1 лютого 2018 року №5 (540)

Спортивна зимова рибалка – 2018
28 січня у Снятині, з ініціативи Снятинської міської ради та Снятинської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок, на річці Прут,
поблизу нового моста, відбулись традиційні міські змагання «Спортивна зимова
рибалка – 2018». На змагання завітало
близько вісімдесяти рибалок не тільки з

Подяка

міста, але й навколишніх сіл. Серед досвідчених рибалок були як старші так і
ще зовсім юні рибаки. Протягом декілька
годинного змагання вирішувалась доля
призерів та переможців. Тож у підсумку
зимової рибалки переможцем змагань
став Михайло Куравський, друге місце
посів Олександр Крижановський, а брон-

ЧОТИРИ ДНІ ПРАЦІ ЗАДЛЯ
ДВОДЕННОЇ ПОТІХИ

Виконавчий комітет Снятинської міської ради висловлює щиру
подяку всім громадським активістам, які не шкодуючи власного
часу та сил допомагали працівникам КП «Покуття-Комунальник»
залити льодовий майданчик, який, в силу погодних умов, став
лише на два дні райським куточком для любителів активного відпочинку. Сподіваємось, що відпочиваючі оцінили старання активістів.
Тож щира подяка Віталію Соловйову, Ігорю Трушику, Ярославу
Теребейку, Ігорю Гуцуляку, Іллі Стусу, Олегу Сандуляку та працівникам Снятинського відділення УДСНС.
Нехай Ваша праця приносить людям лише задоволення. Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя та натхнення в роботі.

за дісталась Віктору Гнатюку. Також було визначено переможця
у номінації «Найбільший улов»,
яким став Михайло Куравський.
Всі призери були нагороджені
грамотами та подарунками від
меценатів змагань.
Цьогоріч у змаганнях взала
участь і єдина дівчина Маргарита Грицяк, яка була нагороджена
грамотою та подарунком. Такі ж
грамоти та подарунки міський
голова Анатолій Шумко вручив
молодим рибалкам Назарію Томашу та Юрію Гуцуляку. Грамотою та подарунком було нагороджено й ветерана Володимира
Мурмилюка, який уже декілька
років поспіль готує смачну рибну
юшку для усіх учасників змагань. Також
було визначено та нагороджено й активного уболівальника, яким став Анатолій
Винниченко.
На завершення змагань Анатолій
Шумко подякував меценатам змагань, а
саме Петру Курилюку, Роману Поповичу
(маг. «Світ рибалки») та Денису Боріну
(маг. «Все для рибалки») за допомогу

Снятинська міська рада запрошує жителів
міста та району взяти участь у відеоконкурсі
«Проблеми благоустрою Снятина»

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).

На роботу потрібен

Менеджер по роботі з клієнтами з власним автомобілем. Заробітна плата – від 5 000 грн. + витрати
пов’язані з використанням автомобіля.
Звертатись: 0663371280 або 0689245930.

Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ПОДВИГ УКРАЇНСЬКИХ ЮНАКІВ ПІД
КРУТАМИ – СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧЕСТІ

УВАГА! ВІДЕОКОНКУРС!

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 будь-якою
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)

у придбанні подарунків для учасників
змагань. Міський голова запросив усіх
рибалок взяти участь у літніх змаганнях,
а також скуштувати смачної юшки та зігрітися гарячим чаєм.

Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
“На порох стерти, перебити!” —
Іде на Київ Муравйов.
Полків його не зупинити,
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї діти,
Народ цей — не перемогти!
Ці рядки український поет
Микола Луків присвятив подвигу
української молоді – студентам
і гімназистам – які 29 січня 1918
року прийняли нерівний бій з більшовицькою навалою біля станції
Крути та поклали найдорожче на
вівтар свободи – власні життя.
Бій під Крутами – одна з тих
сторінок історії, що привертають
увагу суспільства, та в яких завжди переплітається правда із вимислом, міфами та спробами політичних спекуляцій.
У цей день вся Україна в скорботі. В скорботі
і Снятин… У Снятинському районному Будинку
культури відбувся поминальний вечір-пам’ять про
трагічну сторінку в історії українського народу.
Сторінку, яка вкарбувалась у нашу пам’ять навіки… Розпочався захід зі спільної молитви виголошеної деканом Снятинським УГКЦ, митрофорним протоієреєм Теодором Оробцем та деканом
Снятинським УПЦ КП, протоієреєм Михайлом
Марусяком. А далі вечір-реквієм продовжили учні

Снятинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Василя Стефаника,
які за допомогою літературно-музичних
композицій нагадали присутнім про подвиг
українських
студентів
на
станції Крути
далекого 1918
року.
На завершення заходу
голова Снятинської
міської
ради Анатолій
Шумко,
заступник голови

райдержадміністрації Ігор Гуцуляк та заступник
голови районної ради Петро Маліборський подякували педагогічному та учнівському колективу
за змістовний захід та зазначили, що героїчне минуле нашого народу завжди повинне давати нам
приклад для гідного майбутнього…

Ірина НЕП’ЮК
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
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ВІДБУЛАСЬ ЧОТИРНА ДЦЯТА СЕСІЯ
СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РА ДИ

25 січня у залі засідань, під головуванням міського голови Анатолія Шумка, відбулась перша в цьому році сесія
Снятинської міської ради сьомого демократичного скликання. Участь у сесії
взяло 24 депутати міської ради, заступники міського голови Василь Анатійчук та
Віктор Кушик, завідуючі відділів міської
ради Галина Мізерна, Ірина Неп’юк, Катерина Макотяк, Юрій Чичул й Андрій Калівошко та представники засобів масової
інформації. За традицією сесія розпочалась зі спільного виконання Гімну України та молитви.
Перед розглядом питань порядку
денного Анатолій Шумко оголосив присутнім про те, що у п’ятницю 2 лютого о
13 годині в Снятинському районному Будинку культури відбудеться презентація
книги-альбому «Борис Гуцуляк. Великий
скарб маленького міста». Також Анатолій
Богданович подякував громадським активістам за допомогу у залитті льодового
майданчика.
Першим питанням було питання Про
виконання міського бюджету за 2017 рік
про що доповідала завідуюча відділом
обліку та звітності Галина Мізерна. Далі
депутати розглянули двадцять питань
порядку денного та прийняли по них відповідні рішення.
Після розгляду усіх питань, які вносилися на розгляд чотирнадцятої сесії

Снятинської міської ради, до присутніх
із презентацією своєї збірки сатиричних
мініатюр соціально-політичного спрямування «200 іронічних поглядів на росіян
– «братів» наших заклятих» виступив
мистецтвознавець, публіцист Василь Василик. А розпочав Василь Іванович свій
виступ із гумористичного вірша на який
автора надихнула робота депутатів міської ради:
Гарно трудились депутати
Питань розглянуто немало,
Та було трохи нудьгувато –
Ляшка та Бойка бракувало.
Та душу радість наповняє
Й причина не аби яка –
Бо Бойка в Снятині немає
І, Богу дякувать, Ляшка!
Як зазначив Василь Василик «презентована збірка є посиланням справжнім українцям, в першу чергу воїнам, які
захищають нашу державу від агресора».
Автор сподівається, що прочитавши цю
книгу солдати в окопах посміхнуться, не
зважаючи на свист куль: «Це не бронежилет, але душу треба захищати не менше ніж тіло». По завершенні презентації
бажаючі мали змогу придбати пропоноване видання.
О. Слободян
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ЗАПОЧАТКУВАННЯ ЩОРІЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ
«РІЗДВЯНА КОЛЯДА» У ХУТОРІ-БУДИЛОВІ
28 січня на парафії УГКЦ с. Хутір-Будилів відбувся святковий Різдвяний концерт. Розпочав свято вітальним словом
адміністратор храму Архистратига Миха-

їла автор цих рядків. Після спільної молитви в храмі звучали найрізноманітніші
колядки, українські твори та духовні пісні
на прославу Божу.
Участь у заході взяли колективи
«Червона Калина» з смт. Заболотів (керівник Квітослава Радченко) та тріо «Черемош» з с. Залуччя (керівник Марія Січковська). Особливим гостем культурного
дійства був заслужений учасник багатьох
міжнародних християнських конкурсів
Богдан Негрич.
Храм Божий був наповнений вірними
не тільки Хутора-Будилова, але й навколишніх сіл, які зачаровано слухали
виступаючих. Також на свято завітали

отець Богдан Киктик – парох села Залуччя та о. Михайло Луканюк – сотрудник
храму Чуда святого Архистратига Михаїла міста Снятина.
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Легальне отримання заробітної плати –
гідне забезпечення нашого майбутнього
На даний час виплата заробітної
плати в "конверті" та нелегальна робота
стали, на жаль, нормою життя. Виплати у
"конвертах" стали одною із складових тіньової економіки. Недоліки тіньової заробітної плати, не тільки в тому, що бюджет
недоотримає кошти, використання найманої праці без оформлення трудових
відносин містить в собі багато негативних
моментів, і перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсії.
Сьогодні працівники не бачать проблем в
отриманні "тіньової" заробітної плати, так
як до кишені надходять "чисті доходи".
Коли вони самі надають згоду працювати
на таких умовах, вони самі позбавляють
себе соціальних гарантій. Кожному громадянину необхідно зрозуміти, що захистити себе вони зможуть тільки законним
шляхом, а це можливо тільки за умови,
коли при працевлаштуванні на роботу до
приватного підприємця найманий працівник та роботодавець повинні заключити

трудовий договір.
Приховування трудових відносин та
заробітної плати не приносить користі
тим, хто виходить на заслужений відпочинок. Кілька років тому в Україні було запроваджено систему персоніфікованого
обліку, націлену на виведення з "тіні" не
лише зарплати, а й працівників, які мають бути зацікавлені у тому, щоб законно
одержувати зароблене. У персоніфікованих відомостях акумулюються реальні
відрахування працівника до Пенсійного
фонду залежно від величини заробітку,
адже пенсія нараховується з офіційної
зарплати. А якщо заробітна плата нижча
від мінімальної, то громадянину не зараховується страховий стаж. Отож, хто
працював легально і отримував велику
зарплату, матиме і гідну пенсію. /

Управління Пенсійного
фонду України
в Снятинському районі

Ра д и л и сь а г ра рії

У Матеївцях відбулося засідання
Всеукраїнської аграрної ради. На захід
запросили представників місцевої влади, фахівців сільського господарства,
фермерів, керівників агроформувань
області. Cнятинщину на престижному
форумі представляли: начальник агропромислового розвитку РДА Василь Пупенко, депутат обласної ради, фермер
з Попельник Богдан Тимофійчук, голова
асоціації фермерів Снятинщини, фермер
з Балинців Іван Пернеровський, аграрій
з Стецеви Василь Анатійчук, фахівець
земельної справи з Балинців, землеупорядник Матеївецької ОТГ Володимир
Багайлюк. Головні теми порядку денного:

державна
підтримка аграрної галузі у
2018 році, кооперація
та перспективи відкриття ринку землі.
На початку засідання, депутат обласної
ради, голова асоціації
фермерів Коломийщини, очільниця ФГ
«Прометей» Орися
Книшук представила
аудиторії поважного
гостя: голову Всеукраїнської аграрної
ради, екс-заступника
міністра АПК, громадського діяча Андрія
Дикуна. Далі, відомий
вітчизняний фахівець
агропромислового комплексу розповів
присутнім про важливість аграрної справи. За словами п. Андрія, в аграрному
секторі наразі задіяно більш як 2,5 млн.
людей. Сама ж аграрна галузь дає 40%
річної валютної виручки в Україні. Доповідач торкнувся питань земельної реформи, антирейдерства, тваринництва,
тощо. На рахунок ринку землі, Андрій
Дикун зазначив, що до президенських ви-п
борів (березень 2019 року) ця тема підні-п
матися не буде. Також, під час засідання,с
бажаючі мали змогу задавати питанняц
фахівцям, які стосувалися земельних пи-н
тань та сільського господарства.
в
Сергій ГРУДОВИЙп
ц

Година історичної правди

«ЇХ ТУТ ТРИСТА, ЯК СКЛО, ТОВАРИСТВА ЛЯГЛО»

По завершенні концерту адміністратор храму подякував всім присутнім, що
не погордили запрошенням та вручив
учасникам концерту подячні грамоти. Також було зазначено, що таким святковим
дійством на цій парафії започатковується
щорічний фестиваль «Різдвяної коляди».
Завершився святковий концерт спільним виконанням коляди «Нова радість
стала».
Сергій РАДЧЕНКО,
адміністратор храму
Архистратига Михаїла
с. Хутір-Будилів
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Між сумних сторінок є одна –
не збагнута,
З-поміж чорних подій не забуть її нам.
Коли юні сини вирушали на Крути,
Щоб не дати Вкраїну своїм ворогам.
Не книжки, не конспекти –
гвинтівки у руки,
А від півночі хмари повзуть навкруги.
І над Крутами каркають,
каркають круки.
І від крику того полотніють сніги.

як скло, товариства лягло». Для гімназистів-старшокласників бібліотекарі провели історичний екскурс в події далекого
1918 року. Був проаналізований хід бою
біля станції Крути. З присвятою прочитані поезії українських авторів про доблесть і героїзм крутянців. Документальні відеоматеріали широко висвітлювали
звитяжний подвиг українського війська.
Присутнім була запропонована тематична викладка книг на тему: « Україна

29 січня 2018 року Україна відзначає
сумну дату – 100-річчя битви українського студенства під Крутами. В переддень
події, 26 січня в Снятинській центральній
районній бібліотеці для дітей пройшла
година історичної правди «Їх тут триста,

історична». Хвилиною мовчання всі вшанували світлу пам'ять героїв, які соєю самопожертвою боронили честь і свободу
нашої держави.
Лілія САДОВА
Снятинська РДБ
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вежа

Новини району
ПРОВЕДЕНО МАЙСТЕР-КЛАС «HAND MADE»

25 січня 2018 Снятинським районним
центром соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді спільно з БФ Карітас ІваноФранківськ УГКЦ на базі Устянської ЗОШ
І-ІІІ ступенів з учнями було проведено
майстер-клас «Hand made»
Тренери з БФ Карітас Івано-Франківськ УГКЦ влаштували для діток навчання по виготовленню гірлянди-сердечка. Діти самі змогли виготовити та
прикрасити їх декоративними камінця-

ми, блискітками, стрічками та подарувати рідним людям. Під час роботи в класі
панувала позитивна атмосфера та піднесений настрій. В процесі групової роботи
діти ще більше згуртувались та допомагали одні одним. Учні були задоволені
результатом своєї роботи.
Після майстер-класу дітки мали змогу
поласувати солодощами.
Щиро вдячні БФ Карітас Івано-Франківськ УГКЦ за подароване свято.

Відбувся захід для сімей, які перебувають
у складних життєвих обставинах

Різдво – велике свято,
Народе, веселися,
Щоб нам спасіння дати –
Син Божий народився.
Спів ангелів лунає,
Ця ніч така прекрасна,
Все небо прославляє
Народженого в яслах.
Ходім до Вифлеєма!
І разом з пастухами,
Ісуса там знайдемо,
Й дитячими словами
Його ми привітаєм,
Поклонимось для Нього,
І разом заспіваєм:
"Хвала на небі Богу!"

сів, вчителі, вихователі, робочі працівники школи, а також батьки та гості. Дуже
приємно зазначити, що діти, молодь та
старше покоління нашого села Підвисоке тонко відчувають музику, вони досить
гарно співають, а особливо в ці дні колядами прославляють новонародженого
Спасителя-Месію. На початку розколяди,
до усіх присутніх з вітальними словами
звернувся директор школи – Василь Васильович Кнігніцький, а опісля, зі словом
Божої Науки, звернулись священослужителі: ієрей Василь Мороз (УПЦ КП) та
ієрей Михаїл Луканюк (УГКЦ). Хочеться
зазначити, що діти, молоде покоління,
які є майбутнім Христової Церкви та на-

26 січня у Підвисоцькій ЗОШ І–ІІІ ступенів відбулась "Розколяда" – день, який
присвячений прощанню з колядою. У
святковому заході, який став вже традиційним, учні Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів другий рік поспіль
вітали одне одного з Різдвяними святами
піснеспівами колядок та щедрівок. На
цьому святі були присутні учні всіх кла-

шої держави, є справжніми українцями
та християнами, які люблять свою рідну
землю, церкву, зберігають свої традиції
та культуру, пам'ятають прадідівську коляду. Дякуємо Новонародженому Ісусу,
за те, що усіх нас об'єднав в одну велику
християнську родину.
З любов'ю у Христі Ісусі –
ієрей Михаїл ЛУКАНЮК

«НАВІКИ МОЛОДІ – ГЕРОЇ КРУТ»
29 січня – річниця бою під Крутами
– подія, яка набула для українського народу символічного значення. 100 років
тому 300 українських юнаків пішли в без-

смертя. Молоді герої показали приклад
мужності, відданості і незборимості духу.
Крути стали легендою, символом героїзму та жертовності молодого покоління в
боротьбі за незалежну Україну.
До річниці бою під Крутами в бібліотеці-філії с. Орелець 28 січня відбулася
майстерня патріотичного виховання «Навіки молоді – герої Крут». В бібліотеці

зібралися юні користувачі, яким не байдужа пам'ять про полеглих героїв Крут.
Надія Богданівна презентувала книжкову
виставку «Під Крутами пішли в безсмертя» та розповіла
про ті жахливі події,
які відбулися у січні
1918 року на залізничній станції Крути. Діти прочитали
вірші: Рурик Віталій
«Крути», Кіцул Іван
«Крутянська пісня»
та Зеленко Вадим
«Рік 1918». Учасники заходу промовили спільну молитву
за невинно убієнних воїнів та вшанували пам'ять про
героїв Крут хвилиною мовчання.
Своїм подвигом
Крутянці підтвердили незалежність українського духу, вірність національній ідеї,
молодій державі. І сьогодні ми захоплюємося їх відвагою і відданістю своїй Батьківщині. І, тому, пам'ять про них житиме у
наших серцях вічно.
Надія ХАРІТОНИК,
завідуюча книгозбірнею с. Орелець

25 січня в приміщенні Снятинського
районного будинку культури відбувся захід на тему: «Батьки та діти. Партнерське
спілкування» для сімей, які перебувають
у складних життєвих обставинах. Захід
організовано та проведено Снятинським
районним центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді спільно з представниками БФ «Карітас-Івано-Франківськ».
Захід проведено з метою формування у батьків навичок ефективної взаємодії та спілкування в конфліктних ситуаціях, виховання дітей без насильства.

Учасники заходу активно обговорювали
спільні проблемні питання,
зокрема,
спілкування з дитиною без агресії, злості,
без конфлікту, за принципом «вчуся не
карати, а домовлятися».
Проведення подібних заходів вже
стало доброю традицією. Дані заходи будуть відбуватися щомісяця. Всі хто має
бажання взяти участь, можуть звернутися в Снятинський РЦСССДМ за адресою:
вул. Воєводи-Коснятино, 48 (приміщення
музичної школи) та за телефоном 2-1139.

Заслужений тренер України з вільної боротьби
Іван Курилюк та чемпіон світу Андрій Джелеп
– володарі почесної премії «Ніка-2017»

26 січня ц.р. в Івано-Франківському обласному музично-драматичному
театрі ім.Івана Франка відбулося спортивно-мистецьке свято «НІКА-2017».Це
традиційний захід на честь визнання та

гасло “Слава Україні!”- це слова із звернення Ігоря Жданова, міністра молоді та
спорту України, що їх з честю зачитав Р.
Вірастюк.
Найкращі представники фізичної куль-

нагородження кращих спортсменів та діячів у галузі фізичної культури і спорту
Прикарпаття.
За вагомі досягнення у спорті в 2017
році символічну статуетку із зображенням давньогрецької богині Ніки, яка є
уособленням перемоги та звитяги, отримав заслужений тренер України, джурівчанинІван Курилюк, який визнаний як
“Кращий тренер 2017 року”. Спортивну
нагороду йому вручив перший заступник голови обласної ради Василь Гладій,
який зауважив: «Іван Васильович продовжує справу свого батька. Джурів – покутське село, звідки завдяки Івану Курилюку
ми маємо чемпіонів України, Європи та
світу з вільної боротьби. Бажаю вам стати тренером олімпійського чемпіона!»
У числі тріумфальних володарів
«Ніки-2017» також Андрій Джелеп, чемпіон світу з вільної боротьби, мегатитулований учень свого талановитого тренера
Івана Васильовича Курилюка. Нагороду
Андрію у номінації «Олімпійська надія»
вручив заступник голови обласної ради
Сергій Басараб.
Спортивно-мистецьке свято «Ніка
2017», яке відбувалося уже 14-й раз, супроводжували яскраві музичні номери,
виступали професійні хореографічні колективи, а також популярний український
співак Павло Табаков. Свято спортивного тріумфу на сцені драмтеатру провели
Олена Говорова, легкоатлетка, призерка
Олімпіади 2000 і Роман Вірастюк, срібний призер чемпіонату Європи.
«Всі номінанти премії довели, що гідні
найвищих спортивних нагород, вірю, що
вам під силу наповнити новим змістом

тури та спорту Прикарпаття — спортсмени й тренери, команди, ветерани спорту
та журналісти, які висвітлюють спортивні
теми, зрештою, усі, хто має відношення до спорту, весь рік гідно працювали,
тренувалися, брали участь у змаганнях
різного рівня, перемагали, тож заслужено отримали чудові нагороди, премію
«Ніка-2017». Варто зазначити, що свого
часу це престижне спортивно-мистецьке
свято започаткував Роман Вірастюк, ексочільник прикарпатського спорту, а нині
– директор департаменту олімпійського
спорту на Прикарпатті.
За матеріалами
районної ради та РДА
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Українське харчове
законодавство – запорука
безпечності харчових продуктів
Не є секретом що, харчові
отруєння, в тому числі масові,
трапляються часто, а вини виробників харчових продуктів і притягти їх до відповідальності не так то
і легко.
Хочемо зауважити, що пострадянські підходи, чітко довели, що
вони не працюють і контроль на
ринку харчових продуктів можна
було назвати формальним і не
давав відповіді на те, як діяти в
критичні моменти. Саме тому
наші західні сусіди мають принципово іншу систему.
Звісно, і в країнах Євросоюзу
можна отруїтися харчовими продуктами, відмінність у тому, що
європейська система містить механізми, які дозволяють швидко
знайти винних і усунути джерело
небезпеки.
В нашій державі принято ряд
законів, які гарантують безпечність та якість харчових продуктів, та запроваджена європейська
модель контролю безпечності, побудована за принципом «від лану
– до столу».
Дана модель передбачає
контроль на всіх етапах виробництва та обігу харчових продуктів. Має бути враховано та
задокументовано те, в яких умовах утримуються тварини, чим їх
годують, у який спосіб забивають,
як виробляється та перевозиться
харчова продукція, в якій упаковці
вона потрапляє та як зберігається на полицях крамниць. Разом із
тим, від порушень не застрахований ніхто – так само час від часу
вони трапляються і в країнах ЄС.
Проте європейська система організована швидко виявити та вилучити небезпечний продукт з обігу
і оперативно усунути причину. Це
досягається за рахунок вимоги
простежуваності на всьому ланцюжку "від лану до столу" – коли
кожен підприємець знає, звідки
він отримав сировину, кожен інгредієнт для свого продукту і куди
його продукт прямує далі. Це так
званий принцип "крок вперед –
крок назад".
Наприклад, якщо в магазині
виявили небезпечний сир, то зібрані дані дозволяють швидко
знайти хвору корову, з молока
якої він зроблений, або недобросовісного перевізника, який порушив норми охолодження при
транспортуванні молока. І навпаки – коли знайшли хвору корову,
то можна простежити, куди потрапив сир, виготовлений з її молока,
і провести аналізи зразків, знайшовши небезпечну продукцію.
Один із основних харчових законів, який прийнятий в Україні є
поступовий перехід виробниками
харчової продукції на обов’язкове
використання процедур НАССР в
перекладі на українську «хассп»
– система аналізу небезпечних
факторів і контролю у критичних
точках.
Тобто НАССР діє на упередження. Наприклад, ваше підприємство пече хліб. Дотримуючись
вимог НАССР, ви мусите визначити потенційні небезпечні фактори
для вашого продукту, постійно їх
контролювати і документально
фіксувати – приміром, перевіряти
дотримання вимог до борошна,
дбати про те, аби в тісто не потрапили небезпечні домішки чи сто-

ронні предмети, в пекарні не завелися гризуни чи таргани, пекар
не хворів на інфекційні хвороби, а
прибиральниця не мила підлогу
токсичним засобом.
У вересні 2017 року система
НАССР стала обов’язковою для
першої групи підприємств, а 20
вересня 2019 року ці процедури повинні бути впроваджені на
всіх підприємствах з виробництва
харчових продуктів.
Треба знати, що поточним
контролем за принципом HACCP
має опікуватися сам виробник, і
саме він несе відповідальність за
безпечність продукції.
Та водночас не обійтися без
державного органу контролю.
Ним стала новостворена Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів (Держпродспоживслужба), яка почала свою
роботу у квітні 2016 року. Вона замінила кілька контролюючих органів, які часто дублювали функції
один одного.
В 2017 році Верховна Рада
України, схвалила закон "Про
державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові
продукти та корми, здоров’я та
благополуччя тварин".
Закон посилив відповідальність виробників і підприємців за
безпечність харчової продукції,
запровадив принцип перевірки
виробництва без попередження,
а також розширив підстави для
позапланової перевірки.
Водночас, щоби нова система
не перетворилася на інструмент
тиску на бізнес, закон чітко визначає повноваження інспекторів.
Навіть перелік питань, які інспектор може ставити під час планової перевірки, буде однаковий
для всіх підприємств галузі та наперед відомий виробнику.
До уваги будуть братися результати попередніх перевірок –
сумлінні підприємства перевірятимуть рідше.
Також у 2017 р. було ухвалено
закон, а в 2018 році Президентом
України підписаний "Про корми",
який запровадить європейські
вимоги до виробництва та обігу безпечних для тварин кормів,
без вмісту антибіотиків, діоксину
і подібних домішок, що допоможе
отримати безпечніше та якісніше
м`ясо, молоко, яйця.
Для постачання до ЄС товарів
тваринного походження Україна
як держава повинна пройти ретельну перевірку Єврокомісією
й отримати дозвіл на ввезення
певної групи товарів, на відповідність його виробничих потужностей згідно вимог Європейського
Союзу.
На даний час такий дозвіл в
нашому районі має Птахофабрика «Снятинська Нова», яка протягом 2015–2017 років успішно
здійснює експорт своєї продукції
в країни Європейського Союзу.
Володимир КОСИЛО,
начальник відділу безпечності
харчових продуктів
та ветеринарії
в Снятинському районі
Головного управління
держпродспоживслужби в
Івано-Франківській області

Голова міської ради, депутатський корпус, члени виконкому та громадської ради міста, працівники
адмінапарату та редакція газети «Снятинська вежа»
висловлюють щире співчуття рідним та близьким з
приводу важкої втрати.
Ружицького Ярослава Йосиповича
Нехай наше співчуття полегшить ваше горе.
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Головні новини світу та України
На старті ХХІІІ зимові Олімпійські ігри

4

рея домовилась з Південною Кореєю надіслати
своїх спортсменів для участі в змаганнях. Дві нації будуть йти під одним прапором на церемоніїп
відкриття.
н
Спортсмени розіграють 102 комплекти на-к
город у 15 зимових олімпійських видах спорту.г
Це найбільша кількість нагород за всю історіюс
зимових Ігор. Це стало можливим завдяки вклю-с
ченню 6 нових дисциплін: біг-ейр у сноубордин-в
гу (чоловіки і жінки), мас-старт у ковзанярському
спорті (чоловіки і жінки), дабл-мікст у керлінгу іт
командних змагань в гірськолижному спорті.
н
8 лютого, за день до урочистої церемонії від-в
криття, відбудуться перші змагання з керлінгу і
стрибків на лижах з трампліну.
–
Церемонія відкриття відбудеться 9 лютого.п
Перші комплекти медалей розіграють 10 лютого.і
Останній день змагань і церемонія закриття Ігор-в
2018 - 25 лютого.
з
н
х
поліцією в Барселоні
в

XХIІІ зимові Олімпійські ігри відбудуться в
місті Пхенчхан (Республіка Південна Корея) з 9
до 25 лютого.
Пхенчхан вже давно готувався стати господарем Ігор, адже двічі був кандидатом на проведення зимової Олімпіади – у 2010 і 2014 роках,
проте перемогти вдалося лише з третьої спроби.
93 команди будуть представлені принаймні
одним спортсменом (92 країни та делегація з
Росії під нейтральним прапором).
Одразу 6 країн вперше візьмуть участь в зимових Олімпійських Іграх: Республіка Косово,
Малайзія, Нігерія, Сінгапур, Еквадор та Еритрея.
Також після перерви знову виступатимуть збірні
Болівії, Гани, Кенії, Колумбії, КНДР, Мадагаскару,
Пуерто-Рико і ПАР.
Крім того, спортсменам з Північної Кореї
буде дозволено перетнути демілітаризовану
зону на шляху до Південної Кореї. Північна Ко-

Під час сутичок з
постраждали 13 осіб

У Барселоні в Іспанії біля будівлі парламенту
Каталонії в результаті масових заворушень постраждали щонайменше 13 осіб, у тому числі 10
поліцейських
Про це повідомило місцеве видання El
Mundo, пише Новое время.
Згідно з повідомленням, протестувальники
вимагали від влади дозволити екс-главі регіону
і лідеру руху за незалежність Каталонії Карлесу
Пучдемону знову очолити регіон.
Нагадаємо, Карлес Пучдемон втік до Бель-

гії після того, як 27 жовтня парламент Каталоніїр
ухвалив декларацію про незалежність регіону,й
порушивши Конституцію Іспанії. В Іспанії проти
нього ведеться розслідування за звинуваченнямв
у заколоті, бунті і розтраті. Пучдемон, ймовірно,п
буде заарештований, якщо повернеться з Брюс-в
селя.
б
Конституційний суд Іспанії минулого тижня2
ухвалив, що для обрання главою регіону Пучдемон має особисто бути присутнім у парламенті. р
р
д

Запуск української ракети "Нептун": що вона може?

За створення нового зразку озброєння відповідає ДП "Державне Київське конструкторське
бюро "Луч".
"Нині, виходячи з рівня та особливостей загроз, найбільш актуальною є версія наземного
комплексу, оскільки вона забезпечить як захистш
з моря, так і ураження наземних об'єктів", - до-п
з
дає пан Згурець.
Передбачається, що "Нептун" буде на озбро-з
єнні в берегових військ. Ракети залучать доі
р
контролю над акваторією Чорного моря.
Копирайт изображенияАПАРАТ РНБО УКРА-г
н
ЇНИ
Це було перше публічне випробування "Не-2
птуна". Йому передували закриті, що триватив
муть і надалі.
Коли саме ракети поступлять на озброєння -м
точних прогнозів немає, адже "Нептун" має про-а
в
йти всі етапи державних випробувань.
Надалі ракета може бути адаптована під ко-т
2
рабельну та авіаційні версії.
Скільки таких ракет вже виготовлено - покин
д
що тримають в секреті.
"Для України це дуже важлива подія, тому щок
після тотального роззброєння української армії5
відповідно до Будапештського меморандуму нав
озброєнні Збройних сил України не залишилосял
жодної крилатої ракети", - заявив секретар Радиз
національної безпеки та оборони Олександрс
р
Турчинов після завершення випробувань.
в
м
н
КІНЕЦЬ "ТИШІ": НА ДОНБАСІ ВІД ОБСТРІЛІВ
З
ЗАГИНУВ БОЄЦЬ, ЩЕ ДВОЄ – ПОРАНЕНІ
і
Втрати на фронті: минулої доби від обстрілів міномети калібру 82-мм були застосовані проти-д
терористів загинув український воїн, ще двоє – вником поблизу Лебединського, а великокалі-д
поранені. Про це зранку повідомляє прес-центр берні кулемети і стрілецька зброя – біля Водяно-в
штабу АТО. Загалом під ворожим прицілом ар- го. Нагадаємо, що внаслідок ворожого обстрілув
мійці були тричі.
Водяного з великокаліберних кулеметів та стрі-т
Гатили російсько-окупаційній війська винят- лецької зброї загинув військовослужбовець силд
ково в Донецькій області. З 82-мм мінометів та АТО.
В
гранатометів вели вогонь по позиціях українн
ських захисників неподалік Пісків. На Приазов'ї
1
с
З
Українські паралімпійці здобули 21 медаль на
м
Д
Кубку світу з лижних перегонів і біатлону
м
В останній день змагань у Німеччині українці спортсменів з 29 країн світу.
поповнили скарбничку команди відразу шістьма
В останній день змагань золоту нагороду винагородами
боров Радь Тарас, срібні нагороди – Шишковав
У завершальний день на Кубку світу з лиж- Оксана, Батенкова-Бауман Юлія, бронзові – Ру-т
них перегонів і біатлону в німецькому Оберріді бановська Наталія, Буй Ірина й Уткін Юрій.
національній паралімпійській збірній команді
За підсумками цього Кубка світу найкращер
України вдалося перебороти «зачаровану» циф- від команди України виступили Радь та Ігор Реп-х
с
ру «три», що майже щодня «переслідувала» ко- тюх, які вибороли по комплекту нагород.
манду.
Серед дівчат найкращий результат показала
У біатлоні (середня дистанція) українці ви- Батенкова-Бауман – однак золота та дві срібні
бороли шість медалей: золоту, дві срібні та три нагороди.
бронзові, інформує прес-служба Національного
11 з 22-х спортсменів вибороли для України
комітету спорту інвалідів України.
21 нагороду.
У цілому ж, на цьому Кубку українські параВже з 2 лютого національна паралімпійська
лімпійці завоювали 21 медаль: п’ять золотих, сім збірна команда України боротиметься за висосрібних і дев’ять бронзових, а також друге місце кі нагороди на Кубку світу з лижних перегонів і
у світі.
біатлону, що пройде у фінському місті Вуокаті.
У змаганнях брали участь близько 200
За матеріалами інтернет видань
У вівторок випробували нову українську крилату ракету "Нептун", яка здатна уражати наземні та морські цілі.
"Запуск "Нептуна" пов'язаний зі створенням
нових зразків озброєння. Це цілком національний проект - немає залежності від іноземних
партнерів, що має особливе значення на тлі
відмови окремих західних оборонних компаній
постачати Україні подібні зразки або складові
до них",- розповів ВВС Україна Сергій Згурець,
директор інформаційно-консалтингової компанії
Defense Express.
Військовий експерт зазначив, що це дозвукова ракета, схема польоту - стандартна для крилатої моделі.
"На маршовій ділянці висота польоту - 10-30
м, на кінцевій ділянці 4-5 м. Бойова частина уламкова-фугасна. За рахунок оснащення різними типами головок самонаведення може вражати різні типи цілей. Як з відомими координатами,
так і використовуватись як протирадіолокаційна
ракета", - пояснює пан Згурець.
Вона забезпечує дальність стрільби по морській цілі на відстані 280 км, а по береговій стаціонарній цілі - ще далі.
Експерт каже, що її можна порівняти з американськими, китайськими та радянськими ракетами з дальністю в межах 300 км.
"Вона спроможна вражати цілі на тій дальності, на якій інші українські ракети не можуть",
- каже він.
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4 лютого – Всесвітній день боротьби з раком

Новини області
У Франківську кран впав на автомобіль: двоє загиблих
СУМНА СТАТИСТИКА ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ

Немало повідомлень в пресі
про те, що таке злоякісні пухлини, які перші ознаки їх, яку тактику необхідно вибрати. Але не всі
громадяни усвідомлюють те, що
своєчасне звернення до лікаря,
своєчасна діагностика – запорука
виліковності від раку.
Всесвітній день боротьби проти раку, проголошений «Міжнародним союзом проти раку» (UICC),
відзначається щорічно 4 лютого.
Мета цього дня в усьому світі
– підвищення обізнаності людей
про рак як одне із найстрашніших
і згубних захворювань сучасної цивілізації, звернення уваги на його
запобігання, виявлення та лікування, завдяки чому можна домогтися
хороших результатів, а у багатьох
випадках і повного одужання.
За даними експертів в 2030
році у світі захворіє на рак 20 мільйонів людей, статистика невтішна.
За даними медичної статистики
в Снятинському районі на обліку
перебуває більше 1 тисячі онкохворих, з них у 179 чоловік цю небезпечну хворобу було виявлено в
2017 році.
Високою є захворюваність на
рак молочної залози, легень, шкіри, тіла матки, простати, щитоподібної залози.
Це якраз ті захворювання, які

виявляються при проходженні профілактичних оглядів. Рання діагностика раку дає шанс на ефективне лікування.
До 30% населення недбало
ставиться до свого здоров’я і не
звертається за медичною допомогою протягом 10-12 років.
Про це свідчать показники занедбаності: в 2017 році – 33 людини (18,4%) звернулись по допомогу, коли вже пухлинний процес
розповсюдився по всьому організму.
У Снятинській лікарні проводиться цитологічне, ендоскопічне,
рентгенологічне обстеження, ультразвукова діагностика внутрішніх
органів та грудних залоз, що дає
змогу своєчасно рекомендувати
пацієнтам відповідне лікування.
Крім того в Снятинській ЦРЛ щорічно проводить консультативний
прийом бригада провідних спеціалістів з Прикарпатського клінічного
онкологічного центру.
Практика показує, що здоровий спосіб життя, своєчасне проходження профілактичних оглядів,
лікування хронічної патології, на
тлі якої може виникнути рак, – запорука вашого здоров’я.
Наталія ВІРЧЕНКО
лікар-онколог Снятинської ЦРЛ

Спа лах кору
Кір на сучасному етапі залишається надзвичайно важливою
проблемою для системи охорони
здоров’я. Збільшення показника
захворюваності на кір в Україні, як
і у світі, спостерігають кожні 5–6
років. За даними ретроспективного аналізу спалахи захворюваності
на кір в Україні спостерігались в
2001р., 2006р., 2012р.
Причиною цього є низький рівень вакцинації. Боротися з епідемією медикам буде вкрай складно,
адже все більше батьків свідомо
відмовляються від вакцинації дітей. 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.
Специфічна профілактика кору
— вакцинація - найбільш ефективний метод попередження захворювання, оскільки заходи щодо
локалізації джерела інфекції і переривання шляху передачі не завжди ефективні, а
сприйнятливість людини до кору дуже висока.
Вакцинація проти кору проводиться в два етапи: перша вакцинація
виконується дітям у віці 12 місяців, ревакцинація - у шість років
згідно календаря профілактичних
щеплень, затвердженого наказом
МОЗ України від 16 вересня 2011
року № 595 (у редакції наказу МОЗ
України від 11 серпня 2014 року №
551).
Варто відзначити, що в результаті активної імунізації в організмі
формується імунітет, достатній
для захисту від кору протягом декількох десятків років.
Юлія Циганюк
Завідувач відділення організації
епідеміологічних досліджень
Снятинської міжрайонної
філії ДУ «Івано-Франківський
ОЛЦ МОЗ України».
На роботу потрібен
бухгалтер. За додатковою
інформацією звертайтесь
за телефоном 0502568185.

ОГОЛОШЕННЯ

Снятинська міська рада звертається з проханням до підприємців
та жителів міста не розклеювати рекламу й оголошення на деревах
та електричних стовпах. Для цього у місті встановлено спеціальні рекламні щити. За порушення правил благоустрою міста працівником КП
«Покуття-Комунальник» майстром по благоустрою будуть складатись
протоколи, які розглядатиме адмінкомісія та притягуватиме до адміністративної відповідальності.

На вулиці Елеваторній, 16 в Івано-Франківську козловий кран (мостового типу) впав на
кабіну вантажівки.
У кабіні були двоє людей. Про це повідомили у патрульній поліції Івано-Франківської
області.
Внаслідок падіння крана двоє людей, які
були у вантажівці, загинули.
За попередньою інформацією, впав так
званий козловий кран. На ньому в цей момент
ніхто не працював. Кран не встояв під сильним
поривом вітру.
Начальник дирекції залізничних перевезень
ВСП "Івано-Франківська дирекція залізничних
перевезень" Ярослав Лучко запевняє, що кран
був добре закріплений, але порив вітру виявився надто сильним. "О 8 годині 40 хвилин

стався цей випадок, я одразу виїхав на місце.
Буде ретельне розслідування. Кран зірвало
через штормовий вітер, загинули працівники
залізниці, особи встановлюються, але вони не
місцеві... Сім'ям буде відшкодування..." – сказав Лучко.
Як розповів КУРСу начальник оперативнокоординаційного центру ДСНС в Івано-Франківській області Петро Василик, повідомлення про
трагедію рятувальники отримали о 9:07. Кран
впав на вантажівку підрядної фірми, з якою
працює залізниця. З тими людьми, які були в
кузові, працювали психологи – люди в стані
шоку. А щоб звільнити тіла загиблих, прийшлося кран, який впав, підняти іншим краном і розрізати кабіну. Дах кабіни фактично приплюснуло до самої підлоги.

На Прикарпатті напрацьовують обласну
програму відзначення 100–річчя ЗУНР

Під головуванням першого заступника голови обласної ради Василя Гладія та заступника
голови ОДА Ігоря Пасічняка відбулася робоча нарада щодо відзначення на Прикарпатті
100-річчя проголошення Західноукраїнської
Народної Республіки.
На виконання рішення обласної ради від
08.12.2017 року "Про проголошення 2018 року
Роком Західноукраїнської Народної Республіки
в області" департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА підготував перелік заходів, які планується включити в обласну програму відзначення 100-річчя
ЗУНР. Серед них – проведення урочистого віча
1 листопада 2018 року в Івано-Франківську,
мистецької академії в облмуздрамтеатрі, спорудження меморіалів і встановлення пам’ятних
знаків, перейменування вулиць, організація
заходів військово-патріотичного характеру,
співфінансування 3-томного видання "ЗахідноУкраїнська Народна республіки 1918 – 1923.

Енциклопедія", яке готується науковцями Прикарпатського національного університету ім. В.
Стефаника тощо.
Як відзначив Василь Гладій, окрім запропонованих заходів потрібно акцентувати увагу на
знакових подіях. "Зрозуміло, що ми не випишемо всі заходи, але на важливих треба наголосити. До прикладу, є пропозиція назвати площу
перед адміністративним будинком Площею Соборності. Ще одна пропозиція стосується спорудження пам’ятника Прем’єр-міністру ЗУНР
Костю Левицькому в місті Тисмениця. Очевидно, що таких заходів не може бути багато, адже
вони тягнуть за собою велике фінансування",
- відзначив перший заступник голови облради.
В ході обговорення переліку заходів також
були озвучені пропозиції щодо оголошення 1
листопада вихідним днем, проведення всеукраїнської наукової конференції та видання тематичної літератури.

Відзначено переможців конкурсу "Найкраща книжка Прикарпаття"

Івано-Франківська обласна організація Національної спілки письменників України задля
популяризації української книги та місцевих авторів у 2016 році започаткувала конкурс з визначення найкращої книги Прикарпаття.
30 січня в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І.Франка відбулося урочисте відзначення переможців конкурсу «Найкраща книжка Прикарпаття – 2017».
Цьогоріч переможців визначали в 12 номінаціях. Найкращих обирали члени журі, до
складу якого входить сім місцевих літераторів.
Голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України
Євген Баран нагадав, що конкурс придумали
ще в минулому році, аби популяризувати українські книги та вітчизняних авторів.
Переможці:
1) Поезія – Неоніла Стефурак "Два світи. Вірші, есеї, образки".
2) Проза – Степан Процюк "Травам не можна помирати".
3) Дитяча література – Леся Пилип'юк "Казочки-перлинки".
4) Художній переклад – "Кінець літа в Аркадії" три польські поети в перекладах Світлани
Бреславської.
5) Пісенна лірика – Володимир Головацький
"Ясеневий край".
6) Документалістика – Василь Лесів "Нажиток. Колінці: народознавчі обшири у слові та
світлинах".
7) Есеїстика – Іван Монолатій "Діри пам`яті".
8) Публіцистика – Микола Лесюк "Мова чи
язик".
9) Спадщина – Микола Васильчук "Залюблений у 7-ий континент".

10) Критика – Оксана Тебешевська "На обріях слова. Наукові пошуки, розвідки, рецензії,
відгуки, есеї".
11) Краєзнавство – Володимир Смирнов
"Написане залишається".
12) Дебютний роман – Ярослав Ткачівський
"Жертовний вогонь".
Знаково, що цьогоріч до відзначення переможців долучилося управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
Заступник начальника управління Мирослава
Корнелюк вручила переможцям пам’ятні дипломи. Автори розповідали про свої творчі доробки
та наголошували, що в області діє регіональна
цільова програма підтримки книговидання, яка
забезпечує фінансову підтримку видання книг
місцевих авторів та дозволяє проводити літературні фестивалі та інші заходи з популяризації
читання.
За словами заступника начальника відділу взаємодії зі ЗМІ та книговидання управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації Дарії Кухарчук, чотири книги, представлені на цьому
зібранні, видані у 2017 році за кошти обласного
бюджету на виконання регіональної цільової
програми підтримки книговидання.
Голова обласної організації Національної
спілки краєзнавців України Михайло Косило
закликав місцеві ЗМІ, чисельні представники
яких були присутні на урочистостях, оперативно розповідати про книжкові новинки, які
з’являються на теренах Прикарпаття.
Євген Баран подякував присутнім за теплу
й творчу атмосферу та запевнив, що у 2018
році обласна письменницька спілка буде працювати над новим форматом конкурсу.

Для контрактників військової служби в області
побудують шість житлових будинків

На територіях військових містечок майже
по всій території України планується зведення
184 житлових комплексів для контрактників військової служби загальною кількістю 23 тисячі
ліжко-місць, з яких у Івано-Франківській області
шість будівель на 750 місць.
На реалізацію проекту в Міністерстві оборони України передбачено фінансовий ресурс
у сумі 2,6 млрд грн, з урахуванням коштів на
відновлення зовнішніх інженерних мереж для
під’єднання житлових комплексів.
Фінансування робіт буде здійснюватися наступним чином: 1,0 млрд грн, – за спеціальним
фондом за рахунок коштів, які надійшли до Міноборони від реалізації конфіскованого майна;
1,6 млрд грн, – за загальним фондом Міністерства оборони України.
Закупівля робіт з будівництва житлових

комплексів для розміщення військовослужбовців за контрактом буде здійснюватись з використанням електронної системи закупівель
«ProZorro» відповідно до законів України «Про
публічні закупівлі» та «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони»
на підставі розробленої у Міністерстві оборони України типової документації, а саме: оголошення про проведення відбору та договору
підряду. З метою посилення контролю та унеможливлення зловживань проводиться робота
з Антимонопольним комітетом України.
Для забезпечення прозорості реалізації
проекту будівництва уся проектно-кошторисна
та тендерна документація розміщена на офіційному сайті Міністерства оборони України.
За матеріалами інтернет видань
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Міський голова Анатолій Шумко, виконавчий апарат
міської ради, депутатський корпус, члени громадської ради,
працівники адмінапарату щиро вітають з ювілеєм
Олега Слободяна, Івана Кантемира,
Володимира Домського, Ірину Проскурняк,
Володимира Ленька, Олену Мамчур,
з днем народження
Миколу Кейвана, Віру Андрусяк, Людмилу Бережанську,
Володимира Николайчука, Уляну Іванійчук, Галину Попович,
Володимира Телепка, Лесю Столярську, Іванну Марусяк,
Володимира Ахтемійчука, Григорія Вівчарука, Ігоря Ланяка,
Ярослава Германа, Костянтина Бокаря, Ігоря Візнюка, Богдана
Кокорила, Ярослава Гуменюка, Богдана Бойка, Катерину
Макотяк, Тетяну Вовк, Євдокію Коваль, Ольгу Головацьку,
Василя Жмендака, Володимира Турчинського, Романа Штеня,
Володимира Боцулу, Дмитра Дякура, Наталію Гах, Наталію
Бордун, Віктора Ленька, Дмитра Маланчука, Василя Савчука,
Володимира Матеїка
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоби в роботі ладилось все,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Бажаєм тепла, і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта.
До вітань приєднується редакція газети «Снятинська вежа»
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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.

В очікуванні Снятинського дербі
Тривають
турнірні перегони у
чемпіонаті
Снятинського
району
з футзалу. Наразі
єдина команда, яка
ще не зазнавала
гіркоти поразок –
це «Черемош» Попельники. Приємно,
що повболівати за
своїх до райцентру
приїжджають чимало любителів спорту із сіл. Снятинці
підвищений уболівальницький інтерес проявляють до
змагань у ІІ лізі. Там
з 11 команд-учасниць - чотири представляють Снятин.
На минулих вихідних найуспішніше
виступили
«Кулачин» та «Група
здоров*я».
Перші
впевнено здолали
МФК «Чайка-2» (Іллінці) – 6:3. А футзалісти Ганьківців та
Новоселиці по черзі капітулювали від
«Групи
здоров*я»
(Снятин). 3-4 лютого у спорткомплексі
«Колос» відбудуться декілька цікавих
і принципових протистоянь. До уваги
уболівальників
«Снятинська вежа»
подає розклад матчів за участі Снятинських команд.
3 лютого ІІ ЛІГА
10.00
«Рада»
(Снятин) – «Кулачин» (Снятин)
11.20 «Кулачин»
- «Потічок»
12.00
«Група
здоров*я» - «Прутівка»
14.40 «РДА» «Чайка-2» (Іллінці)
4 лютого І ЛІГА
11.20 МФК «Коледж ПДАТУ» (Снятин) – МФК «Ліга»
(Будилів).
Остап
СЕРПНЕВИЙ

ПРО КРУТИ

Ой ті Крути, Крути,
Їх ніколи не забути –
Там лилась у боях
Наша кров за нашу волю.
Там ліг цвіт Вкраїни
Проти злої Московщини,
Щоб не панувала –
Україну не терзала.
Та було сил мало
Проти лютої навали –
Москалі здолали,
Щоб і дальше панували…
Пам’ятаймо, люди,
Україна вільна буде,
Як єдині будем –
Волю аж тоді здобудем.
Будемо єдині –
Буде й воля України.
Хоч москаль лютує,
Та вже нас не завоює.
Антон МАЛИНЯК
2.10. 2012.
м. Снятин

Шановні снятинчани
та жителі району!

Повідомляємо, що газету
«Снятинська вежа» можна
передплатити у будь-якому
поштовому відділенні чи у листоноші
нашого району з будь-якого місяця.
Передплатний індекс 61703.
Творімо історію разом!
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

***

Жінка з претензіями до чоловіка: –
І що то за такий новий Славко у тебе
в контактах на мобілці? Я туди подзвонила, а там жіночий голос! І як я маю
це розуміти?!. – Та дуже просто! Там
точно така сама дурна, як ти, схопила
телефон, щоб почути, що то за новий
Сергій у Славка в телефоні!

***

Жінка до лікаря: – Лікарю, ну як він
там? – Ви ж знаєте, що він у важкому
стані, у нього переломи основи черепа, обидвох ніг і рук, до того ж обширний інфаркт та важкий нервовий зрив!
– Я можу з ним поговорити? – Ні, на
жаль, це неможливо – він у реанімації!
Якщо Ви щось хочете йому передати, скажіть мені, – я передам пізніше!
– Запитайтеся в нього, чи здала я на
права?..

***

Вони плакали, розстаючись… Довго-довго не могли випустити одне одного з обіймів… Вона йому шепотіла у
вушко найніжніші слова в цілому світі,
які тільки знала… Він ніжно пестив її
волосся, губи,.. груди,.. теж якусь фігню казав у її вушко… Він від’їжджав у
відрядження на два тижні, а вона – до
хворої мами на дванадцять днів… Зустріч виявилася ще більш буремною –
через одну добу,.. на пляжі в Єгипті…

***

Дівчина після здибанки з хлопцем
чекала від нього дзвінка. Той не подзвонив. Набирає вона його номер і з
претензіями: – Ти мені чому не подзвонив? – Так і ти теж мені не подзвонила.
– Ну, я не подзвонила тобі, тому що я
– вредна баба. А ти що – теж не подзвонив мені, тому що ти баба?

***

Усе зачинається з кави. Один чоловік страшенно волочився за жінками.
Міг навіть додому коханку привезти,
коли жінка їздила “до мами”… І при
цьому сильно випивав. Напивався так,
що не міг пригадати, де він був, з ким,
коли… Навіть не міг згадати, з ким випивав… І якось вирішила вона його
провчити. Коли мужа в непритомному
стані, всього в помаді і в білявих волосинах доставили до дому, жінка його
акуратно роздягнула, вклала у ліжечко, написала записку: “Ти був пречудовий. Я не міг тобою насититися! Цілую,
твій Василь!”… І поїхала до мами…
Після того той чоловік вже третій тиждень ходить як мішком бульби по голові вдарений. Вже два рази ходив до
сповіді: один раз до греко-католицького священика, а другий раз – до православного… Не курить, не випиває взагалі, навіть (про всяк випадок) кави не
хоче… Нє, ну бо ж то всьо зачинається
з кави…
Любомир КОВАЛЬ

2 лютого у Снятинському районному Будинку
культури відбудеться презентація книги–альбому
«Борис Гуцуляк.
Великий скарб маленького міста».
Початок о 13 год.
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