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З НОВИМ
2018 РОКОМ!

Ми входимо у новий відлік часу,
оцінюючи і аналізуючи пройдене, підбиваючи підсумки року, що минає.
Нехай в наступному році кожен буде
успішним у справах, бо саме ці успіхи
формують суспільний оптимізм, додають впевненості у завтрашньому
дні.
Нехай рік Новий буде для Вас
багатим на добро, щедрим на успіхи
і вдачі! Бажаю, щоб Ваша праця завжди була потрібною і корисною, а
успіхи – вагомими та переконливими!
Впевнені, що господиня майбутнього
2018 року Жовта Земляна Собака подарує Вам своє заступництво.
Нехай в кожній родині панує мир
і спокій. Будьмо оптимістами, будьмо
будівничими добрих справ на користь
Україні! Щастя Вам, душевного спокою і тепла,
чуйного серця
й щирої любові, небесної
благодаті, доброї надії, подальших професійних досягнень,
миру і злагоди у Вашій оселі!
З повагою міський голова
Анатолій ШУМКО

На сесії міської ради заслухали звіт
міського голови Анатолія Шумка про
роботу міської ради в 2017 році
21 грудня у залі засідань Снятинської
міської ради відбулась чергова тринадцята сесія міської ради на якій були присутні двадцять депутатів, заступники міського голови, завідуючі відділами міської
ради, журналісти. Також на засідання сесії завітав начальник Снятинського відділення поліції Роман Запоточний.
Розпочалось засідання сесії виступом вихованців Снятинської гімназії, які
підготували невеличкий Новорічно-Різдвяний концерт з віншуваннями, колядами
та щедрівками. Міський голова Анатолій
Шумко та секретар ради Марія Орищук
щиро подякували учням та вчителям за
подароване свято, привітали усіх із прийдешніми святами та вручили подарунки. Також подарунки було презентовано
і депутатам міської ради: книжки про снятинського скульптора Бориса Гуцуляка

Шановні читачі газети
«Снятинська вежа»!

Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Напередодні новорічних свят хочемо
побажати, щоб у кожну Вашу оселю
завітав Дід Мороз і виконав Ваші найзаповітніші бажання. Нехай прекрасні
зимові свята принесуть мир, спокій і
злагоду, впевненість у майбутньому.
Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів,
родинного щастя, достатку і благополуччя! Бажаємо
гарного настрою
і любові, нехай у
Вашому житті панують гармонія та
вдача!
Ваша редакція

26 грудня в Червоній залі Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича (V корпус, колишня
резиденція Буковинських Митрополитів)
відбулася презентація святоотцівських
творів, перекладених українською мовою
доктором богословських наук, професором кафедри культурології, релігієзнавства та теології ЧНУ, протоієреєм Михайлом Марусяком. Зокрема впродовж
майже десяти років отцем-професором
було перекладено "Повне зібрання творів святого Іоана Золотоустого" (12 томів,
25 книг) і "Творіння блаженного Ієроніма

(вийшли за фінансової підтримки районної та міської рад) та щоденник депутата.
Далі відбувся розгляд питань порядку
денного. Першим питанням було питання Про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку міста
за 2017 рік та роботу
виконавчого комітету
міської ради щодо забезпечення соціальноекономічного та культурного розвитку міста
в 2017 році про що доповідав міський голова
Анатолій Шумко.
Також
присутні
заслухали звіт Про
роботу дільничних інспекторів поліції по м.
Снятин щодо забезпечення прав і свобод
громадян, профілактику правопорушень,
забезпечення законності та правопорядку на території м. Снятин.
У депутатів було досить багато ці-

кавих запитань, щодо роботи поліції та
забезпечення правопорядку в місті. Зокрема Лідія Грицюк поцікавилась ходом
розслідувань крадіжок, які стались у Снятині за останній період. Олександр Смеречинський порушив питання гральних
автоматів, нічних закладів, незаконної діяльності обмінних пунктів та порушення
правил паркування поблизу перехресть
та пішохідних переходів. Сергій Бордун
поцікавився діями правоохоронців, щодо
продажу тютюнових та алкогольних товарів неповнолітнім. Відповіді на ці та інші
запитання давав Роман Запоточний.
А далі сесія проходила у звичному
режимі: було розглянуто питання порядку денного та прийнято по них відповідні
рішення.
Ольга СЛОБОДЯН

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ДОРОБКУ
ПРОТОІЄРЕЯ МИХАЙЛА МАРУСЯКА

Стридонського" (5 томів, 10 книг). Усі ці
праці були видані з благословення і коштом Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни Філарета.
Захід розпочався вступним словом
організатора і модератора презентації,
завідувача кафедри культурології, релігієзнавства та теології, доктора філософських наук, священика Миколи Шкрібляка
і молитвою "Отче наш" у виконанні викладацько-студентського ансамблю під
керівництвом викладача богословського
відділення дияк. Ігоря Луцана.
Представивши аудиторії автора пере-

кладу корпусу творів двох великих
богословів, отець-завідувач наголосив, наскільки важливим є звернення саме до святоотцівської
спадщини, а тому титанічна праця
отця Михайла є по-особливому актуальна, адже дає можливість сучасному читачеві черпати від святих отців життєдайну божественну
мудрість зрозумілою йому мовою.
У своєму презентаційному слові отець Михайло насамперед поділився спогадами про те, як саме
була розпочата ця масштабна
робота. "Коли я одного разу брав
участь у роботі Учбового комітету
(зараз – Синодальне управління
в справах духовної освіти. – авт.)
десь 2005 чи 2006 року, де Святійший Патріарх у своєму виступі
наголосив на необхідності перекладати не лише богослужбову, а
й богословську літературу, я підійшов до нього і сказав: "Ваша Святосте,
якщо буде утворена комісія з перекладу,
я готовий до неї долучитися", – на що
Патріарх відповів: "Отче Михаїле, ви знаєте, що якщо хочуть завалити будь-яку
справу, тоді створюють комісію, бо тоді
немає крайнього. Якщо можете долучитися, то беріть і перекладайте". І так з
Божою допомогою і з благословенням
Святійшого владики розпочав роботу
над працями Іоана Золотоустого", – розповів прот. Михайло Марусяк. Він також
ознайомив слухачів із тими труднощами,
з якими приходилося йому стикатися у

своїх працях.
Описуючи специфіку перекладацької
роботи, отець-професор зазначив, що в
цьому він має неабияку підтримку і допомогу. Зокрема він щиро подякував проф.
Бабич Н.Д., яка вичитала не один десяток сторінок його богословських трудів і
своїми професійними порадами коригувала цей процес.
Автор перекладу повідав присутнім,
що коштом Київської Патріархії праці
Іоана Золотоустого (25 книг), а з його
особистих авторських примірників праці
Ієроніма Стридонського (10 книг) – повний комплект перекладених книг – буде
передано до наукової бібліотеки ЧНУ.
У ході презентації модератор заходу
запрошував до слова першого проректора ЧНУ проф. Петришина Р.І., проректора
з навчально-виховної роботи проф. Марусик Т.В., декана філософсько-теологічного факультету, член-кореспондента
НАПНУ, проф. Балуха В.О., завідувача
богословського відділення ФТФ, кандидата богословських та історичних наук,
доцента, прот. Миколу Щербаня, завідувача кафедри слов'янської філології
та загального мовознавства Кам'янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, академік АН ВО,
проф. Абрамовича С.Д. (в минулому
Семен Дмитрович читав курс риторики і
гомілетики на філософсько-теологічному
факультеті ЧНУ)

Продовження на стор. 2
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СВЯТО КАЗКИ У ЛІЦЕЇ

Усі ми родом з дитинства. І найперше, що постає в наших думках, коли ми
згадуємо цю прекрасну пору – казка… Її
можливості безмежні! Мова казки емоційна, захоплююча, герої наділені надзвичайними силами та можливостями.
Мабуть, немає жодної людини, яка
б не любила казок. Адже змалку казка
навчала нас уявляти та мріяти, радіти
й сумувати. У народних казках, на основі яскравих контрастних протиставлень,
показано добрі і погані вчинки, Добро і
Зло. Діти вчаться розуміти мораль казки,
диференціюють Добро і Зло і, звичайно

ж, приймають сторону Добра.
У НВК «Снятинська школа-ліцей»
існує добра традиція – напередодні новорічних та різдвяних свят проводити
Свято Казки. Упродовж кількох днів учні
початкової школи вживалися в різноманітні казкові образи. І треба зазначити,
що зіграти свої неповторні ролі їм вдавалося не гірше, ніж видатним акторам. Дітлахи та дорослі, присутні на святі, мали
можливість поринути у дивовижний, чарівний казковий світ. Актова зала школи
перетворилася на театральну, а на сцені
оживали герої старих добрих казок: "12

місяців", "Червона Шапочка", "Снігова королева", "Семеро козенят", "Білосніжка
та семеро гномів" та інші.
Майстерна гра юних акторів, яскраві
костюми, музичний супровід, вдало підібрані декорації – створили дійсно казкову атмосферу. Глядачі отримали безліч
позитивних емоцій та гарний настрій,
сміялися, співчували, обурювалися, і,
звичайно ж, раділи, коли вкінці казкової
історії перемагали сили добра.
Це казкове свято, проведене у колі
юних талантів, стало годиною, коли з уст
у дорослих ані на мить не сходила по-

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ДОРОБКУ
ПРОТОІЄРЕЯ МИХАЙЛА МАРУСЯКА
Закінчення. Початок на стор 1.
У своїх промовах доповідачі наголошували на важливості просвітницької діяльності,
духовно-патріотичного виховання в наш час.
Вони також говорили про непересічність тих
представників Золотого віку Патристики – свт.
Іоана Золотоустого та блаж. Ієроніма Стридонського, над працями яких трудився отець
Михайло, і навіть проводили певні паралелі

між їхнім житієм та життям перекладача їхніх
творів.
До слова також був запрошений кандидат
богословських наук, викладач богословського відділення ФТФ, прот. Микола Марусяк,
син автора презентованих на заході творів,
котрий розповів присутнім, яка атмосфера

оточує отця Михайла вдома, в його робочому
кабінеті; яка участь у цьому творчому процесі
всіх домашніх.
Підсумовуючи всі висловлювання доповідачів модератор заходу свящ. Микола Шкрібляк склав щиру подяку отцеві-перекладачу
за його труди, побажав сили і натхнення для
подальших звершень, а прот. Михайло Марусяк висловив вдячність усім, хто підтримував

і допомагав йому в його трудах.
На завершення заходу було зроблено
спільну світлину.
За матеріалами офіційного веб-сайту
Снятинського деканату УПЦ КП
Відео дивіться на «YouTube»
каналі «Снятинська вежа»

смішка, а інколи на очі наверталася сльоза щастя та захоплення від побаченого.
Найбільшою нагородою для маленьких акторів були гучні дружні оплески та
вітальне слово «МОЛОДЦІ», яке прозвучало з уст присутніх.
Всі учасники дійства зарядилися позитивними емоціями на цілий рік. Нехай
же казка продовжує жити у повсякденні,
приносячи безліч посмішок, приємних
несподіванок та здійснення найзаповітніших мрій.
МОСКАЛИК Оксана Йосипівна,
вихователь 3-б класу школи - ліцей

ГРА ДЛЯ ВСІХ
Минулої неділі на базі Снятинської ЗОШ №2 проходили традиційні
передноворічні районні змагання з
настільного тенісу співорганізатора-

яких були і представниці жіночого
роду. Зважаючи на різні вікові категорії учасники змагань були поділені
на дві групи: від наймолодших до

ми яких виступили Роман Чепига,
Василь Беца та Снятинська міська
рада. Розпочав урочисте відкриття
змагань депутат міської ради, вчитель фізичної культури Роман Чепига. Привітавши учасників та гостей
змагань Роман Миколайович відзначив важливість спорту у нашому
житті. З вітальним словом виступив
заступник міського голови Василь
Анатійчук, який побажав усім учасникам хорошої результативної гри
та перемоги.
Участь у змаганнях взяли тенісисти різних вікових категорій, серед

50 років та від 50-ти років і старше.
Протягом декілька годинного перебігу змагань визначились переможці
та призери турніру. Переможцем у
віковій категорії від 50-ти і вище став
кандидат у майстри спорту Степан
Бучковський, а в другій категорії
перемогу здобув юнак зі Стецеви
Степан Никифорук. Всі переможці
та призери турніру були нагороджені кубками, грамотами, медалями та
подарунками.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
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ЗВІТ

про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2017 рік та роботу
виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення соціально-економічного та культурного
розвитку міста
Підсумки роботи за 2017 рік підтвердили, що основний принцип діяльності
Снятинської міської ради, це прозорість і
відвертість. Пріоритетами є забезпечення
економічного зростання, збільшення доходів до міського бюджету, підвищення
соціального рівня життя міської громади,
реалізація державної політики в галузі
соціальної допомоги малозабезпеченим
громадянам, здійснення комплексних заходів з питань благоустрою території міста, наведення в ньому чистоти і порядку,
ефективне управління об’єктами житлово-комунального господарства, належне
їх утримання та ефективне використання,
надання необхідного рівня та якості послуг населенню.
Щоб досягти цього у 2017 році використовувались як традиційні організаційні
форми так і запроваджувались новаційні,
для чого на початку року зроблено акцент
на найголовніші питання, що потребують
нагального розв’язання.
Завдяки прагматичній співпраці міської ради, депутатського корпусу, її виконавчого комітету, громадських організацій
та громади в цілому вдалося досягти позитивних результатів.
Бюджет міста по загальному фонду на
2017 рік прийнятий в сумі 13281,0 тисячі
гривень , з яких бюджет розвитку затверджений в сумі 3355,0 тисячі гривень. За
рахунок понадпланових надходжень на
протязі року збільшено загальний фонд
на суму 1127,8 тисяч гривень, спеціальний
фонд- 5 934,4 тисяч гривень. Практично всі
кошти використовувались на фінансування оплати праці працівникам комунального підприємства «Покуття-комунальник»,
працівників апарату , підтримання життєдіяльності житлово-комунальних господарств міста, оплати електроенергії для
освітлення вулиць міста., реалізацію Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста в 2017 році та програм
розвитку місцевого самоврядування.
Для вирішення основних завдань соціально-економічного розвитку м. Снятина
прийнято « Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Снятин
на 2017 рік». З метою ефективного та своєчасного виконання Програми прийняті та
реалізовані наступні Програми розвитку :
1. Програма підтримка молоді міста
Снятина на 2016-2020 роки.
2. Програма підтримки та розвитку медицини на території міста Снятин на 20162020 роки.
3. Програма підтримки і розвитку місцевого телебачення м. Снятин на 2016
-2020 роки.
4. Програмуа по наданню допомоги
на поховання мешканців міста Снятин на
2016-2020 роки .
5. Програмуа регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Снятин на
2016-2020 роки.
6. Програма інвентаризації комунального майна та земельних ділянок територіальної громади м. Снятин на 2016-2020
роки.
7. Програма розвитку культури і туризму у місті Снятин на 2016-2020 роки.
8. Програма розвитку та підтримки молодіжного самоврядування у місті Снятин
на 2016-2020 роки.
9. Програма фінансового забезпечення освітянських закладів міста на 20162020 роки.
10. Програмапідтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей ,ліквідаторів аварії на Чорнобильській
АЕС, інвалідів та ветеранів війни в Афганістані на 2016-2020 роки..
11. Програма сприяння покращення
водопостачання в м. Снятин та контролю
за якістю питної води на 2016-2020 роки.
12. Програма покращення електропостачання (встановлення розвантажувальних підстанцій та заміна силових кабелів
для багатоквартирних будинків), тощо на
2016-2020 роки.
13. Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Снятин на 2016-2020
роки.
14. Програма розширення безпровідного інтернету та впровадження системи
відеоспостереження в місті Снятин на
2016-2020 роки.
15. Програма економічної підтримки
міської газети «Снятинська вежа» на 2016
– 2020 роки.
16. Програма забезпечення прав і свобод громадян, інтересів територіальної
громади, взаємодії з правоохоронними
органами та громадськими формуваннями на 2016-2020 роки.
17. Програма розвитку співпраці з науковими та вищими навчальними закладами, загальноосвітніми міськими школами
на 2016 -2020 роки.
18. Програмарозвитку партнерських
відносин і співпраці між Снятинською
міською радою та військово-цивільною адміністрацією міста Красногорівка
Мар’їнського району Донецької області на

2016-2020 роки
19. Програма розвитку бджільництва
на території м.Снятин. на 2017-2020 роки.
На виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку в
2017 році виконано заплановані роботи.
Відповідно до структури роботу міської ради забезпечували п’ять відділів , а
саме:
-юридичний відділ
-відділ земельних ресурсів
-відділ обліку та звітності
-загальний відділ
- відділ з питань державної реєстрації.
Відповідно до повноважень ради протягом 2017 року:
– відбулось 11 засідань виконкомів ( 9
спільно з гром. радою, 1 виїзне)-прийнято
151 рішення.
– скликано 5 сесій - прийнято 103 рішення.
Поступило від установ, організацій 649
звернень, дана відповідь-309
Протягом січня-листопада місяців
2017 року до виконавчого комітету Снятинської міської ради надійшло 734 заяв
та звернень з них:
задоволено- 457; дана відповідь-198;
повернуто заянику-12; відмовлено-3;
взято на облік-50; залишено до виконання- 14, з них, що на перспективу в
2018 році -6 звернень ; видано довідок
6407 з них: актів обстеження житлово-побутових умов сім’ї- 836 та характеристик
- 71.
До громадської приймальні міської
ради також звернулося 86 громадян щодо
надання ритуальних послуг. Всі звернення
задоволено, а саме надано безкоштовно
для перевезення катафалк та автобус.
За період з січня по сьогоднішній день
на особистому прийомі у міського голови
побували 23 громадян, мета їх звернення
як особисті та як такі, що носять суспільний характер, бачення вирішення тих чи
інших проблем соціально-економічного та
житлово-комунального напрямків життєдіяльності громадян в цілому. Серед таких
громадян можна відмітити учасника АТО
Віктора Козара, пенсіонер Марія Качур,
приватні підприємці критого ринку та інші.
Правове забезпечення діяльності
міського голови, міської ради, її виконавчого комітету, а також структурних підрозділів міської ради здійснює юридичний
відділ міської ради.
Робота юридичного відділу за вказаний період спрямовувалася на організацію
правової роботи щодо правильного застосування, неухильного додержання та
запобігання невиконанню вимог актів законодавства міською радою, виконавчим
комітетом ради, керівниками та працівниками його відділів під час виконання покладених на них завдань.
Так, протягом 2017 року юридичний
відділ здійснив правову експертизу 104 рішень міської ради, 151 рішення виконавчого комітету міської ради, 178 розпоряджень
міського голови.
Працівниками юридичного відділу систематично надається консультаційна та методична допомога структурним підрозділам
міської ради, а також комунальним підприємствам і ОСББ м. Снятин.
Протягом вказаного періоду до юридичного відділу надійшло 139 вхідних документів, на що працівниками відділу було підготовлено вичерпні відповіді та направлено
адресатам. Юридичним відділом також постійно здійснювався особистий прийом
жителів м. Снятин. Заявники порушували
питання захисту житлових прав, визнання
права власності на об’єкти самочинного
будівництва, захисту трудових прав, діяльності судових органів, порядку оформлення прав на земельні ділянки та користування ними, оформлення права власності
на спадщину, та оформлення субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг.
Працівники юридичного відділу залучаються до складу комісій, що виїжджають на
місця за заявами та скаргами мешканців
м. Снятина для проведення обстеження і
складання відповідних актів.
Важливим напрямком в роботі працівників відділу є представлення інтересів
міської ради, її виконавчого комітету, міського голови у всіх судових інстанціях. Відповідно до чинного законодавства України,
будь-які рішення органів місцевого самоврядування можуть бути оскаржені у судовому порядку. Тому представництво інтересів міської ради в судових органах відіграє
значну та суттєву роль.
Протягом 2017 року, працівники юридичного відділу взяли участь у розгляді 29
судових справ різних категорій в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
Основними категоріями судових справ
є справи про визнання права власності на
об’єкти нерухомості, в земельних правовідносинах:
– про повернення земельних ділянок в
землі запасу міської ради;
– щодо визначення порядку користу-

вання земельними ділянками, захисту прав
землекористування, розірвання договорів
оренди земельних ділянок, визнання права
власності у порядку успадкування, визначення додаткового строку для прийняття
спадщини,
– щодо визнання недійсними (протиправними) або скасування рішень міської
ради (виконавчого комітету міської ради).
Працівники юридичного відділу задіяні
та постійно приймають участь у діяльності:
– адміністративної комісії;
– постійної депутатської комісії з питань
підприємницької діяльності та стратегічного розвитку міста;
– комісія з питань захисту прав людини,
законності, взаємодії з правоохоронними
органами та засобами масової інформації;
– комісії з відбору виконавців земельних торгів;
– комісії з визначення виконавця послуг
у сфері поводження з побутовими відходами;
– комісії з розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках банку.
А також ведуть облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини.
За звітній період на розгляд у відділ з
питань державної реєстрації подано заяв
по питаннях державної реєстрації у кількості 2801 шт. Відділом усі заяви було прийнято до виконання, опрацьовано та розглянуто з дотриманням вимог Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» та у
визначені законодавством терміни (у більшості випадків державна реєстрація речових прав проводиться протягом 5 робочих
днів).
За результатами розгляду вищевказаних заяв відділом проведено наступні державні реєстрації в кількості:
1. Державна реєстрація права власності на нерухомемайно - 1978;
2. Державна реєстрація речових прав,
похідних від права власності - 582;
3. Державна реєстрація обтяжень та
іпотек (припинення)-53;
4. Взяття на облікбезхазяйного нерухомого майна-1;
5. Надання інформаційної довідки з
Державного реєструречових прав на нерухоме майно-87;
6. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно-93;
7. Закриття розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,
щодо об'єкта який знищено-7.
Також за звітній період 2017 року відділом з питань державної реєстрації розглянуто 829 заяв щодо реєстрації/зняття з
реєстрації місця проживання фізичних осіб,
з них:
1. Зареєстровано місце проживання
468 особам.
2. Знято з реєстрації 359 осіб.
3. Видано 659 довідок про реєстрацію
місця проживання осіб.
За вчинення вищевказаних реєстраційних дій відділом стягнуто до місцевого бюджету 1307816,85 грн.
За 2017 рік відділом земельних ресурсів прокоорденовано та взято участь в
проведенні 10 засідань постійної комісії з
питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, на яких розглянуто 358 заяв, з них
– 63 заяви про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок;
– 35 заяв про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо
встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості);
– 65 заяв про затвердження технічної
документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості);
– 41 заява про затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок, з низ 3 заяви учасників АТО;
– 7 заяв про уточнення площ після проведеної геодезичної зйомки земельної ділянки;
– 8 заяв про узгодження меж з боку суміжних землекористувачів;
– 19 заяв про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки;
– 15 заяв про затвердження детального
плану території земельної ділянки;
– 10 заяв від учасників АТО про виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, які взяті на облік в пільгову чергу;
– 52 заяви від учасників АТО про виділення земельних ділянок для садівництва,
ведення фермерського господарства, дачного та гаражного будівництва. Ці заяви
взяті на контроль і будуть повторно розглядатися після оновлення та затвердження
генерального плану м. Снятин.
Протягом 2017 року ПП «Кайлас-К»
проводилися роботи по актуалізаціїі карто-

графічної основи для виготовлення генерального плану міста Снятин. На сьогоднішній день роботи повністю завершені.
Виконавець передав топографо-геодезичні
матеріали у кількості сорок п'ять листів та в
електронному вигляді на СД диску.
На 2018 рік плануємо укласти договір
на виконання робіт з ПП «Кайлас АЕРО» та
розпочати роботи по оновленню генерального плану м. Снятин. Виконана актуалізація картографічної основи є невід'ємною
частиною, яку ми зобов'язані надати виконавцю робіт, а саме ПП «Кайлас АЕРО»
для виготовлення генерального плану м.
Снятин.
Усі питання, які виносилися на розгляд
сесій міської ради пройшли обговорення
на засіданнях постійних депутатських комісій міської ради.
Так у 2017 році було проведено 2 засідання постійної депутатської комісії з
питань підприємницької діяльності та стратегічного розвитку міста. Голова комісії
– Томаш Тетяна Вікторівна, члени комісії
– Кіцул Вікторія Ярославівна та Романюк
Наталія Богданівна.
На засіданнях обговорювались питання щодо передачі нежитлових приміщень в
оренду, а також про передачу майна у власність, зокрема:
– надання в оренду нежитлового приміщення по вул. Лотоцького, 39 в м. Снятин;
– надання в оренду ТОВ «Екоенергія
Тепла» приміщення котельні ДНЗ «Золотий
ключик»
– передачі спортивного майданчика у
власність територіальної громади м. Снятин.
Всі питання були задоволені та рекомендовані для розгляду сесії Снятинської
міської ради.
З січня 2017 року по даний час було
проведено 3 засідання постійної депутатської комісії з питань захисту прав людини,
законності, взаємодії з правоохоронними
органами та засобами масової інформації.
Голова комісії - Смеречинський Олександр
Борисович, члени комісії – Грицюк Лідія
Омельянівна та Бордун Сергій Богданович.
На засіданнях обговорювались питання
щодо:
– визнання повноважень депутата міської ради;
– внесення змін до рішення міської
ради №13-2 від 25.12.2015року « Про адміністративну комісію при виконкомі Снятинської міської ради»;
– порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;
– внесення змін до рішення міської
ради №05-1/2015 від 27.11.2015 року «Про
утворення постійних комісій ради, обрання
голів комісій, затвердження їх складу».
Всі питання були задоволені та рекомендовані для розгляду сесії Снятинської
міської ради.

Проведено 1 спільне засідання постійної депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та культурної спадщини
та комісії з питань захисту прав людини,
законності, взаємодії з правоохоронними
органами та засобами масової інформації, на якій були присутні: Смеречинський
Олександр Борисович, Грицюк Лідія Омельянівна, Бордун Сергій Богданович, Сандуляк Олег Ігорович.
Розглядались питання щодо:
– відновлення роботи тиру по вул. Шевченка;
– доцільності викупу нежитлових приміщень на території міського парку.
Обговорення даних питань вирішили
відкласти.

Комісією з питань духовного відродження, освіти, культури, медицини, молодіжного самоврядування та спорту (голова комісії Чепига Роман Миколайович) проведено
два засідання, розглянуто-3 питання:
– про внесення змін до рішення міської
ради № 05-1/2015 від 24.11.2015 року
– про відзначення Дня міста Снятин у
2017 році
– про перейменування вулиці
Комісія з питань планування бюджету та
фінансів (голова комісії Варварук Світлана
Петрівна )провела 13 засідань, розглянуто
92 питання по зміні до міського бюджету,
розподілі коштів, передачу матеріальних
цінностей тощо..
Підсумовуючи вищенаведене сьогодні
можу впевнено доповісти громаді, що міська рада зробила все можливе, щоб покращити стан соціально-економічного та культурного розвитку районного центру.
Від щирого серця хочу подякувати за
підтримку та співпрацю депутатському корпусу, виконавчому комітету, громадській
раді та активним громадянам міста за зауваження, поради та підказки. Тільки спільно
разом ми зробимо життя городян кращим
та комфортнішим.

Міський голова Анатолій ШУМКО
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Вільна боротьба

«Звитяжне коло» юних

Під завісу старого 2017 року, а саме
23 грудня у борцівському залі СК «Ластівка с. Джурів проходили змагання для
самих юних спортсменів, учні які чи не
вперше виступали на борцівському килимі. На урочисте відкриття змагань завітали гості: сільський голова Степан
Николюк, директор Джурівської ЗОШ
І-ІІІст. Микола Хрептій, заступник голови районної ради Петро Маліборський,
голова обласної федерації боротьби
Едуард Прощук, депутати обласної ради
Роман Білик та Роман Маліновський, постійний спонсор турнірів борцівського
клубу Ярослав Герман, депутат районної
ради Василь Гаврилюк, президент СК
«Ластівка» Богдан Білейчук. Змагання
проходили у форматі «Звитяжне коло».
До учасників змагань та багаточисельної
батьківсько-уболівальницької аудиторії
з вітальними словами звернувся голова обласної федерації боротьби Едуард
Прощук, який ще раз впевнився у дружній та сімейній борцівській дружині покутян, «Вірю, що із цього залу виростуть
чемпіони Європи, Світу та Олімпійських
Ігор». 20 пар юних борців продемонстрували знання і навички своїх наставниківтренерів. На килимі вирували непідробні

пристрасті емоцій та переживань, були
сльози як радості так і поразок. Але виграли всі! Всі учасники були нагороджені
пам’ятними медалями, а переможці ще
й грошовими призами. Слід відмітити,

що змагання відбулись на високому організаційному рівні, і це заслуга на сам
перед тренерського штабу, джурівчан
Івана та Василя Курилюків, заболотівчан
Віктора Гаврилка та Артура Панькевича, Романа Борчука із с.Вовчківці. Вони
зуміли не тільки організувати свято-шоу
для наймолодших, але й найшли кошти
спонсорів, залучили старших вихованців
у процес змагань, які до речі і проводили
нагородження юних. Приємним фактом
було і вручення посвідчень кандидатів у
майстри спорту України, чемпіонам країни серед юнаків Ярославу Гаврилюку із
с.Попельники та Вадиму Танасійчуку із.
смт. Заболотів. Депутат обласної ради
Роман Білик багатьох нагородив грошовими призами, переможців та призерів
України 2017 року. Дирекція спортивної
школи та борцівського клубу «Ластівка»
щиро дякує всім меценатам, батькам,
районній раді та держадміністрації, обласній федерації боротьби за фінансову
підтримку відділення вільної боротьби
протягом року. Всіх вітаємо з наступаючим Новим 2018 роком та Різдвом Хрестовим! Бажаємо міцного здоров’я, любові, миру, злагоди й добра в кожну домівку!
Нехай щастить!
Михайло СЛОБОДЯН,
директор Снятинської
ДЮСШ «Колос»

Ушанували побратима
Ветеранська волейбольна команда
м. Cнятина перемогла на турнірі у Заболотові.
Два роки тому, у розквіті життєвих
і творчих сил обірвалася життєва стежина учителя, спортсмена і просто хорошої
людини Юрія Скорейка. Приїхавши у
Снятин з Буковини, п. Юрій здобув авторитет серед учнів та педагогів. Він був
успішним наставником багатьох майбут-

ніх чемпіонів, які вже зараз, користуючись багажем знань від свого учителя,
прищеплюють молоді найкраще.
Щоб вшанувати світлу пам’ять
спортсмена-побратима у спортзалі За-

болотівської ЗОШ зустрілися ветерани
волейболу Снятина, Заболотова, Видинова та Коломиї. Турнір розпочали
з хвилини мовчання та теплих спогадів про хорошу людину, справжнього
патріота рідного краю Юрія Скорейка.
Далі, у цікавому та безкомпромісному
протистоянні перемогу у волейбольному турнірі здобули снятинчани. Другою фінішувала команда Коломиї, тре-

тє і четверте місце за волейбольними
ветеранами Видинова і Заболотова.
На згадку про турнір зробили загальне
фото на фоні банера з Юрієм Скорейком.
Сергій ГРУДОВИЙ
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Не маємо права забути

25 грудня минулого року Снятинщина
та і вся Україна втратили чудову людину,
вірного друга, хорошого кореспондента,
фотомисливця та природолюба Мирослава Атаманюка. Мирослав Степанович
був за професією педагог, але його покликання – фотографування живої природи, її пізнання та збереження. З 1970
року природолюб розпочав вивчення
рослинного і тваринного світу. Його природознавчі статті та світлини публікувалися у часописах «Юний натураліст»,
«Рідна природа», «Україна», «Ранок»,
«Зелені Карпати», «Полювання та риболовля», «Світ у долонях» та ін. Своїми
фотороботами проілюстрував більше
вісімдесяти видань: книги, альбоми, календарі. Автор книг та альбомів «Стежки в дивосвіт», «Таємниці Джурівського
лісу», «Природні скарби Снятинщини»,
«Вугільні копальні Джурова і Новоселиці», «Край чорних лелек». Часто його роботами милувалися і читачі нашого часопису (впродовж 1990–2000-х рр.).
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За свою невтомну працю Мирослав«
Атаманюк був удостоєний літературно-в
мистецької премії імені Марка Черемшини (2012 р.).
Тож не забуваймо цієї світлої Людини, нехай пам’ять про нього жевріє у наших серцях.
Ольга БІЛОТКА
Світлини Мирослава АТАМАНЮКА

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ

18 грудня в останню путь провели невтомного краєзнавця, багаторічного директора Іллінецької ЗОШ, засновника і організатора історико-краєзнавчого музею
с. Іллінці, лауреата літературно-мистецької премії імені Марка Черемшини Романа Ілліча Ризюка.
Редакційна колегія краєзнавчого і літературно-мистецького журналу «Снятин»,
а саме Анатолій Шумко, Володимир Карий, Андрій Королько, Руслана Кірєєва,
Ольга Слободян, Іванна Марусяк, Іван Оробець, Марія Марусяк та Тетяна Вовк
висловлюють
щирі
співчуття родині та друзям. Нехай наше співчуття полегшить ваше
горе, а світла пам’ять
про Романа Ілліча нехай не згасає повік.

СТАРТУВАЛА ОПЕРАЦІЯ «НОВОРІЧНА ЯЛИНКА»
Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області розпочала щорічну природоохоронну операцію «Новорічна ялинка». Зокрема, проводяться
перевірки лісогосподарських підприємств щодо дотримання норм та лімітів
заготівлі новорічних ялинок, перевірки
із виявлення несанкціонованих рубок, а
також фактів перевезення і незаконної

реалізації новорічних ялинок.
Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області посилену увагу
звертають проведенню перевірок на територіях селекційних плантацій та ділянках цінних хвойних порід, особливо – на
територіях природно-заповідного фонду.
Порушники будуть притягатись до відповідальності згідно чинного природоохоронного законодавства.
Розміри стягнень за заподіяну державі шкоду внаслідок самовільної рубки
хвойних насаджень розраховуються відповідно до «Такс для обчислення розмі-

ру шкоди, заподіяної лісу», затверджених
Постановою КМУ від 23.07.2008 №665, і
«Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах
міст та інших населених пунктів», затверджених Постановою КМУ від 08.04.1994
№559, та становлять:
у межах населених пунктів за дерево
діаметром:
до 6 см – 800 грн;
6,1-10 см – 1152 грн;
10,1-14 см – 1500 грн;
14,1-18 см – 1852 грн;
18,1-22 см – 2200 грн;
за межами населених пунктів
за дерево діаметром:
до 10 см – 399,27 грн;
10,1 – 14 см – 703,50 грн;
14,1 – 18 см – 1806,24 грн;
18,1 – 22 см – 3707 грн.
Нагадуємо, що реалізація новорічних ялинок повинна проводитись лише при наявності електронного маркування. Єдиним
документом на право перевезення новорічних ялинок є товарнотранспортна накладна встановленого
взірця з відповідними відмітками відвантажувача, видана лісогосподарським підприємством.
У передноворічний період як в обласному центрі, так і в районах традиційно
організовано виїзну торгівлю хвойними
деревами, новорічними гілками та композиціями, де ялинки можна придбати на
законних підставах.
Держекоінспекція просить громадянам не купувати новорічні ялинки сумнівного походження, не сприяти незаконному промислу, який завдає шкоди
довкіллю.
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СТАНЬТЕ ДОБРОЧИНЦЯМИ

Книга з давніх-давен є скарбницею
духовного багатства, що поєднує минуле, сучасне і майбутнє. Вчасно прочитана книжка здатна змінити життя, бути
кращим другом і наставником. Тому й
кажуть у народі, що людина перестає
мислити, коли перестає читати.
Пам’ятки людської думки упродовж
століть накопичувалися в бібліотеках.
Та на превеликий жаль, у зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням,
бібліотеки не в змозі поповнювати бібліотечний фонд новими книжками та періодичними виданнями.
Вже не перший рік міська бібліотекафілія № 2 м. Снятина проводить акцію
«Подаруй бібліотеці книгу» в цілях виховання бережливого ставлення до книги

як джерела знань, підвищення престижу читаючого суспільства. Спрямована
акція на те, щоб за рахунок подарованих книг поповнити фонди літературою
з різних галузей знань – довідковою,
класичною, сучасною художньою, галузевою.
Цього року на книжкові полиці міської другої бібліотеки стали книги для дітей, подаровані директором цегельного
заводу Володимиром Зазуляком, дарунок настоятеля Кулачинського храму
о. Тараса Дмитрука «Шематизм ІваноФранківської єпархії УПЦ КП», дитяча
енциклопедія «Чомусик» із серії «Цікавий світ» від учнів 4-А класу ЗОШ № 2
м. Снятин.
А нещодавно в дарунок бібліотека
отримала авторську книгу «Східні церкви: державно-конфесійні відносини» із
дарчим написом від нашого земляка,
кандидата юридичних наук, доцента кафедри теорії та історії держави і права
Івано-Франківського університету права
імені Короля Данила Галицького, професора філософії Івано-Франківської
теологічної академії, доктора філософії,
ліценціата (кандидата богословських
наук), радника патріарха УГКЦ Святослава з міжнародних відносин УГКЦ Ігоря
Онищука; мистецькі альбоми від художника Ярослава Ціко; цікаві художні кни-

ги зарубіжних письменників, серед яких
пригодницькі, детективні та фантастичні
романи, від Марії Гуцуляк та Ярослава
Ковалика. Снятинська міська бібліотека дуже вдячна своїм добродійникам за
щедрі подарунки. Здавалось би, важко
в наш час достукатись до людських сердець, та дуже приємно, що у нашому Кулачині є небайдужі люди, які поділилися
книгами з домашньої бібліотеки з нашими користувачами, які захоплюються
читанням.
Звертаємося до всіх, кому не байдужа доля науки, освіти та культури: дайте
нове життя вашим зібранням! Адже в
багатьох є книжки, які вже читані-перечитані. Якщо у вашій власній бібліотеці
є підручники (за останні три роки), довідники, художня література, інша незатребувана література, альбоми, якими
ви не користуєтеся, їх може прийняти
бібліотека, де вони знайдуть свого вдячного читача. Пропонуємо згадати відому
мудрість: «Книга – найкращий подарунок» і зробіть свій власний дарунок –
подаруйте книгу бібліотеці. Подаровані
вами видання стануть відчутним джерелом поповнення бібліотечного фонду. Подарувавши книгу, ви подаруєте їй
друге життя, а самі станете продовжувачем традицій благодійності. Навіть одна
потрібна книга має велике значення!

ОБ’ЄДНАНІ ПЕНЗЛЕМ
15 грудня, до 35-ліття з
дня відкриття музею Василя
Касіяна, в залах музею було
відкрито виставку робіт відомих художників та майстрів
народного мистецтва подарованих музеєві під час проведення їхніх персональних
виставок.
На виставці представлено
двадцять вісім робіт двадцяти
авторів. Відомий у мистецькому світі Іван Васильович
Остафійчук – лауреат Шевченківської премії. Усі свої
роботи, які експонувалися у
нашому музею, а це 25 шедеврів, були подаровані музею. З них три експонуються
на пропонованій відвідувачам
виставці: «Ой за гаєм, гаєм»,
«Копав, копав криниченьку»
та «Літо благословляє».
Теж всі свої роботи подарував
і
наш
земляк
Дмитро Лазаренко. Д.Ю.
Лазаренко – лауреат обласної премії ім. Ярослава Лукавецького та премії
Марка Черемшини. На
виставці
представлено
чотири графічні роботи,
виконані в техніці лінориту: «портрет В. Стефаника», «Катруся», «Кам’яний
хрест», «Стратився» за
творами В. Стефаника.
Також на виставці відвідувачі мають змогу помилуватися
картинами
Заслуженого художника
України Ярослава Заяця
«Різдво», народного художника України Ореста Криворучко «Портрет
Юрія Федьковича», живописними пейзажами Карпатського краю Богдана
Бринського «Зима в Пилипці» та Анатолія Калитко «Червневий день».

ДО ВІДОМА СНЯТИНЧАН!

Заслужений
художник
України чернівчанин, голова
Спілки художників Буковини
Іван Салевич подарував музеєві роботу із персональної
виставки «Гімнастка». Віртуозність і досконалість рисунку говорить про великі здібності художника.
Доповнює виставку робота народної майстрині України Параски Хоми «Квіти України». Також відвідувачі музею
мають змогу побачити роботи і заслужених художників
України Юрія Твердохліба
та Ігоря Юр’єва. Прекрасні
великі роботи подарувала
музеєві молода львівська
художниця Ярина Космина
«Ісус Христос та «Богородиця з дитям».
На зібраній виставці представлена робота викладача
Косівськ ого
інституту прикладного мистецтва, нашого земляка
Сергія Гнатчука «Косів».
Хочеться відзначити роботи молодих художниківприкладників Оксани Малиняк та Лідії Єрмакової.
Учасниками виставки є художники Наталія Бабодій,
Петро Радіонов, Марина
Нагірна, Наталія Савчук
та ін.
Шановні снятинчани
та жителі району музей
В. Касіяна запрошує Вас
прийти помилуватися чудовою виставкою відомих
художників і Ви отримаєте
велику насолоду від прекрасного в дні Нового року
та Різдвяних свят.

Джерельна вода завжди чиста, холодна, її приємно пити. Така вода додає сили, здоров’я. Джерела
потрібно оберігати, розчищувати, адже там, де є джерела, водойми завжди наповнюються водою. Снятинська міська рада звертається до жителів міста, депутатів міської ради, виконавчого комітету та членів
громадської ради поінформувати міську раду про
природні джерела міста, які потребують очищення.
Подбаймо про найбільший природній скарб разом.

Ярослав СЕМЕЛЮК,
науковий співробітник
музею В. Касіяна,
художник

ОГОЛОШЕННЯ

Книга – це століть велике диво!
Пошуки, мандрівки, відкриття…
Прочитав, як зоряно й правдиво
У книжках змальовано життя?
Скільки ще охочих – подивися! –
Жде бібліотека на дарунок твій.
Мудрістю людською поділися!
Для людей добро творить умій.
Робимо добро – і на душі стає тепло
і приємно!!! Не втомлюйтеся робити добро! Задоволення дістаємо і від подяк
мешканців міста за нові поступлення.
Будемо вдячні за благодійні пожертви
на поповнення книжкового фонду бібліотеки, адже кожен дар важливий для
нашої бібліотеки. Запрошуємо всіх городян, підприємців, депутатів усіх рівнів,
міську та районну влади долучитися до
нашої акції. Можливо, саме ваша книга
стане комусь у пригоді: спонукає замислитись чи дасть пораду, а може просто
стане комусь гарним співрозмовником
чи додасть гармонії у життя.
Ми вдячні тим жителям міста, які вже
подарували бібліотеці свої книги, і будемо вдячні всім, хто візьме участь у акції
«Подаруй бібліотеці книгу».
Приєднуйтесь до кола наших друзів,
які подарували книжки для користувачів
нашої бібліотеки-філії № 2.

Галина ТОМАШ

Кому куряча ніжка, а кому
на цвинтар доріжка
Люди з почуттям гумору завжди любили і люблять анекдоти.
В свій час були досить популярні анекдоти ‘’вірменського радіо
спитали’’, або про Чапаєва, потім
про чукчів і молдован. А тепер,
чомусь, дуже популярними стали
єврейські. Дійсно, більшість з них
досить життєві і з тонким натяком.
Ось і мені пригадався один з них.
Їдуть якось в поїзді, в одному
купе, українець і єврей. Прийшов
час обідати. Дістав українець
окраєць чорного хліба, цибулину,
сіль, тай жує собі. А єврей дістав білу булку, четвертинку курки
і також мовчки їсть. Аж раптом
українець його питає: ‘’А скажи,
Мойшо, це правда, що євреї люблять курей?’’ А Мойша і відповідає (російською мовою): ‘ Чтобы
выращивать, то таки нет, а чтобы
кушать, то таки да’’. Дивлячись на
сьогодення, мені чомусь здається, що саме такі ‘’мойші’’ нині і дорвались до влади та мають тільки одну думку в голові, як би цю
Україну, як ту курку, до кісточок обгризти. І це не тільки на найвищих
гілках влади, такі ‘’мойші’’ засіли
скрізь, де є найменша можливість
поживитись за рахунок держави.
Одягнули вишиванки, до церкви
ходять, (хоч декому з них було б
зручніше до іншого храму ходити).
Виставивши пузо вперед, вчать
інших життю. А оченята так і бігають, так і зиркують, де що погано
лежить, що ‘’попередники’’ недопримітили і не загребли. А нам
намагаються дурним голову забивати, а ще краще пересварити
між собою.
Сама головна проблема держави – це корупція. Створили цілу
армію різноманітних структур.
Дали їм зарплату десятки, а то і
сотні гривень. І що? Яка користь?
(про те, що завдяки їхнім супервисоким зарплатам зростає середня
зарплата по країні говорити не будемо). А ніякої. Тому що і там при-

Настала довгоочікувана морозяна зима – чудова пора
для активного відпочинку. Приємно, що у Снятині є таке
місце, де любителі покататися на ковзанах, можуть відпочити, насолодившись зимовими днями. Поки що погода не дозволяє залити майданчик, але сподіваємось,
що скоро прийдуть морозяні дні. Тому Снятинська міська
рада та КП «Покуття-Комунальник» із настанням морозяних днів запрошують волонтерів допомогти у роботі із заливання льодового майданчика. За деталями звертатися
за телефоном 0966585852.

грівся ‘’мойша’’, а він знає, у кого
скільки взяти і кому скільки дати.
Карпати, бідні Карпати. Ще
трохи і про карпатські ліси буде
згадка тільки в творах про опришків та бандерівців. Європа хоче,
щоб ми їм давали ліс-кругляк, а
ми всі як один: ‘’НІ’’. А ліс іде за
кордон, ще більше, ніж раніше. І
гроші йдуть, тільки не в бюджет, а
якомусь ‘’мойші’’ на курочку. І цілком можливо, що він самий ярий
борець за заборону вивозу лісукругляка. А ми, (дуже мені подобається, як нас називає наш Президент: прості українці, очевидно
він себе і собі подібних вважає
‘’непростими’’ українцями) не знаємо кого і слухати. Тільки життєвий досвід підказує, що брешуть і
одні, і другі.
Ми бачимо, що на Закарпатті знову повінь. У людей біда, на
носі морози, а куди з дітьми та
немічними подітись? Але такі повені на Закарпатті бувають по
декілька разів на рік! І збитки від
них на сотні мільйонів. Проте поруч з нами Угорщина і чомусь ця
ж вода не спричиняє їй таких же
катастрофічних руйнувань. Таке
враження, що у нас і на цих повенях хтось собі на курочку, а може
і на індика, заробляє. Адже всім
добре відомо, що на повені 2008
року і в нашому місті дехто озолотився, такі собі ‘’мойші’’ місцевого
розливу. Проте вони і до тепер
‘’поважні’’ люди, в церкві стоять у
перших рядах.
Втім, згадуючи відомі слова Михайла Грушевського: ‘’Біда
України в тому, що нею керують
люди, яким вона не потрібна’’ необхідно зробити поправку на сьогоднішній день: ‘’Вона їм потрібна,
але не як УКРАЇНА, а як дійна корова’’. Тому що ‘’мойші є мойші’’.

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

Валерій ВІРЧЕНКО
м. Снятин
На роботу в
КП «ПокуттяКомунальник»
потрібен майстер
по озелененню,
тракторист та
працівник льодового
майданчика. За
довідками звертатись
за телефоном:
(03476) 2-14-14
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ВІТАЄМО!

Сьогодні хочу поділитись тим, що
в мене на умі та розповісти про велике
серце , щиру душу та глибоку генетичну
культуру закладену творцем в людину,
яка стала для мене ( та чому тільки для

мене), вона такою була для всіх, кому
випало щастя трудитися поруч з нею. Я
не знаю чи маю право назвати її подругою, однак наставницею вона для мене
була завжди.
Ніжний погляд, тиха розмова, щирий
сміх Галини Дмитрівни Беци наповнював
мої будні в стінах міської ради впевненістю в завтрашньому дні, додавав
оптимізму, вона розуміла погляд, вона
проникала в розбурхану сьогоденням
душу і вгамовувала її мудрими, щирими словами порад. Мабуть невистачить добрих слів, щоб подякувати
Галині Дмитрівні за те, що була поруч
в перші дні мого становлення на посаді секретаря міської ради.
Її допомога в той час для мене
була неоціненна.
Люба наставнице, в день Вашого
дня народження хочу побажати Вам
найдорогоціннішого, міцного міцного
здоров’я, любові та розуміння від рідних, душевної рівноваги та оптимізму,
всього того, що ви віддавали мені тоді,

коли працювали поруч. Многая Вам літ!
За дорученням працівників
апарату міської
ради секретар ради Марія Орищук
Долучаємося та підписуємося

Таких людей одна на тисячу: живе
серед нас, дарує своє тепло, а взамін нічого не просить…
Ми з вами завжди чуємо слова: багаті, успішні, знамениті… Про них пишуть, про них говорять, їх згадують… А
сьогодні я хочу розповісти вам про одну
людину. Людину особливу, людину сонячну, людину теплу. І не тому, що вона
відома чи знаменита, а тому, що вона випромінює світло й тепло, яке зігріває всіх
навколо. Вона не одна така, таких багато, але вони чомусь завжди в тіні; вони

допомагають іншим ставати успішними,
багатими, знаменитими… Та про них чомусь не пишуть, а я хочу написати.
Ще вісімнадцятирічною дівчиною,
здобувши освіту, вона розпочала трудову діяльність в дитячому садочку «Малятко» музичним керівником. Це були її
перші трудові кроки, але були настільки
впевненими, наполегливим і теплими,
що і для вихованців, і для колег по роботі, і для батьків вихованців вона стала
улюбленицею. Ця людина наділена особливим даром – даром дружби, даром
любові, даром мудрості, вмінням дарувати всім тепло своєї душі. Зовсім не
конфліктна, комунікабельна, з чистим і
відкритим серцем – це було всім до душі.
А далі – робота в дитячому садку
«Золотий ключик», в якому протягом
двадцяти п’яти років проводила чудові, змістовні музичні дійства, знаходила
підхід до кожного малюка, помічала, заохочувала й розвивала маленькі таланти, наче чарівна фея, робила маленькі
сердечка великими, повними тепла, доброти, щастя… Вміло «відкривала очі»
батьків на своїх діток і показувала, які
в них чудові, талановиті дітки. Не зали-
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Адреса редакції: м. Снятин,
вул. Шевченка, 70.
тел. 0502251210

***

рік:

Дві блондинки справляють новий

- Cлухай, а того року новий рік у
п’ятницю був!
- Ху, добре що не тринадцятого…

***

Після святкування Нового року
зустрічаються два приятелі:
- Ну, як зустрів свято?
- Та не знаю, ще не розповідали.

***

НАДІЛЕНА ОСОБЛИВИМ ДАРОМ
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- Тато, вгадай, який потяг більше
всіх спізнюється?
- Який, синку?
- Той, який ти обіцяв мені подарувати ще на минулий Новий рік.

***

Щороку 31 грудня ми з друзями
ходимо в баню. І не тому, що традиція у нас така, а тому, що кожен раз,
запитуючи у дружини дозволу привести на свято друзів, кожен з нас
чує у відповідь традиційне:
"Ідіть ви всі в баню!".

адже дочка зараз працює на престижній
роботі у Вроцлаві. Та й сама була доброю, вдячною дочкою, поки були живі її
батьки. Вони пишалися нею, адже їх дочка віддавала всю себе і всю свою любов їм, своєму чоловікові, дітям, а тепер
і улюбленим онучкам.
А тепер хочу трішечки сказати про
***
неї, як про подругу. Сказати «хороща
Розмовляють
два п'яних мужика:
подруга» – це не сказати нічого. Вірна
- Ти навіщо Діда Мороза за бородружба – це ще один дар цієї людини. Я
ду смикнув?
впевнена, що це одна з тих людей, котрі
- Хотів перевірити - справжня чи
живуть за заповідями Божими. В ній нені
.
має ні зухвальства, ні заздрощів, ні гор- Ну і як?!
дині…
- Справжня виявилася. Ніяк не
Вона несе людям світло і є приклазбагну - що тепер з нею робити?!
дом для наслідування. Багато чого навчила і мене, але до її ідеалу, на жаль,
мені далеко. З нею завжди цікаво, тепло,
спокійно, і завжди є про що
Подяка
поговорити, є про що поПромайнув 2017 рік, а з ним і моє 80-ліття.
мовчати…
З нагоди ювілейної днини мене – письменниЯ вдячна Богові, що дав
мені щастя зустрітися з цією ка, педагога, просвітянина – привітали обласні та
людиною, іти з нею поряд районні владні структури, письменницьке та пропротягом багатьох років, світницьке об’єднання області та краю, громадськобути її подругою. З почат- культурні організації, освітянська профспілка та пеку нашої дружби у нас все дагоги краю, засоби масової інформації, колеги по
навпіл: і радість, і горе. Ми спільній праці, друзі, знайомі, рідні.
Низько схиляю голову зі щирою вдячністю всім
жодного разу не посварились, бо з нею неможливо за щирі і теплі слова. Божої ласки, щастя, гараздів,
щедрих діянь Вам.
посваритись.
З Новим 2018 роком та Різдвом Христовим Вас!
Я горда з того, що в
Тож Вам сонця і погоди,
мене така подруга. І впевнеМир Вам, мир і дому.
на: якщо би в світі, в Україні,
Хай Вам щедро сіє й родить
йшлося вийти на пенсію, ця бджілка-тру- а зокрема в нашому місті,
На втіху вагому.
дівниця не заспокоїлась і знайшла себе було більше таких людей,
З шаною Мирослав ПОПАДЮК
в роботі з людьми. Працюючи в міській то світ став би добрішим, а
раді, була незамінною, бо витримка, життя прекрасним!
І ще знаю: не
культура спілкування та ввічливість завжди були і будуть поцінованими. Кожен краса врятує світ, а
Шановні передплатники!
відвідувач, який приходив до міської доброта, щирість,
Наш часопис завершує передплату на І півріччя 2018 року.
душевради зі своєю проблемою чи запитан- вірність,
На сторінках «СВ» ви знайдете 100% місцевої інформації,
ням, завжди мав можливість у спілкуван- ність, порядність,
цікаві розмови з відомими людьми краю, з тими, від кого занаділена
ні з нею почути такі слова і аргументи, якими
лежить наше з вами життя, а також зі звичайними жителями
після яких навіть ідучи з негативним ре- моя подруга ГАміста та навколишніх сіл, дізнаєтесь, як живеться на кожній із
ЛИНА ДМИТРІВНА
зультатом, залишався задоволеним.
вуличок Снятина, як живеться сільським громадам. З окремих
А ще сім’я, родина. Тут вона чудова БЕЦА!
рубрик ви отримаєте інформацію про життя наших шкіл, меP.S.:
любимо
любляча мати, яка виховала двійко дітей
дичні, спортивні, літературні та культурні новини краю.
– Тараса і Мар’яну, допомогла їм здобу- Тебе всі!
На сторінках часопису ви маєте змогу привітати своїх діМарія
ти вищу освіту і тепер пишається їхніми
тей, батьків, родичів, друзів з днем народження чи днем анЧЕХОВСЬКА
здобутками в Україні та за її межами,
гела, висловити подяку чи співчуття, розмістити рекламу чи
оголошення.
Відповіді до кросворду ГПП
На каналі «Снятинська вежа» в YouTube зможете переГ. 1. Горіх. 2. Хорт. 3. Троянда. 4. Апостол.5. Лікар. 6. Рік.
глянути відеосюжети найцікавіших новин краю.
7. Ключ. 8. Чоловік. 9. Кінь.
Тож запрошуємо вас до щирого спілкування на сторінках
П (1). 1. Плід. 2.Дерево. 3. Обід. 4. Дятел. 5. Літо. 6. Осел.
«Снятинської вежі». Ми завжди раді вам!
7. Ланцюг. 8. Город. 9. Друг. 10. Господар. 11. Розум. 12. Мед.
Вартість передплати:
13. Добро. 14. Онук. 15. Кохання.
– один місяць – 12, 58 грн.; квартал – 37, 74 грн.; півроку –
П (2). 1. Початок. 2. Кіт. 3. Тур. 4. Рот. 5. Тезко. 6. Огірок. 7.
75, 48 грн; один рік – 150,96.
Каміння. 8. Язик. 9. Кошик. 10. Килим. 11. Метелик. 12. Колір.
Передплатний індекс: 61703.
13. Рушниця. 14. Яструб.
Ваша «Снятинська вежа»
шала без уваги нікого: хто не дуже вмів
співати, вчила танцювати, хто не вмів
танцювати, той декламував… І в цьому
її велика місія ПЕДАГОГА.
А як же цій всебічній людині без громадської діяльності? Як голова профкому, завжди вміла згуртувати колектив закладу, організувала і вміло скеровувала
роботу гуртка художньої самодіяльності,
драматичного гуртка. Разом з тим була
учасником хорової капели районного будинку культури, бо мала чудове сопрано.
Навіть коли з певних обставин при-
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