорожньо-транспортні пригоди протягом всього
зимового періоду, особливо якщо ожеледь
з'являється раптово, свідчать про неготовність багатьох водіїв до водіння взимку.
Навики зимового водіння є гарантією
безпеки. Але, на жаль, не у всіх автошколах
цьому навчають.
Перше, що необхідно зробити, це підготувати транспортний засіб до зими, провести технічний огляд і усунути наявні недоліки.
Поміняти «гуму» на зимову. Наявність
шипів не принципово. На чистому сухому
асфальті шипи тримають машину гірше, ніж
нешипована гума, але добре допомагають
на дуже слизьких ділянках дороги.
У бачок омивача скла необхідно залити
морозостійку рідину.
Якщо місце стоянки автомобіля знаходиться під відкритим небом і випав сніг, необхідно повністю очистити авто від снігу перед виїздом, так як неповноцінне очищення
відчутно погіршує огляд для водія.
Не можна виїжджати взимку на непрогрітому двигуні. Якщо немає можливості
прогріти двигун, то найкраще в такому випадку - їхати повільно і не газувати, тобто
на малих обертах двигуна.
Дуже важливо не здійснювати на зимових дорогах різких маневрів, керувати на
снігу і льоду треба плавно.
Різке скидання газу може викликати
обертання автомобіля навіть на прямій ділянці дороги, якщо під колесами зненацька
виявився лід.
Різкі рухи кермом призводять до заносів
і розворотів.
Педаль газу необхідно натискати плавно і дозовано, і точно також відпускати. Газ
при зимовій їзді має бути мінімальним.
Слід виключити рух накатом, щоб двигун міг взяти участь в гальмуванні. По можливості, гальмувати краще двигуном.
Так само необхідно тримати велику дистанцію і гальмувати завчасно.
Потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі знаходяться в безпосередній
близькості від світлофорів, в'їздів на головну дорогу на нерегульованих перехрестях, в районі зупинок і інших місцях, де
транспорт пригальмовує, зупиняється або
починає рух.
Під'їжджати до них або проїжджати такі
ділянки треба з максимальною обережністю, оскільки вони не тільки відполіровані
шинами автомобілів, що гальмують і набирають швидкість, але і, як правило, відрізняються наявністю великої кількості пішоходів.

Автомобілі не можуть вчасно зупинитися на вкатаним до блиску снігу, що раніше
випав.
На заміських дорогах слизькі ділянки
зустрічаються в зоні снігових переметів на
узліссях лісу, в розривах придорожніх лісозахисних насаджень, на розвилках і перехрестях доріг, а також до і після крутих
поворотів, перед якими багато водіїв пригальмовують, а потім збільшують швидкість
руху.
Потрібно значно більше побоюватися
інших учасників руху.
Не можна вважати, як це дозволено
влітку, що досить швидкий і далекий пішохід встигне перейти дорогу до вашого прибуття, адже не виключено, що він тут же
може посковзнутися, впасти і в підсумку
опиниться у вас під колесами.
Небезпечна навіть людини що стоїть на
узбіччі. Вона може, зробивши необережний
рух, зісковзнути під колеса з того валика
снігу, з якого збирається спуститися на проїжджу частину.
На зимових дорогах всім водіям, необхідно бути гранично обережними, ні в якому разі не порушувати правила обгону, тим
більше не перевищувати швидкісний режим, дотримувати дистанцію.
Навіть незначні порушення правил дорожнього руху можуть призвести до трагедії.
Адже ні для кого не секрет, що при ожеледі збільшується гальмівний шлях, та й
різке гальмування призводить до заметів
транспортних засобів. А найкраще, по можливості, утримайтеся від поїздок.
Пішоходам слід переходити дорогу тільки по пішохідних переходах і на дозволяючий сигнал світлофора.
Не поспішайте потрапити у лікарню.
При посадці у громадський транспорт
не штовхайте один одного, дивіться під
ноги, ставтеся з повагою до людей похилого віку.
При виході з автобуса, тролейбуса не
перебігайте дорогу з-за транспортних засобів, коли видимість для водія обмежена.
Кожен учасник дорожнього руху повинен створювати безпечні умови для дорожнього руху, не завдавати своїми діями
або бездіяльністю шкоди підприємствам,
установам, організаціям і громадянам; виконувати розпорядження органів державного нагляду та контролю щодо дотримання
законодавства про дорожній рух.
Всі ці істини для всіх знайомі. І якщо ми
будемо їх дотримуватися, то забезпечимо
безпеку собі та іншим учасникам дорожнього руху.

ПРОФІЛАКТИКА ХАРЧОВИХ
ОТРУЄНЬ ТА КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
Основним причинами спалахів харчових отруєнь та кишкових інфекцій є
залученням до приготовлення страв випадкових осіб , які не обізнані з елементарними правилами особистої гігієни ,
а також порушення технологій приготовлення їжі , зберігання харчових продуктів
в антисанітарних умовах , без належного
температурного режиму.
Факторами передачі інфекцій найчастіше стають готові страви, молоко і молочні продукти, кондитерські вироби, які
готуються « із запасом», що призводить
до накопичення у продуктах збудника інфекційних захворювань.
З метою профілактики спалахів харчових отруєнь та кишкових інфекцій
Управління Держпродспоживслужби в
Снятинському районі підготувала памятку щодо вживання продуктів харчування,
та їх приготовлення:
не вживати продукти і напої при
найменшій підозри щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання.
зберігати продукти харчування
треба тільки у спосіб зазначений на упаковці, та у встановлений термін.
-не купувати харчі на стихійних ринках або з рук у приватних осіб. Купуючи
будь-які продукти у торговельній мережі
для приготовлення страв для масових
заходів брати підтверджуючі документи
про якість та безпеку.
утриматись від вживання незнайомих
грибів, ягід, та інших рослин.
готувати продукти із запасом не

варто. Навпаки , приготовлені страви бажано вжити відразу , а у разі повторного
споживання вони повинні проходити вторинну термічну обробку. Зберігання виготовлених страв без холоду не повинно
перевищувати 2 години.
при споживанні овочів , фруктів та ягід їх необхідно промити питною
водою, а при споживанні дітьми- обдати
укропом.
для пиття і приготовлення їжі використовуйте воду тільки з централізованих джерел постачання або питну бутильовану.
перед приготуванням їжі та перед її вживанням не забувайте мити руки
з милом особливо після відвідування туалета.
обслуговуючий персонал який
задіяний приготовленні та роздачі страв
в закладах , повинні в обов’язковому порядку пройти медичний огляд.
У разі виявлення перших ознак харчового отруєння та кишкового захворювання терміново зверніться до найближчої
лікувальної установи, також для отримання інформації про безпечність харчових продуктів та недопущення спалахів
харчових отруєнь та кишкових інфекцій
можна від спеціалістів Держпродспоживслужби у Снятинському районі за
адресою:
м. Снятин
вул. Винниченка 16
тел..(03476) 2 -50-67

вежа
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Кримінальний огляд

20.11.2017 о 09:53 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від гр.Ш. про те, що
в с. Стецева, Снятинського району невідома особа проникла через пластикове вікно
в будинок та викрали електроінструменти. Виїздом СОГ на місце події встановлено,д
що в період з 16:00 год. 18.11.2017 по 09:00 год. 20.11.2017 невідома особа, переслі-Д
дуючи корисливу мету - таємне викрадення чужого майна, діючи умисно та усвідом-М
люючи протиправний характер своїх дій, шляхом відважування металопластиковогоп
вікна, проникла всередину новобудови гр.Ш. звідки таємно викрала електрозварю-у
вальний апарат, електричну дриль, електричний шуруповерт, електричний професійний перфоратор, електричний щиток та електричну пилу, чим завдала матеріальну
шкоду. По даному факту відкрито кримінальне провадження.
22.11.2017 о 01:12 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в смт Заболотів, невідомий повідомив, що неподалік від заправки ВОК відкриті люки. По даному
факту проводиться перевірка.
22.11.2017 о 10:34 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в с. Борщів, в барі "Оксана" гр.Г. з власної необережності втратив "PRESTIGIO R-7" , чорного
кольору, ІМЕІ-354389080033870; ІМЕІ-354389080101875. Проводиться перевірка по
даному факту.
22.11.2017 о 17:15 год. поступили матеріали через секретаріат Снятинського ВП
від гр. Сорохана Дмитра Мирославовича, жит. с. Княже, який являється директором
ТзОВ "СлавМир" про те, що він виявив відсутність віконних гратів в кількості 8 штук з
нежитлового приміщення по вул. Лисенка, 25 в с. Хутір Будилів які після проведення
ремонтних робіт демонтував співвласник даного підприємства Фербей Ю.В. По даному факту проводиться перевірка.
23.11.2017 о 09.08 надійшло повідомлення по телефону від Г., жит. с.Троїця,
Снятинського району про те, що в ніч на 23.11.2017 невідома особа шляхом злому дверей магазину " Рукавичка", що в смт. Заболотів, Снятинського р-ну невідома особа проникла в середину, звідки викрала електроінструменти. Виїздом СОГ
встановлено,що шляхом пошкодження серцевини замка вхідних дверей складськогок
приміщення та навісний замок на металевій решітці, н\о проникла в магазин "Рука-с
вичка", звідки таємно викрала електроінструменти, а саме : 2 болгарки «DeWalt», 2н
болгарки «Makita-2», будівельний фен «Makita», шуруповерт «EDON», шуруповертж
«Дніпро», шуруповерт «Forte LCD» Сума збитків встановлюється. По даному фактум
відкрито кримінальне провадження.
з
23.11.2017 року о 13 год через секретаріат Снятинського ВП надійшло зверненняс
заявника гр.Б. із проханням провести перевірку щодо неправомірного взятття гро-ц
шової вигоди 10.10.2017 року головною комісією МСЕК Коломийської ЦРЛ - Мокрійл
Я. Заявник повідомляє, що його дружина, була свідком коли інша особа під час про-в
ходження МСЕК на подовження групи інвалідності, надала йому 200 доларів дляг
встановлення ІІ групи інвалідності з дитинства, довічно. Матеріали направлено для
перевірки в управління захисту економіки в Івано-Франківській області.
ж
24.11.2017 о 08:08 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від гр.Б. про те, що вК
смт. Заболотів, вул. Залізнична, 14Б, Снятинського району з приміщення ТОВ "Моно-д
літбрук" невідома особа шляхом злому дверей викрала металічний сейф з грошима.і
Виїздом СОГ на місце події встановлено, що в період часу з 18:00 год. 23.11.2017 поп
08:00 год. 24.11.2017 невідома особа шляхом пошкодження металопластикового ві-ч
кна проникла в середину офісного приміщення ТОВ "Моноліт-брук", яке розташованепо вул. Залізничній, 14Б, в смт. Заболотів, Снятинського р-ну, звідки таємно викралаі
металічний сейф з грошовими коштами.
По даному факту відкрито кримінальне провадження.
г
25.11.2017 о 10:35 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від гр.Б. про те, щоу
біля тракторної бригади жителі села знайшли повішаним Будника Степана Любоми-м
ровича, 1991 р.н. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 25.11.2017 біля 10:00к
год. у власному господарстві по вул. Б. Хмельницького, 7 у с. Іллінці, на горищі стодоли на дерев'яній балці покінчив життя самогубством через повішання Будник Степан
Любомирович, 20.04.1991 р.н., жит. с. Іллінці. При огляді трупа слідів насильницької
смерті не виявлено, наявна странгуляційну борозна на шиї померлого. Труп доставлено в морг Снятинської ЦРЛ. З місця події вилучено шматок мотузки. По даному
факту відкрито кримінальне провадження.
П
25.11.2017 о 14:30 год. поступило повідомлення по телефону від директора ТзОВп
"Снятинський цегельний завод" Зазуляка Володимира Васильовича, про те, що в нічо
на 25.11.2017 невідома особа з приміщення заводу викрала грошові кошти, сума якихЦ
встановлюється. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що в період часу з 17.00
год. 24.11.2017 по 08.00 год. 25.11.2017 невідома особа, шляхом зламу металевої
решітки та віджиму металопластикового вікна на другому поверсі адміністративної
будівлі ТОВ «Снятинський цегельний завод», що по вул. Шевченка, 250-А в м. Снятин, таємно проникла до будівлі, пошкодивши врізний замок міжкімнатних дверей,
проникли до приміщення каси, звідки шляхом віджиму металевих дверей сейфу викрала з нього гроші в сумі 450 тис. гривень, завдавши матеріальної шкоди.
По даному факту відкрито кримінальне провадження.

Умови зарахування до страхового
стажу періоду роботи в 2000-2003-х рр.
Умови зарахування до страхового
стажу періоду роботи в 2000-2003-х рр. у
приватного підприємця, якщо первинних
документів (трудових договорів) і записів
у трудовій книжці немає, але є сплата
внесків за цей період згідно з індивідуальними відомостями про застрахованих
осіб.
Згідно зі статтею 24 Закону України
«Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування» страховий стаж
– період (строк), протягом якого особа
підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який
щомісяця сплачено страхові внески в
сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок.
При цьому періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися
до стажу роботи для призначення пенсії
до набрання чинності цього Закону (до
01.01.2004р.), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло
раніше, крім випадків, передбачених цим
Законом.
Пунктом 3 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення

пенсій за відсутності трудової книжки або
відповідних записів у ній, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 12.08.1993 № 637, передбачено, що в
разі відсутності трудової книжки, а також
у тих випадках, коли в трудовій книжці
немає необхідних записів або містятьсяц
неправильні чи не точні записи про пе-в
ріоди роботи, для підтвердження трудо-р
вого стажу приймаються дані, наявні вх
реєстрі застрахованих осіб Державногоп
реєстру загальнообов'язкового держав-в
ного соціального страхування, довідки,м
виписки із наказів, особові рахунки і відомості про видачу заробітної плати, по-н
свідчення, характеристики, письмові тру-н
дові договори і угоди з відмітками про їхГ
виконання та інші документи, що містять
м
відомості про періоди роботи.
Отже, під час призначення пенсії ро-с
боту в 2000-2003-х рр. у приватного підприємця буде зараховано до страховогоз
стажу за даними, наявними у реєстрі
застрахованих осіб Державного реєструо
загальнообов'язкового державного соціІ
ального страхування.
г
Головний спеціаліст Фодчук К.В.С
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ПАМ'ЯТЬ СЕРЦЯ
25 листопада – це сумний, скорботний
день, а для історії нації – знаковий. Це
День пам’яті жертв голодоморів в Україні.
Мільйони загиблих, тисячі ненароджених,
понівечені людські долі, виснажена душа
українського народу – це безпрецедентний злочин у
світовій історії.
Масштаб цієї
трагедії важко
осягнути і неможливо зрозуміти. Ім’я їй
– Голодомор…
До цієї теми
зверталося багато істориків,
письменників,
поетів,
публіцистів, художників.
Одним
із
них є чулий до
мотивів
соціальної нерівності й соціальної
кривди визначний український графік Василь Ілліч Касіян. Голод, який він побачив
на власні очі (на харківських вулицях лежали мертві люди) його просто приголомшив, шокував. Саме тоді на виставках
з’явилися нещирі пейзажі з квітучими
садами, безкраїми полями пшениці. Все
це мало переконувати глядача, що довколишнє життя насправді веселе й щасливе. Страшні враження від голоду збереглись у пам’яті Василя Касіяна.
На той час ніхто із художників не наважився відтворити жах голодомору. Василь
Касіян виконав свій заповіт перед народом – увіковічнив на полотні тяжке горе
і всенародну трагедію. Створив значні
політичні плакати «Допоможіть голодуючим!», «Пієта», «Голод в Україні», де мати
- Україна плаче на розпуттях велелюдних
і просить захисту для своїх дітей.
«Робота над плакатом «Допоможіть
голодуючим!» і рисунок «Пієта» забрали
у мене багато духовних сил, бо художник
мусить перестраждати з своїм народом,
коли його рідний народ б’є лихо. Людська

біда має боліти і тебе, кожні штрих різця
і мазок пензля повинні виходити з болю,
тоді болітиме людям і твій мистецький
твір і викличе в них милосердя, розворушить душу і покличе прийти на допомогу», – згадував Василь Касіян.
Важко художникові працювати над такими творами про лихоліття твоєї нації,
яка гине на початку ХХ століття без куска
хліба. Це ж народ, який живе в центрі Європи, земля в Україні родюча і люди працьовиті. Василь Касіян малював стражденну матір, босу і змучену, малював її
дітей, висохлих від голоду, як скелети,
голі дерева і потріскану від спеки землю,
малював Україну, в якої помирали голодні
діти. Це біль, який загоїти не можна, це
трагедія, якої забути не можна.
Художник залишив свої свідчення про
всенародне лихо в мистецьких творах, як
голос власного сумління. Центральною
постаттю у цій страдницькій серії є мати,
яка живе на землі, тримає на руках націю,
а на плечах – небо. Вона майже однакова
і на плакаті «Допоможіть голодуючим!», і
в рисунку «Пієта» – та ж голова, схилена
від горя і повита хусткою, те ж обличчя,
виснажене голодом, і навіть та велична
постать, що і в деревориті «Карпатська
мати», і те саме материнське лице, яке
молиться над замученим від голоду сином.
Хочу звернути увагу на особливість
цих трьох творів, які поєднані святим образом наших матерів, що переживають
радість життя і страждають у горі, що неждано падає на них і їхні родини. Святою
особливістю плаката «Допоможіть голодуючим!», рисунку «Пієта» і деревориту
«Карпатська мати» є діти – цвіт української нації, які просто вмирали щохвилини.
Наше головне завдання – ніколи не
забути, але й ніколи не допустити повторного знущання над українським народом.
У переддень вшанування пам’яті
жертв голодоморів у художньо-меморіальному музеї Василя Касіяна відбувся
захід під назвою «Пам'ять серця». В ньому взяли участь учасники драматичного
гуртка НВК «Снятинська школа-ліцей»

під керівництвом Людмили Савчук . У 85
– і роковини Голодомору згадували дітей,
які померли від голоду, доброчинців, які
рятували людей і допомагали їм вижити, про сталінський терор і геноцид, добре усвідомлюючи, що голодом прагнули
вбити нашу свободу. Багато глибоких та
змістовних слів було сказано ведучими
заходу - Христиною Павлів, Іванкою Галік та Софією Гоян, основним закликом
яких було довічно пам’ятати про закатованих у ті страшні голодні роки, про тяжкі
нелюдські випробування, які випали на
долю українців, вони наголосили на вагомості цієї пам’ятної дати для сьогодення.
Підкреслили, що моральний і громадянський обов’язок нашого покоління – це
гідно вшановувати пам’ять жертв та постраждалих від голодомору в історії нашої
держави; а діти, які декламували вірші –
Тетяна Фенчишин, Марина Вольська, Марійка Грабко, Іванка Пантелик, Владислав
Семелюк, Тарас Сідлярчук, Анна Кушик,
Олександра Малофій, Віктор Качур, Вероніка Скуповська, Євгенія Козак, Віолетта Москалик, Марійка Волощук – крізь

МИТРОПОЛИТ ІОАСАФ ОСВЯТИВ ХРАМ У ДОЛІШНЬОМУ ЗАЛУЧЧІ

19 листопада, в 24-ту неділю після
П'ятидесятниці, особлива і незабутня
подія відбулася в Долішньому Залуччі –
освячення св. престолу і всього храму.
Цією подією підсумовано невтомну пра-

цю настоятеля прот. Тараса Дмитрука і
всієї громади, стараннями яких за десять
років було поставлено новий дерев'яний
храм, дзвіницю, облаштовано церковне
подвір'я, встановлено в храмі іконостас,
виготовлено престол, жертовник, горне
місце і завершено розпис.
Для освячення мальовничого долішньозалучанського храму було запрошено Митрополита Івано-Франківського і
Галицького Іоасафа.
На подвір'ї архієрея зустрічали наймолодші прихожани Свято-Володимирської церкви.
А при вході до храму – настоятель разом із собором духовенства.
Святкове богослужіння розпочалося
освяченням нового престолу.
Після освячення храму Митрополит
Іоасаф звершив тут Божественну Літургію. Владиці-митрополитові співслужили:
Снятинський благочинний прот. Михай-

ло Марусяк, настоятель кафедрального собору прп. Параскеви Сербської м.
Чернівців прот. Микола Семелюк, прот.
Василь Захарук, прот. Михайло Мизюк,
прот. Станіслав Войтович, прот. Василь
Руданць,
прот.
Юрій Грабовецький, прот. Петро
Станчак,
прот.
Андрій Дмитрук
(настоятель храму в с. Семаківці
Городенківського
деканату, Коломийська
єпархія), прот. Віталій
Кулаєць,
прот.
Микола Борчук,
прот.
Микола
Марусяк,
прот.
Богдан Близнюк,
протодияк. Петро
Стецюк
(клірик
Свято-Троїцького
кафедрального собору м. Івано-Франківська), протодияк. Роман Підгірний та
ієродияк. Іоасаф (насельник Хрестовоздвиженського Манявського монастиря).
Перед Причастям повчальну проповідь на тему Євангельського читання виголосив прот. Михайло Марусяк.
У цей святковий і пам'ятний день
храм був переповнений вірянами, з яких
чимало приступили до Таїнства Покаяння і причастилися Святих Тіла і Крові
Христових.
Наприкінці богослужіння владика Іоасаф звернувся до всіх присутніх у храмі
із повчальним словом, у якому наголосив, що долішньозалучанська громада,
згуртувавшись, зробила надзвичайно
важливу справу – звела прекрасний храм
і надзвичайно гармонійно його оздобила.
"І тепер у цьому небоподібному храмі завжди, на кожній Літургії, хліб і вино буде
перетворюватися на Тіло і Кров Христо-

ву, достойно причащаючись яких, християни зможуть успадкувати Царство Небесне", – наголосив Архієрей.
Після проповіді владика Іоасаф нагородив благословенними грамотами
жертводавців, а також церковний хор і
всю громаду.
На завершення урочистостей настоятель храму прот. Тарас Дмитрук щиро
подякував залучанцям за згуртовану
працю і щиру любов до храму Божого, а
владиці-митрополитові і всьому собору
духовенства за освячення храму і спільну молитву.
На згадку про цю історичну подію
о.Тарас підніс архієреєві ікону св. рівноапостольного князя Володимира, небесного покровителя новоосвяченої церкви.
Підприємство TOB «Агропромислова фірма «Родник Плюс», (код
ЄДРПОУ 37112925) має намір отримати
Дозвіл викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря 78300, Івано-Франківська обл.,Снятинський район, м. Снятин, вул. Гоголя, 75 Тел. (03476)2-13-50,
(0342) 55-96-86.
Площадка розташована в північній
частині м. Снятин на території земель
запасу та межує з об’єктами виробничого спрямування.
Технологія виробництва - розведення птиці та виробництво м'яса, вирощування зернових та технічних культур,
виробництво готових кормів. Річний обсяг виробництва - 600000 голів/рік.
Підприємство відноситься до другої
групи об’єктів, в залежності від ступеня
впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря .
Валовий викид забруднюючих речовин становить: азоту діоксиду - 4,8 т/
рік, вуглецю оксид - 5 т/рік, суспендовані тверді частинки недиференційовані
за складом - 2.5 т. рік, метан - 46,8 т/
рік, аміак - 102 т/рік, вуглеводні - 1 т/рік,
фенол - 0,014 т/рік, заліза оксид - 0,02
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себе пропустили ввесь той біль і смуток
голодних років і довели, що Голодомор
– явище, яке навіки викарбуване в книзі
буття українців.
Ці трагічні сторінки нашої історії – національне нещастя, яке поглинуло мільйони безневинних, а, значить, – не підлягає
забуттю. А глядачами заходу були учні
Снятинської гімназії, працівники районної бібліотеки, представники влади, які
хвилиною мовчання та запаленням свічок
згадали закатованих голодом жертв геноциду Українського народу.
Мільйони і мільйони людей умерли з
голоду. Такого страшного лиха не знала
ніколи Україна, не переживав у світі ні
один народ. Вірю, що прийде час, коли
буде сказана правда про це всенародне
горе, а винних суворо покарають.

Людмила БУШОВЕЦЬКА
директор художньо-меморіального
музею Василя Касіяна
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
На роботу в КП «ПокуттяКомунальник» потрібен майстер
по озелененню та працівник
льодового майданчика. За
довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14
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

Терміново продається
недобудований двоповерховий
будинок в с. Устя (біля
школи). Ціна договірна.
Звертатись за телефоном
0992862182 або 0508877016
т/рік, марганець та його з’єднання 0,025 т/рік, кремнію діоксид аморфний
-0,0008 т/рік, фтористий водень - 0,0006
т/рік, фториди погано розчинні - 0,00135
т/рік, фториди добре розчинні - 0,0025 т/
рік, титану оксид - 0,0001, сірки діоксид 1,5 т/рік, бензапірен - 0,00046 т/рік, формальдегід - 0,12 т/рік.
Обсяги викидів відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи
щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин
не розробляються.
За більш детальною інформацією
звертатись на підприємство або до органів місцевої влади за адресою 78300,
Україна, Снятинський район, м. Снятин,
пл. Незалежності, 1 , Веб-сайт: ww2.gov.
if.ua/snyatvnska
Адреса ел. скриньки: snt_rda@i.ua.
тел. (03476) 2-50-28
Строки подання громадськістю зауважень - 30 календарних днів з дня
публікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.
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Бліц-опитування у кафе «Підзамче»

Богдан ЮРЧУК: «Не тільки зберегти, але й
примножити культурні надбання краю»
Усі ми хочемо жити в країні, в якій
можна було б пишатися не тільки «славним минулим», а й сьогоденними здобутками і переконливими перспективами
в майбутньому. У цьому контексті роль
культури не можна переоцінити, оскільки
саме вона формує нашу свідомість. Від
культури залежать наші ідеали та амбіції,
якість і стиль життя та мислення, якість
наших стосунків. Культура — це, власне,
базові цінності, смисли, етика та способи
нашої поведінки. Без музики, живопису,
танцю, театру та ін. не можливо уявити

нашого життя. Саме тому, чергове бліцопитування у кафе «Підзамче» було проведено з начальником відділу культури
Снятинської РДА Богданом Васильовичем Юрчуком.
Під час розмови за чашкою ароматного чаю Богдан Васильович поділився
своїми планами, щодо збагачення культурних надбань нашого краю. Зокрема
п. Богдан висловлює велику надію щодо
створення історико-краєзнавчого музею
Снятинщини, а також прагне відтворити
історичну Олешківську Ротонду в своєму батьківському селі. Щодо здійснених
планів і найбільшим успіхом Богдан Васильович називає відкриття дитячої художньої школи в Снятині, де дітки мають
можливість розвивати свої здібності та
примножувати їх.
Звичайно ж, варто відзначити, що ро-

бляться значні кроки у забезпеченні та
покращенні матеріальної бази сільських
Будинків культури, зокрема у Тростянці,
Балинцях, Стецеві, Усті, Джурові, а також
у м. Снятині. «Велику фінансову допомогу надають обласна та районна ради, а
також органи місцевого самоврядування,
адже всі роботи потребують великого фінансового забезпечення, – зазначає співрозмовник. – Також велика робота проводиться в музеях району, які є нашою
візитівкою, адже саме завдяки Василю
Стефанику, Марку Черемшині та Василю Касіяну Снятинщина прославилась не тільки на цілу
Україну, але й цілий світт».
«Також хотілося б покращити матеріальне забезпечення працівників, покращення заробітної плати,
адже через низькі зарплатні
досить багато талановитих
людей виїжджає за кордон
у пошуках кращого фінансового забезпечення. І в такий
спосіб ми втрачаємо хороших працівників, митців краю, якими
могли б гордитися», – із сумом говорить
Богдан Юрчук.
Основним своїм пріоритетом Богдан
Васильович ставить не тільки збереження культурних надбань нашого краю,
але й їх примноження, адже культура виокремлює нас як націю, несе у світ красу
та добро.
Про культурні цінності можна говорити досить багато, адже нам є чим пишатися, але цікаві питання бліц-опитування,
підготовлені Валерієм Вірченком та авторкою цих рядків, зачекалися. Тож пропонуємо вашій увазі питання та відповіді гостя кафе «Підзамче» (відповіді без
змін).
***
Яка різниця між культурною людиною та інтелігентною? – Ці дві

верстви населення досить пов’язані між
собою, але не завжди інтелігентна людина є культурною. Культура розпочинається ще з колиски, вона закладається
з маминої пісні, турботи та виховання
і супроводжує людину протягом усього
життя.
Яке, на Вашу думку, є головне правило керівника? – Чітка позиція, чесність та справедливість.
В якому місті розташована піраміда Хеопса? – Каїр (Єгипет)
У чому принципова різниця між
фортепіано й піаніно? – Різниці немає.
Що таке порядність? – Це, перш
за все, гуманне ставлення до інших, вихованість та культура поведінки у всіх її
проявах.
Щоб Ви хотіли, якби була можливість, змінити у своєму житті?
– Перш за все хотів би повністю змінити
своє життя.
За столом сидять ковбой, японець і джентльмен. Скільки під столом ніг? – Шість.
Скільки існуючих драмгуртків у
Снятинському районі? – Близько десяти, з них вісім мають звання народний.
На яку хворобу ніхто на землі не
хворів? – Без відповіді.
Який драмтеатр поставив «Жартівницю» під час «Театральної осені»? – «Усмішка» Балинцівського СБК.
Чого немає у воді, а є в морі, річці,
озері? – Без відповіді.
Коли відзначається Міжнародний
день музеїв? – Щорічно 18 травня.
У якому році було відкрито музей
В. Касіяна? – Без відповіді.
Художній керівник «Елегії»? – Марія Садова.
Продовжіть вислів «Культура —
це не кількість прочитаних книг, а
кількість …» – Без відповіді.
Ольга СЛОБОДЯН

ЧЕРГОВІ ЗДОБУТКИ ВИХОВАНЦІВ
ДЖ УРІВСЬКОЇ ДШМ ІМ. Я. БАРНИЧА

Музика... Саме вона робить життя
людини насиченим емоційними барвами. Музика є невід'ємною частиною нашого духовного світу. Найчуттєвіша з усіх
мистецтв, вона спонукає нас до роздумів
і творчо розвиває особистість.
Здається, що не має у світі людини,
яка б байдуже ставилася до музичного
світу. Але кожен любить його по-своєму:
хтось сприймає музику як фон для повсякденних справ, інші мрійливо в неї
вслухаються, а ще хтось бачить сенс
свого життя у виконанні музичних творів.
Тож закономірно, що найочікуванішими подіями для музикантів і виконавців є
час виступів – конкурси, концерти, фестивалі.
Цьогорічна осінь виявилася щедрою
на високі досягнення для учнів та викладачів Джурівської дитячої школи мистецтв ім. Ярослава Барнича. На теренах
нашої області відбулися великі мистецькі
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події.
У мальовничому карпатському
місті Яремче
проходив ІІ
міжнародний
фестивальф орум-к онкурс інструментального,
в о к а л ь н о го
та
хореографічного
мистецтва
«STARS OF YAREMCHE». На ньому Джурівську дитячу школу
мистецтв ім. Я. Барнича
представляв хореографічний колектив «Діти
України» в номінації
«Народно-сценічна хореографія»
(середня
категорія) і виборов почесне звання лауреата
ІІІ ступеня. Керівник колективу – Зіна Гуцуляк.
А в минулу суботу
в м. Івано-Франківську
в рамках творчого проекту «ARTLIKEFEST»
проходив ІІ Всеукраїнський фестивальконкурс окремих соло-виконавців, малих
форм та творчих колективів інструментального, вокального, хореографічного
та декоративно-прикладного мистецтва
«ФРАНКІВСЬКА ДЗИҐА». Джурівську
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Свідоцтво про реєстрацію ІФ №353
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ДШМ ім. Я. Барнича на форумі представляли гітаристи і вокалісти, де були найсильнішими у своїх вікових категоріях і
отримали блискучі результати. В номінації «класична гітара» в середній категорії
– Олексюк Артур отримав диплом лауреата І ступеня, Мізерний Максим – диплом
лауреата ІІ ступеня. В молодшій категорії
Петрук Владислав отримав диплом І ступеня. В номінації «естрадний вокал» у
середній категорії Семенюк Тетяна отримала диплом лауреата І ступеня. Готували учнів до виступу: викладач по класу
гітари Настюк Валентин Васильович та
викладач по класу вокалу Дудчук Марта
Григорівна.

***

Молодий письменник Гоша Ковбасюк написав якусь-там книгу. Випустив
її тиражем 100 тисяч екземплярів, для
початку. Тиждень – другий – третій –
ніхто не купує і не збирається. Він дає
оголошення в газету: “Молодий, симпатичний, матеріально забезпечений
чоловік (квартира у центрі, особняк 30
км за містом, 2 авто, яхта в одному з
портів Адріатики…), має бажання терміново познайомитися з дівчиною, подібною на героїню книги Г.Ковбасюка,
з метою підтримання перспективних
стосунків”… Протягом тижня весь тираж був розкуплений…

***

Одна кобіта, така, що в соку, спустилася з гірського села в долину і приїхала в райцентр вже вкотре подавати
на розлучення… – Зовсім мене мій чоловік замучив, пане суддя! І вночі йому
дай, і зранку йому дай, і по обіді йому
дай. Сил більше нема. Я вже навіть
не годна’м згадати, кілько тих дітисок
в мене по хаті ганєє. А ше борщу му
навари, пирогів наліпи, медівників напечи… – Мушу Вас засмутити. По Вашій справі вже було засідання і високий суд не бачить такої необхідності,
щоби задовольнити Ваше клопотання
про розлучення. Україні потрібні міцні
родини… – Ну і шо, я тепер маю в Черемоші ся втопити? – і жінка починає
плакати… – Добре-добре, ми розглянемо вашу апеляцію, – змилосердився суддя. – Та яка там апеляція! – махає рукою жінка. – Вона так розпухла,
що дивитисї страшно…

***

На Площі Ринок ві Львові гуцул
жене гусей. Біжить до нього поліціянт,
мерія натравила, розлючений і аж посинілий від злості: – Як ти посмів! Це
ж Площа Ринок! А твої гуси тут паскудять! – Та ваші голуби, чуєте, туй
тоже, перебачте, серуть, та чом їм
мош? – Голуби! Голуби! – аж захлинається поліціянт, – Голуби – вони ж
символ миру! – А мої гуси, хочете ми
вказати, хотять войни?
Військовий квиток №5233306,
виданий на ім’я Мартин Іван Іванович
жителя с. Потічок 26.10. 1971 р. н. вважати недійсним.
11
грудня
о 16 год. відбудеться презентація книги Макса
Кідрука «Не озирайся і мовчи».
Презентація проходитеме в Снятинській ЦРБ за
підтримки Громадського руху
«Файне
Покуття». Вхід вільний.

Оголошення

У черговий раз учні Джурівської ДШМ
ім. Я. Барнича підтвердили свій високий
виконавський рівень.
Марта ДУДЧУК,
викладач Джурівської дитячої
школи мистецтв ім. Я. Барнича

Відповідальність за достовірність фактів і
зведень несуть автори публікацій.
Редакція не завжди поділяє думки
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Снятинська міська рада запрошує підприємства (організації), автомобільних перевізників взяти
участь у здійсненні пробного рейсу
(протягом трьох місяців) з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування від
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За
детальною
інформацією
звертатись до Снятинської міської
ради.
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