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РІЗДВЯНА КОЛЯДА У СНЯТИНІ
Сію-вію-посіваю,
З Новим роком вас вітаю,
Сію щедро із долоні
По долівці, по ослоні,
Засіваю вашу хату –
Будьте радісні й багаті,
Сію густо-перехресно –
На добробут людям чесним!
Промовляю з кожним кроком:
Миру всім! І з Новим роком!

ЗАПРОШУЄМО НА
РІЗДВЯНІ СВЯТКУВАННЯ
14 січня
18.00 – Колядки у виконанні провідних аматорських колективів та вокалістів міських клубів
19.00 – ШОУ-ГРУПА «ВІКТОРІЯ»
21.00 – DJ Anton Pugachev
Оргкомітет
Снятинської міської ради

ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ!
Новий рік десь у дорозі,
Святий вечір на порозі,
І зраділа вся родина:
Тато, мама і дитина.
Ми йдемо колядувати
Попід християнські хати,
Всі гуртом заколядуєм,
Господарів повіншуєм.
Щоб добро велося в хаті,
Врожаї були багаті,
Хай Господь благословляє
Та здоров’я посилає.
Аби коні і корови
Цілий рік були здорові,
Нехай кури кудкудачуть,
Малі діточки не плачуть.
Зоря в небі засіяла,
Господарів привітала.
Ми також усіх здоровим
З Рождеством Святим Христовим!
Рік великий – не маленький,
Але пробіжить швиденько.
Знову прийдуть в гості свята,
Ми прийдем під Вашу хату.
Знову всі заколядуєм,
Господарів повіншуєм.
Хай зірниця в небі сяє!
ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ!
Петро КОРЖ

Мабуть чи не найяскравішою рисою
святкування Різдва Христового в Україні є колядування. Коріння цієї традиції
знаходиться в сивій, ще в язичницькій,
давнині, але з приходом християнства в
наш край, вона змінила свій зміст, зберігши при цьому свої зовнішні цікаві форми.
Без коляди важко й уявити Різдвяні свята, адже саме у колядах ми прославляємо народження Божого Дитяти та сповіщаємо про цю подію кожну сім’ю.
З нагоди Різдва Христового 8 січня на
центральній площі міста Снятин зібра-

лись представники міської влади, духовенство та жителі міста, які, після різдвяних вітань-віншувань міського голови
Анатолія Шумка, митрофорного протоієрея, декана Снятинського УГКЦ Теодора
Оробця, протоієрея, декана Снятинського УПЦ КП Михайла Марусяка, настоятеля храму Вознесіння Христового Миколи
Марусяка, виконали давню українську
коляду «Бог предвічний народився». А
далі, у спільному виконанні усіх присутніх на площі, прозвучали коляди «Нова
радість стала» та «Небо і земля».

Ірина НЕП’ЮК,
завідуюча загальним
відділом міської ради
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ЗІРКА ЯСНА ЗАСІЯЛА –
ОСВІТИЛА НЕБЕСА
Ось і в наші домівки прийшло свято Різдва Христового! Радісна звістка
дзвенить колядою по всій Україні, кожне
серце зігріває радість від народження
Сина Божого. Різдво Христове – як нове
очищення, воно виводить з темряви до
світла, зцілює духовно, об’єднуючи людей в єдину могутню християнську родину. Новорічні та різдвяні свята – це унікальний, ні на що не схожий, час у році,

У дні цих урочистих і сповнених таємничості зимових свят усі збираємося разом у колі рідних та близьких. Тепло Різдва запалює наші серця полум’ям Віри та
Надії. Любов, котру принесло на землю
Різдво, зобов’язує до внутрішнього відродження, до оновлення усього сущого:
людини, сім’ї, нації, держави, всесвіту.
Свято шанують дідівські традиції
в Галичині, де до святкування Різдва

коли мешканці та гості міста поринають
в атмосферу дива і дарують собі та своїм близьким незабутню казку. В ці дні всі
люди переповнені щастям, з надією на
краще життя. З давніх-давен для українців різдвяні свята були джерелом світлої
радості, очищення душі, зміцнення віри в
себе та краще майбутнє.

ставляться мало як не до національного
надбання і ретельно його бережуть. Попри загальноприйняті звичаї – 12 страв,
часник по краю стола, солома під скатертиною і на підлозі в час Святого вечора,
звичай кудкудакання під столом, збереглися деякі унікальні традиції. До прикладу, в деяких місцевостях плетуть особли-

СПОВІДЬ

Пам’яті батьків Йосипа і Марії
( Уривок)
... Знову ми в очікуванні свята.
Знову настає Святе Різдво.
Будуть біля хат колядувати.
В душах оселиться торжество.
Буде дійство в шопках таємничих.
Спатиме у яслах Немовля.
І почуєш, ніби тебе кличуть
Глянути на зірку звіддаля.
І побачиш, як Маля те носять,
Ніби налякав їх землетрус,
Втікачі святі Марія, Йосип.
Мимохіть почуєш - Марця, Юзь.
Збіг імен лише, нічого більше.
Ангел не являвсь твоїм батькам.
І з тобою не ховались нишком,
Щоб не датись Іродовим псам.
Та була душа в його лещатах,
Що велику шкоду нанести.
І -- вціліла, випросталась. Навіть
в ній зернини Божі проросли.
Мріяла їх посадити мама .
Як давно те, як давно було.
Проросли. І ніби хтось руками
Огортає біля них тепло.
Василь КЛІЧАК

На завершення колядування секретар ради Марія Орищук подякувала всечесним отцям, церковним хорам та усім
присутнім за спільне виконання коляди,
запросила на міські святкування різдвяних свят 14 січня та разом з міським головою пригостили присутніх солодощами.

вих солом’яних павуків, які вішали коло
вхідних дверей, або над іконами. Люди
вірять, що павуки приховали вхід до печери, в якій народився Ісус. На Галичині
обов’язкова присутність дідуха на столі.
А яке Різдво без української колядки
та вертепу? Коли уся родина збирається
за святковим столом на Святу вечерю,
в кожному домі колядують, адже «нова
радість стала» – Христос народився! Від
хати до хати іде вертеп, лунає веселий
гомін коляди.
Перша письмова згадка про вертеп
датується 1666 роком. Найбільш поширилися вертепні вистави в другій половині 18 століття. Вертепники йшли в народ популяризувати українські вистави у
формі лялькового театру. Ця форма була
найзручнішою для поширення в маси
правди про історичні події, або збереження національних традицій. У першій
половині 19 століття вертепи, як масове
побутове явище, поступово зникають,
залишившись лише в побуті українських
селян Східної Галичини. Мистецтво вертепу поступово забувалося, бо, як і інші
народні релігійні традиції за часів радянської влади заборонялися. Але вертеп
зберігся до сьогодні, переважно на західноукраїнських землях у вигляді різдвяних вистав на релігійну тематику. Ні час,
ні заборони не змогли знищити близький
духом українцям звичай. У церквах на
Різдво виставляють неподвижні вертепи
з яслами і зображеннями Пречистої Діви,
Йосифа Обручника і Немовляти Христа.
Кожен, хто прийшов на святкову службу,
поклоняється народженому Спасителю.
І, як волхви, ми теж приносимо дари:
наші молитви, покаяння і добрі діла.

Продовження на стор. 2
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Народний часопис

Снятинська
ЗІРКА ЯСНА ЗАСІЯЛА –
ОСВІТИЛА НЕБЕСА

Закінчення. Початок на стор. 1
Прославляючи Різдво Христове, люди
по всьому світу збираються у храмах на
богослужіння. В усіх храмах Снятина в
день Різдва відбулися святкові ранкові
служби, на яких віряни спільно молилися
Новонародженому Христу. З особливим
запалом молилися за тих, хто зараз захищає Україну на Сході. Традиційно під
час богослужінь звучать колядки й віншування у виконанні церковних хорів.
З метою відродження багатогранної
духовної спадщини нашого краю в часи
святкування Різдва Христового, відновлення, збереження та поширення різдвяних традицій, зокрема, коляд, 10 років
тому настоятель храму Іоана Богослова в
Кулачині о. Тарас Дмитрук і завідуюча бібліотекою №2 м. Снятина Галина Томаш
започаткували показ Вертепного дійства
у Кулачинському храмі. В храмі Іоана Богослова цього року учні недільної школи,
активні користувачі міської бібліотеки
№2, які навчаються в Снятинській ЗОШ
№2 м. Снятина, Софійка Онищук (1 кл.),
Нікіта Березінський, Саша Гоголь, Сашка Поясик (2 кл.), Ангеліна Козюк, Юра
Косовчич (3 кл.), Влад Виноградник, Аня
Грицак, Ваня Матеюк, Міша Михайлець-

кий (4-А), Саша Бурляк (4-Б), Андрій
Кибіч (5 кл.), Аліна Усова (6 кл.), Віталій
Матеюк (7-А), Вітя Галіцький (7-Б) і Катя
Маковійчук (2-Б кл. ЗОШ-ліцею) виступили перед прихожанами з різдвяно-вертепним дійством «Різдвяна ніч засяяла
над нами». Чудові колядки «Ми з колядою», «Благослови, Боже, нас на Новий
рік» з вінчуванням виконала Ліза Стратейчук (10 кл. ЗОШ № 2), а всі колядники
заспівали «Добрий вечір тобі…». Отець
Тарас усім щиро подякував, а дітям «за
коляду дав коляду».
Різдво Христове закликає людей шанувати всі творіння Божі, зберігати природу – ріки, поля, ліси, тваринний світ,
охороняти їх від винищення й забруднення. У світлі Різдва Христового людина повинна прагнути очиститися від скверни,
відродити душу й серце в покаянні, любові і всепрощенні.
І нехай оцей всемогутній, преображаючий дух світлого Народження Христового запанує в людських серцях нині, і
повсякчас, і на віки вічні! А Україною хай
лунає радісне привітання: Христос рождається! Славімо його!
Галина БЕРЕЗІНСЬКА

РАДУЙСЯ НЕБО, ЗЕМЛЕ ВЕСЕЛИСЯ
Продовжуються різдвяні свята. З різних куточків міста доноситься величальна різдвяна коляда. І дорослі і малі сповіщають про народження Божого Дитяти.

збудувала» та «Добрий вечір тобі…». За
традицією по закінченні коляди Ярослава Корж віншувала на щастя на здоров’я,
а міський голова Анатолій Шумко та се-

вежа
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Головні новини світу та України
Антиурядові протести в Ірані.
Кількість затриманих може сягати 3700 осіб

С
яких – студенти. Очікується, що процесз
звільнення триватиме, але правоохорон-с
ці запевнили, що він не стосуватиметьсяу
підбурювачів протестів та тих, кого звир
нувачують у безладах.
На членів "Організації моджахедівС
іранського народу", яким закидають під-з
бурювання протестів, може чекати навітьр
н
смертна кара.
Раніше один з провідних ультракон-о
сервативних представників вищого ду-б
ховенства Ірану Ахмад Хатамі закликавл
вважати демонстрантів ворогами ісламу.в
"Їм не має бути прощення", – заявив він. к
Нагадаємо, перші протести в низцід
іранських міст розпочалися 28 грудня.г
Під час протестів загинули щонаймен-д
ше 20 осіб. Учасники акцій протестували
проти складної економічної ситуації, ам
п
також проти керівництва країни.
п
ц
Польща змінює курс: заробітчан змусять платити
і
«Період виконання роботи не можеї
Українці, які планують заробляти на
життя у сусідній Польщі повинні знати перевищувати 9 місяців протягом кален-п
про нові правила працевлаштування. З дарного року і його вважають від датия
нового року заяви поляків про намір до- в’їзду іноземця в Польщі. Оплата за та-д
ручити роботу іноземцю будуть замінені кий документ складе 30 злотих», — за-с
значила Скочек
платними дозволами на сезонні роботи.
Процедура дозволів на сезонну робоПро це повідомив директор Повітового управління праці в місті Груєц Ма- ту буде діяти в сферах сільського госпозовецького воєводства Мажанна Скочек, дарства, садівництва, туризму і гастрономії.
— передає Польське радіо.
р
у
Рятувальники попереджають про лавинну
д
небезпеку на високогір’ї двох областей
н
У середу, 10 січня, на високогір’ї Іва- об'ємами 20 тисяч і 18 тисяч кубічнихм
но-Франків- метрів, висота відриву 1050 і 1080 м над
ської та За- рівнем моря. Орієнтовна дата сходження
карпатської 7-8 січня 2018 р. Збитків не завдано.
о бл а с те й
В Івано-Франківській області виявлезберігаєть- но сходження мокрої лавини зі східного
ся значна схилу гори Говерла об'ємом 1200 кубічс н і г о л а - них метрів. Лавина зійшла в ніч на 9 січня
винна не- 2018 р. Збитків не завдано.
безпека (3
Рятувальники раніше попереджарівень). Про це повідомляє прес-служба ли, що 8-9 січня у зв’язку з відлигою у
ДСНС з посиланням на дані Укргідромет- високогір’ї Закарпатської та Івано-Францентру.
ківської областей зберігається значна
Так, на Закарпатті виявлено сходжен- сніголавинна небезпека (3 рівень).
ня двох мокрих лавин з гори Темнатик
Комісія парламенту країни з громадянських свобод звернулася до міністерства юстиції з проханням про доступ до
затриманих.
В Ірані кількість затриманих правоохорнцями під час масових протестів могла сягати 3700 людей. Про це заявив
депутат парламенту Ірану Махмут Садегі, пише Deutsche Welle.
Садегі, якого відносять до крила реформаторів, послався на списки, які є в
розполядженні поліції та спецслужб.
Депутат заявив, що родинам затриманих демонстрантів мають негайно
повідомити про їхню долю. Комісія парламенту країни з громадянських свобод
звернулася до міністерства юстиції з
проханням про доступ до затриманих.
Тим часом на волю вже випустили
близько 200 затриманих, більшість із

Росія розмістить в окупованому Криму нові
ЗРК С-400 для «захисту від України»
Приємно, що колядники не оминають
і міської ради. 9 січня до Снятинської
міської ради завітали колядники міського
клубу №2 імені Назарія Яремчука (дир.
Ярослава Корж). У кабінеті міського голови колядники виконали чудову українську коляду «Пречистая Діва церкву

кретар ради Марія Орищук щиро подякували колядникам за чудове виконання
коляди побажавши усім гучної коляди та
веселих свят.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ ПЛАВАННЯ
29 грудня у плавальному басейні
Снятинської ДЮСШ відбулася першість
спортивної школи з плавання, яка була

приурочена новорічно-різдвяним святам.
У змаганнях взяли участь вихованці 2011
року народження та старші. Наймолодші
учасники стартували на дистанції 25 м
вільним стилем, а старші вихованці на
вибір. Грамотами та солодощами були
нагороджені вихованці, які вперше подолали дистанцію 25 м вільним стилем. А
всіх інших учасників нагороджено грамотами, медалями та солодкими подарунками. Також кращі вихованці відділення

плавання за результатами виступів у
змаганнях в 2017 році отримали грошові
премії, а саме: Макаренко Юрій, Косило

В окупованому Росією Криму розгорнуть нові системи С-400 для «захисту від
повітряних загроз з боку України». Другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу
С-400, дислокований в Севастополі, в
першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом,
інформує РІА «Новости» з посиланням
на джерела у силових структурах окупантів на півострові.
«Завдання другого дивізіону комплексу С-400 - вчасно виявити і за необхідності знищити повітряні об'єкти з боку
України, що становлять загрозу для Криму», – повідомив співрозмовник агентства.
Крім цього, окупанти заявили, що в
Криму формується ешелонована сис-

тема протиповітряної оборони, оскільки
Україна проводить випробування крилатих ракет.
в
Слід зауважити, що навесні 2017 рокур
перший дивізіон С-400 було розгорнуто вй
районі Феодосії.
б
ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф» при-р
значена для ураження літаків стратегіч-«
ної і тактичної авіації, балістичних ракет,к
гіперзвукових цілей та інших засобів по-н
вітряного нападу в умовах радіоелек-р
тронного та інших видів протидії.
Система здатна на дальності до 400п
км вражати аеродинамічні цілі, а такожв
на дальності до 60 км – балістичні цілі,с
що летять зі швидкостями до 4,8 км/с над
висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.
й
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За тиждень російські окупанти втратили
на Донбасі 16 своїх бойовиків

Володимир, Гоголь Тетяна, Зінковський
Нестор. Крім того, премію мав Ткаченко
Андрій, який брав участь в двох етапах
«Ліги плавання», де зайняв призові місця.
Дирекція школи висловлює подяку
міській раді (голова А.Шумко) та ТОВ
«Нью Віта Груп» («Копійочка», директор
В.Наконечний) за надання новорічних
подарунків учасникам змагань.

Не дивлячись на досягнуті домовленості, російські окупаційні війська на
Донбасі систематично порушують режим
припинення ведення вогню
У період з 3 по 9 січня 2018 року підтверджені втрати російських окупаційних
військ на Донбасі склали 16 осіб. Про це
повідомив на своїй сторінці в Facebook
народний депутат, координатор групи
«Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані
«ІС».
Зокрема, на окупованій частині Донеччини втрати бойовиків склали 10 осіб,
Луганщини – 6.
Також «ІС» інформує, що з 3 по 9 січня, не дивлячись на досягнуті домовленості, російські окупаційні війська на Донбасі систематично порушували режим
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припинення ведення вогню. «Цілодобож
во з боку противника по підрозділах сил
л
АТО зазначалося ведення обстрілу низьм
кої інтенсивності. Всього за тижневий пеш
ріод артилерійські підрозділи «1 АК ДНР»
м
і «2 АК ЛНР» оперативного угруповання
м
російських окупаційних військ здійснили
не менше 25 вогневих нальотів з 82/120н
мм мінометів, 122-мм переносних реакм
тивних пускових установок «Град-П»,
л
БМП і танків», – інформують військові
с
експерти.
ц
Як повідомляв штаб АТО, за минулу
с
добу внаслідок обстрілів не загинув жок
ден український військовослужбовець,
проте поранень зазнали двоє наших зак
хисників.
с
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За матеріалами інтернет видань
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Снятинська

вежа

КОЛЯДУЮТЬ ЗОРІ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Колядують зорі над садибою Василя
Стефаника і досі... Сам ж письменник
завжди чекав і виглядав колядників біля
своєї хати – це описує Василь Костащук
у своїй книзі "Володар дум селянських":
"...За хвилину хата дрижала від старих колядок про яру пшеницю, господаря
Семена, його сиві воли і вороні коні. Пісня
зразу несміла, захрипла, зривалася чим
раз сильніше, коливалася в такт хитання сивих голів. Стефаник зворушений, в
очах блищать сльози. Підходить до голів
біля столу. Задивившись
кудись
далеко
говорить
до нас:
– Ви,
молодці,
підхоплюйте
цю пісню
і ховайте
її у свої
пазухи,
як
найдорожчий скарб. Ця пісня в'яже нас з тисячоліттями. Так співали ще за Київської

Русі. Так з покоління в покоління аж до
нас.
Діти споважніли і задуматись, в хаті
залягла тиша. Стефаник схвильований
ходить по хаті.
– Кириле, – звернувся Стефаник до
сина, – подивися, чи брама відкрита, і переконайся чи далеко колядники.
Кирило вибіг і за хвильку вернувся
задиханий зі звісткою, що вже у сусідів
колядують. Стефаник нетерпеливо заглядає у вікно, перевіряє, чи є гроші. З
брами виходять газди, йдуть повагом, передній має в руках скриньку на гроші. За
ним сунуть молоді цілою лавою. За хвилину заповнилося все подвір'я, обступають хату. В хаті стає темно, а одночасно
зривається, як буря "Нова Радість".
Стефаник
ходить
схвильований
по хаті, тішиться врешті виходить на
подвір’я, сердечно з кожним вітається,
дякує, дає гроші, й просить до хати. Простора кухня наповнюється людьми. Стефаник серед своєї стихії. Частує кожного
і просить ще раз співати. Тверді мужицькі
голоси гудуть: "Радуйся, земле!"
І цьогоріч на Різдво садиба Василя
Стефаника немов поринула у ті далекі
роки. Знову в гості до Стефаника прийшли колядники, сповіщаючи про наро-

дження Сина Божого. А в музеї Василя
Стефаника директор цього закладу Іванна Миколаївна Коцелівська організувала вертепне дійство. Учасники коляди з
с.Стецівка радо колядували і прославляли народження Ісусика під мелодійні
звуки баяна та бандури. Чудовим завершенням заходу став виступ студента III
курсу Київської музичної академії Собчука Ярослава та студентки IV курсу Чернівецького музичного училища Покляцької
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Анастасії, які розіграли новелу Василя
Стефаника "Побожна". Всі учасники свята розпалили дух Різдва як на садибі, так
і в музеї, і переконали, що зорі і досі колядують над Стефаниківською землею...
Іванна КОЦЕЛІВСЬКА,
директор літературномеморіального музею
Василя Стефаника
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

СВЯТКУВАННЯ МАЛАНКИ В С. БЕЛЕЛУЯ
Найперше, що привертає увагу та вирізняє белелуйських маланкарів з-поміж
усіх інших новорічно-різдвяних обрядодійців – їхнє вбрання. Справжні костюми,
не «спопсовані», як у більшості сучасних
маланкарів – дивовижні ведмеді з осоки,

вбрання яких важить близько півцентнера, чорти, перев’язані дзвіночками та ще
й з дерев’яними вилами у руках, смерті у
білому вбранні, розмальованому прапорами та цікавими написами на кшталт:
«Віддай душу, бо задушу», жиди у високих капелюхах і з бородами з конопляного повісма та інші, про які докладніше
розповім далі.
Про белелуйську маланку можна з
певністю сказати, що традиція її святкування була неперервною. Принаймні так
стверджують найстаріші жителі цього
дивовижного села.
Слава про маланку в Белелуї розійшлася далеко за межами села та і нашого району.
Персонажі та їхні костюми. Повний
склад маланкового гурту зараз такий:
Маланка і Василь, газда і газдиня, 2-3
ведмеді, п’ять смертей і п’ять чортів,
жид. Уся процесія надзвичайно весела, усі бешкетують що є сил, борються
між собою, хапають зустрічних за руки,
штрикають вилами і косами під ноги, а
молодих дівчат піднімають на руки чи
міцно обіймають.
Костюми-маски «борці» переважно виготовляють кожен сам під себе. Є
маски яким вже понад 15 років. Ці, вже
легендарні та фартові речі, передаються учасниками маланки з року в рік, при
цьому вважається, що в них більше шансів у боротьбі персонажів дійства покласти на лопатки суперника.
Костюм ведмедя важить близько 50
кілограмів і складається з понад трьохсот перевесел спеціально зібраної та поособливому висушеної осоки. Його ство-

ренням займаються ті, котрі достеменно
знають технологічні секрети. Кожен рік
цей костюм виготовляється наново, або
ж суттєво «ремонтується», бо завершальний етап Маланки – це «борінка»,
у якій ведмеді також беруть участь. Ведмеді з різних
кутків попарно
«б’ються» між
собою, кожен
по два рази,
отже дожити
до наступного року в усій
красі ведмедячому вбранню просто не
судилося.
Костюм
чорта – темного кольору,
для його створення у нашому випадку
застосовують
темно-сині робочі комбінезони, обмотані
ланцюгами. Хвіст традиційно робиться
із конячого волосу, до нього чіпляють
дзвіночки, щоб було більше галасу, коли
чортяки підстрибують, ідучи по дорозі. У
руках вони тримають дерев’яні вила, теж
обмотані ланцюгами та дзвіночками. Головний обов’язок чорта – усіх зустрічних
молодих дівчат штрикати під ноги тими
вилами.
Смерть одягнена у все біле, на спині
у неї часто написано назву кутка та зображено різноманітні малюнки залежно
від фантазії актора, але її іконографія
здебільшого пов’язана зі «смертельною»
тематикою – черепи, кістки. Траплялися
і надписи: «Віддай душу, бо задушу». В
руках у смертей – дерев’яні коси, хоча
колись були справжні металеві, але через випадки поранень, священик заборонив їх використання під час маланкування.
Жид. Неодмінним атрибутом жида є
борода з повісма льону чи конопель, та
хвіст з кінського волосу. Маска у нього із
носом, часом ще й бородавками.
Газда і газдиня, як і Василь та Маланка, одягнуті у традиційне белелуйське
святкове зимове вбрання. Примітно, що
на газді – сукняні білі штани – «гачі», або
«поркіниці» – теж білі святкові штани з
домотканого полотна.
Підготовка до Маланки відбувається
у декілька етапів. Заздалегідь обирається, коситься, сушиться, мотається у
перевесла осока для майбутнього костюма ведмедя. Ближче до свята, за дватри дні до Маланки, хлопці збираються
там же, на полі, та розподіляють поміж
собою ролі, вважаючи на свої фізичні

особливості та можливості, адже не кожному під силу цілий день проходити у
костюмі ведмедя.
Напередодні свята, три вечори поспіль учасники «збираються на бай до
Маланки» – завершують підготовку костюмів, докручують перевесла для ведмедя, зшивають костюм спеціальною
голкою, домальовують вбрання смертей. Тут допускається присутність старших одружених і досвідчених чоловіків.
Наступний етап підготовки – «вбирання»
маланки, тобто одягання гурту, яке розпочинається о шостій ранку 13 січня і
вже о восьмій-дев’ятій годині вирушають
колядувати.
Коляда. Як згадують місцеві мешканці, раніше в селі була лише одна ватага
маланкарів, яка ходила від хати до хати
з колядками і віншуваннями. Пізніше
село почало розростатися, утворилося
три кутки (Берестів, Соківна, Великий
кут) і, відповідно, відбувся розподіл самої ватаги маланкарів на три групи, кожна з якої представляла свій
куток.
Найперше
колядувати
йдуть
гуртом
до священика,
потім – до найповажніших
у селі людей,
і тоді вже по
усіх хатах, де
є
неодружені дівчата, хай
навіть такій дівчині було б і
два місяці від
народження –
неодружена ж!
Не минають і тих хат, де нікого вдома немає, хоч ти в сусіда, хоч закордоном, не
можна, щоб вона лишилася непоколядована, заходять у двір і величають відсутніх господарів. І якщо «перебираються»
виключно молоді неодружені хлопці, то
разом з ними ходять колядувати і одружені, котрим дозволяється тільки співати.
Традиційно, частину наколядованих
грошей ватага жертвує до церкви, а решту беруть на влаштування танців за потребою.
Борінка. Раніше при зустрічі різних
ватаг на перехрестях вулиць, які переходили з одного кутка села на інший, влаштовували своєрідні змагання – міряння
силою, що були хаотичні, оскільки не
було чітко встановлених правил, й відтак,
коли і хто з ким хотів, той з тим і боровся.
Зараз почали збиратися на центральній
площі і вже там влаштовували змагання
між собою. Згодом в це дійство почали
вносити певні корективи: маланкарі вже

боролися не лише задля особистої перемоги, але й відстоювали першість свого кутка; постали умови, хто має першим
розпочинати бої і з ким; з’явилися судді,
встановлювався ліміт часу на боротьбу,
тобто все ставало більш зорганізованим
і діяли певні правила.
Борінка відбувається майже у центрі
села на великій округлій рівнинній галявині. Туди збирається село після того, як
заколядували в усіх хатах. Стають колом
навкруги галявини, але не упереміш, а
розподіляючись чітко на три частини –
кожен куток окремо. Палко вболівають
за свій куток і маленькі діти, і жінки, і
старші чоловіки, голосними вигуками і
активною жестикуляцією, підбадьорюючи свого представника і пильнуючи за
суддями.
Судді – це старші досвідчені хлопці,
по одному від кожного кутка. Маланковий
гурт хрестить кожного свого представника, що виходить на змагання. Учасники
борються у повних костюмах, нічого не

знімаючи, навіть маски. Переможцем
визнається лише той, хто поклав суперника на обидві лопатки, інакше бали не
зараховуються. Перемагає той куток,
який набрав найбільше балів. А борються гурти між собою за те, хто буде влаштовувати гуляння і для кого. Куток, що
виборює перше місце, влаштовує танці
та пригощання у цей же вечір для неодружених дівчат. Куток, що зайняв друге
місце, робить те саме наступного дня
на Василя для малих дітей та підлітків.
Той, хто третє місце – на Йордан (Водохреще) для одружених та старших. А на
Івана Хрестителя, 20 січня, скидаються
всі кутки і гуляють разом четвертий день.
Отже, традиційна народна обрядовість українців, попри певні трансформаційні елементи та модернізацію, зберігає
свою самобутність і до нині. І яскравим
прикладом цього є село Белелуя.
Ольга ПАСИНЮК,
завідуюча бібліотекоюфілією с. Белелуя
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ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ УКРАЇНЦІВ У 2018 РОЦІ

Біометричний контроль на кордоні. 1 січня у пунктах пропуску на державному кордні запрацювала система
фіксації біометричних даних іноземців та
осіб без громадянства.
Система біометричного контролю
розгорнута ДПСУ на виконання Указу
Президента України від 30 серпня 2017
року № 256 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України
від 10 липня 2017 року «Про посилення
контролю за в’їздом в Україну, виїздом з
України іноземців та осіб без громадянства, додержання ними правил перебування на території України». Вона є однією з підсистем відомчої автоматизованої
системи прикордонного контролю.
Прикордонники фіксують відбитки
пальців правої руки. Обов’язкову фіксацію біометричних даних застосовують у
відповідності до визначеного МЗС переліку 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику.
Решта іноземців – за результатами аналізу та оцінки ризиків.
При повторному перетині особою
кордону здійснюватиметься процес ідентифікації особи. При цьому інспектор
бачитиме чи здавала людина свої біометричні дані і здійснюватиме їх перевірку.
У разі не співпадіння даних особу буде
направлено на додатковий контроль для
з’ясування обставин.
Відповідно до вимог Закону України
«Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства» визначено категорії
іноземців та осіб без громадянства, які
звільняються від фіксації біометричних
даних. Це насамперед глави держав і
урядів зарубіжних країн, члени парламентських та урядових делегацій, особи
до 18-річного віку, круїзні туристи, члени
екіпажів транспортних засобів, дипломатичний персонал, посадові особи міжнародних організацій.
Під час паспортного контролю інспектори Держприкордонслужби здійснюють
перевірку паспортних документів іноземців, в тому числі за базами Інтерполу.
Далі відбувається зчитування інформації
(відбитки пальців) за допомогою рідерів,
яка надходить до підсистеми обробки біометричних даних відомства. Крім того,
через міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему «Аркан» вона
надходитить до Національної системи

біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб
без громадянства Державної міграційної
служби.
Медична реформа. З 1 січня 2018
року кожен пацієнт зможе отримувати
первинну допомогу безкоштовно в обраного ним сімейного лікаря.
Також пропонується укладати декларацію з сімейним лікарем у будь-який
час, навіть під час першого візиту, коли
знадобиться медична допомога. Базові
аналізи будуть безкоштовними в амбулаторії сімейного лікаря.
Крім того, пацієнтам пропонується
скаржитися до Національної служби
здоров’я у випадку, якщо сімейний лікар
вимагатиме додаткові гроші за лікування.
Самих же сімейних лікарів очікує поступовий перехід (до 2020 року) на нову
систему фінансування.
Також зберігається та поступово
зменшується фінансування на пацієнтів,
які були приписані до сімейного лікаря
раніше, та зросте частка пацієнтів, які
уклали декларацію.
Крім того, буде встановлена середня
ставка для сімейного лікаря за приписану людину у 2018 році – 370 гривень (на
рік – ред).
Також відповідно до реформи, лікарі первинної ланки матиме окремий
бюджет на аналізи для пацієнтів. Очікується, що річний тариф за літню людину
(65+) та малюка буде удвічі більшим за
тариф на чоловіка 25 років.
Власний прибуток лікаря ефективної
сімейної практики з 2000 пацієнтами в
статусі ФОП становитиме – до 18 тисяч
гривень, медсестри – до 12 тисяч гривень.
Також із початку 2018 року буде розширений перелік ліків, вартість яких за
рецептом від сімейного лікаря, відшкодовується державою повністю або частково за програмою «Доступні ліки».
Зарплати, пенсії та прожитковий
мінімум. З 1 січня в Україні мінімальна
заробітна плата зросла на 523 гривні –
до 3723 гривень.
У 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення
допомоги відповідно до Закону України
Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям у відсотковому
співвідношенні до прожиткового мініму-

КРИМІНАЛЬНИЙ ОГЛЯД
02.01.2018 о 16.30 поступила протокол-заява від гр. Т., жителя м. Снятин про те, що невідома особа викрала
в його сина мобільний телефон. Виїздом СОГ на місце події встановлено,
що 23.12.2017 в період часу з 21.30
по 22.00 в м. Снятин по вул. Грушевського в приміщенні кафе-бару "У моряка" невідома особа шляхом вільного доступу викрала у гр. Л. мобільний
телефон марки "Meizu m5c" імей:
864703032836763, який він залишив
без нагляду на своєму кріслі за столиком, на час доки грав у теніс. По даному факту проводиться перевірка.
03.01.2017 р. о 15:55 год. поступили матеріали через секретаріат Снятинського ВП від гр. Д., про
те, що 29.12.2017 р. біля 11:00 год. в
смт. Заболотів за невідомих обставин з власної необережності втратив мобільний телефон марки Nokia
Asha 200, з абонентським номером
0965910780, ІМЕІ 354638055199060,
ІМЕІ 354638055199078. По даному
факту проводиться перевірка.
03.01.2018 р. о 17:10 год. поступили
матеріали через секретаріат Снятинського ВП з Департаменту Карпатського управління кіберполіції в Івано-Франківській області, по зверненню гр. Д.
про те, що 31.10.2017р. біля 17:20 год.
після усної домовленості у телефонному режимі про придбання товару, заявник в м. Снятин через термінал Приват
Банку переказав на картковий рахунок
№5168-75**-****-**48 грошові кошти в
сумі 1800 гривень як передоплату на
придбання міні-трактора марки "Файтер Т-15" через сайт "ОЛХ", який на даний час не отримав. По даному факту

проводиться перевірка.
03.01.2018 о 20:21 надійшло повідомлення зі служби «102» гр. К. про
те, що 18.12.2017 його сусід гр. Фодчук Михайло Ярославович, 30.05.1964
р. н., житель с. Устя, вул. Стефаника,
12, пішов з дому і не повернувся. Виїздом СОГ на місце події встановлено,
що гр. Фодчук М.Я., по місцю свого
проживання відсутній, проживав сам.
При огляді господарства в с. Устя по
вул. Стефаника № 10 житловий будинок зачинений ззовні на навісний замок, слідів боротьби та плям схожих
на кров не виявлено. По даному факту
проводилась перевірка. Проведеними
заходами працівниками кримінальної
поліції встановлено, що Фодчук Михайло Ярославович, 30.05.1964 р. н.,
прож. с. Устя, протягом останніх 14 днів
знаходився в с. Замостя, Вижницького
району, Чернівецької області, де працював на приватній пилорамі. Фодчук
М.Я., повідомив, що він діяв самостійно, будь-які протиправні дії проти його
волі, гідності та честі сторонніми особами не вчинялись, його життю нічого
не загрожує.
05.01.2018 о 20.22 надійшло повідомлення зі служби «102» від гр. Г. про
те, що невідома особа, шляхом зламу
навісного замка проникла в підвальне
приміщення господарства звідки викрала 5 літрову банку олії та 3 мішки
пшениці вагою близько 130 кг. Проведеними заходами встановлено, що
дану крадіжку скоїв колишній співмешканець гр. Г. Останній в скоєному зізнався, опитаний, відпущений додому. По
факту проводиться перевірка.
Галина ТЕРЕНТЬЄВА

му для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для
працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили
працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум на одну особу в
розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року
становитиме 1 700, з 1 липня – 1 777 грн,
з 1 грудня – 1 853 грн.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2018 році
не може бути більше 75 відсотків рівня
забезпечення прожиткового мінімуму
для сім'ї.
Також мають зрости на 25% зарплати
вчителів.
Крім того, 1 січня вступають в силу
деякі норми пенсійної реформи про вихід
на пенсію. Для тих, хто досяг 65-річного
віку і 30-35-річного стажу мінімальний
розмір пенсії становитиме 40% від мінімальної зарплати, встановленої в законі
про держбюджет.
Транспорт. З 1 січня 2018 року Кабінет міністрів України зменшує максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах до
50 км/год з 60 км/год.
На сьогоднішній день в більшості
країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах
становить не більше 50 км/год, а в окремих пунктах – 30 км/год
«Прийняття акта дозволить наблизити національне законодавство до законодавства Європейського Союзу.
Також 1 січня набувають чинності зміни до Податкового кодексу щодо скасування ПДВ на ввіз електрокарів.
Проте пільги для транспортних засобів, оснащених виключно електричними
двигунами (одним чи декількома), будуть
діяти лише протягом наступного року — з
1.01.2018 до 31.12.2018.
Скасування ПДВ та акцизу буде стосуватися усіх електрокарів: як нових, так
і тих, що були у вжитку, а не лише тих, які
реалізують офіційні імпортери.
У результаті скасування податків
електрокари в Україні подешевшають на
17%, запевняє міністр інфраструктури
України Володимир Омелян.
Крім того, з 1 січня 2018 року знижується мито на авто, які ввозяться з ЄС,
що передбачено Угодою про асоціацію.

Так, згідно з Угоди про зону вільної
торгівлі України та ЄС, ставки ввізного
мита мають бути повністю скасовані після закінчення 7-річного перехідного періоду. Виключення становлять лише машини з об’ємом двигуна понад 1000 см3,
але не більше 1500 см3 — перехідний
період для цих авто становить 10 років.
Зниження ставки відбуватиметься повільно — на 1% в рік. Експерти вважають, що в 2018 році покупці не відчують
суттєвого подешевшання автомобілів із
Європейського союзу, адже вартість нових автівок щороку зростає і зменшення
ставки ввізного мита не зробить траспортні засоби доступнішими.
Тарифи. Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП), заявила про підвищення оптово-ринкової ціни на електричну енергію
майже на 16%.
Зазначається, що підвищення цін відбудеться у чотири квартали.
"Середньорічна прогнозована оптова
ринкова ціна електричної енергії у 2018
році складатиме 1 561,99 грн за 1 МВт
год (без ПДВ) з розбивкою на квартали:
І квартал – 1 495,46 грн за 1 МВт год
(без ПДВ), що на 9,5 % вище діючої на
IV квартал 2017 року; ІI – IV квартали – 1
586,69 грн за 1 МВт год (без ПДВ), що на
6,1 % вище рівня на І квартал 2018 року.
З 1 січня оптово-ринкова ціна підвищиться на 9,5%, а з 1 квітня – ще на
6,1%.
Водночас глава КРЕКП Дмитро Вовк
заявив, що тарифи для населення піднімати не будуть.
Крім того, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заК
явив, що тарифи на газ та тепло для
п
населення можуть зрости 1 квітня 2018
л
року, якщо відбудеться підвищення цін
на німецькому хабі, тарифи.
В
"Із 1 квітня зовсім інша ситуація, і треч
ба буде відслідковувати ринок газу, який
Б
буде у Європі. Ми прив’язані до німецьр
кого хабу", – сказав Насалик.
п
При цьому міністр зазначив, що ціна
к
на газ та тепло цієї зими лишатимуться
р
на рівні минулого року.
р
Також він нагадав, що наразі міністерЛ
ство не бачить підстав для підвищення
цін на газ та тарифів на тепло для насеп
лення.
п

10 січня видатному фотохудожникові Василеві Пилип’юку
виповнилось би 68 літ. Але, на жаль, минулого листопада він
зблизився зі Світлом, котре завше вабило його. Він залишив
нам по собі не тіні, а осяйні промені свого таланту.
ПАМ’ЯТІ МАЕСТРО
ВАСИЛЯ ПИЛИП’ЮКА
Усе земне на цьому світі тлінь,
бо час біжить, немов нестримні води…
Причарували хлопця Світло й Тінь,
а потім він над ними верховодив.
І мама, й тато, і ріка, і кінь –
все те, що зір спіймав, навік розквітло:
отам, де спека, холодила Тінь,
де студінь – зігрівало душу Світло.
Василь життя ловив крізь об’єктив:
Творець велів, щоб мить свята не вмерла.
О, скільки на відбитках його див,
бо кожен з них – це неземна Говерла.
Он жінка при надії, он – дитя,
он – юнка й почуттям налиті перса…
Він так любив, обожнював життя,
богинею земною була перша:
ота любов, з якою під вінець
весільний стали… А тепер – утрата!
…Сушив сльозу осінній вітерець,
що потекла із лінз фотоапарата.
Не світло – блискавка, не тінь – пітьма,
не веселковий край, а чорно-білий.
«Василю, де ти?!». Відповідь – німа,
лиш краплі гіркоти додолу бігли.
В скорботі Україна та рідня,
останній твій світанок, мовби нічка…
Зажури тінь закрила світло дня –
й заплакала гарячим воском свічка.
Мине жалоба, прийде час весіль…
Жар-птиці Василеві світом линуть.
Живий, повірте, Пилип’юк Василь,
дивіться, він живе в своїх світлинах.
Володар світлотіней, Князь світлин,
відплив за обрій з тугою оркестру…
Спинився на люстерках часу плин:
всміхається до нас живий Маестро!
Ярослав ТКАЧІВСЬКИЙ,
м. Івано-Франківськ

ВІН ЧАС ПОКЛАВ ДО НІГ
Погасла зірка понад рідним краєм,
Що посилала світло чисте, як сльоза.
Та її зблиск серця усім поранив…
Тінь світло поглина. Та все ще не пора!
Людське життя пред Богом незбагненне.
Які стежки ведуть у цей незнаний світ?
І як сказати людям сокровенне,
Зберігши в серці мамин заповіт?
І він пішов у світ, відкривши очі,
Взяв мудрості слова і вишитий рушник.
Збагнув, що слова матері пророчі,
Вони в житті були, як добрий чарівник.
Він засвітив над світом зорі-переливи,
Що понесли планеті пісню про наш край,
Чарівну музику вдихнув в свої світлини,
Що сріблом-злотом заясніли в сонцеграй.
Красу він споглядав щодня в усьому
І бачив те, на що лиш падав його зір.
Від праці і до праці спішив знову
Та світло й тінь точив, як ювелір.
Йому тиснули руку президенти,
Сам Папа Римський восхвалив
його талант.
Митець життєві розставляв акценти
Великий він і неповторний. Він – атлант.
…Плаче наш край. Сумує Україна.
Тепер весь світ пізнав, хто був
він для всіх нас.
Нехай святяться всі його світлини!
Злетів він до небес. До ніг поклав вже час.
Іван АНДРУШКО,
с. Джурів
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НА РІЗДВЯНІ СВЯТА ВСІ СЯ РАДУЙМО…
Хай в день святого Різдва
Дзвенить усюди коляда,
Щастя велике вам звіщає,
Радійте, святкуйте!
Христос ся рождає!

святковий концерт мішаний хор Будинку
культури с. Балинці, які виконали коляду «А ми люди подорожні», «На Різдво
Христове» та щедрівку «Щедрик» (художній керівник Василь Кульчицький,

Радісні різдвяні свята ще з давніх часів об’єднували сім’ї та родини в одне
ціле. І дуже приємно коли свято об’єднує
цілу покутську громаду. На Різдво Христове, 7 січня, в Балинцівському сільському Будинку культури відбулось масштабне дійство «Покутська розколяда» в якій
взяли участь жителі сіл Балинці, Бучачки, Трофанівка, Кулачківці та Хом’яківка.
Впродовж декілька годинного святкового концерту аматори художньої самодіяльності вище згаданих сіл колядували, співали українських народних пісень,
танцювали та жартували. А розпочали

акомпоніатор Іван Йосипенко).
Далі зі сцени СБК мелодійно зазвучали коляди та українські народні пісні
у виконанні мішаного хору с. Хом’яківка,
дитячого вокального ансамблю «Дзвіночок», дуету Р. Пернеровського та С. Іванюк (с. Хом’яківка), вокального дитячого
тріо садочку «Бджілка», чоловічого ансамблю «Червона калина», ансамблю жінок с. Трофанівка, вокальних ансамблів
хлопців та жінок с. Хом’яківка, солістів
І. Москалюка, Д. Павлюк, А. Прохорової,
В. Іванюка, О. Далабожак та О. Далабожака, Н. Мукан, гумориста Івана Бовтюка,

сімейного тріо Муканів та драматичного
гуртка «Усмішка». Зимовими танцями порадували глядачів учні 5 класу Балинцівської школи та гості з с. Кулачківці.
Під занавісу концертної програми з вітальним
словом
та слов а м и
Божого
благословення виступили
о. Володимир
(УГКЦ)
та о. Мирослав
(УПЦ КП). Також слова подяки висловили сільський голова Василь Гнатчук та
начальник відділу культури Снятинської
РДА Богдан Юрчук. На завершення дійства усі присутні заколядували.
Тож нехай різдвяна коляда об’єднує
всіх і принесе мир, щастя та злагоду всій
Україні.
На святкуваннях побувала
Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

«НЕ БІЙТЕСЯ ВІДКРИТИ ДВЕРІ СВОГО
СЕРЦЯ І ДОМУ НАВСТІЖ ХРИСТОВІ»
У Навечір’я Різдва Христового єпарх
Коломийський владика Василь (Івасюк)
помолився у храмі св.Архистатига Михаїла, що в Снятині.
На парафію з собою архиєрей привіз
Вифлиємський вогонь миру. Після зустрічі й теплих привітань, владика розпочав
Божественну Літургію. Разом з архиєреєм співслужили: парох митрофорний
протоієрей Теодор Оробець, який є даканом Снятинським, отець-емерит Тарас Чепіль, о.Василь Бобер, о.Іван Гаврилаш, о.Роман Скрипнюк та о. Михаїл
Луканюк.
Звертаючись до вірних зі словом проповіді владика сказав: “Пресвята Діва
породила Світло, яке назавжди змінило
історію людства. Різдвяна ніч стала джерелом надії на спасіння. У своїй убогості
і приниженні Господь заявляє і проголошує, що справжня сила і свобода поважає слабких і допомагає їм. Різдвяної
ночі Господь бездомний і обездолений
був тим, котрий немає місця за столом в
жодному домі і навіть на вулицях міста не
знайшов собі місця. І тому пастухи були
першими адресатами Благої Вісті. У Ви-

флеємському Богонемовляті Спаситель
виходить назустріч людям доброї волі.
Тому не бійтеся відкрити двері свого серця і дому навстіж Христові, щоби з усією
відповідальністю і милосердям гостинно
прийняти спраглого, іноземця, хворого,
біженця, мігранта та ув’язненого.”
Далі владика навів приклад, пригадавши історію про чоловіка, який відмовився йти до храму на Різдвяну Службу,
бо не вірив у прихід Месії. “Читаючи газету він почув шум під вікном і вийшов
подивитися, що сталося,- продовжував
проповідник. Два горобці вдарилися у вікно і впали на землю. Інші птахи сиділи
на гілках дерев і трусилися від холоду.
Невіруючий чоловік мав добре серце і
підібрав травмованих пташок та заніс
їх до теплого сараю. Він сподівався, що
усі інші пташки полетять слідом за ним
і переживуть холод. Чоловік залишив
двері відчиненими, але жоден птах не
зрушив з місця. Тоді чоловік почав приманювати горобців хлібними крихтами,
виклавши ними дорогу аж до сараю. І в
цьому випадку голодні пташки не зайшли
в середину і навіть не наблизилися до

будівлі. Тоді чоловік спробував загнати їх
у сарай до теплішого приміщення, але і
цього разу не вийшло. Зрештою втомлений чоловік подумав: “Якби я тільки міг
їм пояснити, що хочу допомогти і спасти від лютого холоду. Вони не розуміють
людської мови, а я не можу говорити їхньою. Одинокий вихід, на хвилинку стати
горобцем і так вирішити питання”. Цієї
миті вдарили церковні дзвони і чоловік
впав на коліна посеред глибокого снігу,
відчувши в серці мир про який співають
ангели різдвяної ночі, мовлячи: “Дякую
тобі, Боже, що Ти став одним із нас”. Це
все, що міг промовити чоловік.”
Після богослужіння владика привітав
священнослужителів та вірян з наближенням свята Різдва Христового. Взаємні вітання та многолітня прозвучали й від
духовенства. Після чого єпарх положив
скульптуру новонародженного Христа до
вертепу, що встановлено в храмі. Завершились відвідини архиєрейським благословенням, яке владика уділив через
мирування.
Діана ЧАВАГА,
прес-секретар єпархії

Різдвяне богослужіння у Свято-Троїцькому соборі Снятина
7 січня, в день Різдва Христового,
Снятинський благочинний протоієрей
Михайло Марусяк звершив урочисте богослужіння у головній святині Снятинщини - Свято-Троїцькому соборі міста Снятина - у співслужінні кліриків храму: прот.
Теофіла Кишкана, прот. Миколи Марусяка і протодияк. Романа Підгірного.
Разом із численними вірянами в соборі молився і міський голова Снятина
Анатолій Шумко.
Різдвяне богослужіння розпочалося
всенічною.
За Божественною Літургією, як і на
кожному богослужінні, були піднесені
молитви за мир в Україні і за українських
воїнів, які захищають східні кордони нашої Батьківщини.

ДО ВІДОМА СНЯТИНЧАН!

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.

Після Євангельського читання проповідь виголосив прот. Микола Марусяк.
Наприкінці святкового богослужіння
отець-декан звернувся до своїх парафіян
із повчальним словом, у якому розкрив
духовний зміст події Різдва Христового.
Завершилося святкове богослужіння
уставним многоліттям, після якого хор
Свято-Троїцького собору під керівництвом регента Дмитра Лесюка прославив народженого у Вифлеємі Спасителя,
виконавши кілька мелодійних колядок.
За матеріалами офіційного
веб-сайту Снятинського
деканату УПЦ КП

ОГОЛОШЕННЯ

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.

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

Новини області
На святкування Різдвяних
свят на Прикарпаття
приїхали діти зі Сходу

Четвертий рік поспіль з ініціативи
Президента Петра Порошенка та за підтримки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олега Гончарука, в рамках програми благодійної акції
«Різдво в Карпатах», діти з різних регіонів України мають можливість провести
зимові свята у прикарпатських сім’ях.
4 січня в область прибула одна з
дев’яти груп дітей. Учні, в кількості 30
осіб, родом з Краматорська Донецької області, проводитимуть дозвілля у Снятинському районі. Зустріли гостей заступник
голови ОДА Ігор Пасічняк, директор департаменту освіти, науки та молодіжної
політики ОДА Віктор Кімакович та представники Снятинського району.
Ігор Пасічняк зазначив, що цьогоріч
близько чотирьохсот дітей із Запорізької, Харківської, Чернігівської, Донецької,
Житомирської та Херсонської областей
України під час Різдвяних вакацій перебуватимуть у родинах з Богородчанського, Галицького, Городенківського,
Долинського, Калуського, Снятинського,
Надвірнянського, Тисменицького та Рожнятівського районів, а також у сім’ях Космацької, Білоберізької та Печеніжинської
об’єднаних територіальних громад.

«Діти з інвалідністю, які мешкають
в Снятинському дитячому будинкуінтернаті, не повинні відчути змін в
організації роботи у зв’язку з припиненням його діяльності» – про це наголосив в.о. директора департаменту соціальної політики облдержадміністрації
Віталій Яворський під час робочої поїздки у Снятинський район.
Рішенням сесії обласної ради від
22.12.2017 р. № 728-19/2017 ліквідовано
Снятинський дитячий будинок-інтернат,
його приєднано до Снятинського психоневрологічного інтернату. Вихованці дитячого будинку-інтернату, які не досягли
повноліття, з урахуванням побажань та
пропозицій їх законних представників будуть переведені в Залучанський дитячий
будинок-інтернат.
Департамент соціальної політики зі
своєї сторони вживає всіх заходів для
сприяння у працевлаштуванні працівників Снятинського дитячого будинку-інтернату у зазначені установи. З цією метою
частина працівників дитячого будинкуінтернату спільно з керівництвом департаменту відвідали інші інтернатні установи соціального захисту Снятинського
району, мали можливість ознайомитися
з умовами праці персоналу, проживання
підопічних і вихованців.
Заступник директора департаменту
– начальник управління соціального захисту населення Людмила Непийвода
відзначила позитивні зміни, які відбулися
в Снятинському психоневрологічному та
Залучанському дитячому будинках-інтернатах за останні роки, а саме, значно
покращено умови проживання підопічних
та вихованців, їх догляд, організацію дозвілля і трудотерапію, а також створені
комфортні умови праці для персоналу.
Керівники департаменту соцполітики
також відвідали стаціонарне відділення територіального центру соціального
обслуговування в с. Стецева, яке за результатами Моніторингової місії Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини визнане відділенням, де створені комфортні умови для проживання людей похилого віку та осіб з інвалідністю.
Відділ взаємодії із засобами масової
інформації та книговидання
управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю ОДА

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

На роботу
потрібен
бухгалтер.
За
додатковою
інформацією
звертайтесь
за телефоном
0502568185.
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З редакційної пошти

Що робити з книгами? Куди їх дівати?

Шановна редакція газети «Снятинська вежа»!
Для мене книжки – це найдорожче, бо
розумію, що вартість книги – це не просто
її ціна на обкладинці. Видати книгу – це
вже не така й проста справа.
Я змалку любив читати. Ходив часто
в бібліотеку села, щоб отримати художні
книжечки для дітей.
Під час навчання в університеті купляв багато методичної літератури, маю
чимало художньої літератури. Багато
книжок придбав, працюючи вчителем
української мови і літератури понад
тридцять років. Мав намір вступити в
аспірантуру, отримавши рекомендацію в
ЧДУ ім. Ю. Федьковича, здав два екзамени кандидатського мінімуму, але через
певні об’єктивні причини так і не став аспірантом. Це теж для мене було стимулом купляти книжки і поглиблювати свої
знання.
А ще моя бібліотека поповнилась
книжками, придбаними моєю дружиною
Марією, яка теж була вчителем. Викладала в школі географію. Зараз ми обоє
пенсіонери. Книги для мене – це моє
багатство. Я їх зберігаю на горищі та на
етажерках. Мої рідні дивляться на це
трохи косо, кажуть, що тепер книжки нікому не потрібні, бо ніхто не займається
читанням. Книжки замінили телевізори,
ком’ютери.
А я не збираюся викидати книжки, на
які потратив багато грошей. Гроші на покупку книжок давали мені батьки із своєї
мізерної пенсії.
Зробити цей допис мене надихнула
стаття з газети «Експрес» про домашню
бібліотеку пенсіонерів-вчителів з Яворо-

ва Лосюків. У тих теж набралося багато
книжок. А син їхній збудував будиночок
спеціально для книжок. Він по спеціальності інженер, працює лісником.
Я такої можливості не маю. Обмінювати дорогі для мене книжки на туалетний папір не збираюсь. Здавати їх у комісійні магазини за копійки не вигідно.
Тож такий маю клопіт.
Євген ПАЛІЙЧУК,
с. Новоселиця.
Варто зазначити, що така проблема,
з якою стикнувся п. Євген, є досить поширеною у наш час, адже сучасні технології і справді відтіснили книжки в пошуку
інформації і більшість населення, зокрема сучасна молодь, користується інтернетом або електронними книгами. Але,
як показує практика, цінність звичайних
книг не зменшується, адже в них міститься досить багато цінної інформації, якої
знайти в інтернеті поки що неможливо.
Також багато людей віддає перевагу паперовим книгам завдяки їхній зручності.
Тому ми не повинні відкидати книжки, як
інформаційний носій. Але коли їх накопичується досить багато, то і справді постає питання, «куди їх дівати?». Надаємо
декілька прикладів Ірини Сонячної «як
позбутися не потрібних книжок».
1. Найстрашніший спосіб позбавитися від книг
Якщо книги замокли чи зацвіли, і віддати їх комусь чи використати якось поіншому не вийде, вихід один – на макулатуру. Нехай за копійки, але таким чином
ви подаруєте книзі нове життя. Можливо,
вона переродиться у сучасне видання

або хоча у блокнот із рецикльованого паперу.
2. Продати книги в інтернеті
Зараз достатньо сайтів, де можна
виставити фотографію книги із її описом. Маєте художню, технічну чи довідкову літературу? Викладайте їх на сайті
– раптом хтось шукає саме те, що у вас
лежить без потреби?
3. Віддати букіністам
Не вмієте продавати книги самі чи не
маєте на це часу? Віддайте в магазин букіністики або віднесіть на блошині ринки.
Там є люди, які оцінять кожну книгу і постараються знайти їй нового власника.
4. Віддати книги знайомим та в бібліотеку
Ваш друг збирає всі видання Великої
радянської енциклопедії чи просто книги
про війну, а у вас якраз ці книги припадають пилом? Маєте книги, які колись проходили по шкільній програмі з літератури
і впевнені, що більше читати не візьметеся? Несіть книги туди, де їм будуть раді:
друзям, в бібліотеки, школи, музеї..
5. Буккросинг
Любите подорожувати? Книги також
люблять. Прочитав книгу сам – дай почитати іншому. Буккросинг зараз стає все
популярнішим, тож книги мандрують не
тільки з міста в місто, а й поміж країнами.
6. Зробити з книг деталь інтер’єру
Маєте час і натхнення, а також руки з
правильного місця? Зробіть із книги секретну скриньку, поличку чи столика. Тут
головне фантазія і бажання дати нове
життя непотрібним речам.
А які ваші, шановні читачі, думки з
цього приводу? Діліться своїми думками
та порадами.

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Шановна покутська громадо,
слава Ісусу Христу!
У теперішній час наш народ як у
масштабах держави, так і в межах кожної
окремої громади, стикається з багатьма
проблемами повсякдення. Ці проблеми
насичують наше життя різносторонньо і
зусібіч. Це і матеріальний стан, і корупція,
і хабарництво з його причинами, апатія і занепад духовних сил багатьох людей тощо.
Духовенство нашого району в тій чи іншій
мірі відчуває таке духовне і моральне падіння не тільки активних членів парафій, а
й людей, які ще не знайшли себе у Церкві. Тому і хочеться описати проблематику
сучасного стану нашого суспільства, щоб,
по можливості, знайти відповіді хоча б на
деякі питання сьогодення.
Отже, перш за все, ми мусимо помітити, що стан наших сучасників суттєво відмінний від стану людей, які жили 25 років
тому. У чому ця відмінність? У настрої! Тоді
люди відчували, що настає епоха звершень, розквіту, духовного і матеріального
злету. Чи оправдали себе ці надії? Напевно, ні. І головна причина в тому, що люди,
отримавши свободу як право, не взяли на
себе відповідальність як обов’язок. Церкву
це напевно зачепило якнайпізніше, проте
зачепило і то доволі сильно. Не раз чути
від священиків слова про те, що людей
у храмах усе менше. Можливо, не в усіх,
проте це залежить виключно від особистої
харизми кожного священика зокрема. Закінчується час, коли священика поважали
і любили за сан, за рясу і т.д. Ця повага
виникла не на пустому місці, адже у часи
тотальної заборони на все кожен священик
був взірцем мужності й особистого прикладу, а, можливо, і мучеництва. Нове покоління не відчуває тієї потреби у духівництві як
опорі й основі своєї народності, єдності, а
відповідно не відчуває і поваги. І тому питання, які виникають у духовній площині,
будуть потребувати і відповідей у духовній
площині.
Хочеться описати проблему пов’язану
з дітьми. Нове покоління дітей виростає в
переважній більшості атеїстами. І річ не в
тім, що не викладається Закон Божий, чи
не ведуться священиками недільні школи,
ба й більше: багато хто з духовенства має
доступ до школи, проводячи уроки христи-
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янської етики. Та, виявляється, цього не
достатньо. Причина такого результату не
тільки в підлітковому тотальному спротиві
чи запереченні, а, перш за все, у величезній різниці між почутим на уроці та побаченим у житті. Що це означає? Дитина вивчає
на уроці якісь моральні закони, наприклад,
про відносини між людьми, про повагу.
Проте, прийшовши додому, такої поваги
не знаходить. Виходить на вулицю, шукає
там поваги, а її нема. Переглядає щось на
телевізорі чи комп’ютері, – а там нею і не
"пахло". І дитина розчаровується в отриманих знаннях як в таких, які не відповідають
дійсності, які суперечать реаліям життя.
Хто винен у цій ситуації? Відповідь
здається очевидною: винні дорослі. І винні
тому, що не відповідають цим ідеалам. Винні тому, що влада, в якої є кошти і можливості, працює переважно на збільшення
свого добробуту; тому що люди, які займаються бізнесом переважно працюють по
схемі «вклади поменше, зароби побільше,
і поки не набили – втікай»; тому що культура стала тепер лише маскою лицемірства;
тому що навчання тепер – це не надія твого достатнього матеріального майбутнього,
а причина для хизування; тому що батьки,
зрештою, заради того, щоб заробити, кидають свої сім’ї і їдуть в чужі країни на роки,
а повернувшись згодом додому, вкладають
зароблені кошти в черговий автомобіль чи
двохметровий паркан. Таких причин є сотні, а може й більше, їх всіх не перерахувати. Зрештою, цього і не потрібно, такої
інформації достатньо і в новинах на будьяких телевізійних каналах.
Але річ не тільки в тім, що творячи неправильні, злі речі у нашому повсякденні,
ми приносимо для молодого покоління
деструктивний приклад. Гірше цього тільки те, що ми не надаємо молоді прикладу
позитивного. А тут хотілось би зупинитися
для більш докладного пояснення.
На мою особисту думку, тут є неуважність і духовенства. Раніше діти самі шукали спілкування зі священиком, а сучасним
дітям цього вже не потрібно, живе спілкування замінене ґаджетами. Дивлячись на
такі події, ми повинні трішки підлаштовуватись під потреби часу. Що мається на
увазі? Недільні школи у їх класичній подачі
все менш цікаві, тому здалось би розши-
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рювати дитячий світогляд практичними
уроками, такими як: майстер-класи якнайрізноманітніших тематичних напрямків; подорожі не тільки до церков і монастирів, а й
замків, палаців та інших історичних місць,
для патріотичного розвитку; розробка і
можливе впровадження бізнес-планів, для
становлення і розвитку майбутніх підприємців; відвідини й екскурсії різноманітними
заводами і підприємствами для виховання
поваги до чужої праці і т. ін. Під керівництвом духовенства діти могли б відчути
поєднання духовних і моральних законів
зі справжнім життям, могли би навчитися
розділяти добро від зла у повсякденні, міняти суспільство у позитивному напрямку.
Звідси і міг би відбутися поворот у
правильному напрямку і теперішнього покоління. Адже потрібен тільки поштовх,
щоб люди почали творити. Як казав один
гуморист: "Добрих людей багато, набагато більше, ніж злих. Проблема лише
в тому, що добрі – кожен зокрема, а злі
– об’єднуються. Тому й існує вислів «організована злочинність», а організованої
доброчинності немає». Кожен зокрема,
діючи осібно, не зможе справитися з цією
проблемою, а тому нам треба організовуватись і об’єднуватися «знизу». Люди,
які мають якісь ідеї, щодо цього процесу,
можливості чи тільки думку, не дивлячись
на ранг, сан, освіту чи вік, могли би стати
учасниками відновлення нашої молоді, а
також і себе самих.
Звичайно це тільки моя думка. Хотілось
би прочитати на сторінках газети конструктивне бачення всіх зацікавлених людей, і
особливо молоді. Що потрібно Вам, щоб
стати кращими в своїх очах, щоб відчути
самоповагу; що потрібно нам, щоб допомогти Вам у цьому? Що потрібно нам, щоб
організуватися не тільки задля особистої
користі? Що нам всім треба, щоб змінити
для кращого майбутнього нас і наших дітей-онуків?
Усіх, кому не байдуже, прошу писати
сюди. Пропозиції, ідеї, потреби, можливості і т. ін. – схвалюються. Критику, яка не
підкріплена чіткими пропозиціями на зміни,
будь ласка, не пишіть і не друкуйте. Давайте обговоримо!!!
З повагою
прот. Роман ВАСИЛЕВИЧ, с. Тучапи

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

Змучений після важкої праці чоловік приходить додому, сів собі
їсти, а тут прибігає дитина і так йому
тиxо каже: – Татку, татку, а там у нас
в шафі голий пан Ковальський сидить. – Йой, дитинко моя люба, та
я є такий змучений, такий змордований, хочу лише поїсти, випити і
піти спати. Дай мені спокій. Пішла
дитина. За хвилю приходить інше
дитя й теж те саме каже: – Татку, а
там у шафі голий пан Ковальский
чогось сидить. – Йой, дитино моя
люба, та я є такий змучений і такий
змордований, хочу лише поїсти, випити і спати, дай татові спокій. Пішла і ця дитина від тата. За xвилю
приxодить наймолодша дитина й
каже: – Тятку, тятку, а там в сафі голий пан Ковальский сидить. Хлоп
сі зриває, біжить до шафи, відкриває її (а там таки голий пан Ковальський) і йому на нервах каже: – Слухайте ви, пане Ковальський, може,
вже перестанете нарешті страшити
моїх дітей?!
Чоловік повернувся з новорічного корпоративу під самий ранок.
Костюм і лице пом’яті, але скривлену усмішку для дружини тримає.
Відчиняє двері, а перед ним стоїть
його благовірна з пательнею в руці.
Він, підперши двері, і з грайливою
усмішкою каже їй: – Ой, кохана, дякую за турботу, але я не голодний,
йди спи.
Дружина постійно сварилася з
чоловіком. Все мала знайти щось,
за що можна доколупатися до нього… То не так посуд помив, то не
такий хліб купив, то не так глянув
на неї. І от одного дня питає його: –
Якщо я піду до іншого чоловіка, ти
будеш жаліти? – А чого мені жаліти
іншого чоловіка, – важко зітхнувши,
відповів хлоп.
Пацієнт виходить із кабінету
стоматолога. Вже в дверях питає:
– Лікарю, алкоголь після видалення зуба мені дві години вживати не
можна, курити не можна… Хоча б
матюкатися зі злості можна? Лікар
відповідає: – Категорично заборонено! Ви вилаєтеся, тоді Вам захочеться випити, а після цього – відразу закурити. А Вам того всього
не-мож-на!
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