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Шановні працівники суду!

Статус правової держави великою мірою підтримується діяльністю судів, бо саме
судді мають вирішувати конфлікти у всіх сферах суспільних відносин на засадах законності,
об'єктивності і неупередженості. Переконаний,
що визначальними принципами у Вашій роботі
є верховенство права, захист порушених прав і
свобод людини, незалежність у здійсненні правосуддя і професійна честь.
Нехай високий професіоналізм, відданість
справі, сумлінність, мудрість та життєвий оптимізм супроводжують Вас на шляху служіння
народові України!
У цей святковий день бажаю Вам
гарного настрою, здоров’я, щастя
та благополуччя в родинах! Нехай
Ваші професійні зусилля будуть
винагородженні повагою і довірою
громадян, а родинний затишок, мир
та спокій супроводжують Вас на довгій
життєвій ниві!

Відлуння подій

Місцеве самоврядування
і Школа Партнерства:
грані співпраці

7 грудня в День місцевого самоврядування у нашій Снятинській ЗОШ
№ 2 І-ІІІ ступенів було велелюдно.

прем’єр-міністра та чинних дев’ять міністрів, а також здобутки, добрі справи, акції, свята, проекти.

Школа відчинила двері працівникам
міської ради, депутатам, членам виконавчого комітету і громадської ради.
Адже, з ініціативи міського голови
А.Б.Шумка та у співпраці із управлінням освіти (начальник У.В.Іванійчук)
День місцевого самоврядування було
вирішено провести виїзним – у школі,
де плекається громадянин, який перейме на свої плечі ношу із плечей старших поколінь і буде активним творцем
життя по новому.
Серед гостей були присутні Мизюк
О.М. – головний спеціаліст управління
освіти, яка допомагала школі у проведенні даного зібрання, Томаш Г.М.
– завідуюча міською бібліотекою № 2.
У актовій залі проходила тепла,
невимушена зустріч. Члени учнівської
республіки, яка народилася 26 вересня 1997 року, вітали всіх присутніх щи-

Президент
Ляшкевич Андрій
ознайомив усіх
присутніх із відеоматеріалами
проекту «Життя
без сміття».
Згодом,
задля відпочинку,
всім було запропоновано інтерактивно-психологічну
вправу
«Лідер. Представ
себе». На аркушах паперу і гості, і члени учнівської республіки
відмальовували
ліву і праву руки.
На пальцях лівої

рими словами та піснями, говорили
про заснування свята в Україні.
Учні
підготували
презентацію
учнівської республіки, вели мову про
свої посадові обов’язки: президента, голови Верховної Ради, старост,

писали риси притаманні лідеру, а правої – свої особисті риси. Після представлення рис і дорослі, і учні дійшли
висновку, що лідер – це той, хто бачить більше, аніж бачать інші і залишає в людях віру і силу продовжувати

Шановні працівники державної
виконавчої служби!

Роль державного виконавця складна, і разом з цим, відповідальна, тому на перший план
виходить професіоналізм та відданість справі.
Щодня, щохвилини, довіряючи Вам свої долі,
громадяни розраховують, перш за все на вашу
сумлінність та неупередженість.
Переконаний, що всі працівники державної
виконавчої служби усвідомлюють колосальну
відповідальність, яка на них покладена, тому й
надалі вірно служитимуть інтересам України та
ії громадян, з честю примножуватимуть традиції своєї професії.
Бажаю Вам професійних звершень та успіхів,
творчої наснаги, міцного
здоров’я, добробуту вашим родинам.

Шановні адвокати!
Прийміть щирі вітання
із професійним святом
— Днем адвокатури!

Почесна й нелегка місія з відстоювання
справедливості вимагає від адвоката високого
рівня знань, досвіду та виняткових особистих
якостей - честі, гідності, відданості справі й
наполегливості. Упевнений, що Ваш професіоналізм, принципова громадянська позиція та
бездоганна репутація завжди будуть вагомим
внеском у розбудову нашої держави.
Зичу всім адвокатам міцного здоров’я, родинного затишку і достатку, творчої енергії, сил і наснаги у Вашій
нелегкій справі служіння Закону,
нових вагомих здобутків в ім’я
правової Української держави!

Вітаємо працівників РАГСу

У День працівників органів РАГСу хочемо
привітати всіх фахівців, що забезпечують роботу цього всім необхідного державного органу.
Емоційні та важливі події життя українців
так чи інакше пов’язані з РАГСом: зміна імені,
прізвища або громадянства, одруження, народження, усиновлення, пошуки даних в архівах,
розлучення, смерть. Працівники відділу реєстрації актів цивільного стану не тільки юристи,
а й психологи, котрі мають і вислухати, і поспівчувати, і допомогти.
З нагоди професійного свята щиро бажаю
Вам Миру, міцного здоров’я, плідної, наполегливої праці, добра і благополуччя. Нехай переповнюються теплом і щастям ваші домівки,
а радість і удача, добробут і затишок супроводжують вас щодня! Нехай у кожному починанні
на всіх життєвих дорогах будуть світлі щасливі
обрії і Ваші справи будуть корисні людям!
З повагою міський голова
Анатолій ШУМКО

його справу.
Наступним кроком була презентація міжнародної діяльності Школи
Партнерства, яку висвітлювала авторка цієї статті. Школа має партнерські відносини із гімназією імені Яна
Павла ІІ з міста Ядовніки (60 км перед
м. Краків) з 2008 року. Всі присутні
мали змогу переглянути фотосвітлини
багатьох поїздок до Республіки Польща, включаючи літні оздоровлення на
запрошення Карітасу та Німеччини.
Члени учнівської республіки під
педагогічним супроводом педагогаорганізатора Перекліти О.В. гідно
представили свою роботу, зацікавивши гостей своєю щоденною роботою,
творчістю і креативністю.
На завершення зустрічі учнівський
президент вручив грамоти депутатам,

членам виконкому і, звичайно, міському голові, заступникам та секретарю
міської ради. Квіти та композиції у національному дусі, зроблені власноруч
гуртківцями (керівник Камад Г.М.), доповнили позитивний настрій і додали
усмішки на обличчя.
Анатолій Шумко та Марія Орищук
теж вручили членам учнівської республіки подарунки зі словами подяки
за організацію святкового дійства і
висловили надію, що саме це молоде
покоління прийде з часом до керівництва.
А поки що, просто хороше учнівське самоврядування означає кращу
школу.

Ірина МИХАЙЛОВИЧ,
заступник директора з виховної
роботи Снятинської ЗОШ №2.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Обласна рада проголосила 2018 рік на Прикарпатті
Роком Західноукраїнської Народної Республіки
Обласна рада проголосила 2018
рік в Івано-Франківській області Роком
Західноукраїнської Народної Республіки. Відповідний проект рішення
більшістю голосів підтримали депутати облради на першому пленарному
засіданні ХІХ сесії обласної ради, яке
відбулося 8 грудня 2017 року.
Ініціатива проголошення наступного року Роком ЗУНР належить депутату обласної ради Сергію Ада-

мовичу. Вона мотивована тим, що у
2018-му минає 100 років з часу створення Західноукраїнської Народної
Республіки.
План заходів щодо відзначення в
області Року ЗУНР, згідно з рішенням
обласної ради, розроблятимуть профільні структурні підрозділи обласної
державної адміністрації.
Окрім цього, в рамках відзначення
100-річчя проголошення ЗУНР при-

карпатські науковці готують до видання "Енциклопедію історії ЗУНР".
Видати її планують восени наступного
року за фінансової підтримки обласної ради.
На роботу потрібен
бухгалтер. За додатковою
інформацією звертайтесь
за телефоном 0502568185.

Народний часопис

Снятинська
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Допомога «Снятинському
районному Центру первинної
медико-санітарної допомоги»

вежа
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12 грудня у центрі Снятина на площі
Незалежності працівники КП «ПокуттяКомунальник» розпочали встановлення
головної ялинки міста, яка прикрашатиме
Снятин впродовж Новорічно-Різдвяних
свят. Роботи розпочались зі встановлення металевої конструкції. Хід робіт проінспектував і міський голова Анатолій Шумко, який зазначив, що новорічна красуня
має радувати як жителів так і гостей Снятина. Роботи по встановленню та прикрашанню ялинки повинні завершитись до
кінця цього тижня.

Первинна медична допомога дозволяє наблизити якісну кваліфікаційну медичну допомогу до кожної сім'ї та людини
за місцем її проживання чи перебування.
Для цього створені Центри первинної
медико-санітарної допомоги (ЦПМСД).
Та зі створенням таких Центрів постало
питання забезпечення їх необхідними
медичними засобами: інструментами,
медтехнікою, медпрепаратами та ін., без
чого діяльність ЦПМСД є не ефективною.
Така проблема постала і в Снятинському районному Центрі первинної
медико-санітарної допомоги. Саме тому

секретар міської ради Марія Орищук та
заступник міського голови Василь Анатійчук передали для Снятинського районного ЦПМСД необхідні закладу медичні
інструменти, медтехніку та медичну бактеріальну лампу. Дані закупівлі здійснено згідно міської Програми підтримки та
розвитку медицини на території м. Снятин на 2016–2020 рр.
Маємо надію, що ця невелика допомога Снятинської міської ради покращить надання первинної допомоги жителям нашого міста та району.

Подяка Снятинській міській раді
Колектив Амбулаторії загальної
практики та сімейної медицини м. Снятин широ дякує голові Снятиської міської ради Анатолію Шумко, заступнику
міського голови Василю Анатійчуку,
секретарю міської ради Марії Оришук
за придбане міською радою та подароване 8.12.2017 р медичне обладнання
та прилади першої необхідності: тонометри для вимірювання артеріального
тиску, глюкометри для вимірювання
рівня цукру в крові, термометри, пульсоксиметри та бактерицидну лампу для
покрашення та забезпечення надання
медичної допомоги Амбулаторією загальної практики сімейної медицини
міста Снятин жителям нашого міста,
нашим пацієнтам, персіонерам, дітям
та забезпечення медичного супроводу
всіх міроприємств та заходів, які від-

значаються і проводяться в місті Снятині, а також спортивних змагань.
Нагадуємо жителям міста, що продовжує дію урядова програма Доступні ліки, згідно якої кожен житель міста
може звернутись в Амбулаторію сімейної медицини м. Снятин, по вул.Стефаника 2 біля лікарні, виміряти свій артеріальний тиск, та отримати безкоштовно,
або з незначною доплатою рецепт на
ліки для лікування гіпертонічної хвороби, цукрового діабету та бронхіальної
астми.
А також бажаємо вам здоров’я і не
хворіти.
Віктор ДМИТРІЄВ,
завідувач Амбулаторії
загальної практики та сімейної
медицини №2 м. Снятин

ВІДБУЛОСЬ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ
РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ «СНЯТИН»
13 грудня у кабінеті міського голови
відбулось чергове засідання редакційної
колегії журналу «Снятин» за участі Володимира Карого, Ольги Слободян, Марії
Марусяк, Мирослава Попадюка, Тетяни
Вовк, Іванни Марусяк, Івана Оробця та

Руслани Кірєєвої. Під час засідання Володимир Карий підсумував випуск шістнадцятого номеру журналу, відмітивши
позитивні сторони часопису. Кожен присутній висловлював свої думки щодо
журналу та його наповнення.
Далі розмова йшла про вихід наступного номеру часопису, який і надалі підтримуватиме Снятинська міська рада в
особі міського голови, шеф-редактора
журналу Анатолія Шумка. Наступний
2018 рік багатий ювілейними датами
і, зокрема, Снятин святкуватиме своє
860-ліття від першої письмової згадки.
Тому пріоритетним напрямком випуску
журналу було обрано посвяту сивочоло-

му місту та його непересічним жителям:
як минулого так і сьогодення.
Також, окрім ювілейного дня міста,
свою річницю святкуватиме товариство
«Просвіта». У травні минає 170 років від
дня скасування кріпацтва в Галичині та

Семінар "Організація надання медичної та
психологічної допомоги учасникам АТО"
24 листопада 2017 року в рамках
проведення традиційної конференції
із завідувачами ФАПів району відбувся
семінар-навчання на тему "Організація
надання медичної та психологічної допомоги учасникам АТО".
В роботі семінару взяли участь завідувачі ФАПів Снятинського районного
Центру ПМСД, заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення Федусів А.Я. та керівник районного
Центру допомоги учасникам АТО Лазаренко В.М.
В ході навчання піднімались наступні
питання:
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1. Психологічні аспекти спілкування із
учасниками АТО
2. Посттравматичний стресовий розлад, перші ознаки та принципи діагностики.
3. Презентація проекту соціальної
адаптації ветеранів "Побратими"
4. Медичний супровід учасників АТО
та членів їх родин
Слухачі мали можливість отримати
нові знання, удосконалити навички в роботі з учасниками бойових дій та їхніми
сім'ями.
За матеріалами Снятинського
районного Центру ПМСД

Відбувся XІ-ий обласний фестиваль творчості для дітей
та молоді з функціональними обмеженнями «Горицвіт»
5 грудня у м. Івано-Франківськ в приміщенні кінотеатру «Люм’єр» відбувся
XІ-ий обласний фестиваль творчості для
дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Горицвіт», який було організовано обласним центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
У фестивалі взяли участь двоє моло-

т
дих осіб з Снятинського району, де предВ
ставили свої творчі роботи на виставці
л
фестивалю та взяли участь в святковому
т
концерті. Після завершення урочистоср
тей учасників свята було запрошено на
святковий обід і перегляд кінофільму,
вручено солодощі та пам’ятні подарунки.

ВІДБУЛАСЬ ПЕРША СЕСІЯ ЗАБОЛОТІВСЬКОЇ ОТГ
7 грудня у новоствореній Заболотівській ОТГ відбулась перша сесія. На
перше засідання сесії завітали поважні
гості: заступник голови обласної державної адміністрації Богдан Кобилянський,
голова райдержадміністрації Богдан Свіщовський, перший заступник голови райдержадміністрації Микола Пішак, голова
районної ради Іван Угрин. Представники
влади привітали новообраного голову та
депутатів об’єднаної громади з Днем місцевого самоврядування й побажали їм

плідної роботи для майбутнього розвитку
об’єднаної громади.
Засідання сесії традиційно розпочалося з виконання Державного гімну і
молитви. Після чого голова ОТГ Іван Танюк склав присягу перед громадою. Під
час засідання розглянуто всі питання з
порядку денного, обрано секретаря Заболотівської ОТГ, утворено виконавчий
комітет, визначено його чисельність та
затверджено склад, створено п’ять постійних комісій.

Порядок встановлення пенсій за особливі заслуги
перед Україною Україною у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій» (далі Закон - № 2148)

105 років з часу створення снятинської
філії Українського педагогічного товариства та ін. Тож основний напрямок роботи було сформовано. Кожен зі членів
редакційної колегії висловив свою думку, щодо наповнення наступного номеру
журналу. Зокрема Іванна Марусяк запропонувала подати до журналу напрацювання про засновника часопису Михайла
Бажанського, а Тетяна Вовк запропонувала цікаві інтерв’ю з відомими людьми
нашого краю. Сподіваємось наступний
випуск журналу буде досить цікавим та
різноманітним, адже над ним працюють
визначні особистості Снятинщини.
Ірина НЕП’ЮК

Законом № 2148 внесено зміни до
Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі - Закон № 1767), згідно яких, починаючи з
11.10.2017 пенсії за особливі заслуги
перед Україною встановлюються територіальними органами Пенсійного фонду
України.
Для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною особою подається до територіального управління
Пенсійного фонду України заява про
встановлення пенсії з необхідними документами.
Рішення про встановлення (перерахунок, відмову) пенсії за особливі заслуги
перед Україною по всіх заявах, поданих
після 11.10.2017, приймаються територіальними управліннями Пенсійного
фонду України, в тому числі щодо осіб,
зазначених у пунктах 2, 6-8 статті 1 Закону № 1767.
Законом № 2148 змінено строки встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною:
з дня звернення за встановленням

пенсії за особливі заслуги перед Україною з усіма необхідними документами
(але не раніше дати призначення особі
пенсії та набуття чинності Закону 2148);
з дня набуття права на пенсію за
особливі заслуги перед Україною, якщо
звернення за її встановленням відбулося
не пізніше 12 місяців з дня набуття права
(не раніше дати призначення особі пенсії
та набуття чинності Закону 2148).
У разі якщо до заяви додані не всі необхідні документи, територіальний орган
Пенсійного фонду України повідомляє
заявникові, які документи мають бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня
повідомлення про необхідність подання
додаткових документів, днем звернення
за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої
пенсії.

Головний спеціаліст відділу з
питань призначення, перерахунку
та виплати пенсій І.В.Кейван
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Із життя школи

Десятиріччя військово-спортивного свята у
Снятинській ЗОШ ім. Василя Стефаника

Нещодавно у Снятинській ЗОШ І–ІІІ
ступенів ім. Василя Стефаника відбулись традиційні військово-спортивні змагання між учнями 10–11 класів
(організатор Михайло Тимофійчук).
На спортивне свято завітали начальник управління освіти Снятинської
РДА Уляна Іванійчук, голова районної
Спілки ветеранів АТО Василь Жовтяк,
представник районного військового
комісаріату Іванна Микитин та директор школи Вікторія Бойчук.
Розпочались змагання спільним виконанням державного гімну України та
підняттям прапора. Далі до присутніх
звернулися директор школи Вікторія
Любомирівна Бойчук, начальник управління освіти Уляна Василівна Іванійчук

та голова Спілки ветеранів АТО Василь
Васильович Жовтяк, які відзначили важливість таких заходів, які породжують патріотизм, відданість, дружбу та підтримку,
розвивають навики військово-спортивної

підготовки. Також побажали усім успіхів у
змаганням та хороших результатів.
Декілька годинні змагання супроводжувались і художніми номерами – виконанням патріотичної пісні. У підсумку
змагань було визначено переможців та
призерів у кожній номінації, які були нагородженні грамотами.
Детальніше про військово-спортивне
свято розповідає Михайло Тимофійчук:
– Військово-спортивне свято – одна
з ланок патріотичного виховання молоді та професійної орієнтації старшокласників. Започатковане ще в 2007
році для учнів 10–11 класів, які вивчають
предмет «Захист Вітчизни». Свято
приурочене Дню Збройних сил України, та відбувається найближчої до 6
грудня п'ятниці,
адже на свято
прибуває чимало випускників,
що знають про
таку традицію.
Не
зважаючи на Указ П.
Порошенка про
відзначення Дня
Захисника
Вітчизни 14 жовтня,
військово-спортивні
змагання не перенесли з причин
малого терміну
для підготовки
десятикласників – вересень
та
половина
жовтня, замало
часу щоб 11-тикласники отримали гідних суперників.
Крім того на Покрову відбуваються районні військово-спортивні змагання
У програмі свята – виступи запрошених гостей (переважно військових

ГРА ЗАХОПЛЮЄ

«Людина грає тільки тоді, ознайомила методист РМК Надія
коли вона людина в повному ро- Куравська.
До гри «Хрестики – нулики»,
зумінні слова,
уі вона буває цілком людиною яку провела Руслана Романівна,
лише тоді, коли грає» були залучені три групи педагоФ. Шиллер гів. «Олімп» – команда журі та дві
Гру «Хрестики-нулики» знають команди учасників: «Одіссеї» та
і
-і діти, і дорослі. У неї можна грати «Елліни». В ході гри кожна командна перервах, у вільний час, вдома да почергово відкривала обрану
кишеньку з завуальованою назз друзями. І на уроках теж!
Відповідно до плану роботи звою та виконувала певне завданйметодичного кабінету 23.11.2017 ня, яке стосувалося теми «Антиароку в приміщенні актової зали чна література».
Виграла команда, яка першою
-Снятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені В. Стефаника проходив ав- закрила своїми логотипами діаготорський семінар педагога-нова- наль на ігровому полі.
Гра викликала жвавий інтерес,
тора, вчителя зарубіжної літератури Джурівької ЗОШ І-ІІІступенів зацікавленість не тільки членів коТимафійчук Руслани Романівни, манд, але і всіх присутніх.
На завершення заняття Руслана якому вона презентувала ігрову технологію «Хрестики-нулики» на Романівна розповіла, як вико-як засіб активізації діяльності її ристовує ігрову технологію «Хрестики – нулики» не лише на уроках,
исуб'єктів.
З методичними рекомендаці- але і в виховній роботі та в роботі
і
ями щодо організації проведен- з батьками.
аня інтелектуальної гри педагогів
о
я
РАЙОННІ ЗМАГАННЯ СЕРЕД
а
ї
ШКОЛЯРІВ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

23 та 30 листопада 2017 року
нна базі Снятинської загальноосєвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів від-булися змагання серед школярів
-закладів загальної середньої освіяти району з настільного тенісу. У
язаході взяли участь команди з 36
язагальноосвітніх навчальних за-кладів району.
Змагання з настільного тенісу
їбуло проведено за правилами Федерації настільного тенісу України.
Цікава та напружена боротьба тозчилася протягом усього змагальуного періоду.
н
У наполегливій боротьбі серед

команд шкіл І-ІІ ступенів перемогу
здобули: І місце – команда Новоселицької школи, ІІ місце – команда Тростянецької школи, ІІІ місце
– команда Горішньозалучанської
школи.
Серед шкіл І-ІІІ ступенів: І
місце – команда Балинцівської
школи, ІІ місце – команда Прутівської школи, ІІІ місце – команда
Вовчківської школи. За проявлену
спортивну майстерність та жагу до
перемоги команди-переможці нагороджені грамотами управління
освіти.
Снятинський РМК

з ЗСУ чи військового комісаріату), а
також військові вправи – на початку
стройова підготовка взводів (зовнішній
вигляд, рух стройовим та похідним кроком, вітання строєм в русі, виконання
стройової пісні), розбирання автомата,
споряджання магазина набоями, вогнева естафета (одягання протигаза,
загальновійськового захисного комплекту, повзання, споряджання магазина автомата набоями, розмінування,
стрільба з пневматичної зброї по повітряних кульках).
Також під час змагань виконуються
силові вправи – підтягування на перекладині для юнаків та згинання рук в
упорі лежачи для дівчат, армреслінг,
перетягування каната. До групових
естафет належать естафета з одяганням протигаза та естафета транспортування потерпілого на підручних
засобах і надання домедичної допомоги
(іммобілізація кінцівки шляхом накладання транспортної шини Крамера). Самі
змагання мають збалансовану програму, яка органічно поєднує вправи на
силу з вправами на спритність, уміння
та навики (це щоб 11-й клас не мав яв-

них переваг).
Військово-спортивне свято є місцем для встановлення рекордів школи з військово-прикладних дисциплін.
Імена рекордсменів та їх досягнення
заносяться до спеціального стенду
встановленого в коридорі школи біля
кабінету «Захисту Вітчизни». Деякі
рекорди тримаються багато років, а їх
автори прибувають до школи подивитися чи не побите його досягнення. Це
дуже стимулює школярів...
Крім того, під час підготовки до
свята всі класи готуються разом, це
посилює спілкування між класами, множить дружбу та взаємовиручку, що також дуже важливо, адже шкільні класи
– доволі замкнуті групи. Між окремими
видами змагань проводяться творчі
виступи (художня самодіяльність). Є
ще й пантоміма на військову тематику: коли необхідно показати якийсь вид
зброї, так що оточуючі розгадали, яка
це зброя.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа».
Фото Сергія ГУЛЕНКА

АНГЕЛ З ОДНИМ КРИЛОМ
Я – особлива дитина,
Я – ангел з одним крилом,
Боже творіння, людина,
Що бореться в світі зі злом!
У цьому році українське суспільство черговий раз зі світовим співтовариством 3 грудня
відзначали Міжнародний день інвалідів. Ми,
учні Кулачківського НВК, разом з усією світовою спільнотою ще раз переосмислюємо все,
що зроблено на підтримку людей з особливими
потребами, і консолідуємо наші зусилля задля
їх гармонійної інтеграції у сучасне суспільство.
Учні нашої школи теж взяли активну участь
у благодійній акції «Ангел з одним крилом». На
зібрані кошти було закуплено фрукти, солодощі, канцелярське приладдя для цих особливих

діток. 5 грудня члени учнівського самоврядування разом з педагогом-організатором Касперук Н.І. завітали в обласний центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів "Лелеченя" м. Заболотів. Діти були дуже раді зустрічі з нами. Ми
співали, танцювали, розважалися. В серцях
кожного з нас залишились тільки теплі спогади
про зустріч з такими незвичайними дітками.
Висловлюємо найтепліші слова нашим дорогим діткам, на долю яких випали нелегкі випробування і зичимо Вам та Вашим родинам
доброго здоров'я, життєвого оптимізму, добробуту і великого людського щастя.
Оксана ДЕМЧУК,
лідер учнівського самоврядування
Кулачківського НВК.

ТВОРИМО ДОБРО РАЗОМ
Бути волонтером – це важлива і відповідальна місія. Хоч раз побувавши в ролі волонтера, дуже важко відмовитися в подальшому
від цього заняття. Це стає для людей способом
життя.
1 грудня в приміщенні Снятинський ЦРЛ
прийшло свято Добра «Географія МУ» за сприяння волонтерів БФ «Я – Майбутнє України».
Завдяки їм допомогу отримали 126 родин, які
перебувають на обліку та під соціальним супроводом в Снятинському РЦСССДМ. Гуманітарну

допомогу отримали у вигляді ліків, памперсів,
дитячого харчування, одягу, ліжечка, візочків,
іграшок, засобів особистої гігієни.
Колектив Снятинського РЦСССДМ щиро
вдячний БФ «Я – Майбутнє України» за співпрацю, надання гуманітарної допомоги для сімей,
які опинилися в складних життєвих обставинах.
Хто потребує допомогу звертайтеся за
адресою: м. Снятин вул. Воєводи Коснятина,
48, робочий телефон: 2-11-39.

ВІДБУЛИСЬ ЗБОРИ
ПАСІЧНИКІВ РАЙОНУ
Уже традиційно в першу суботу місяця (9 грудня)
у Снятині відбулись збори
пасічників Снятинського району, участь у яких взяв 21
бджоляр. Збори проходили
під головуванням Василя
Ступарика. На порядок денний виносився ряд питань,
серед яких обрання секретаріату. Секретарями това-

риства було обрано Павла
Малофія та Олега Слободяна. Далі у ході розмови розглядалось питання хворіб
бджіл, зокрема вароатозу. Також обговорювалось питання
штучного виведення матки
карпатської бджоли.

25 грудня вихідний день

Чинним Кодексом законів про
працю встановлені святкові і неробочі дні в Україні – саме до
цього закону вносяться зміни: 25
грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським і
новоюліанським календарем, оголошується вихідним, а також скасовується святковий день 2 травВласна інформація ня, святковим днем вважається 1
травня - День праці.
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В ПЕРЕДДЕНЬ РІЗДВА

Наближається велике християнське
свято – Різдво Христове. Православний
світ кожного року готується велично зустріти його і провести достойно. Люди
прибирають в оселях і прикрашають їх,
господині будуть готувати дванадцять
пісних страв на святвечір, сім’ї відвідають своїх старших родичів і підуть до них
«з вечерею».
Незабутнім супроводом і окрасою
Різдвяних свят є обрядові пісні, що їх в
народі називають «коляди» (а не «колядки», так їх назвали радянські науковці та
дослідники). Це урочисті пісні, які славлять народження Ісуса Христа – Сина
Божого. У нас, в Галичині, традиція вітати родичів, сусідів, друзів чи просто всіх
жителів утвердилася і побутує з давніх
віків. Вона не завмирала навіть під час
жорстоких утисків і заборон комуністичного режиму.
Пригадую повоєнні 40-і роки, коли
ми, учні 6–8 класів, організовувались у
групи колядників на своїх вулицях (по
п’ять хлопців у групі) і протягом грудня
готували восьмикутну зірку для Ангела,
розмальовані двоколірні колики (палиці)
для пастушків та проводили репетиції –
вивчали коляди. В той час це були найбільш поширеними групи колядників по 5
хлопців (Ангел і 4 пастушки). Текст діалогу між ними написав відомий поет, активний учасник армії Українських Січових
Стрільців Юрій Шкрумеляк із тодішнього
районного центру Ланчин.
Підготувавши атрибутику і добре вивчивши слова діалогу і мотиви 3–4 колядів, ми на Різдвяні свята ходили з хати в
хату і вітали односельчан із цим празником та дарували людям радість і святковий настрій.
Спостерігаю, що в останні роки в
деяких селах традиція організованої коляди серед підлітків чомусь завмирає.
Учні середніх класів (6–8) та, мабуть, і
їхні батьки стали байдужими до активного оживлення цих прекрасних вікових
традицій. А тому пропоную для всіх бажаючих хлопчиків тексти змістовного і
легкого для запам’ятання діалогу Ангела
з чотирма пастушками та кілька колядів,
які мало відомі людям. Бо «Нова радість
стала» та «Добрий вечір тобі, пане господарю» звучать дуже часто, а «Бог предвічний» та «Небо і земля» колядують
тільки в церкві. Маловідомі коляди для
всіх людей викличуть зацікавлення і роз-

ширять репертуар любителів різдвяних
пісень.
Отже, пропоную для «збираної коляди» з 5-ох хлопчиків святкові тексти. Хто
організується в таку коляду, буде дуже
задоволений і може повторити в наступний рік-два і не забуде цього дійства до
смерті.
Успіхів усім бажаючим!
Іван АНДРУШКО
с. Джурів

ВЕРТЕП ДЛЯ П’ЯТИ
КОЛЯДНИКІВ
(Автор Юрій Шкрумеляк)
Спорядження:
1. Крила і корона з хрестиком для Ангела. Меч.
2. Колики (палиці) (бл. 150 см), обклеєні синьо-жовтими паперовими стяжками
(стрічками) для 4-ох пастушків.
3. Дзвіночок для попереднього повідомлення господарів про прихід колядників.
4. Сумка для складання в неї подарунків
чи грошей.
При вході в подвір’я господаря чи перед
квартирою один з пастушків дзвонить
дзвіночком.
Один пастушок запитує: «Господарю!
Можна Вам і вашій родині заколядувати?»
На дозвіл колядники стають в кімнаті:
Ангел, 1-ий пастушок, 2-ий пастушок, 3-ій
пастушок і 4-ий пастушок.
І розпочинають:
Ангел: Мир і спокій цьому (сему) дому!
Тут не буде місця злому!
1-й пастушок: Слава Богу, добрі люди!
Хай добро все з вами буде!
2-ий патушок: Добрі маємоновини
Для дорослих і дитини.
3-ій пастушок: Весь світ нині звеселився,
Бо Син Божий народився.
4-ий пастушок: В Вифлеємі між бидляти
Ми ходили оглядати.
Ангел: А чи можу запитати:
Хто ви є? прошу сказати.
1-ий паст.: Ми – убогі пастушки, що пасемо овечки.
Ангел: А звідки? З якого роду?
2-ий паст.: З українського народу.
Ангел: Красний є, немов той рай,
Український рідний край!

КРИМІНАЛЬНИЙ ОГЛЯД
12.2017 о 08:40 поступило
повідомлення по телефону
від начальника Снятинської
лінійної дільниці зв’язку Вериги Василя Степановича, про
те, що 05.12.2017 біля 08:30
виявлено викрадення з повітряної лінії зв'язку, що в с.
Келихів, телефонного кабелю довжиною 360 метрів типу
ТППеп-50х2х0,4. Виїздом СОГ
на місце події встановлено,
що в ніч на 02.11.2017 на дорозі сполученням смт. Заболотів - с. Келихів невідома особа
шляхом демонтажу повітряної
лінії зв'язку ЛІН-21103 викрала
360 метрів телефонного кабелю типу ТППеп-50х2х0,4, який
перебуває на балансі ІваноФранківської філії ПАТ "Укртелеком" та входить до складу
лінійної мережі АТС-410. Сума
збитків становить 13906 грн.
По даному факту відкрито кримінальне провадження.
05.12.2017 року о 16.55
год. поступило повідомлення
чергового лікаря Заболотівської РЛ про те, що до них із
медикаментозним отруєнням
поступила гр.Д., 1985 р.н., жит.
смт. Заболотів. Виїздом ГРПП
на місце події встановлено,
що гр. Д., після вживання алкогольних напоїв випила обезболюючі таблетки Ібупрофен,
внаслідок чого отримала отруєння, претензій не має, про,
що вказала в заяві. По даному

факту проводиться перевірка.
07.12.2017 о 13:02 надійшло повідомлення зі служби
102 про те, що 07.12.2017 о
13:00 за адресою: Снятинський район м. Снятин, в районі Августдорфу у лісі єгер
затримав браконьєра, який
накладав петлі (капкани). У
чоловіка вилучили лисицю, 2
зайців. У рюкзаку браконьєра
знаходилися сокира і ще запасні сельця. Відносно останнього складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 85
КУпАП.
11.12.2017 о 01:54 надійшло повідомлення зі служби
102 про те, що гр. В., у якої на
вихованні 2-є н\л дітей, систематично вживає алкогольні напої, в будинку антисанітарний
стан. Виїздом ГРПП на місце
події було відібрано заяву у
заявника та зібрано матеріали
для проведення перевірки.
10.12.2017 о 00:41 надійшло повідомлення зі служби
102 гр. О. про те, що за адресою: Снятинський район смт.
Заболотів в кафе "Нептун" 5
хвилин тому н/о таємно вкрали
мобільний телефон "самсунг"
та шубу норкову. Виїздом СОГ
на місце події встановлено, що
заявник на місці відсутній на
дзвінки не відповідає, місце
знаходження його невідомо.
По даному факту проводиться
перевірка.

А хто вам сказав новину
Про Вифлеємську дитину?
3-ій паст.: Як Ангели заспівали,
Ми всі зараз про те взнали.
4-ий паст.: До яскині поспішили,
Богові поклін зложили!
Ангел: Я вас бачив, любі діти!
Ви ясніли там, як квіти!
1-ий паст.: І Тебе я пам’ятаю –
Ти один з Ангелів Раю.
2-ий паст.: Ми Тебе на хмарах вздріли
Поміж тими, що ясніли!
Ангел: Так, і я там був між ними,
Між Ангелами святими,
І сюди я прилетів,
Бо Ісус так повелів:
– Іди, мій Ангеле, ясніти
Поміж українські діти
І спитай їх, що бажають,
Який в серці смуток мають.
3-ій паст.: О, як красно, як чудово!
Що за щире Боже слово!
Ангел: То скажіть, хто що бажає,
Хай Ісусик про те знає!
4-ий паст.: Я бажаю щастя й долі,
Добра в хаті і на полі
Нашим родичам, батькам,
Нашим сестрам і братам!
1-ий паст.: Щоб велося все віднині
Нашій любій господині!
2-ий паст.: Щоби лихо перебути,
Гаразду всім нам здобути!
3-ій паст.: Щоби цвіли, як ті квіти,
Добрі українські діти!
4-ий паст.: Щоб розквіт вкраїнський край,
І щоб згинув злий москаль!
Ангел: Станеться по вашій волі:
Ще діждете щастя й долі,
Згине пекло, зло вороже,
Правда кривду переможе!
Всі колядують коляду.
Після закінчують хором: «Бажаємо веселих свят! І просимо ласкавий дар!»
Виходять з приміщення і хором проголошують: «Віват, віват! Ми вже йдемо, за
дар щирий дякуємо!»
КОЛЯДИ
З’явилась, браття,
добра новина
З’явилась, браття, добра новина,
Що Божа мати зродила сина.
Діва Пречиста зродила Христа,
Святая Діва Марія.
Діва Марія – лелія гожа

Івано-Франківська обласна рада інформує

Зродила сина – дитятко Боже.
В стайні зродила, в сіні сповила
Бога, що правду полюбив.
Син Божий правду і чесність любить,
За гріх карає, за кривду губить,
Бачить недолю і море болю,
Кару готує на врагів.
Ісусе Христе, святий Владико,
Терпить наш нарід горе велике.
Змилосердися і заступися,
Не дай упасти під хрестом.

ц
а
з
м
Не дай упасти під хрестом, Христе,
ц
Хай нам сповниться бажання чисте.
й
Ми зло поборем й засяють зорі,
в
І Україна оживе.
ї
т
Возвеселімся всі разом нині
р
Возвеселімся всі разом нині:
д
Христос родився в бідній яскині!
«
Посліднім віком став чоловіком,
«
Всі утішаймось на землі.
с
Всі утішаймось на землі гойно,
Хвалу віддаймо Йому достойно,
Пожаданому, з неба даному,
Богу, що весь світ відкупив.
Котрий увесь світ спасе від ада,
Від Него вічна всім нам відрада.
За то ми Єму, Пану нашему,
Пісні співаймо согласно

б
с
Пісні співаймо согласно мило
к
І торжествуймо всі разом щиро.
н
«Слава во вишних, а мир для ближних»,с
Весело світу огласім.
п
Нова радість стала
р
Нова радість сала, яка не бувала:
м
Над вертепом звізда ясна увесь світ осі-р
яла.
л
Де Христос родився, з Діви воплотився, в
Як чоловік пеленами убого повився.
Пастухи з ягнятком перед тим Дитятком з
На колінця припадають, Царя Бога ви-ю
хваляють.
в
Просим Тебе, Царю, просимо всі нині: у
Даруй волю, верни славу нашій неньціг
Україні.
н
Ой Ти, Христе-Царю, небесний Владарю,с
Даруй літа щасливії цього дому господа-о
рю.
т
В мирі проводити, Тобі угодити
ч
І з Тобою в царстві Божім на вік-віки жити.д
д
п
н

З нагоди Дня місцевого самоврядування голова
районної ради Іван Угрин нагороджений Грамотою
та відзнакою Верховної Ради України

На Львівщині відбулися урочисті Загальні Збори
членів Асоціації органів місцевого самоврядування
"Єврорегіон Карпати – Україна" в рамках відзначення 10-річчя з часу її створення та Дня місцевого самоврядування. Участь у заході взяли голова
Верховної Ради України Андрій Парубій, голова
Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич,
голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Закарпатської обласної ради
Михайло Рівіс, голова
Чернівецької обласної ради Іван Мунтян,
виконавчий директор
Асоціації Галина Литвин, партнери АОМС
з Підкарпатського воєводства (Республіка
Польща). Снятинщину
в цьому поважному
зібранні представляв
голова районної ради
Іван Угрин.
Під час обговорення питань порядку
денного учасники засідання заслухали звіт
про діяльність Асоціації, який представила Галина
Литвин. Виконавчий директор Асоціації також поінформувала присутніх про результати участі АОМС
у реалізації Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства 20142020. Окрім цього, члени правління обговорили та
затвердили Стратегію розвитку Асоціації органів
місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати –
Україна" до 2020 року, Програму підтримки ініціатив
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карпатських громад, напрямки діяльності та план
заходів на 2018 рік.
В рамках урочистостей та з нагоди Дня місцевого самоврядування Голова Верховної Ради України
Андрій Парубій вручив відзнаки депутатам рад різних рівнів та працівникам органів місцевого самоврядування. Зокрема, Почесну грамоту Верховної
Ради України отримав депутат обласної ради, голова постійної комісії
обласної ради з питань охорони здоров’я
та соціальної політики
Манолій Піцуряк. За
вагомий
особистий
внесок в утвердження
засад місцевого самоврядування, активну
громадську діяльність,
сумлінну працю та високий професіоналізм
грамотами та відзнаками Верховної Ради
України нагороджено
голову
Снятинської
районної ради Івана
Угрина та Старобогородчанського сільського голову Богородчанського району Ярослава
Здерку. Цінним подарунком Голови ВРУ нагороджено начальника організаційного відділу виконавчого
апарату обласної ради Любов Романів.
Відзначимо, що учасниками АОМС "Єврорегіон
Карпати – Україна" є близько 60 органів місцевого
самоврядування, в тому числі – Івано-Франківська
обласна рада, чотири районних та дві міські ради
Івано-Франківської області.
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У СНЯТИНІ ВІДБУЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖКИ «НЕ ОЗИРАЙСЯ І МОВЧИ» МАКСА КІДРУКА
11 грудня в рамках презентаційного
туру «100 міст НОІМ» в Снятинській центральній районній бібліотеці відбулась
зустріч із молодим, досить успішним
українським письменником-мандрівником Максом Кідруком, під час якої відбулась презентація книжки «Не озирайся і
мовчи». Зустріч була організована за підтримки Громадського руху «Файне Покуття» (голова Мирослав Онищук).
Для більшості присутніх на презентації Макс Кідрук був справжнім відкриттям,
адже про нього майже ніхто не знав. Тому,
задля більш ефективного знайомства,
молодий письменник використовував
цікаві медійні матеріали, які допомагали
йому розповісти про себе, свої неймовірно захоплюючі подорожі різними країнами світу, його власне світосприйняття
та роботу над своїми творами. А їх у доробку письменника уже чимало: «Твердиня», «Жорстоке небо», дилогії «Бот»,
«Навіжені в Мексиці», «Навіжені в Перу»,
«Любов і піраньї», «На Зеландію!», «Мексиканські хроніки. Історія однієї мрії», а

також роману «Зазирни у мої сни», який
увійшов до короткого списку премії «Книга року ВВС 2016». Твори перекладені

Під час презентації Макс Кідрук зазначив, що «перший тираж роману «Не
озирайся і мовчи», а це вісім тисяч при-

польською, російською, німецькою та
чеською мовами.

мірників, розкуплений дуже швидко, і
зараз на полицях книгарні з’явився уже

У СЕЛІ ГОРІШНЄ ЗАЛУЧЧЯ ВІДКРИЛИ
СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК ЗІ
ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ
6 грудня у селі Горішнє Залуччя відбулося відкриття та освячення сучасного
спортивного майданчика зі штучним покриттям, встановленого за кошти обласного бюджету, спонсорів, меценатів та
спільних зусиль громади села.
З цією подією жителів села прийшли
привітати заступник голови обласної
ради Василь Гладій, голова райдержадміністрації Богдан Свіщовський, голова
районної ради Іван Угрин, депутати обласної та районної ради, сільський голова Петро Кіцул.
Відкриття спортивного майданчика є
знаковою подією для села. Адже багато
юнаків та дівчат проявили себе у різних
видах спорту. Молодь села бере участь
у турнірах різних рівнів, в минулому році
громада села стала «Кращою спортивною громадою» та Снятинський район
став переможцем обласної олімпіади
отримавши 600 тис. грн. на спорудження
такого спортивного майданчика. Тож сучасний майданчик зі штучним покриттям
дозволять їм ще активніше долучатися
до спорту та розвиватися у цьому напрямку, допомагатиме юним спортсменам у професіональному рості.
Освятив спортивну споруду настоятель УГКЦ о. Богдан Киктик, який помолився та поблагословив майданчик.

Далі голова сільської ради Петро
Кіцул надав слово для привітань представникам влади. Василь Гладій у своїй
промові привітав громаду села з такою
знаковою подією та зазначив, що відкриття спортивного майданчика в День
Збройних Сил України є дуже символічним, адже на цій площадці будуть займатися фізкультурою та спортом майбутні
захисники України, майбутні представники Української армії.
Голова сільської ради Петро Кіцул
вручив подяки за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту з нагоди
відкриття міні-футбольного поля з штучним покриттям заступнику голови обласної ради Василю Гладію, голові РДА Богдану Свіщовському, голові районної ради
Івану Угрину, депутатам обласної ради
Богдану Тимофійчуку, Дмитру Грицюку,
депутатам районної ради Володимиру
Томашу, Михайлу Чибораку, Дмитру Пошивану та Миколі Гуньку, а також жителям села, які найбільше доклали зусиль
до будівництва спортивного майданчика:
Миколі Тутецькому, Василю Верстюку та
Дмитру Юрійчуку.
Після чого відбувся довгоочікуваний
матч-відкриття між учнями Горішньозалучанської та Долішньозалучанської
ЗОШ.

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА – ФІЛОСОФ,
ПОЕТ І МУЗИКАНТ

Просвітитель, філософ, поет Григо- рій Савич Сковорода — один із видатних
- українських мислителів. Блискуче знання
мов, поетики й риторики, античної і нової
- філософії поєднувалося у ньому з неаї биякими здібностями в галузі літератури
і мистецтва.
Сковорода обрав шлях мандрівного
філософа і протягом 25 років побував у
багатьох містах і селах України, пропой відуючи свої ідеї і світогляд. Через пісні,
кантати і псалми він викладав свої фі- лософські погляди, таврував соціальне
зло, прославляв природу, волелюбність
людини.
Сковорода – філософ, який усім своїм життям доводив просту істину: «Щастя полягає в тому, щоб, відкривши у собі
справжню до чогось здібність, побудувати на ній своє життя. Адже найпотрібніше
ї нам дається легко. А те, що дається найтяжче, не потрібне нам взагалі».
До 295-ої річниці від дня народження
На роботу в КП
«Покуття-Комунальник»
потрібен майстер по
озелененню та працівник
льодового майданчика.
За довідками звертатись
за телефоном:
(03476) 2-14-14

Григорія Сковороди в Снятинській районній бібліотеці для дітей 6 грудня організували для учнів–старшокласників біографічну подорож «Григорій Сковорода
– філософ, поет і музикант». Присутнім
бібліотекарі розповіли цікаві маловідомі факти з життя письменника, зробили
детальний аналіз його літературної і музичної творчості. Пісні, романси Григорія
Сковороди були представлені в записі у
таких відомих виконавців як Ніна Матвієнко, гурту «Хорея козацька».
Філософська теорія Сковороди про
«спорідненість праці» стала темою для
обговорення, а зачитані крилаті думки
із трактатів, віршів, листів вразили своєю правдивою досконалістю. На завершення відвідувачам був запропонований
огляд тематичної виставки «Григорій
Сковорода на портреті і в житті».

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

другий тираж, а це додаткові сім тисяч.
За два з половиною місяці з дати виходу
роману розкуплено майже 15 тисяч примірників – це для українського видання
дуже непоганий результат». Щодо щільного графіку презентацій, то письменник
зазначає, що все це досить виснажує,
але має і свій позитивний наслідок: нові
знайомства, нові враження, емоції, і, звичайно ж, популяризація своїх книг.
Варто відзначити, що до своїх книг
автор готує і чудові трейлери, які захоплюють уже з першої секунди і спонукають до прочитання тієї чи іншої книги.
На завершення презентації бажаючі мали змогу отримати книги Макса Кідрука з автографом та зробити спільне
фото.
Цікава презентація залишила багато
позитивних вражень та думок і, звичайно
ж, зацікавленість творчістю цього молодого неординарного письменника.
Ольга БІЛОТКА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

У РАЙОНІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
6 грудня вся наша країна відзначає
День Збройних Сил України. З нагоди
цього дня у Районному Будинку культури
відбулися урочистості на честь Збройних
Сил України, сучасних українських захисників.
До затишної, оновленої зали районного Будинку культури завітало багато
людей: голова районної ради Іван Угрин,
заступник голови райдержадміністрації
Ігор Гуцуляк, заступник міського голови
Василь Анатійчук, учасники бойових дій
на Донбасі, члени Спілки ветеранів АТО
Снятинського району на чолі з її головою
Василем Жовтяком, а також учні шкіл та
громадськість.
На початку заходу із Божим благословенням до бойових побратимів звернувся військовий капелан о. Віктор Курилюк, закликавши до спільної молитви за
душі полеглих воїнів. Всі разом згадали
світлу пам’ять загиблих героїв-лицарів
снятинської землі – Дмитра Шкрібляка,
Ігоря Беци, Миколи Волкова та Анатолія
Василика.
Вдячність та вітання захисникам
Батьківщини висловили представники
влади: заступник голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк, голова районної
ради Іван Угрин, заступник міського голови Василь Анатійчук.
У свій професійний день учасники бо-

йових дій на Сході України отримали грамоти пошани і вдячності від районного
керівництва. Багато хто з бійців нагороджені відзнаками від обласного керівництва. Були на святі й особливі нагороди,
їх отримали матері загиблих захисників:
Миколи Волкова (с. Хутір-Будилів) та Ігоря Беци (с. Видинів). Голова Спілки ветеранів АТО Снятинського району Василь
Жовтяк вручив багатостраждальним
матерям Орден матері бійця АТО. Це є
унікальна нагорода, що вперше виготовлена влітку 2017 року завдяки спільним
зусиллям бійців АТО, волонтерів, ювелірів-дизайнерів. Присутні у залі, стоячи,
оплесками вітали жінок, у яких війна забрала найдорожчих синів.
Для усіх військових, ветеранів АТО
та присутніх на святі гарним подарунком стала велика концертна програма з
участю гостей – чернівецького гурту «Рикошет», до складу якого входять бійці
АТО, учасника бойових дій Руслана Бережного (позивний «Маестро»), а також
талановитих дітей, вихованців вокальної
школи Заслуженої артистки України Ірини Зінковської.
Військові зі сцени почули багато теплих слів. Присутні вшанували хвилиною
мовчання загиблих у війні на Сході. Із
залу не один раз лунало “Слава Україні!
Героям Слава!”

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Снятинської районної ради Івано-Франківської області
до Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України
А.Парубія, Прем'єр-міністра України В. Гройсмана щодо продовження
мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

1 січня 2018 року закінчується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Фактично розпочнеться торгівля останнім і найціннішим
ресурсом, що залишається поки що у
власності нашого народу, – найродючішими у світі українськими чорноземами!
Прибічники вільного продажу землі сільськогосподарського призначення
нібито відстоюють ринкові цінності та
право селян розпоряджатись власним
майном. Проте, ці аргументи не можуть
замаскувати справжніх намірів поборників «ринку землі» скупити за безцінь родючі чорноземи та перетворити селян на
кріпаків.
Зрозуміло, що за умов відсутності захисту власності та інвестицій, а також гострого дефіциту грошових коштів, навіть
у вигляді кредитних ресурсів, єдине, до
чого призведе право на продаж землі це
Снятинська ЦДБ скуповування земельних паїв великими
агрохолдингами та корпораціями. Вже
зараз десять найбільших агрохолдингів володіють (на правах
власності чи оренди) мільйонаТерміново продається
ми гектарів та чинять тиск щодо
недобудований
двоповерховий будинок в відмови від землі на малі сільпідприємства
с. Устя (біля школи). Ціна ськогосподарські
та на сімейні ферми.
договірна. Звертатись за
Якщо мораторій на продаж
телефоном 0992862182
землі
сільськогосподарського
або 0508877016
призначення буде скасовано,
фермери та селяни будуть по-

ставлені в такі умови, коли їм нічого іншого не залишиться, як розпродати за безцінь свої паї і піти в найми до нових панів
або їхати за кордон шукати кращої долі.
Це призведе до остаточного знищення
малих сільськогосподарських підприємств та сімейних фермерських господарств, які в усьому цивілізованому світі
є основою аграрної складової економіки,
масового зростання безробіття та посилення еміграції, а також до загибелі сіл
та селищ.
На підставі вище викладеного депутати Снятиської районної ради звертаються до Вас з настійною вимогою:
- вжити всіх необхідних заходів для
недопущення скасування мораторію на
продаж землі сільськогосподарського
призначення;
- не допустити створення механізмів,
що дозволятимуть торгувати землею
сільськогосподарського призначення в
обхід мораторію;
- продовжити на 10 років мораторій на
продаж земель сільськогосподарського
призначення в Україні, розробити практичні механізми стимулювання і розвитку
фермерського господарства, малого і середнього бізнесу в аграрній сфері.

Прийнято на шістнадцятій сесії
Снятинської районної ради
сьомого демократичного скликання
7 грудня 2017 року

Народний часопис

Снятинська

8
Снятинська районна станиця
Братства вояків ОУН–УПА щиро
поздоровляє наших ветеранів та
симпатиків, які народились в грудні
Радиша Михайла Михайловича (с. Тулуків)
Ориджук Ганну Степанівну (с. Княже)
Гаврильчука Василя Григоровича (с. Княже)
Бажаємо міцного здоров’я,
щастя та багато літ!
Нехай береже Вас доля
від негараздів, наповнює
оселю добром і любов’ю.

Нещодавно у косівському видавництві «Писаний Камінь» світ побачила
праця невтомного дослідника, краєзнавця, доктора історичних наук, професора
Петра Сіреджука «Галицька Гуцульщина
у Великій Війні 1914–1918 рр.».
Вперше читачеві пропонується праця
про Галицьку Гуцульщину в роки Великої
війни 1914–1918 рр., яка написана на
основі здобутків вітчизняної і зарубіжної
історіографії та з залученням до наукового обігу широкого обсягу першоджерел. У
ній, на різнобічній документальній основі, зроблено спробу висвітлення січового
і мілітарного руху, соціально-економічного і політичного життя краю у роки Першої світової війни та участь гуцулів та покутян у визвольних змаганнях українців.
У праці використано рідкісні фотознімки і поштові листівки з приватних
родинних архівів та від колекціонерів, а

вежа
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Нові видання

«ГАЛИЦЬКА ГУЦУЛЬЩИНА У
ВЕЛИКІЙ ВІЙНІ 1914–1918 РР.»

також фактологічний
матеріал з архівних
джерел. Варто зазначити, що у книзі
також
використано
матеріали про січових стрільців зі Снятинщини, які входили
до Гуцульської сотні.
Респондентами зі Снятинського району стали Библюк Оксана із с. Вовчківці
та Слободян Ольга із с.
Балинці, які надали інформаційні матеріали та фотознімки учасників бойових
дій.
Про фаховість та науковість видання свідчать рецензії доктора історичних
наук, професора, декана факультету історії, політології і міжнародних відносин
ПНУ імені Василя Стефаника Миколи
Кугутяка, доктора політичних наук, професора кафедри документознавства,
інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного
економічного університету, Заслуженого
працівника освіти України, учасника АТО
Миколи Лазаровича та доктора історичних наук, професора, завідувача кафе-

дрою політології факультету
історії, політології і міжнародних відносин ПНУ імені
Василя Стефаника Василя
Марчука.
Нове видання побачило
світ за підтримки Інституту
історії, археології і етнографії Карпат ПНУ імені Василя
Стефаника, Верховинської
районної ради, Косівської
районної ради та Снятинської районної ради. Вже
скоро поціновувачі історії
України, історії рідного краю
матимуть змогу ознайомитись із виданням у бібліотеках нашого району.
Автор висловлює надію, що, ознайомившись з фактологічним матеріалом
скромного дослідження, краяни збагатять свої знання про героїчне минуле
своїх попередників і душі сповняться гордістю за їх героїзм та появиться бажання
бути схожими на них й закласти свою цеглину в розбудову і зміцнення української
державності.
Тож запрошуємо до пізнання свого
рідного краю!
Ольга БІЛОТКА

ючи, задушивши в обіймах своєї любові.
Побачивши, що наш народ можна лоханути, вже доморощені наперсточники
взялись за справу. Під прикриттям патріотичних лозунгів крадуть все , що можна і
де можна. Ще в 19 столітті один філософ
сказав: ’’Якщо влада сильно вдарилась у
патріотизм, значить прокралась’’.
Відому поговірку ‘’Собака бреше, а
караван іде’’ осучаснили. Тепер говорять
‘’Народ бреше, а бабло іде’’. На ‘’встановлення демократії’’ взимку 2013-14
років іноземні спонсори дали 5 мільярдів
доларів. ( Це вам не смішні 500 тисяч
Курченко). І в чиїх кишенях ті гроші осіли,
на чиї вибори вони пішли? За останні три
роки Європа на Україну потратила ще 12
мільярдів. А де ці гроші? Ми ж чуємо, що
нам пообіцяли черговий кредит. А віддавати хто буде і чим? Часом не на земельку нашу кредитори зуби точать? Вам не
здається дивним, що в той час, коли вони
на весь світ говорять про нашу корупцію,
про розкрадання бюджетних коштів, а
самі гроші дають і дають, наперед знаючи, в чиїх кишенях вони опиняться. Вони
знову нас за лохів рахують?
Крим, Донбас, війна до перемоги…
Що влада розуміє під словом ‘’Перемога’’?, парад на Красній площі? А тепер
нова ідея фікс, знову хочемо грань чужими руками загрібати, шукаючи миротвор-
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ців. Уявити дико, що негри з автоматами
ходять в Донецьку чи Луганську і наводять порядок.
Щоб не говорили, а будь-яка війна закінчується миром. Живуть поруч поляки
і німці, японці і китайці. І з даної ситуації
ми теж повинні, в першу чергу, самі шукати вихід. І скільки б ми не продавались ні
американцям, ні китайцям, ні папуасам,
ніхто за нас наші проблеми вирішувати
не буде. І нікуди, ні в Америку, ні в Австралію чи ще де інде Україна не перелетить. Наша доля така, що жити нам
поруч з Росією. Тому рано чи пізно
прийдеться домовлятись. Нинішній
владі це навряд чи вдасться: їм добре так, як зараз є. Головне, що бабло іде. Лохотрон, тобто телевізор,
працює в ‘’правильному напрямку’’.
З іншого боку, хто патріотичніший,
той на Сході, хто хитріший – той на
Заході. Ще трохи, вже і пенсіонерів
майже не буде, а це вирішить проблеми пенсійного фонду. В цьому і
полягають основні принципи пенсійної і медичної реформ. Чим нас
менше, тим владі ліпше. Головне, як
я казав, щоб бабло ішло. Так що давайте і далі мовчки дивитись, як нас
розводять, рахуючи за повних лохів.

Для малечі

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

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

Дід в автобусі звертається до молодого пасажира:
– Синку, та як же тобі не соромно,
та чи ти не бачиш, що бабуся стоїть, а
ти сидиш! Ану поступися місцем!
– Ай, вуйка, не турбуйтесь, та це
моя теща!
– Синку, так віддай же їй мішок з
картоплею, не тримай його на колінах!
Тобі ж незручно!

Валерій Вірченко

Оголошення

Засновник
Снятинська міська рада

***

Приходить чоловік злостний і набундючений, весь в нервах з роботи
додому…
Жінка спершу трохи налякалася,
думала-гадала, як то до нього підступитися, але потім господиня таки в ній
взяла верх над страхом…
– Чуєш, нє?
Я шось ніяк не второпаю: це хто
такий нахабний тобі замість мене настрій зіпсував?!.

***

5 грудня – День українських лохів
Майже ніхто не знає, чому саме 5
грудня. Тому, якщо повернутись у недалеке минуле, 5 грудня 1994 року три
‘’авторитетні’’ держави, а саме Сполучені
Штати Америки, Англія та Росія сказали
Україні, що, мовляв, хлопці, здавайте
ядерну зброю, а ми вам гарантуємо безпеку та недоторканість ваших кордонів.
Нині ця подія відома, як Будапештський
меморандум. І ми, які звикли надувати
інших, а себе рахувати наймудрішими
та найхитрішими, на це погодились. Але
з часом ці держави почали вияснювати
відносини між собою. І під ці жорна розбірок ми й потрапили, ставши розмінною
монетою у їхній грі. Як тепер модно говорити, із об’єкта стали суб’єктом. Ми,
як лохи, повірили слову джентльменів,
а вони нас ‘’кинули’’. Ось тому і потрібно
відзначати 5 грудня, як день українського
лоха, день позору і ганьби. Це день, коли
Україна повірила тим, кому ніколи вірити
не можна. І це не тільки Росії, інші гаранти не кращі. Це наука для всієї країни, що
вірити можна тільки собі, тільки власним
силам. Надіятись можна теж тільки на
себе, на свою працю, на свій інтелект.
Якщо з країни будуть і дальше тікати найбільш роботящі та освідчені люди, то нам
не допоможуть ні транші, ні кредити, ні
інша допомога. А ті, що хочуть нас рятувати, підуть по наших головах, нас ряту-

***

Базар у Косові. Шум, гамір, торг
іде повним ходом. Стоїть колоритна
продавчиня, продає живих курей, серед них красується півник.
Підходить покупець та й питає:
– Почім ваш когут?
– Когут ся не продає, – гонорово
відповідає газдиня.
– А на што сь го привезли?
– Та без нього кури не хотіли їхати!

Якось взимку дві синички
Захотіли пить водички.
До кринички прилетіли,
Та водички не попили.
Полетіли до ставочка,
До знайомого струмочка.
Але снігом все задуло
Наче їх там і не було.
Тільки річка ще шуміла
І синичок напоїла.
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