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До відома жителів міста та району!
СПИТАЙ У ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Поліція – орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання публічного порядку та
громадської безпеки. Згідно опитувань, 2016 року рівень довіри населення до поліції становив 40–55 %. Тому не дивно,
що і в жителів нашого міста та району є безліч запитань до
працівників Снятинського відділення поліції. Деякі з питань
прозвучали на передноворічному засіданні сесії Снятинської міської ради. Спільним рішенням депутатів міської
ради, начальника Снятинського відділення поліції Романа
Запоточного та редакції «Снятинської вежі» було домовлено про щомісячні розмови редакції з представниками поліції,
щодо виконання службових обов’язків.
Тож редакція газети та YouTube каналу «Снятинська
вежа» розпочинає рубрику «Спитай у поліцейського». Участь
у нашій рубриці може взяти будь-хто. Свої питання можете
залишати анонімно, висловити в усній чи письмовій формі
завітавши до міської ради (в кабінет прийому громадян (1-й
поверх)), або в редакцію газети (2-й поверх міської ради),
виславши свої запитання на е-пошту snyatyn.vega@gmail.
com а також безпосередньо взяти участь у зйомках рубрики.
Детальніше за телефоном 0502251210 або 0971712217. Чекаємо Ваших запитань та активної участі в нашій рубриці.

Оголошення

Виконавчий комітет Снятинської міської ради запрошує
всіх любителів спортивної зимової рибалки до участі у міських змаганнях «Спортивна зимова рибалка – 2018». Місце
збору 28.01.2018 року
о 9.00 год. біля р. Прут
(новий міст) в мікрорайоні Микулинці. Реєстрація учасників о
8.30 год.
На
переможців
«Спортивної зимової
рибалки – 2018» чекають призи.
Тож запрошуємо до
участі у змаганнях!!!

У СНЯТИНІ ВІДЗНАЧИЛИ
ДЕНЬ СОБОРНОСТІ
УКРАЇНИ
Сто років тому, 22 січня 1918 року, IV Універсалом
Центральної Ради було проголошено незалежність
Української Народної Республіки. Роком пізніше, 22
січня 1919-го, у Києві на Софійській площі був оприлюднений Універсал Директорії Української Народної Республіки, так званий Акт Злуки про об'єднання
українських земель в єдину Україну.
Так склалося, що впродовж століть українці були
позбавлені власної державності. Після більш як століття по ліквідації Гетьманщини територія України
була поділена між двома імперіями (частина належала Російській, а частина – Австро-Угорській), України
як такої просто не існувало на політичній мапі світу.
22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі
було проголошено Акт Злуки українських земель
в єдину Україну, яким утверджувалось об'єднання
двох тодішніх держав УНР та ЗУНР в єдину соборну
Українську державу.
За свідченнями очевидців, в той день Київ виглядав особливо святково. Скрізь були розвішані національні прапори. На Софійській площі зібралася велика кількість простого люду. У самому Софійському
соборі правилася служба. Опівдні на площі зайняли
свої місця члени Директорії на чолі з Володимиром Винниченком, Галицька делегація, урядовці з
головою Ради Міністрів Володимиром Чехівським,
делегати Трудового Конгресу, представники Національного Союзу, найвищі цивільні та військові чини,
закордонні дипломати.
На жаль, Ухвала Української Національної Ради
від 3 січня і Акт Злуки від 22 січня 1919 року, лише
декларували об'єднання українців в єдину соборну

УВАГА! ВІДЕОКОНКУРС!
Снятинська міська рада запрошує жителів
міста та району взяти участь у відеоконкурсі
«Проблеми благоустрою Снятина»
Мета конкурсу: побачити проблеми благоустрою нашого міста очима жителів та гостей Снятина, щоб зробити
наше покутське містечко красивішим та ошатнішим…
Вимоги конкурсу:
– у своїх відеоматеріалах пропонуємо відзняти порушення благоустрою міста та тих, хто його порушує (викидання
сміття та недопалки від сигарет, ламання гілок дерев, молодих саджанців, ходіння по клумбах, нищення комунальної
власності (дитячі та спортивні майданчики) та ін.);
– відеозйомку можна проводити смартфонами або будьякою іншою відеотехнікою;
– участь у конкурсі можуть взяти як діти шкільного віку
так і старші жителі;
– вказати місце та дату відеозйомки.
Матеріали просимо надсилати на е-пошту snyatyn.
vega@gmail.com або заносити в редакцію газети «Снятинська вежа» (2-й поверх міської ради)
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЩОМІСЯЦЯ!!!
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
ЧЕКАЮТЬ ГРОШОВІ ПРЕМІЇ!!!

Запрошення на зустріч із рідною школою
Шановні випускники

Запрошуємо Вас на свято «Школа має честь запросити»,
яке відбудеться 2 лютого 2018 року в Снятинській ЗОШ №2
I-III ступенів.
Початок свята о 18.00 в актовій залі (II поверх).

Оголошення!

28 січня о 17.00 на парафії УГКЦ Архистратига Михаїла
в селі Хутір-Будилів відбудеться святковий концерт за участі
жіночого вокального ансамблю «Червона калина» та запрошених гостей.

державу в майбутньому. А на той момент часу між
УНР і ЗУНР встановлювався державний зв'язок на
кшталт конфедерації, з окремими урядами та арміями.
Вже на кінець 1919 року українська державна
єдність розвалилася. Соборність було зруйновано,
а за цим відбулася і цілковита втрата національної
державності.
Однак попре це, день 22 січня 1919 року залишився в пам'яті українського народу. Через 20 років,

22 січня 1939го, у столиці
Карпатської
України
місті
Хуст
вперше
відбулося святкування Соборності. Тоді під
син ь о-жовтими прапорами
пройшла 30-тисячна маніфестація на згадку
про історичні
події 1919 року.
Вже в наші
часи, 21 січня
1990 року, з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту Злуки Народний Рух України
організував «живий ланцюг», що уособлював соборність нашої держави. Мільйони тоді ще радянських
українців узялися за руки від Києва до Львова, відзначаючи цей День.
Відтоді в Україні «живі ланцюги» створювалися
неодноразово, символізуючи єдність (соборність)
українського народу, а День Соборності наразі відзначається на державному рівні вже щорічно.
Тож у цей пам’ятний день у Снятині теж стало доброю традицією відзначення Дня Соборності України. Представники районної та міської влади, громадських організацій, працівники держустанов, учні
снятинських шкіл, студенти Снятинського коледжу
ПДАТУ, жителі міста зібрались у кінотеатрі імені
Івана Франка, щоб згадати та гідно пошанувати ті
пам’ятні дні в історії українського народу, які дали
шанс на возз’єднання
України.
Палашовська Надія
Ярославівна, вчителька
історії Снятинської ЗОШ
імені В. Стефаника, розповіла присутнім про передумови возз’єднання
ЗУНР та УНР в єдину
державу. А далі присутні
мали змогу переглянути
документальний фільм
про становлення української державності далекого
1919 року.
Опісля представники громадської організації
«НРУ» вшанували хвилиною мовчання великого
українця В’ячеслава Чорновола та поставили квіти
пам’яті до меморіальної дошки.
О. Слободян
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

КУПАННЯ НА ЙОРДАНА
На свято Богоявлення, що відоме у народі як
Водохреща і святкується 19 січня, центральне місце займають обряди, пов'язані з водою. Саме в цей
день в усіх церквах освячується вода, а найсміливіші
йдуть купатися в ополонці. Вважається що купання
на Йордана сприяє зціленню від різних недуг. Освячена йорданська вода зберігає цілющі властивості
протягом усього року і не псується. Саме тому у цей
день багато людей старається скупатися у ній. І снятинчани не є винятком.
Ось уже протягом тривалого часу 19 січня на березі річки Прут збираються як досвідчені моржі так і
новачки, які вірять у цілющу силу води. Серед тих,
хто вирішив спробувати цілющу йорданську водичку
були діти віком від п’яти років, молодь, а також старше покоління, яким уже далеко за шістдесят. Серед
досвідчених моржів помічаємо члена громадської

ради Василя Ілліча Ступарика, який уже більше 25
років купається на Йордана. Духовне зцілення від
йорданської води
2 лютого у Снятинському
отримує і депутат
районному Будинку культури
міської ради Вівідбудетьталій Васильович
ся презенАндрусяк.
тація книОпісля купанги–альбому
ня кожен зігрівав«Борис
ся гарячим чаєм.
Гуцуляк.
Великий
Відео дивіться
скарб
на YouTube
маленького
каналі
міста».
«Снятинська
Початок о
вежа
13 год.
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Новини району

РІЗДВЯНІ СВЯТА ЗАВЕРШИЛИСЬ РОЗКОЛЯДОЮ

У величне християнське свято
Богоявлення (святе Водохреща) у
м. Снятині відбулася традиційна щорічна Розколяда з участю кращих
аматорських колективів із сіл району. Відкрили урочисте дійство господарі Снятинщини – голова районної
ради Іван Угрин та голова районної
державної адміністрації Богдан Свіщовський, які щиро привітали усіх
присутніх на святі та, безпосередньо,
учасників Розколяди-2018, побажавши усіх земних гараздів, успіхів, щастя та міцного здоров’я, яке у ці дні
примножує цілюща свята йорданська

вода.
Як зазначив голова районної ради
Іван Угрин, новорічно–різдвяний період з величними християнськими
святами і одвічними українськими
традиціями, дзвінкою колядкою, вертепом і колоритною маланкою завжди дарує нам душевну радість, заряд оптимізму та піднесення на весь
рік.
На початку Розколяди всі її учасники, а це аматори різного віку, діти,
молодь і старші, спільно виконали
усім відому колядку «Нова радість
стала». А далі на сцені у центрі міс-

та, на площі Незалежності, виступили усі прибулі із різних населених
пунктів району колективи народної
творчості, які явили самобутню різдвяно-новорічну традицію колядувати,
радісно славити народження Ісуса
Христа. Дійство, організоване відділом культури райдержадміністрації
спільно із методичним відділом Снятинського РБК залишило незабутні
враження та світлі емоції на весь рік.
За матеріалами Снятинської
районної ради

КОЛЯДА ОБ’ЄДНУЄ

Уже за давнім звичаєм цикл різдвяних свят завершується Розколядою, яка об’єднує жителів певного регіону.

Цьогоріч Розколяда–2018 пройшла й в новоствореній Заболотівській ОТГ.
Свято розколяди проходило в переддень 99-ої річниці Дня Соборності України. Саме тому, за ініціативи в.о.
старости с. Ганьківці Василя Шияна та за участі членів
районної станиці Братство вояків ОУН–УПА, воїнів-інтернаціоналістів, учасників АТО, представників влади,
працівників державних установ, учасники художніх колективів сіл, які ввійшли до Заболотівської ОТГ, відбулось
символічне єднання правої та лівої сторони ОТГ на мості
через р. Прут. Колона йшла з піднесеним святковим настроєм та несла синьо-жовтий стяг. При зустрічі всі дружно обнялися, адже 21 січня відзначається й День обіймів.
А далі голова Заболотівської ОТГ Іван Танюк та голова РО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка Мирослав Попадюк поклали квіти пам’яті до пам’ятника Героям України.
З палкою промовою до присутніх звернувся М. Попадюк.
Опісля всі вирушили до головної ялинки у центрі селища,
де і проходило святкове дійство Розколяди.
Інформацію надав Сергій ГРУДОВИЙ

РОЗКОЛЯДА У КРАСНОСТАВЦЯХ
«Розколяда» у Красноставцях
– це проводи різдвяно-новорічних
свят, які справляють так гучно, як і
їх початок. Крім того, «Розколяда» є
прекрасним краєзнавчим дійством та
прикладом для наслідування. Після
свят Водохреща та Івана Хрестителя закінчується вулична коляда,
щедрівки, вертепи. В народі кажуть:
«Прийшов Предтеча і забрав свята
на плечі». «Розколяду» ніхто не організовує, з року в рік вона виникає у
селі, ніби, сама собою: скрізь по цілому селі від Кута та до Коржівки люди
гуртом колядують.
У селі Красноставці «Розколяда»
співпадає з відвідинами священика
з йорданською водою домівок наших односельчан. Завідуючий бібліотекою-філією села Красноставці
Михайло Бигар приєднався до односельчан, які в цей день співали та
колядували прославляючи Різдвяні
Свята та Водохреща. Колядки, які
виконуються на кожній вулиці, подарували жителям та гостям села незабутні емоції. Особливо пам’ятною
була коляда «Сумний Святий вечір»,
під час співу якої багато людей плакали, згадуючи своїх загиблих родичів в
далекому Сибіру. В день Злуки та Соборності (а саме в цей день проходила Розколяда) вона стала дуже актуальною та повчальною для молодого
покоління… І хоч день був морозний,
проте багато людей вийшло на вулицю для того, щоби разом з друзями
сусідами привітатися, заколядувати
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Головні новини світу та України
З Польщі депортують понад 50
українців: відомі причини

г
в
У Любліні 62 українців були нелегально влашто-р
вані на роботу. Відтак всіх їх депортують з країни.
д
Про це повідомляє "Польське радіо".
о
Агентство тимчасової зайнятості в Любліні пра-ц
цевлаштувало 63 людей без відповідних дозволів наб
роботу, з яких тільки один заробітчанин був не з Укра-л
їни. Порушників виявили польські прикордонники.
Наразі проти роботодавця порушена кримінальна
справа, яку готуються передати до суду. Власнику
фірми загрожує до 30 тисяч злотих штрафу.
"В результаті перевірки затримано в цілому 63
іноземців, зокрема, 62 громадян України та одного
громадянина Молдови, котрі були працевлаштовані
без необхідних дозволів та договорів одним з люблінських агентств тимчасової зайнятості. Щодо працедавця та найнятих ним іноземців до суду будуть
скеровані позовні заяви", – зазначив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Польщі є понад мільйон трудових мігрантів з України, з яких кілька десятків тисяч – утікачі з Донбасу, де триває війна.
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У Брюсселі відкрили спільну
р
Місію України при НАТО
ч
За угодою колишні території військового призна-р
чення пройдуть реабілітацію для майбутнього вико-н

ристання.
У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося від-н
криття спільної Місії України при НАТО, Постійногот
представництва ФРН в НАТО та Агенства НАТО з під-м
тримки та постачання виставки щодо перезахоронення радіоактивних відходів (РАВ).
Зазначається, що РАВ утворилися у зв’язку з виконанням військових програм колишнього СРСР в
Україні.
«На території України є кілька об’єктів, на яких у
період між 1960 і 1990 роками Збройними Силами
колишнього СРСР було захоронено радіоактивні відходи. Після 1991 року ці об’єкти передано Збройним
Силам України, проте Україна не отримала жодної
інформації щодо характеру та властивостей цих
відходів», – повідомила прес-служба відомства у
Facebook.
Наголошується, що один могильник РАВ на об'єкті
"Вакуленчук" був успішно очищений за допомоги країн-членів НАТО. Крім того, за угодою колишні території військового призначення пройдуть реабілітацію
для майбутнього використання.
Нагадаємо, 19 січня у Києві двом учасникам АТО
було встановлено допоміжні медичні засоби, закуплені за кошти Трастового фонду НАТО з медичної
реабілітації.

Кількість жертв теракту в Кабулі
зросла до щонайменше 30 осіб

За словами джерела агенції Rеuters, кількість
жертв атаки ісламістів з руху "Талібан" на готель у Кабулі вдвічі перевищує цифру, оголошену офіційною
владою Афганістану.
Як зазначає Reuters, джерело інформації – один
із топ-чиновників силових відомств.
За його словами, кількість жертв "перевищує 30
осіб і може зрости", а серед жертв – працівники готелю, гості готелю і співробітники сил безпеки, які боролися з нападниками.
Зазначимо, що за офіційними даними, озвученими спікером міністерства охорони здоров'я Афганістану Вахідом Маджрохом, в морги лікарень з готелю
привезли 19 тіл.
Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель
Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по
його гостях.
Серед загиблих – шестеро українців. Цю цифру
підтвердили у МЗС України.
та побажати один одному миру та добра в наступному році.
Традиційна
різдвяно-новорічна
обрядовість «Розколяди» не лише
підносить високо-релігійне і загальнолюдське почуття, а й глибоко виявляє колективно-громадське та національне почуття єдності, любові
до праці та згуртовує жителів села
Красноставці.
Тож, нехай же всі щирі побажання здійсняться, а відчуття єдності
допоможе нам згуртуватися й сьогодні, у велику і відповідальну пору
визвольних змагань, згуртуватися

кожною сім'єю, родиною, вулицею,
селом, усією нацією!
Хай ведуть нас усіх, хто прославляє Народжене Дитя – Ісуса, споконвічні ідеали Різдва та Богоявлення,
що виявляються в неперевершених
своєю святковістю, красою, добром і
любов'ю обрядах, звичаях і традиціях, народному колядуванні і щедруванні.
Зав. бібліотекою-філією
с. Красноставці
М. В. Бигар

Жодного пострілу: на Донбасі
настало справжнє перемир'я

У зоні АТО минула доба вперше за довгий час
пройшла без порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр АТО. І зазначає,
що підрозділи української армії суворо дотримуються
Мінських домовленостей.
Повне припинення вогню надає українцям більше
можливостей для відновлення зруйнованої інфраструктури. А також для налагодження транспортного
сполучення та активного проведення робіт із розмінування місцевості.
За матеріалами інтернет видань

Народний часопис
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Снятинська

ЕКОКОНКУРС «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
На початку навчального року екологічною ініціативою «Збережемо наше довкілля» був запропонований ІІ щорічний
районний екологічний конкурс «Посади
дерево», який проводиться управлінням
освіти Снятинської РДА спільно та з ініціативи громадської організації «Малий
бізнес Покуття» серед учнівських колективів загальноосвітніх навчальних

закладів району. Метою даного конкурсу є формування екологічної культури
особистості, набуття навичок і досвіду
розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної
роботи учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
До проведення цього конкурсу активно долучився наш колектив НВК «Снятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей», адже
минулого року саме наш навчальний

заклад здобув перемогу у І районному
екоконкурсі «Життя без сміття», тому
вирішили тримати переможну планку і
надалі. Ми розпочали нашу роботу над
проектом з підготовчого етапу, в якому
визначили мету і завдання проекту, сформували робочі групи та план подальших
дій, а саме: створення відпочинково-навчальної зони у шкільному саду (дитячий
кінотеатр, навчальний
клас, міні-театр). Це
дасть можливість не
тільки ліцеїстам, але й
учням інших навчальних закладів проводити уроки під відкритим
небом,
переглядати
цікаві кінофільми, а також влаштовувати театральні дійства. Це
внесе долю креативу
та різноманітності в навчально-виховний процес. Згідно положення
екоконкурсу «Посади
дерево» учнями нашої
школи була проведена консультація з
місцевими органами влади по земельних справах і погодження садіння дерев
та інших зелених насаджень на обраній
нами території з Снятинською міською
радою. Підсумки та захист даного проекту відбудуться на районному форумі лідерів учнівського самоврядування, який
проходитиме на базі нашої школи 31 січня 2018 року.
НВК «Снятинська ЗОШ–ліцей»

НАЙКРАЩА КНИГА 2017 РОКУ
Вчасно прочитана книга –
величезна удача.
Вона здатна змінити життя,
як не змінить її кращий
друг або наставник.
П.А. Павленко
Щороку Снятинська ЦРБ проводить
опитування «Найкраща книга року», з
метою відстеження смаків читачів на
Покутті. Працівники бібліотек мають виявити цікаву літературу, дослідити та
проаналізувати перевагу у читанні, рівень популярності книги серед читачів

та визначити кращу книгу року в різних
номінаціях.
Бібліотекарі Снятинської ЦБС провели опитування серед користувачів
районної бібліотеки та бібліотек - філій,
проаналізували читацькі формуляри.
Респондентами стали юнацтво та дорослі користувачі.
На основі зібраного матеріалу працівники соціокультурного сектору уклали
інформаційне видання «Найкраща книга
2017 року», з яким можна ознайомитись
на сайті Снятинської районної бібліотеки.

«Святкове мереживо зими»
Майже цілий рік усі ми: дорослі і діти
з великим нетерпінням очікуємо приходу
зими. Вона приносить з собою свята і веселощі, радощі спілкування з дорогими
людьми, подарунки. День Святого Миколая, Новий Рік, Різдво Христове, Водохреща – ці особливі дні у році найбільше
до вподоби українській малечі.
Експозиційний куточок «Святкове мереживо зими» в Снятинській центральній
районній бібліотеці для дітей пропонує
відвідувачам книги та прес-матеріали, в

яких описується найкрасивіша пора року.
Привітальні тексти віршів, колядки, віншування та щедрівки, а також розповіді
про історію і традиції зимових свят як в
Україні так і в багатьох країнах світу занурюють юних читачів у таємничу казку
Зими. Діти з радістю і цікавістю відвідують нашу бібліотеку в період зимових
канікул, адже найкраще проведений час
– це час проведений із книгою.
Валентина БУЦЬО

ШЛЯХОМ ЗВИТЯГИ. СТАНОВЛЕННЯ
22 січня наша нація відзначає день
Соборності України.
Століття тому, 22 січня 1918 р. український уряд – Центральна Рада своїм четвертим Універсалом проголосила: «Віднині Українська Народна Республіка стає
самостійною, ні від кого незалежною,

вільною, суверенною Державою Українського народу».
Ідею соборності України відстоювали
М. Драгоманов, М. Шашкевич, В. Винниченко, М. Грушевський, В. Чорновіл та

інші.
Боротьба за незалежність України
триває і сьогодні, про це велась мова під
час історичного екскурсу «Шляхом звитяги. Становлення», який відбувся в читальному залі Снятинської центральної
районної бібліотеки. Про важкий шлях
побудови української держави говорилось у виступі Л. Садової. Цю
тему продовжили
Є. Бачериков, П.
Тимчук, Г. Дудчук,
С. Лукенчук, Б.
Юрчук. З нагоди
ювілею заснування
громадської організації «РУХ» відзнаками були нагороджені активні
покутяни, які внесли вагомий вклад
в розбудову держави. На завершення
заходу прозвучали стрілецькі пісні та
колядки у виконанні вокального тріо, під
керівництвом М. Садової.
Л. Садова
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Новини області

В Івано-Франківську відбулося
святкове дійство «Розколяда»

Цьогоріч обласне свято народної творчості
«Розколяда» зібрало на сцені
Вічевого майдану Івано-Франківська учасників фольклорних
колективів
із
різних куточків
Прикарпаття.
Провести
різдвяно-новорічні
свята
завітали
колядники та щедрувальники
із Косівського,
Рожнятівського, Галицького та Тлумацького районів, і подарували жителям та
гостям міста самобутні, характерні для
свого регіону, різдвяні обряди. Особливу
увагу глядачів привернула Меланка із с.
Белелуя, що на Снятинщині, – колоритні
образи ведмедів, чортів, смертей, газди
і газдині, Меланки, Василя та жида не залишили нікого байдужим.
За словами начальника управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації Володимира Федорака, святкування «Розколяди» розпочалося у 2006 році. Ініціаторами проведення
заходу стали управління культури, національностей та релігій ОДА та обласний

навчально-методичний центр культури
та туризму Прикарпаття.
«Сьогодні кращі вертепи області продемонструють прикарпатцям унікальні
традиції різдвяного обрядового дійства,
– розповів Володимир Федорак, – Адже
мешканці нашого краю з особливою шаною відзначають різдвяні свята. Тому
маємо пам’ятати та берегти наші славні
українські традиції».
На завершення святкової феєрії
учасники «Розколяди» провели обряд
спалення символічного дідуха аби очистити місто від злих сил і з димом відправити Коляду на небо.

Акція «Намалюй тризуб добровольцю»
Триває акція «Намалюй тризуб добровольцю», ініційована пластуном, командиром НЦ УДА Максимом Швецем,
спільно із Івано-Франківським обласним
осередком Пласту.
Зі слів Максима Швеця: «Ця ідея
витворилась після відкриття виставки
«Портрети добровольців на війні», що
відбулася в Івано-Франківську. Ми хочемо створити панно Тризубів, як своєрідне
джерело сили і натхнення. Кожен з нас
гартує вчинками одвічний символ Української Нації».
«Ми планували завершити акцію
до Нового року, проте малюнки продовжують надходити звідусіль. Якщо розпочинали малювати тризуби для добровольців лише вихованці Пласту з
Івано-Франківської області, то поступово
до них долучилися пластуни не тільки з
інших регіонів України, але й з Польщі.
Кілька сотень тризубів були передані до
Пласту зі шкіл Івано-Франківська, зокрема від ЗОШ № 16.
Серед дитячих малюнків зустрічаються як традиційні зображення тризуба, так
і в поєднанні з іншими художніми елементами: синьо-жовтим та червоно-чорним

прапорами, гронами калини та пшеничним колоссям, чудовими українськими
пейзажами в різні пори року, сонцем та
сердечками… На багатьох малюнках та
аплікаціях можна прочитати і щирі дитячі
побажання захисникам швидкої перемоги над ворогом та повернення до своїх
родин», – розповідає заступник директора Івано-Франківського обласного дитячо-юнацького пластового центру Роман
Андрусяк.
Керівник УДА Прикарпаття Василь
Абрамів каже: «Все, що роблять діти та
волонтери, піднімає бойових дух. Дитячі малюнки – це промінь радості, світла
і підтримки. І на передовій вояки носять
ці малюнки біля серця, як найдорожчий
оберіг».
Дитячі тризуби будуть передані до
Навчального центру Української добровольчої армії, де з малюнків буде сформовано стіну для добровольців.
Малюнки для акції «Намалюй тризуб добровольцю» можна приносити чи
присилати у Пластову домівку (м. ІваноФранківськ, вул. Павлика, 10).
За матеріалами інтернет видань

29 січня – День пам’яті Героїв Крут
Ця історія досі викликає неоднозначні
оцінки. І це відбувається як з боку суспільно-політичної свідомості обох держав, учасниць згаданої події, так і з боку
суто історичного підходу вельми шанованих дослідників.
29 січня 1918 року. Збройне зіткнення на залізничній станції біля села Крути,
яка розташовувалася на 130-му кілометрі в північно-східному напрямку від Києва, Україна. Учасники події: невеликий
загін з боку юної Української Народної
Республіки (близько 600 чоловік) і знаменита Червона гвардія Радянської Росії,
яка значно перевищує своїх вимушених
супротивників числом, бойовим потенціалом і досвідом. Результат бою не важко
передбачити. У запалі громадянського
протистояння, трансформації суспільного і політичного світогляду, в пікових точках переломних моментів, що стали низкою таких подій, які змусили нашу історію
зазнати найглибших змін, цей бій ніяк не
міг залишитися в забутті.
Причини, з яких це сталося, для деяких очевидні, для деяких так і залишаться
незрозумілими і навіть зовсім необгрунтованими, але вони мали місце бути. Як

факт, який завжди залишається фактом
– такою правдою, яку неможливо ані сховати, ані спотворити; лише на короткий
час і лише під дією величезного страху.
Але коли ця напруга слабшає, правда
знову відкривається. Вона як світло, від
якого тікає всяка темрява.
А правда в тому, що народ України
любить свою країну. Своєю кров’ю, душею і своєю працею він, як і будь-який інший народ, прагне до життя і благополуччя. Це було доказом, яскравим доказом,
і насамперед самим собі. Доказом перед
усіма іншими, нехай сильнішими, більш
амбітними, але це – пряма відповідь на
історичний виклик.
Указ Президента України про «День
пам’яті Героїв Крут» № 15 /07, який відзначається 29- го січня, за даними проекту DilovaMova.com, був підписаний 15-го
січня 2007-го року.
Цей День, не дивлячись ні на що,
назавжди залишиться світлим в нашій
пам’яті. День подвигу та прикладу для
майбутніх і нинішніх поколінь. День надії
і любові до своєї вітчизни. День пам’яті
Героїв Крут.
Ділова мова
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КРИМІНАЛЬНИЙ ОГЛЯД
15.01.2018 о 22:00 поступила протокол-заява гр. Т., про те, що в період
часу з 02.01.2018 по 15.01.2018 невідома
особа шляхом відважування склопакету
металопластикового вікна проникла до
житлового будинку в с. Іллінці, звідки із
однієї з кімнат викрала алкогольні напої
різних марок, парфумерію, ноутбук "Макбук" та нотбук іноземного виробництва.
По даному факту відкрито кримінальне
провадження.
16.01.2018 о 09.56 в чергову службу
Снятинського ВП ГУНП надійшло повідомлення гр. Б. про те, що її неповнолітній
син гр. Б. 2001 р. н., пішов з дому та не
повернувся.
Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 15.01.2018 близько о 19.30
після чергової словесної суперечки із
матір'ю гр. Б. пішов з дому у невідомому
напрямку та не повернувся. В ході проведення слідчих (розшукових) заходів
було встановлене місцезнаходження неповнолітнього гр. Б. На даний час останній перебуває по місцю проживання, його
життю і здоров’ю нічого не загрожує.
18.01.2018 р. о 20:55 год. поступило
повідомлення по телефону від чергового лікаря Снятинської ЦРЛ про те, що
18.01.2018 р. біля 20:20 год. до приїзду
карети ШМД по місцю свого проживання
раптово померла гр. К. 1960 р. н., жит.
с. Залуччя Долішнє. Виїздом ГРПП на
місце події встановлено, що гр. Капанюк
М.М., на протязі тривалого часу хворіла
серцево-судинними
захворюваннями,
при поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. По даному факту проводиться перевірка.
19.01.2018 о 01:33 зі служби "102" поступило повідомлення гр. Д. про те, що
автомобіль "Фольксваген Пасат" вчинив
ДТП. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 19.01.2018 близько 01:30
год. гр. Ф. керуючи автомобілем "Фольсваген Пасат" , рухаючись дорогою державного значення H-10 сполученням
"Стрий-Чернівці-Мамалига", в напрямку
смт. Заболотів, між населеними пункта-

ми с. Устя та с. Орелець, вчинив наїзд на
пішохода гр. К., який переходив дорогу
в невстановленому та в неосвітленому
місці з права на ліво відносно руху автомобіля. Внаслідок наїзду, від тілесних
ушкоджень гр. К. помер на місці події.
Транспортний засіб "Фольсваген Пасат",
поміщено на територію Снятинського ВП.
По даному факту відкрито кримінальне
провадження.
19.01.2018 о 14:00 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що
19.01.2018 о 14:00 за адресою: Снятинський район с. Стецева, по вул. Грушевського буд. 22 гр. Л. з власної необережності загубив гаманець. В ньому
були грошові кошти в сумі 60 доларів,
500 гривень і документи. Виїздом на
місце події ГРПП було встановлено, що
інформація вказана в повідомленні не
підтвердилась, гр. Л. житель с. Стецева
Снятинського району в своїй письмовій
заяві просить повідомлення не розглядати в зв’язку з тим, що документи та гроші вони знайшли до приїзду працівників
поліції, з даного приводу претензій ні до
кого не мають.
19.01.2018 приблизно о 19 годині 00
хвилин, у власному господарстві, що по
вулиці Мартовича, 9, в с Балинці Снятинського району гр. П. виявив труп Максимчук Марії Василівни, 18.02.1932 року народження, яка сиділа на кріслі біля печі
та руками опиралась на кухонне вогнище печі. При зовнішньому огляді трупа
гр. Максимчук М.В. слідів насильницької
смерті не виявлено. Труп Максимчук М.В.
доставлено в морг Снятинської ЦРЛ. По
даному факту проводиться перевірка.
19.01.2018 о 21:05 год. поступило повідомлення по телефону від гр. Ч. про те,
що 19.01.2018 р. біля 20:00 год. невідома
особа шляхом вільного доступу із містка
біля воріт в його господарство викрала 5
металевих решіток б/у. По даному факту
проводиться перевірка.
Галина ТЕРЕНТЬЄВА

вежа

25 січня 2018 року №4 (539)

Про стан захворюваності на
кір в Снятинському районі
За період з 01.01 2018 року по
23.01.2018 року в районі захворіло на кір
14 осіб в тому числі 9 дітей до 1 року – 1;
1–4 роки – 4; 5–9 років – 0; 10–14 років
– 2; 15–17р. – 2 та 5 дорослих осіб. Госпіталізовано всього 10 осіб в т. ч. 6 дітей, 4
осіб лікуються амбулаторно.
Випадки захворювання реєструвалися в наступних організованих колективах
району: ЗОШ с. Прутівка – 2 вип.; 3 випадки в ДНЗ « Золотий ключик» м. Снятин, а також в таких населених пунктах:
с. Прутівка – 2 учнів ЗОШ I–IIIст., с. Кулачківці всього 2 із них – 1 дорослий не
працює, 1 дорослий – м/с терапевтичного відділу Заболотівської РЛ; м. Снятин
всього 4 дитини із них 3-є дітей відвідують ДНЗ « Золотий Ключик» та 1 неорганізована дитина; с. Задубрівці 1 дорослий не працює; с. Вовчківці 1 дорослий
м/с інфекційного відділу Заболотівської
РЛ та 1 неорганізована дитина; житель
с. Тростянець, яка навчається в ЗОШ с.
Гвіздець; с. Троїця студент медичного
училища м. Коломия; с. Джурів дорослий
працівник мережі магазинів «Копійочка»
м. Снятин.

Протягом 2017 року зареєстровано
38 випадків захворювання в т. ч. 18 дітей
із них діти до 1 року – 2; 1–4 роки – 3; 5–9
років – 9; 10–14 років – 1; 15–17 р. – 3.
Випадки захворювання реєструвалися в наступних організованих колективах
району: ЗОШ м. Снятин №1 – 2 вип.; м.
Снятин ліцей – 1 вип.; ЗОШ с. Іллінці –2
випадки; ЗОШ с. Задубрівці – 1 вип.
Станом на 19.01.2018 року згідно даних програми «Укрвак» в закладах охорони здоров'я Снятинського районує в
наявності 502 дози вакцини проти кору.
Снятинською міжрайонною філією
проведено комплекс профілактичних
та протиепідемічних заходів у вогнищах
кору, як у організованих колективах так і в
домашніх вогнищах, згідно нормативних
документів МОЗ України.
Протягом 2017 та січня місяця 2018
року широко проводилась-санітарно
освітня робота по профілактиці кору у засобах масової інформації, розміщено 3
інформаційні повідомлення на веб-сайт
Снятинської РДА, розповсюджено 175
санітарних бюлетенів серед організованих колективів району.

Виплата пенсій через
банківські установи
Виплата і доставка пенсій та грошової допомоги здійснюється уповноваженими банками на умовах, визначених
Порядком, та на підставі договорів, що
укладаються:
– між уповноваженими банками та
органами соціального захисту населення
або центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат;
– між уповноваженими банками та
органами Пенсійного фонду, а у разі централізованого нарахування пенсій – між
уповноваженими банками та головними
управліннями Пенсійного фонду України
в областях, м. Києві та органами Пенсійного фонду, у разі централізованого фінансування пенсій – між уповноваженими банками та головними управліннями
Пенсійного фонду України в областях, м.
Києві.
Виплата пенсій та грошової допомоги відповідно до цього Порядку здійснюється за зазначеним у заяві місцем
фактичного проживання одержувачів в
населених пунктах у межах України, в
яких функціонують вибрані одержувачами уповноважені банки, їх відокремлені
підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) (далі – установи уповноважених банків).
{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ № 334 від 17.05.2017}
Уповноважені банки проводять операції з відкриття поточних рахунків, зарахування сум пенсій та грошової допомоги
на поточні рахунки і їх виплати відповідно до зобов’язань, визначених додатком
2 до Порядку проведення конкурсного
відбору банків, через які здійснюється
виплата пенсій, грошової допомоги та
заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22 вересня
2016 р. № 662), та укладених договорів,
передбачених пунктом 3 цього Порядку.
Одержувачі самостійно вибирають
уповноважений банк для відкриття поточного рахунка.
Для внутрішньо переміщених осіб,
які перебувають на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014
р. № 509 уповноваженим банком є АТ
“Ощадбанк”.
Головний спеціаліст
Маковійчук М.М.

Відкриття поточних рахунків
Поточні рахунки одержувачам відкриваються уповноваженими банками згідно
з вимогами, встановленими нормативноправовими актами Національного банку,
що регулюють порядок відкриття рахунків у національній та іноземній валюті.
Між уповноваженим банком і одержувачем укладається договір банківського
рахунка. Положеннями договору не можуть погіршуватися умови виплати пенсій та грошової допомоги, встановлені
цим Порядком. Умови договору повинні
передбачати можливість його розірвання
за ініціативою однієї із сторін.
Заяву про виплату пенсії або грошової допомоги подається одержувачем
особисто до органу Пенсійного фонду чи
органу соціального захисту населення за
зазначеним у заяві місцем фактичного
проживання одержувача в населеному

ПРАВО ВИБОРУ –
Щороку все більше пенсіонерів обирають обслуговування у фінансових
установах. Вигоди для пенсіонерів найбільш очевидні – це і зручність, і простота в обслуговуванні. Звертаємо увагу,
що відкриття і обслуговування пенсійних
рахунків – безкоштовне. Більше того, на
кошти, які зберігаються на рахунках пенсіонерів, банк нараховує відсотки у порядку і розмірах, зазначених у договорі.
Для одержання виплати у банку необхідно написати відповідну заяву до
Пенсійного фонду, у якій зазначені дані

пункті у межах України або приймається
органом Пенсійного фонду чи органом
соціального захисту населення від установи уповноваженого банку.
Заяви
приймаються
за
умови
пред’явлення паспорта громадянина
України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та документа, визначеного законодавством,
для з’ясування місця її проживання, і реєструються в установленому порядку.
Одержувачі, крім внутрішньо переміщених осіб, можуть у будь-який час
змінити уповноважений банк, подавши
заяву до відповідного уповноваженого
банку.
Залишки коштів одержувачів перераховуються в інший банк на підставі їх доручень або видаються готівкою.
Головний спеціаліст Левчанин О. К.

п
р
ЗА ПЕНСІОНЕРОМ
в
К
банку.
Фінансові установи пропонують різ-т
ні заохочувальні програми. Громадяни,2
що вийшли на пенсію, можуть сплачува-щ
ти комунальні послуги без комісії, ДеякіА
банки пропонують “своїм” пенсіонерамл
відкрити кредитні лінії та інші спеціальніп
н
пропозиції.
Таким чином, є всі передумови ви-т
гідної співпраці між пенсіонером і бан-з
ківською установою, право вибору щодоу
способу виплати пенсії завжди залишається за пенсіонером.
к
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В пам’ять про художника Василя Ілліча Касіяна

Краси і праці – вічна слава.
Це нерозлучні дві сестри!
Горить душа твоя яскрава
Єдиним полум’ям: твори!
Що з серця йде, те вічним стане,
В століття переллється мить.
Служи народу, Касіяне,
Йому бо тільки й варт служить!
Максим Рильський
Зоря Василя Касіяна зійшла на зламі
двох віків. Вона увібрала в себе сильний
дух всенародних борінь і наповнила цією
живою силою його дужий талант.
На порозі стояв ХХ вік – пора глобальних зрушень в історії, коли Україна з
новою потугою почала виборювати давно вимріяну свободу.
А разом з епохою визвольної борні
народжувались її творці і співці. На мистецькому обрії сходила плеяда талантів,
яка стане біля джерел творення української культури буремного століття. А
з вікна селянської хати на українському
Покутті зорив у нову добу Василь Касіян.
Василь Ілліч Касіян народився першого січня 1896 року в селі Микулинці
на околиці Снятина в селянській родині.
Малювати Василько любив з дитинства
– вугликами по стінах, по свіжо вимащеній
глиною землі,
по запітнілих вікнах.
Дома вже
всі звикли
до
його
малюнків,
але інколи
м
вони нео
сподівано
я
вражали
своєю вига д л и в і с ю
тю.
Мама
згадувала:
“Прийшла
з
поля,
утворила
двері до хати, а переступити поріг не
можу – з землі дивиться на мене святий
Миколай, на всю хату намальований.
Ступити ногами на образ не можу, а стирати – гріх”.
Мамина душа першою відчула в синові художника і благословила на великий творчий шлях.
Тут, у сільській хаті, засвітив Василеві
Касіяну на все життя “Кобзар” Шевченка,
ттут він намалював свої перші малюнки і
.виліпив перші скульптури, тут зі слова і
пісні народу виросла його любов, тут зійшло його пісенне диво дитинства, яке
він чистим проніс через усе життя і виспівав у своїх творах.
Важкими і крутими шляхами водила
його доля – від порога батьківської хати
через окопи, фронти Першої світової війни, бараки концтаборів, через голодомор і репресії, через подвижництво – до
всесвітнього визнання.
Дев’ятнадцять років минуло Василеві, коли його втягнула у свій страшний
вир Перша світова війна. Три роки провів
у фронтових окопах, ходив у атаки, був
поранений, в останній день війни потрапив в італійський полон. Цілющим бальзамом у полоні була поезія Шевченка,
вона переносила його думами в Україну.
В полоні він пише картину “Голгофа – мо-

литва за Україну.
Проте, цей твір
пропав, як майже
всі довоєнні ілюстрації художника.
І ось нарешті
влітку 1920 року
військовополонених відпустили на
волю.
Прагнучи
здійснити
свою
давню мрію – стати художником, Василь Касіян поїхав
вступати до Празької академії образотворчих мистецтв. А через два роки молодий митець виконав перші офорти. Так
починалася праця Василя Касіяна над
офортами – праця, яка тривала все життя і вивела його в лави світових майстрів.
Незважаючи на те, що Празька Академія відкривала перед митцем нові горизонти, він полишає Прагу і повертається в Україну.
Художник виконав свій заповіт перед
народом – увічнив на полотні тяжке горе і
всенародну трагедію. Він зобразив Україну, яка вмирала від голоду, створив монументальної сили звучання офорт “Голгофа”, на якому в образі Христа бачилася
розіп’ята Україна, політичний плакат “Допоможіть голодуючим” та “Пієта”, де мати
Україна плаче на розпуттях велелюдних і
просить захисту для своїх дітей.
В 1936 році на виставці “Мистецтво
Радянської України” художник, ризикуючи життям показав народові дереворит
“Голод в Україні”. Це подвиг митця Василя Касіяна засуджено на зборах і в пресі
як “ворог народу”.
Василь Касіян звернувся до Шевченка і взяв силу у віщому слові поета. Шевченкові думи, як святі образи в рідній хаті
засяяли художникові в трагічні дні і вогнем світла спопелили страх. Касіянівська
Шевченкініана – явище монументальне
в світовому мистецтві. Це п’ять великих циклів ілюстрацій та оформлень
до “Кобзаря” і до окремих видань “Наймички” та “Гайдамаків”, серія портретів
Тараса Шевченка, які збагатили іконографію поета, показали його як велетня
духу і пророка, які ввійшли у скарбницю
вітчизняного мистецтва. Слово Шевченка – як грудка української землі, яку від
дитинства і до останнього подиху проніс
Касіян у своїм серці:
“Ми жили з рідним словом Тараса. Я
пробував робити перші малюнки до поезій Шевченка, але це були тільки перші
спроби школяра, а справжнє розуміння
величі нашого Пророка пройшло набагато пізніше, уже в зрілі роки. Та вірна
любов до поета, винесена з дитинства
і юності, світила мені все життя, коли я
брався за різець, щоб показати красу
української нації” – згадував Василь Касіян.
Слово Шевченка, сповнене могутньої
сили духу, будило талант художника,
кликало його возвеличити “малих отих
рабів німих” і стати на сторожі правди.
Слово Шевченка й породило Касіянівський штрих, зігрітий любов’ю до людини, освітлений серпанком романтичного
світу і красою поезії рідної землі.
Подвижництво митця високо оцінене
народом: коли світ відзначав 150-річчя
Кобзаревого народження, Василеві Касіяну першому з українських художників

КІБОРГИ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ
20 січня відзначається День
пам’яті захисників Донецького аеропорту. У цей день три роки тому
впали стіни Донецького аеропорту.
Кіборги героїчно захищали стратегічний об’єкт 242 дні. За цей час
200 українських бійців загинули,
ще півтисячі отримали поранення.
Аеропорт обстрілювали з артилерії, «Градів», мінометів і танків,
працювали снайпери. Кіборгами
нескорених українців назвали самі
терористи. Мовляв, тільки роботи
здатні вистояти в таких нелюдських
умовах.
19-20 січня бойовики підірвали
колони, які тримали бетонні пере-

криття аеропорту. 53 воїни залишилися під завалами терміналу. 242
дні тримали оборону ДАПу бійці
«Правого сектора», 3-ого окремого
полку спеціального призначення
(Кіровоград), полку «Дніпро-1», 93-ї
механізованої бригади (Дніпропетровська область), 79-тої аеромобільної бригади (Миколаїв), 95-ї
аеромобільної бригади (Житомир),
28-ї окремої механізованої бригади
(Одеська область) та 17-тої окремої
танкової бригади (Кривий Ріг).
Тож низько схиляємо голови перед мужніми захисниками України.
Нехай вічно живе пам’ять про наших героїв!

було присуджено
Ш е вч е н к і в с ь к у
премію. Знаменно і те, що дипломи, які вручалися
першим
лауреатам цієї найвищої премії, прикрашав портрет
Кобзаря роботи
Касіяна.
Художник
з
самого дитинства
ішов до Шевченка, доля подарувала йому Тарасові
шляхи, і вони вивели селянського сина в
люди...
Чутливе серце художника ще з малих літ прийняло на себе весь біль і всю
любов слова Василя Стефаника і цикли
його ілюстрацій до новел “володаря душ
селянських” стали класичними у мистецтві. Василь Касіян створив на основі
новел Василя Стефаника власний образотворчий літопис недолі галицького селянина. Касіянові, який добре знав село
поневоленого краю, легко було знайти
для ілюстрацій героїв – відповідників новел, разом з ними переживав мужицьку
бідність. Неперевершені ілюстрації до
новел “Новина”, “Палій”, “Катруся”, “Кленові листки”, “Камінний хрест”.
Художник працював над ілюстраціями стефаниківського циклу усе життя і
вивершив його до вершин класики українського мистецтва.
В 1971 році з нагоди 75-річного ювілею Василя Касіяна у Києві була організована виставка “Василь Стефаник у
графіці Касіяна” та видано альбом “Василь Стефаник у графіці Касіяна”.
“Є два майстри слова в нашій літературі, яких я не можу читати без сліз – це
Шевченко і Стефаник – сказав на схилі
літ Василь Касіян.
Багато нового, новаторського вніс Василь Касіян і в книжкову графіку. Касіянаілюстратора хвилює образ знедоленого
українського народу. Ілюстраційні цикли,
створені впродовж довгого творчого життя, пов’язані насамперед з чітко визначеною тематикою, обраною ще замолоду.
Ілюстраціям Касіяна притаманна глибока національна сутність, що випливає
з ґрунтовного знання митцем побуту рідного народу.
Василь Касіян ілюстрував твори
І.Я.Франка “Борислав сміється”, “Вибрані твори”, Ольги Кобилянської “Земля”,
Лесі Українки “Лісова пісня”, “Давня казка”, “У катакомбах”, І.Нечуя-Левицького
“Кайдашева сімя”, Степана Васильченко “У бур’янах”, Оксани Іваненко “Тарасові шляхи”, Коцюбинського М. “Фата
Моргана”, Тесленко А. “Школяр”, “Хуторяночка”, Козланюка П. “Юрко Крук”,
Ю.Федьковича “Хто винен?”, А.Головка
“У широкий світ” та інші.
Своєю плідною творчістю у книжковій
графіці В.Касіян започаткував і зміцнив
тенденцію розкривати зміст літературних
творів у серії малюнків – ілюстрацій, виконаних в єдиному художньому стилі.
З ім’ям Касіяна нерозривно пов’язані
становлення і розвиток українського плаката – різновид графічного мистецтва,
працював у галузі театрально-декоративно-ужиткового мистецтва, зробив свій
внесок і в галузь українського килимарства, розробляючи різноманітні ескізні

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ
МІСТА ТА РАЙОНУ!
Снятинський РВ УДСНС повідомляє, що у
зв'язку з похолоданням у Снятинському районі працюватимуть 3 (три) стаціонарні пункти обігріву. Туди може звернутися кожен, щоб
отримати першу медичну допомогу або зігрітися гарячим чаєм.
Інформація щодо місць розгортання стаціонарних пунктів обігріву в населених пунктах Снятинського району на зимовий період 2017/18 року:
1. Стаціонарне відділення для проживання
одиноких непрацездатних громадян (с. Стецева
вул. Миру, 7);
2. Снятинська центральна лікарня (м. Снятин
вул. Стефаника, 2);
3. Заболотівська районна лікарня (смт. Заболотів вул. Богдана Хмельницького, 8).
Бережіть своє здоров’я!
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варіанти тематичних килимів та гобеленів.
Упродовж усього життя В.Касіян займався мистецтвознавством і теорією
малюнка, викладав у ВУЗах, навчаючи
студентів технічним навичкам у галузі
графіки. Художник заклав могутній напрям в українській графіці, започаткував
її відродження.
Василь Касіян зажив справедливої
слави ще за життя. Отримав Зірку Героя
Праці, став лауреатом Шевченківської
премії, відзначений іншими численними
нагородами. Хоча його творчий шлях аж
ніяк не був усіяний трояндами. Звичайно
він мусив іти і на вимушені компроміси
з тоталітарною системою, щоб вижити
заради мистецтва, без
якого не міг
уявити себе
жодної миті.
Таким було
його життя
– життя без
свободи.
Доля його
складна
і
непересічна. Талант
митця формувався на
зламі століть, серед
буремних історичних подій, воєн і революцій.
Василь Касіян дбав про розвиток
книжкової справи, видавниче мистецтво,
підготовку кваліфікованих кадрів – митців оформлення та ілюстрації друкованої
продукції. Домігся створення поліграфічного факультету при Харківському
художньому інституті. Згодом це став
відділ Українського поліграфічного інституту, що переїхав до Львова.
Велику спадщину залишив художник:
тисячі творів графіки, живопису, книги про мистецтво, про своїх сучасників,
сотні замальовок у робочих альбомах,
ескізи і начерки до творів, публіцистику,
фольклорні записи. Небосяжною вершиною над цією багатою духовною спадщиною ви сочить Шевченкіана. Ці твори по
праву увійшли до скарбниці вітчизняного
мистецтва.
Гідно стояв на своєму полі Василь
Касіян, любив людей цього рідного поля,
ішов до них з відкритою душею і шукав
власну дорогу. Добром зігріте серце чуйно відгукувалось на людський біль і радість, погляд очей не оминав краси обличчя і благородної мудрості його, квітки
і листочка на землі, її просторів, суворої
і вічної вроди. Пісня мами і тата, пісня
Прикарпатського краю, пісня народу стали тим дивом, яке вигойдало колиску художника й окрилило його талант.
“Світить мені з дитинства рідна хата
в саду під високим горбом – той світлий
рай, де є мама і тато, велика родина.
Хата, як бджолиний вулик. Хата, як найвищий у світі храм. Бережу святість рідної хати” – згадував Василь Касіян.
Великий митець – великий у всьому.
Передусім – це вірність рідній Україні.
Світло, залишене Василем Касіяном у
душах людей, не тьмяніє з роками.
Людмила БУШОВЕЦЬКА
директор художньо-меморіального
музею Василя Касіяна
На роботу в КП «Водоканал»
потрібні трактористи на
екскаватор. Звертатись
за адресою: м. Снятин,
вул. 1-го Грудня, 39.
Тел.: 2-51-79,
0976718073
На роботу в КП «ПокуттяКомунальник» потрібен майстер
по озелененню та працівник
льодового майданчика. За
довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14
На роботу потрібен
бухгалтер. За додатковою
інформацією звертайтесь за
телефоном 0502568185.

Народний часопис

Снятинська
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Відкрита першість з н/тенісу села Стецева
21 січня в с. Стецева було проведено
відкриту особисту першість села з настільного тенісу. Змагання проводилися
у двох вікових групах серед чоловіків
до 50 років та зверх 50 років, та в одній
серед жінок, в яких взяли участь спортсмени сіл Балинці, Шевченкове, Ганьківці,
Зібранівка, Рож-Поле, Кулачківці, Завалля, Залуччя, Снятин, Іллінці, Тулуків, Заболотів та господарі змагань. Змагання
розпочалися з урочистого відкриття, прозвучав Гімн України, учасників привітав
сільський голова Василь Личук та депутат районної ради (автор цих рядків).
Учасники згідно рейтингу та подальшого
жеребкування були розділені на три підгрупи, по два кращих гравці виходили з
підгрупи в фінал.
Результати фіналу: І м. – Олег Куравський (с.Іллінці), ІІ м. – Степан Никифо-

рук (с.Стецева), ІІІ м. – Богдан Гав’юк
(с.Стецева), 4 м. – Ростислав Корогод
з Тулукова, 5 м. – Андрій Пркоп’юк, 6
м. – Василь Лудчак обидва з Іллінців.
Всього прийняло участь 27 спортсменів. У віковій групі 50+ прийняло участь
7 спортсменів, які визначили переможця
по коловій системі. Фінальна зустріч між
Степаном Бучковським (с.Стецева) та
снятинчанином Василем Бецою проходила у напруженій боротьбі і закінчилася
перемогою снятинчанина з рахунком 3:2.
ІІІ м. по рейтингу згідно особистої першості виборов Іван Кузик з Прутівки. Серед
жінок нагороду розіграли Галина Ткачук
(м.Снятин) та Наталія Ігнатюк (с.Залуччя)
де перемогу святкувала представниця зі
Снятина. Наталія Ігнатюк – друга. Переможці та призери змагань нагороджені
кубками, грамотами та цінними призами.

Оргкомітетом також було вручено призи
в номінаціях: «Старший ветеран» - Ярослав Цибуляк з Балинців, «Самий перспективний» - Степан Никифорук (с. Стецева), він також нагороджений грошовою
премією як самий кращий сільський тенісист. Завдячуючи оргкомітету змагань
на чолі з сільським головою Василем
Личуком та директором Стецівської ЗОШ
І-ІІІст. Іваном Анатійчуком де і проходили
змагання, спортивний захід пройшов на
високому організаційному рівні.
Р.S. В попередньому номері газети в
статті «Спортивний сезон розпочато»…
перемогу з шахів здобув Василь Гафійчук з Ганьківців (автор).
Дмитро Пошиван
фахівець зі спорту районної
організації ВФСТ «Колос»

Краєзнавче дослідження «Інтерв’ю з автором»

КНИГА В РУКАХ УСПІХУ
Вже традиційно перед
новорічними святами, працівники сектору соціокультурного забезпечення користувачів зустрічаються
з талановитими митцями
покутського краю. Ось і в
цьому році до Снятинської
районної бібліотеки завітав
на інтерв’ю «Книга в руках
успіху» Василь Харитон,
автор і співавтор майже
трьох десятків краєзнавчих
досліджень.
Спілкуючись з бібліотекарями Василь Харитон
зазначив, що головною метою його історично-етнографічних нарисів і турис-

тично-краєзнавчої роботи є «Пізнавати
рідний край самому і через свої знання
та друковані праці у пресі, часописах,
збірниках та у власних книгах, прививати
свою любов до малої і великої Батьківщини молодшим поколінням українцям…
Це завдання для кожної творчої людини».
Працівники соціокультурного сектору
поринули у цікавий світ, насичений подіями і фактами з життя талановитої та
неординарної особистості Василя Харитона, який побажав своїм читачам миру,
знайти свою дорогу до храму і тоді усе
додасться, а Снятину – процвітання!
Пропонуємо і читачам «Снятинської
вежі» поринути у творчий світ Василя
Ярославовича Харитона.
І. Бобер, С. Стефурак, І. Вакалюк

В. Харитон «Бажаю КОЖНОМУ
знайти свою дорогу до храму»

– На Вашу думку, яка головна мета
історично-етнографічних нарисів і
туристично-краєзнавчої роботи?
– Пізнавати рідний край самому і
через свої знання та друковані праці у
пресі, часописах, збірниках та у власних
книгах, прививати свою любов до малої і
великої Батьківщини молодшим поколінням українцям… Це завдання для кожної
творчої людини.
– З чого починалося Ваше краєзнавство?
– З прочитання історичної повісті
львівського прозаїка Теодора Микитина «Полковник Семен Височан», у якій
йшлося про існування у минулому потужного оборонного замку у селі, в якому
я з’явився на світ. Це стала могутнім поштовхом до пошукової роботи, – на все
життя. Про Черніїв написав чотири книги, готую до друку ґрунтовно доповнене
наступне видання. Але чи зможу видати
п’ятсотсторінкову книгу у такий складний
час, – не знаю?
– Про що була Ваша перша стаття?
– Власне їх було дві: перша – «АбгарСолтан і співець зеленої Буковини» (Про
польського письменника вірменського походження та уродженця Чернієва
під тодішнім Станиславовом та класика
української літератури Юрія Федьковича); наступна – «Тарасова школа» (про
школу [до 1939 року] імені Тараса Шевченка у тому ж Чернієві. Остання публікація мала глибокий результат і це на
зорі новітнього державотворення привело до відновлення імені Кобзаря в рідній
школі, в якій я свого часу навчався.
– Які книги вийшли з-під Вашого
пера?
– Їх чимало. Мені пощастило опублікувати друковані видання з історії
Чернієва (1993), Хриплина (1995), Лис-
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ця (1999), Пшеничників (1999), Тулови
(2002), окремі з них – у співавторстві.
Крім того опублікував різноманітні брошури і книги. У 2017 році побачив світ мій
перший історичний пригодницький роман
«Буревії» (про викрадення корони Данила Галицького польським королем Казимиром III, яку, до речі, не знайшли і досі)
та книга духовної тематики «Дорогою до
храму».
– Розкажіть про свої літературні
уподобання? Хто належить до Ваших улюблених письменників?
– Це дуже широка палітра і уподобань, і, відповідно, й імен. Серед українських романістів назву, окрім Теодора
Микитина, – Романа Іваничука, Романа
Федоріва, особливо – Володимира Малика.
– Ви є автором і співавтором
майже трьох десятків краєзнавчих
досліджень. А над чим працюєте зараз?
– Ця колективна праця, що має побачити світ наприкінці цього року, називається «Снятинщина в іменах» (своєрідний біобібліографічний довідник про
відомих у нас у минулому і тепер непересічних особистостей). Але мене тепер
чомусь особисто цікавить більше поезія
і література. А тому, сподіваюся, що за
якийсь час побачать світ поетична збірка лірики «Тобі» та психологічна повість
«Пів правди» (про складні, часом драматичні, стосунки між людьми; книга про сучасність, буденне і вічне, нице і окрилене
любов’ю).
– Які науковці мали особливий
вплив на Вашу професійну діяльність?
– Їх теж багато. Щоб не образити живих називаю тих, що уже у засвітах: це
відомі на Прикарпатті академік Володимир Грабовецький та заслужений пра-
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***

Дзвонять на біржу праці з будівельної контори: – Нам потрібен маляр. – Малярів немає, є гінеколог. –
Так нам маляр то потрібен … – Ну, він
і маляром може, йому просто дуже
гроші потрібні. Взяли його, а через
день знову телефонують: – Пришліть
будь ласка, ще двох гінекологів. – А
навіщо Вам ще двоє? – Так розумієте,
вчора прийшли ми на об’єкт, а двері
закриті, так нам Ваш гінеколог за 2
години всю квартиру через замкову
щілину шпалерами обклеїв.

***

Приходить додому добре напідпитку чоловік, відкриває тихо двері і,
поки жінка на кухні, забігає в спальню. Роздягається, бере найбільшу
книгу, яка попадається під руки, лягає
в ліжко і робить вигляд, що читає. Заходить в спальню жінка: – Скотина,
знов налигався? – Та що таке дурне
мелеш ? Що не видиш – що я читаю?
– Чуєш ти, читач, поклади чемодан
на місце і йди лягай вже спати.

***

Суддя виносить обвинуваченому
вирок: – 25 років позбавлення волі!
Обвинувачений в шоці кричить на
всю судову залу: – Та Ви що, пане
суддя, знущаєтеся?!. Та як так можна?!? Та мені ж 83 роки!.. Суддя почухав потилицю і каже: – Не хвилюйтеся, ми ж теж люди і не вимагаємо
від Вас неможливого… Відсидите,
скільки зможете!

***

цівник культури Петро Арсенич, відомий
Легінь стоїть під будинком Марійбібліограф Прикарпатського університеки й гойкає: – Марійко, вийди! Мату Володимир Полєк. Я їх не просто знав
рійка все ніяк не виходить. Хлопець
– вони були моїми старшими друзями і
знову за своє – почав гойкати ще гучщирими дорадниками, особливо у перніше. Виходить її мати, дивиться на
ших творчих спробах.
нього та й каже: – Марійка не вийде,
– Чи маєте на меті висвітлити
вона в пологовому будинку. – Як то в
історію сьогодення, щоб залишити
пологовому будинку? А шо ся стало?
її нащадкам?
– Про це я уже дещо сказав вище.
Леся ЯВОРСЬКА
Але багато, про що хочеться сказати про
«українську владу», яка є поганою або
дуже поганою! А також про наші гідні
Шановні снятинчани
подиву революції українців, що вразили
та жителі району!
світ, сучасне державотворення України і
Повідомляємо, що газету
не про АТО, а про багаторічну війну, яку
«Снятинська вежа» можна
жодна з обох сторін не хоче припиняти.
передплатити у будь-якому
«А кров людська не водиця…» Свого
поштовому відділенні чи у листоноші
часу став автором відкритого листа Пунашого району з будь-якого місяця.
тіну, Вєдмєдєву та Януковичу з приводу
Передплатний індекс 61703.
анексії Криму, яка стала початком війни
Творімо історію разом!
на східних теренах України.
– Чи є у нашому місті улюблені куток чи куточки, які надихаНА СТОРОЖІ СЛОВА
ють?
Василеві Клічаку
– Так! «Каш т а н о в и й » Гора ховає таємниці,
Обмив, почистив його з болем,
скверик побіля Тут дух минувшини спочив.
Злеліяв фібрами душі,
Троїцької церк- Сміливцеві не раз присниться, Як аж до блиску перед боєм
ви (там добре Як розгадать віків мотив.
Готують зброю гармаші.
думається про З юнацьких літ почав копати,
І сяє Слово веселково,
вічне), липова І піт не раз зросив чоло.
Гартує душу сівача
алея, що при- Бо так хотілося пізнати,
І величає нашу мову,
лягає до «Сте- Що в ній заховано було.
До правди й віри заклика.
ф а н и к і вс ь к о ї » Щоденна праця гріла тіло,
Шануймо Слово наше рідне,
школи (мислить- Тож доля вибрала творця.
Нехай Гора іде до нас.
ся про людей) і І дивним світлом заясніло
Хто мову нашу славить гідно,
лавочка побіля Все, що гора таїла ця.
Клічак зведе всіх на Парнас.
«Білого дому», Було тут золото і зброя,
де навесні за- Були тут речі дорогі,
Іван АНДРУШКО
цвітає магнолія і Лежали книги й було Слово…
с. Джурів
перебуває краса
І він підняв його з землі.
Божих творінь…
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