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Зі святом!

28 лютого всі працівники патрульно-постової служби України
відзначають своє професійне свято.
Згідно з наказом Міністерства Внутрішніх Справ, ще в 2006 році на базі
підрозділів патрульно-постової міліції
була створена Патрульна служба, але
свій професійний день її працівники
почали відзначати лише з 2010 року.
В обов’язки працівників ППС України входить - підтримка правопорядку
в громадських місцях, припинення
протиправних дій, участь у розкритті
злочинів та їх профілактика, а також
підтримання зв’язку та взаємодія з населенням.
Тож щиро вітаємо працівників поліції, які несуть патрульно-постову
с л у ж б у,
щоб ваші
високі мор а л ь н і
цінності
допомагали у виконанні професійних
обов’язків. Бажаємо вам плідної праці
на благо нашої держави та громадян,
нехай здійснюються всі задумані мрії
та сподівання.
З повагою міський голова
Анатолій Шумко
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 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)
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЩОМІСЯЦЯ!!!
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
ЧЕКАЮТЬ ГРОШОВІ ПРЕМІЇ!!!

Шановні снятинчани
та жителі району!

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

КП «ВОДОКАНАЛ» ОТРИМАЛО
НОВОГО КЕРІВНИКА
23 лютого у залі засідань, під головуванням міського голови Анатолія Шумка,
відбулось двадцять дев’яте засідання
виконавчого комітету міської ради та
громадської ради «Радник». У ході засідання розглядались та вирішувались
важливі питання життєдіяльності міста. Зокрема розглядалось питання аварійного
ремонту вулиці Микулинська.
Виконроб філії «Коломийська
ДЕД» Петро Кіцул пообіцяв,
що уже ближчим часом, коли
дозволять погодні умови, на
вказаній вулиці буде здійснено аварійний ремонт найбільш
проблемних ділянок дорожнього покриття.
Також досить важливим є
питання догляду та збереження природних джерел, які знаходяться на території міста і є
важливими водними ресурсами як для населення так і для
живлення річок. Завідуючою
загального відділу Іриною Неп’юк та оператором Олегом Слободяном було зроблено відеодослідження стану джерел.
Із підготовленого матеріалу видно, що
джерела потребують належного догляду.
Проглянувши відео Анатолій Богданович
зазначив, що збереження і належний вигляд природних джерел є одним із пріоритетних завдань міської ради на цей рік.

Адже вода – безцінний природній скарб,
який потрібно берегти.
Першим питанням порядку денного
було питання Про план озеленення нашого міста, про що доповідав заступник
міського голови Василь Анатійчук. Під

час жвавого обговорення естетичного вигляду міста виносилось ряд пропозицій
щодо озеленення алей, скверів, реконструкції пам’ятників, встановлення нових
лавочок та освітлення. Виходячи із різноманітності пропозицій дане питання було
зняте для доопрацювання.
Далі до присутніх звернулась завідуюча відділом земельних ресурсів міської

ради Катерина Макотяк, яка поінформувала присутніх про хід виготовлення генерального плану міста. До слова була
запрошена представниця фірми, що
виконує роботи по виготовленні генплану Ольга Пастельна, яка зазначила, що
роботи по генплану повинні
бути завершені до липня цього року (детальніше читайте
на стор. 2).
Також міським головою
та членами виконавчого комітету було розглянуто заяву на звільнення (за станом
здоров’я) директора комунального підприємства «Водоканал» Василя Неп’юка.
На посаду директора комунальної служби було запропоновано кандидатуру члена
виконавчого комітету Якимця
Ігоря Степановича. Члени виконавчого комітету підтримали кандидатуру свого колеги
більшістю голосів. Тож уже
цього тижня новий очільник «Водоканалу» приступив до роботи.
Опісля відбувся розгляд питань порядку денного та прийнято по них відповідні рішення.
О. Слободян
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ ЛІЦЕЇСТІВ
Якщо запастися терпінням
І виявити старання,
То посіяні насіння знання
Неодмінно дадуть добрі сходи
Леонардо да Вінчі

КП «Водоканал» повідомляє

Саме ці слова стали пророчими для
учениці І курсу НВК «Снятинська ЗОШ
І-ІІІ ступенів-ліцей» та її вчителя біології. 11 лютого в м. Івано-Франківськ відбувся ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з
біології. За підсумками теоретичного та
практичного турів перемогу впевнено здобула учениця нашого
ліцею Виноградник
Лариса.
Дирекція, педагогічний та учнівський
колективи
ліцею
щиро вітають Ларису
та висловлюють високу вдячність вчителю біології Чеховській Уляні Іванівні.
Велика радість та
гордість для школи
мати таких обдарованих дітей і, звичай-

но ж, самовідданих педагогів. Адже без
кропіткої і невтомної праці вчителів та
здібних, відповідальних і наполегливих
учнів неможливо одержати такі високі
результати.
Окрім першого місця з біології, учні
ліцею здобули ще чотири призових місця
на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, історії та хімії.
Думаю, що такий результат суттєво
впливає на зростання рейтингу освітянської галузі Снятинщини в області.
Бажаємо Ларисі та Уляні Іванівні не
зупинятися на досягнутому. З новими силами і натхненням готуватися до ІV етапу
Всеукраїнської олімпіади.
Щиро віримо, що з таким потужним
потенціалом, про наш ліцей дізнаються
не тільки в області, а й в Україні.
Успіхів вам, дорогі наші, у досягненні
нових наукових вершин!

Директор НВК «Снятинська ЗОШ
І-ІІІ ступенів-ліцей» О. Саміла

Шановні споживачі!

Як тільки-но абонент помітив зірвану пломбу на приладі (лічильнику води), йому необхідно терміново повідомити про це у письмовому
порядку підприємство «Водоканал», яке знаходиться за адресою: м. Снятин, вул. 1-го Грудня, 39а (тел. 2-51-79). Після цього за вказаною
адресою заявника приїжджають представники
комунального закладу та
складуть акт у двох екземплярах. Після
чого комісія підприємства має визначити
чи були видимі ознаки втручання у роботу водоміра. Якщо споживач першим
помітив зірвану пломбу, попередив про
це підприємство і на лічильнику немає
видимих ознак втручання у його роботу,
споживач в такому разі визнається «невинним».

Але бувають різні ситуації та життєві скрути,
які штовхають людей на крайнощі. Дехто вдається до різних маніпуляцій, щоб зменшити суму
своїх витрат. У такому разі КП «Водоканал» хоче
застерегти вас від такого роду навмисних дій.
Планомірно зірвана пломба – це порушення, за
вчинення якого людина притягується до матеріальної відповідальності і сплачує штраф. Розрахунок розміру штрафу проводиться відповідо до
п. 3.3 та 3.4 «Правил користуванням систем централізованого
комунального водопостачання та водовідведення в населених
пунктах України», Розмір штрафу становитиме – 2038, 22 грн
Шановні споживачі, будьте обачними та благорозумними!
Різні маніпуляції із лічильниками не допоможуть вам зекономити, а навпаки. Вам доведеться пройти через експертизу, рішення комісії та штраф. Весь цей ланцюжок неприємних подій потягне за собою зіпсовану репутацію і жахливий осад спогадів.
З повагою адміністрація КП «Водоканал»

Народний часопис
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«ДБАЙМО ПРО ЗДОРОВ’Я
ПРИЙДЕШНІХ ПОКОЛІНЬ»
Минулого тижня відбулась зустріч
міського голови Анатолія Шумка, керівника КП «Водоканал» Василя Неп’юка та
заступника міського голови Віктора Кушика з власниками автомийок міста. Причиною зустрічі стала проблема виливання використаної води на поля та в окопи,
що призводить до забруднення грунту та
питної води. Як зазначив Василь Неп’юк
останнім часом на очисні споруди «Водоканалу» досить рідко завозиться вода з
автомийок, тому постало питання куди ж
дівається вода? А відповідь досить проста – на поля. Тому, щоб не допустити

екологічного забруднення грунту та підземних вод, Анатолій Богданович наголосив на необхідності завезення води на
очисні споруди. «Ми повинні піклуватися
не лише про свою вигоду, але й чистоту
навколишнього середовища та здоров’я
прийдешніх поколінь, адже хімічні речовини, які з часом потрапляють у підземні
води, призводять до різноманітних захворювань як рослин і тварин так і людей» – зазначив міський голова.
Власна інформація
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Інформація
про хід розроблення містобудівної
документації з виготовлення генерального
плану населеного пункту м. Снятин
Існуючий генеральний план розроблений та затверджений ще у 1995 році.
На сьогоднішній день, у зв'язку з подіями, які відбуваються в східних областях
України, виникла необхідність першочергового надання земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва учасникам АТО. Оскільки вільних
земельних ділянок в межах населеного
пункту м. Снятин для індивідуальної
житлової забудови немає, депутатами
міської ради було прийняте рішення сесії
міської ради від 20.10.2016 року №1236/2016 про надання дозволу Снятинській
міській раді на розроблення (коригування, оновлення) генерального плану населеного пункту м. Снятин. Виготовлення генерального плану м. Снятин дасть
можливість відкорегувати, оновити існуючий генеральний план, розширити межі
та виготовити проект землеустрою щодо
встановлення меж населеного пункту м.
Снятин.
На виконання вищевказаного рішення у 2017 році укладений договір на
виконання робіт з ПП «Кайлас-К», які
протягом 2017 року виконали роботи
з актуалізації картографічної основи у
масштабі 1:2000 міста Снятин. Роботи
проводилися у 3 етапи.
1-й етап – підготовчі роботи (проведена геодезична зйомка);
2-й етап – польові роботи (виконано
GPS знімання планово-висотної основи,
створено топографічний план на основі
геодезичних вимірів, здійснено тахеометричну зйомку місцевості, обчислено координати опорних пунктів);
3-й етап – камеральні роботи (опра-

цьовані результати польових робіт, GPS
знімання планово-висотної основи та
опрацьовано тахеометричну зйомку місцевості).
У листопаді 2017 року ПП «Кайлас-К»
повністю завершені роботи по актуалізації картографічної основи для виготовлення генерального плану населеного
пункту міста Снятин. Виконавець передав топографо-геодезичні матеріали у
кількості сорок п'ять листів та в електронному вигляді на СД диску.
У грудні 2017 року укладено договір
з ПП «Кайлас АЕРО» на виконання робіт з розроблення генерального плану
населеного пункту м. Снятин. Ці роботи
будуть виконуватися у три етапи.
1-й етап – підготовка завдання на
розроблення генерального плану та
складання опитувальних листів та форм
анкет для збирання вихідних даних необхідних для розроблення генерального
плану;
2-й етап – обстеження території, комплексна оцінка території та розроблення
пропозицій щодо встановлення режиму
забудови територій, передбачених для
перспективної містобудівної діяльності;
3-й етап – оформлення пояснювальної записки та графічних матеріалів та
випуск генерального плану.
На сьогоднішній день проплачені кошти у сумі 98 тисяч гривень на перший
етап робіт. З початку нового року розпочато роботу по збору необхідних вихідних даних. Розіслані листи та анкети у всі
установи, чекаємо відповіді, які будуть
передані виконавцю робіт.
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ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ

ний склад робітників та соціальну інфраструктуру.
Також відбулася презентація професії військовослужбовця за контрактом вн
Збройних силах України представникомп
військомату, метою якої було доведенняп
до присутніх інформації про умови таб
порядок прийому на контрактну служ-в
бу до Збройних Сил України, вимоги доз
кандидатів, порядок проходження служ-«
би за контрактом, а також питання опла-я
о
ти праці військовослужбовців
Присутні безробітні мали можливість–
особисто отримати відповіді на свої за-п
питання щодо умов та оплати праці. Вз
результаті проведеного заходу двоє осібп
н
працевлаштовано.
Заключним етапом ярмарку вакансійі
було підведення підсумків, де присутніт
відзначили важливість таких заходів длян
оперативного забезпечення задоволен-р
ня потреб роботодавців у кваліфікова-н
них кадрах.
–
Снятинська районна філіяб
Івано-Франківськогог
обласного центру зайнятостіА
м
р
к
Снятинського відділу Коломийської б
о

В приміщенні Снятинської районної філії Івано-Франківського обласного
центру зайнятості 27.02.2018 року було
проведено «Ярмарок» вакансій з метою
задоволення потреб роботодавців у підборі працівників для заповнення вакантних місць.
У заході взяли участь директор Снятинської районної філії Марія Ярош,
начальник відділу взаємодії з роботодавцями Гелюта О.Р., провідний фахівець відділу взаємодії з роботодавцями
Надія Гоян, роботодавці ФОП Вірченко
Валерій Вікторович, ТОВ АПФ “Родник
Плюс”, ТОВ ВКФ “Варто”, КП “ПокуттяКомунальник, КП “Водоканал”, Снятинський районний військовий комісаріат.
Роботодавці пропонували роботу
для офіційного працевлаштування на
вакансії: економіста, обліковця, комірника, офіціанта, кухонного робітника,
механіка, водія автотранспортного засобу, тракториста, працівника льодового
майданчика, озеленювача, оброблювача птиці. Роботодавці під час заходу презентували своє виробництво та
робочі місця. Інформували безробітних
громадян про режим роботи, професій-

Діяльність
місцевої прокуратури у 2017 році
У 2017 році на території Снятинського району зареєстровано 471 заяву та
повідомлення, відомості про яке внесено
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаних кримінальних правопорушень здійснювалось
прокурорами Снятинського відділу Коломийської місцевої прокуратури.
У Снятинському районі рівень злочинності на 10 тис. населення становить
43,2 злочинів нижчий від загальнообласного (59,8).
За результатами здійснення процесуального керівництва досудовим
розслідуванням до суду скеровано 116
кримінальних проваджень (6 – з угодою
про визнання винуватості, 4 – з угодою
про примирення), з них 4 – відносно неповнолітніх, 1 – у бюджетній сфері та 1
– з ознаками корупції, 4 (1 – з угодою про
визнання винуватості) за фактами незаконного видобування корисних копалин
загальнодержавного значення та 2 – про
злочини у сфері лісових ресурсів.
Судами Івано-Франківської області
за участі держобвинувачів Снятинського
відділу Коломийської місцевої прокуратури розглянуто 106 кримінальних проваджень (з урахуванням кримінальних проваджень минулих років), тоді як у 2016
році – 89 кримінальних проваджень, та
ухвалено вироки відносно 84 осіб (проти
55 у 2016 році), з яких 9 особам (проти
3 у 2016 році) призначено покарання у
виді реального позбавлення волі, 3 – обмеження волі, 5 – арешт, 12 – громадські
роботи, 39 – штраф, 16 – позбавлення
волі із застосуванням ст.75 КК України.
Апеляційним судом області задовольнялись 5 апеляційних скарг у кримінальних провадженнях. До прикладу, за апеляційною скаргою прокурора ухвалено
новий вирок щодо особи за ч.3 ст.185, ч.2
ст.289, ч.1 ст.263 КК України та призна-

Допоможемо разом!

чено покарання у вигляді реального по-Н
збавлення волі на строк 3 роки 6 місяців,
хоча судом першої інстанції призначено
покарання у виді позбавлення волі із
звільненням від відбування покарання з
випробуванням на 3 роки.
Коломийською місцевою прокуратурою в межах територіальної юрисдикції
п
м. Коломия, Коломийського, Снятинськон
го та Косівського районів упродовж 2017
ж
року пред’явлено позовів на суму 107
ч
млн. грн..
н
Водночас, на території Снятинського
т
району, до прикладу, пред’явлено поп
зов про визнання договору підряду на
(
переробку давальницької сировини та
п
договору на надання агротехнічних послуг удаваними, договору оренди землі,
з
прихованого під удаваним правочином,
з
недійсним, та зобов’язання повернути
ж
земельні ділянки на суму 58,252 млн.
н
грн.; про зобов’язання однієї із сільських
рад Снятинського району повернути (передати) земельну ділянку площею 2,9 га
до земель лісового фонду Івано-Франківської обласної державної адміністрації
с
на суму 2,03 млн. грн. та про визнання
м
недійсним договору частини приміщення
в
однієї із шкіл району та повернення прип
міщення на суму 0,2463 млн. грн.
в
У 2017 році до Снятинського відділу
с
Коломийської місцевої прокуратури на«
дійшло 180 звернень, що на 53 більше,
о
ніж у 2016 році (127 звернень). З них у
2017 році надійшло звернень з особистот
го прийому – 98 (у 2016 році - 56).
д
Коломийською місцевою прокуратуВ
рою систематично вживаються заходи
п
на покращення криміногенної ситуації у
с
Снятинському, Косівському та Коломийф
ському районах, м. Коломия.
Г

Начальник Снятинського відділу
р
Коломийської місцевої прокуратури
юрист 2 класу Мельник І.Л.

д
л
з
г
с
родному центрі нейрохірургії (м. Стрий
я
Львівської області), оскільки існує реальл
на загроза життю дівчини.
р
Медики встановили дівчині діагноз:
Р
сколіотичне викривлення хребта (кут вис
кривлення 100 градусів) VI ступеня, осо
теохондроз хребта.
ж
Вартість операції складає 200 000
т
гривень.
Усіх небайдужих просимо допомогти
н
у зборі коштів для проведення операції.
т
Номер картки Тодосійчук Наталії Івав
нівни в Ощадбанку – 5167490033206393
в
а
Служба у справах дітей
р
райдержадміністрації

Жительці с. Джурів терміново потрібні
200 тисяч гривень на операцію!
Особі
з числа дітей-сиріт та
дітей,
позба вл е н и х
батьківського піклування, студентці ІФНТУНГ
Наталії
Тодосійчук
терміново
потрібна
операція
на
хребті
у
Міжна-
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1 березня – Всесвітній день котів!
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Н а п е в не кожний, хто
проходив
біля
п’ятиповерхового
будинку № 32 по
вул.
Шевченка
озвертав увагу на
«котячий
табір»,
-який у теплі дні
оживає, а в морози
– завмирає. Деякі
перехожі діляться
з ними їжею, інші
просто дивляться з
ніжною посмішкою
і жалем. Проте є і
такі, у кого цей «табір» викликає обурення, особливо це ті, що об’їздили «всі Європи». Звичайно, там такого не має, як і
не має ще багато чого, звичного для нас.
Хто з цих усіх людей правий, а хто ні
– важко сказати. А розв’язати дану прояблему ще важче, хоч і необхідно. На сьогоднішній день там близько десяти котів.
іАле весна не за горами, котячий табір
може значно розростись. Що з цим всім
робити? – навіть не знаю. Не вірю, що в
когось підніметься рука їх знищити. Добре було б по одному розібрати. У мене,
особисто, котеня, підібране на вулиці. У

-Новини

мами кіт, підібраний біля «Явору», причому його хтось викинув досить старим.
Але нічого, доживає в теплі і любові. Крім
того, минулого року ми з дружиною прилаштували «в добрі руки» п’ятеро котенят, причому одного з цього ж табору.
Можливо хтось запропонує свої варіанти вирішення «котячої проблеми»,
буду радий чути. Тільки пам’ятайте, що
кіт є символом домашнього затишку і,
особливо, чий хліб ми їмо.
Валерій ВІРЧЕНКО
м.Снятин

3

вежа

ЧОТИРИ РОКИ ТОМУ РОСІЯ РОЗПОЧАЛА
НЕОГОЛОШЕНУ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ
Чотири роки тому, 27 лютого 2014,
групи невідомих людей зі зброєю захопили будівлі Верховної Ради Криму й Ради
міністрів АРК у Сімферополі.
Про те, що це російські військові, стане відомо лише згодом. Всередину пустили тільки кримських депутатів.
«…Під дулами автоматів депутати
нібито проголосували (наявність кворуму не було доведено) про проведення
референдуму про розширення повноважень автономії, висловили недовіру Раді
міністрів Криму і звільнили кримського
прем’єра Анатолія Могильова. Могильова замінили на лідера партії "Русское
единство" Сергія Аксьонова. МЗС України закликало Кремль до термінових
консультацій. А Європарламент ухвалив
резолюцію стосовно ситуації в Україні, у
якій нагадав про Будапештський меморандум».

З того часу багато води сплило, багато наших захисників положили «душу й
тіло за нашу свободу». Багато їх і зараз
мерзнуть в окопах, захищаючи нашу територіальну цілісність.
Ми повинні пам’ятати події недалекого минулого. Робити все для того, щоб не
допустити подібних ситуацій в майбутньому та прагнути змінити наше сьогодення. Адже саме в ті лютневі морозяні
дні розпочалась війна, яка забрала тисячі наших громадян. А серед них і четверо
уродженців Снятинщини: Дмитро Шкрібляк (с. Іллінці), Ігор Беца (с. Видинів),
Микола Волков (с. Хутір-Будилів) та Анатолій Василик (с. Вишнівка) (на фото).
Вони віддали своє життя за наше мирне
майбутнє. Не маємо права забути їх!
Вічна пам’ять Героям України!!!
Слава Україні!

району

Для учнів Прутівської ЗОШ проведено бесіду та
відеолекторій на тему «Шкідливий вплив алкоголю,
нікотину та наркотиків на організм людини»

Спосіб життя, звички і повсякденна
ї
поведінка безпосередньо впливають
на реалізацію наших можливостей. На
жаль, більшість людей досить рано починають вести такий спосіб життя, який
негативно позначається на їх самопочутті і тривалості життя. Такі згубні звички
призводять до розвитку багатьох хвороб
(таких як інсульт, туберкульоз, рак та ін.) і
передчасного старіння.
Шкідливі звички та їх вплив на
здоров'я вважаються справжнім лихом,
забираючи величезну кількість людських
життів. Вживання спиртних напоїв та
наркотичних засобів, а також куріння –

а

Снятинська

джерело згубного впливу на організм.
22 лютого 2017 року працівниками
Снятинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Мар’яною Слободян та Марією Равлюк
з учнями 7-11 класів у Прутівській ЗОШ
І-ІІІ ступенів було проведено бесіду та
відеолекторій на тему «Шкідливий вплив
алкоголю, нікотину та наркотиків на організм людини».
Під час бесіди діти більше дізналися
про шкідливі звички та їх вплив на організм людини, ознайомились із інформаційним матеріалом та активно приймали
участь в обговоренні теми.

Чергові заняття з особами молодіжного віку

23 лютого Снятинським районним
сектором з питань пробації Західного
міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції продовжено серію тренінгових занять за просвітницько-профілактичною програмою
«СХОДИНКИ» для клієнтів пробації –
осіб молодіжного віку.
Під час заняття було розглянуто питання профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, в тому числі
ВІЛ/СНІД. Тренерами у програмі виступили: фахівець Снятинського районного
сектору з питань пробації Марія Бойда,
фахівці Снятинського РЦСССДМ Іванна
Граб’юк та Марія Равлюк.
Програма проводиться з метою корекції особистісних знань і вмінь, опану-

вання навичками відповідальної та безпечної поведінки, мотивування учасників
та формування у них моделі позитивної
соціальної поведінки. Група сформована
за результатами проведеної оцінки ризиків вчинення повторних правопорушень
з урахуванням криміногенних потреб та
досвіду ризикованої поведінки засуджених.
Цікавим та повчальним для учасників
став перегляд популярних фільмів «ВІЛ/
СНІД» та «ТЕСТ», участь у закріпленні
пройденого матеріалу. На наступному
занятті учасники отримають знання про
вагітність і пологи, шкідливість аборту,
методики контрацепції та виховання відповідальної поведінки.
Снятинський районний
сектор з питань пробації

Обговорено існуючі проблеми щодо поняття
«торгівля людьми» та її причини
26 лютого в керівника апарату райдержадміністрації Вікторії Клипич відбулось засідання членів міжвідомчої ради
з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, в
якому взяли участь представники Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Снятинського
РЦСССДМ, Снятинського відділення Косівського ВП ГУМП Івано-Франківської
області, Служби у справах дітей райдержадміністрації, Районного центру зайнятості населення.
Рада, відповідно до покладених на
неї завдань, розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої
влади, та громадських організацій, щодо
визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки сім’ї, демографічного
розвитку, запобігання насильству в сім’ї,

вдосконалення механізму забезпечення
прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми. Відповідно проводить аналіз проектів районних цільових
програм, а також інших нормативно-правових актів стосовно реалізації державної політики з даних питань, надає висновки щодо доцільності їх прийняття.
У своїх виступах учасники круглого столу обговорювали існуючі проблеми щодо поняття «торгівля людьми» та
її причини; групи ризику та їх наслідки;
ідентифікація постраждалих від торгівлі
людьми; види допомоги людям, які опинилися у складній життєвій ситуації. Також присутні обговорили і схвалили план
заходів суб’єктів взаємодії Снятинського
району із попередження торгівлі людьми
на виконання Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.

Без штампа в паспорті
Снятинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіальнго управління в
Івано – Франківській області повідомляє:
1 жовтня 2016 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2016 року №
1474-VIII "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового
режиму для України", яким внесено зміни до Закону України «Про державну
реєстрацiю актiв цивiльного стану» далі
Закон «Про ДРАЦС».
Зокрема:
– частина 10 ст. 14 Закону «Про
ДРАЦС», щодо необхідності проставлення відмітки із зазначенням прізвища,
імені, по батькові і року народження другого з подружжя та місця і дати реєстрації
шлюбу в паспортах або паспортних до-

кументах ВИКЛЮЧЕНА;
– доповнено ст. 14 Закону «Про
ДРАЦС», частиною одинадцятою такого
змiсту:
«11.
Свiдоцтво
про
державну
реєстрацiю шлюбу видається кожному iз
подружжя», тобто в день державної реєстрації шлюбу видається два свідоцтва
про шлюб, одне – чоловікові, одне – дружині;
– частину восьму ст.15 Закону «Про
ДРАЦС», про необхідність проставлення відмітки про розірвання шлюбу із зазначенням прізвища, імені та по батькові
особи, з якою розірвано шлюб, та місця
і дати державної реєстрації розірвання
шлюбу ВИКЛЮЧЕНА.

Снятинський районний
відділ державної реєстрації
актів цивільного стану
Головного територіального
управління юстиції

На Снятинщині вшанували річницю загибелі
полковника УПА Василя Андрусяка
24 лютого 1946 року у нерівному
бою з ворожими військами смертю героя поліг Василь Андрусяк, легендарний полковник, командир тактичного
відтинку „Чорний ліс”.
Коротке земне життя нашого мужнього і незламного духом борця за вільну
Україну, героя національно-визвольних
змагань є справжнім подвигом, зразком
відваги і патріотизму для сучасного покоління, яке знову відстоює незалежність
і територіальну цілісність рідної Батьківщини. Імена таких людей не стираються в історії, не забуваються в людських
серцях. Тож у день загибелі Василя Андрусяка у Снятинських храмах відслужено заупокійний молебень, а до підніжжя

пам’ятника «Греготу»-«Різуну» лягли
квіти народної шани і пам’яті від влади
та громадськості. У пам’ятних заходах
з молитвою, спогадами, уроками історії
взяли участь голова районної ради Іван
Угрин, перший заступник голови райдержадміністрації Микола Пішак, представники Снятинського Братства ОУН-УПА
під керівництвом Ігоря Юринця.
Квіти шани та пам’яті до пам’ятника
поставили і працівники Снятинської міської ради. Також для працівників міської
ради було підготовлено коротку доповідь
про легендарного полковника УПА Василя Андрусяка.
Тож нехай не вмирає пам’ять нашого
минуло!

Народний часопис
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ДАЧНІ РОБОТИ В САДУ В БЕРЕЗНІ

Для дачників березень – відповідальний період, адже в перший місяць весни земля і дерева прокидаються після довгої зимової сплячки,
і це означає, що настав час починати
ранньовесняні роботи в саду, квітнику та на городі.
Від того, наскільки якісно вони будуть
виконані, залежить ріст рослин і майбутній урожай, а також і стан господарських
та житлових будівель. На жаль, непередбачувана березнева погода не дозволяє скласти точний план заходів на
кожен день, але від цього роботи менше
не стає. Отже, що потрібно встигнути
зробити за цей місяць?
Прихід весни – відмінний привід для
ревізії садово-городнього інвентарю та
заміни інструментів і пристосувань, які
прийшли в непридатність. Краще зробити це зараз, щоб потім не довелося
просити звичайну лопату у сусіда по ділянці.
Також після зими кожен дачник просто зобов’язаний оглянути всі споруди, незалежно від того, коли вони були
зведені. В першу чергу оцінюється стан
житлового будинку – оглядається облицювання, фундамент, відмостка та інші
важливі елементи будови. За ним оглядають господарські будівлі. Виявлені
пошкодження краще відразу вирішити,
не відкладаючи ремонт. Пізніше роботи
буде ще більше!
Садові роботи починаються з наведення порядку і зняття зимових укриттів з дерев і чагарників. Коли сніг вже
зійшов, і синоптики не обіцяють ніяких
несподіванок, можна сміливо приступати до прибирання опалого листя, гілок та іншого сміття. Якщо на поверхні
з’явилися молоді бур’яни, їх потрібно
відразу знищити. Трохи уваги слід приділити головним «артеріям» саду – садовим доріжками, які теж підлягають
чищенню.
Певну небезпеку для молодих садових дерев являє березневе сонце, особливо для вічнозелених рослин. Морозів вони бояться набагато менше, ніж
агресивних сонячних променів, здатних
завдати серйозні ушкодження у вигляді
опіків. Щоб знизити ризик, їх рекомендується «роздягати» за такою схемою:
у перший день знімається верхня частина укриття, на другий день зовнішній
шар і так далі (в день по одному шару).
Але навіть таке поступове відкриття не
виключає появи опіків, тому перший час
рослини краще затінити спеціальними
екранами, встановивши їх з південної
сторони.
Якщо зняти укриття занадто рано,
рослини можуть зіткнутися з такою проблемою, як фізіологічна посуха. Це стан,
коли наземна частина вже випаровує
вологу, а коріння продовжують спати в
холодному ґрунті. «Розбудити» коріння
та змусити їх виконувати свою функцію
можна з допомогою поливів теплою водою (45-50 градусів).

На відміну від снігового лютого в березні є можливість більш ретельно оглянути дерева. При виявленні підмерзлих ділянок або пошкоджень, завданих
гризунами, рослинам треба надати негайну допомогу. Лікування проводиться
наступним чином: пошкоджені тканини
зачищаються гострим ножем, рана обробляється глиняно-гнійним розчином
(консистенцію готують досить густу, як
сметану).
Коли температура повітря встановиться на плюсовій позначці, починається обрізка. Варто сказати, що ранньою
весною вона застосовна далеко не до
всіх видів. Наприклад, обрізку персика
краще відкласти до того моменту, коли
на деревці будуть добре видні підмерзлі
пагони. Бруньки на них розкриваються
занадто повільно або взагалі відпадають.
Маленькі гілки обрізають секатором,
а великі — ножівкою. Обрізати треба
так, щоб не залишалося пеньків. Місце
зрізу зафарбовується олійною фарбою,
або обробляється глиняно-гнойової
«сметанкою». Обрізка – найважливіша
частина весняних робіт, завдяки якій сад
виглядає красивим і доглянутим. Проводять її для того, щоб позбавити рослини
від хворих і деформованих гілок, прорідити крони і надати їм бажану форму.
У березні також проводиться побілка.
Багато починаючих дачників в силу своєї
недосвідченості ставляться до цього заходу як чисто декоративного. Насправді
ж це досить ефективна захисна міра,
якої потребує кора ослаблених дерев.
Вона принесе чимало користі: запобіжить опікам та розтріскуванню, захистить від шкідників, прокинувшихся після
зимової сплячки. Тому в побілку сміливо
додайте Фітоверм або тютюновий пил.
Часто радять білити всі дерева без
винятку (і молоді, і не дуже), покриваючи весь штамб і навіть нижні скелетні
гілки. Але ми воліємо більше осінню побілку, тому навесні приділяємо час тільки пошкодженим деревам. Зі стовбурів
дорослих дерев необхідно попередньо
прибрати фрагменти старої, що відшарувалася кори.
Ну, і в залежності від фітосанітарних
умов регіону, вже в березні проводять
перші обробки. У нас лютує моніліоз,
тому коли набубнявіють бруньки, застосовуємо першу обробку груші від хвороб
і шкідників розчином Фітолавіна. Але
не тільки груші оприскуємо – абрикоси,
персики і черешні теж. І ніякої хімії в
екосаду – в березні вже щосили літають
корисні комахи, і обробка пестицидами
завдасть значної шкоди екосистемі.
В обов’язковому порядку в березні
проводимо ревізію плодових кущів – вищипуємо і спалюємо пухкі нирки на смородині, проріджуємо агрус (якщо восени
не провели обрізку), поступово відкриваємо піраміду з ремонтантної полуниці.
У першій половині березня на відкритому грунті городникам особливо роби-

ти нема чого. Хіба що можна прискорити танення останнього снігу. Для цього
сніговий покрив на ділянці посипається
золою, а по можливості зверху накривається ще і плівкою. А ось вдома роботи
хоч відбавляй. Потрібно вчасно посіяти
насіння всіх запланованих культур і правильно за ними доглядати, щоб гарантовано отримати хороший урожай.
Перед посівом на розсаду насіння
овочів піддають передпосівній обробці,
що складається з декількох етапів, які
можна провести вибірково:
• прогрів на опалювальному приладі
(радіаторі, батареї) протягом 3–4 годин;
• калібрування (візуальний відбір
найбільш великих насінин);
• вибраковування поганого насіння
з допомогою соляного розчину (після
20-хвилинного «купання» непридатні насінини залишаться плавати на поверхні,
а якісні осядуть на дно ємності);
• протруювання в розчині природних антибіотиків або біофунгицидів з
обов’язковим наступним промиванням
у воді;
• приміщення насіння у вологе середовище (мокру тканину або марлю);
• загартовування – відправка насіння, загорнутих у вологу тканину, в холодильник не менше ніж на 12 годин (максимально – добу).
Підготовлене насіння висівають у коробки або ящики і маркують, щоб не переплутати сорту. Ємності необхідно поставити в темне місце і накрити плівкою,
вони будуть залишатися там до появи
сходів. Потім їх можна буде перенести
на підвіконня, розташований на сонячній
стороні. Коли на рослинах з’являються
перші листочки (як мінімум два), їх пікірують – розсаджують в індивідуальні
стаканчики з вологим грунтом. Догляд за
розсадою включає полив, розпушування
землі, зміна положення ємностей щодо
світла. Якщо будуть з’являтися бур’яни,
їх треба видаляти.
Доведеться трохи потрудитися і в
парниках. Насамперед їх потрібно очистити від снігу і продезінфікувати. Бажано
промити всі поверхні розчином ФітопФлора-С, а якщо препарату немає, то підійдуть ЕМ-препарати або Фітосорин-М.
Для теплиць з поганими фітосанітарними умовами краще передбачити дві обробки з різницею в три тижні: спочатку
промити Фітолвіном. У грунт можна додати теплої органіки, а саму конструкцію
накрити матеріалом з високою термоізоляцією (наприклад, матами).
Щасливих власників опалювальних
теплиць теж чекає робота. Якщо восени грунт у них не оновлювався, саме
час цим зайнятися. Після в теплиці вже
можна висаджувати цибулю для вигонки, сіяти редис і ранню зелень. Важливо стежити за температурним режимом
всередині конструкції, при необхідності
відкривати кватирки для провітрювання.
Ближче до кінця березня можна виносити картоплю на пророщування. Ре-

На 72-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність
краєзнавець, журналіст, літератор Мохорук Дмитро Іванович
Мохорук Дмитро Іванович народився у
селі Топорівці на Городенківщині Івано-Франківської області. Після закінчення середньої
школи продовжив навчання у Кіцманському
зооветеринарному технікумі на Буковині, потім у Львівському зооветеринарному інституті за спеціальністю “зоотехнія”.
Майже всю трудову діяльність провів на
Снятинщині Івано-Франківської області - головний зоотехнік колгоспу, головний зоотехнік Верховинського районного управління,
секретар парторганізації і заступник голови
колгоспу, голова колгоспу, директор ІваноФранківського племптахорадгоспу.
Вийшовши на пенсію, почав здійснювати
свою заповітну мрію ще з дитинства - вияв
любові до історії рідного краю, краєзнавства,
журналістики та літератури.
З під пера Дмитра Мохорука вийшло
чимало видань, серед яких: Епопеї історико-краєзнавчого та етнографічного збірника
“Село моє Топорівці”, Художньо-краєзнавчої
епопеї“Тяжкий хрест”, куди ввійшли романи

- “Скарби мудрості”, Терпіння”, “Гіркий присмак” і “Недоспівана пісня”, Художньо-краєзнавчої епопеї“Тополівка”. В останню ввійшло
шість романів - “Скигління чайок”, Україно,
Україно! Нене моя!”, “Тернистий шлях”, “Кривава вода”, “Доле моя, доле” і “Здобудеш або
згинеш”. Роману-хроніки “Птах щастя” із задуманої дилогії “Роде мій красний”, роману
“Божий помазаник”, повістей “Зів'ялі ружі”,
Аудієнція”, “Народний месник”, драми “Кривавий світанок”.
Краєзнавчо-літературна діяльність Дмитра Мохорука не залишилась поза увагою
громадськості краю і Дмитро Іванович став
лауреатом літературно-мистецьких премій
імені
Марка
Черемшини та
Леся Мартовича, членом Національних спілок журналістів
і
краєзнавців
України.

тельно відібрані здорові бульби переносять у тепле приміщення з високою
вологістю. Найкраще розкласти їх одним
шаром в неглибоких дерев’яних ящиках,
пересипавши дно тирсою або сфагнумом. Деякі городники пророщують картоплю навіть у поліетиленових пакетах з
отворами, зробленим для доступу повітря. Але при такому способі паростки на
насіннєвій картоплі часто травмуються,
що може негативно позначитися на врожайності. Хоча перевозити їх на дачу в
такому вигляді досить зручно.
Досвідчені квітникарі точно знають,
що робити на самому початку весни,
щоб потім милуватися пишним цвітінням на своїх клумбах. Перший місяць
довгоочікуваної весни – час вирощування розсади довгоцвітучих однорічників:
декоративної шавлії (сальвії), лев’ячого
зіва, петунії і цинерарії.
Крім того пора діставати стаканчики,
купувати грунтову суміш і пророщувати бульбові бегонії. У березні уваги вимагають і цибулини гладіолусів. Їх слід
уважно оглянути, видалити стару луску
і коріння, вирізати продезинфікованим
ножем всі місця, на яких оселилася сіра
гниль, а рани обробити розчином діамантової зелені або золою. Поводитися
з цим посадковим матеріалом бажано
акуратніше, щоб не пошкодити ніжні паростки. Іноді частина цибулин гладіолусів не доживає до весни і всихає. Вони
непридатні для використання, тому їх
доведеться викинути. А здорові треба
покласти в прохолодне, добре освітлене
приміщення і періодично обприскувати з
пульверизатора.
Багаторічники теж потребують турботи. Березнева тала вода поступово проникає в землю, сягає коріння цибулин і
пробуджує їх до життя. Саме в цей час
їм вкрай необхідні поживні речовини, які
може дати слабкий розчин пташиного
посліду. Можна також трохи дати органо-мінеральних добрив. Добриво розкидають на підмерзлий грунт або прямо
поверх снігу.
Відкривати кущі троянд поки рано,
проте деякі заходи з підготовки розарію
до весни варто зробити. В першу чергу з
укриттів видаляють сніг і роблять водовідвідні канавки. Справа в тому, що тала
вода може замерзнути вночі і нанести
кореням і стеблам серйозної шкоди. А
ось сухого холоду королева клумби анітрохи не боїться, тому в укритті можна
зробити віддушини.
Ось, власне, і всі роботи, які ми проводимо в саду в березні. І як бачите, у
переліку заходів, в основному, враховані
роботи на зрілих ділянках, де вже є плодовий сад і город. А тим, хто тільки купив
ділянку і думає з чого почати свій город,
в цей ранній період ми б рекомендували просто походити по ділянці і оцінити,
як спланувати його інфраструктуру. Намітьте найбільш освітлюване місце для
грядок, і тільки потім беріться за посадку
саджанців плодових дерев.
Учні та батьки 4–В класу Снятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені
Василя Стефаника висловлюють
щирі співчуття вчительці Мохорук
Ганні Василівні з
приводу втрати чоловіка
Мохорука
Дмитра Івановича.
Нехай
наше
співчуття полегшить Ваше горе.
Члени районних організацій Національних спілок журналістів, краєзнавців та письменників України
висловлюють найщиріші співчуття
рідним та близьким з приводу втрати Мохорука Дмитра Івановича.
Співчуваємо! Визнання, повага, пошана, і ... вічна пам'ять!
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Головні новини світу та України
Кокаїнова справа: Аргентина підтвердила
фото з літаком Медведєва

Жандармерія Аргентини підтвер- жандармерія, є знімок з лайнером,
ю
мдила справжність фото з бортовим в який вантажили валізи. У них, як
,номером літака, який обслуговує припускали організатори каналу, по-перших осіб РФ, зокрема прем'єр- винні були знаходитися 400 кг кока-міністра Дмитра Медведєва і главу їну. Бортовий номер літака - 96023.
Маршрути лайнера збігаються
зМЗС Сергія Лаврова, у справі про
з закордонними візитами перших
-постачання кокаїну в РФ
"Опублікований фотоматеріал є осіб РФ. Літак з номером 96023 був
а
,офіційним, і він присутній в матері- в Мюнхені в той день, коли Лавров
-алах слідства", – повідомили арген- відвідував в цьому місті конференцію з безпеки, а також в містах, які в
втинські силовики.
З цього приводу журналісти від- рамках свого азіатського турне від,правили запит офіційному пред- відав Медведєв.
Нагадаємо, в грудні 2016 року
управління
справами
,ставнику
-президента Росії Олені Криловій. аргентинські і російські спецслужби
ьЖурналісти провели розслідування, припинили контрабанду 389 кілогра-в ході якого з'ясували, що бортовий мів кокаїну в РФ в дипломатичному
:номер літака з справи про постачан- багажі. 12 валіз з наркотиком були
оня кокаїну з Аргентини в Росію збі- виявлені на території школи російгається з номером літака льотного ського посольства в Аргентині.
Раніше в ЗМІ з'явилася інфор,загону, який обслуговує перших осіб
мація, що валізи з борошном, на яку
-РФ.
На фотографіях з кримінальної підмінили наркотик, в Росію везли
дсправи про розкриття каналу поста- нібито на літаку екс-глави ФСБ Миучання наркотиків з Аргентини в Ро- коли Патрушева в дипломатичному
мсію, які опублікувала аргентинська багажі.
а
Деталі ДТП у Польщі: у машині були
три жінки і один чоловік
я
ДТП трапилась 27 лютого, близь- мені кидати інформацію. Кажуть, що
о
-ко 19 години. Загиблі - чотири укра- це львів’яни, наскільки це правда,
-їнці віком від 20 до 50 років За по- не знаю. Знаю, що три жінки і один
ипередніми даними, причиною ДТП чоловік від 20 до 50 років. Мені спохстало недотримання правил дорож- вістили близько 10-ї, а сталось це
анього руху. Про це Громадському ра- біля 19-їт години», — сказав Зінкеедіо повідомив активіст зі Львова та вич. Він додав, що на місці ДТП були
зголова ГО «Варта 1» Ігор Зінкевич. польські надзвичайники. «Були всі
Він також зазначив, що за його дани- спецслужби. Окрім поліції, виклика-ми, машина зіткнулася не з потягом. ли надзвичайників, бо машина була
-«Фактично недотримання правил погнута дуже і людей прийшлось
ідорожнього руху, я так розумію. І це вирізати», — додав Зінкевич. Як
сне потяг, бо спочатку мені сказали, повідомляло Громадське радіо,
іщо це поїзд, але це, як електричка унаслідок зіткнення потяга та автоочи електробус. І він їхав із швидкіс- мобіля загинуло четверо українців.
-тю максимум 60 км», — сказав Зін- За словами Василя Кирилича, заги-кевич. Інформацію активіст отримав нули чотири людини. Консул у Краовід екс-учасників його організації, кові спільно з почесним консулом в
які поїхали в Польщу на заробітки. Ополє вживають заходів для вста,«Хлопці наші, які там працюють ски- новлення осіб загиблих та будуть
юнули інформацію вчора вночі. Вони сприяти у транспортуванні їхніх тіл
зколись були активістами «Варти» до України.
-але виїхали на заробітки. Почали
Українські паралімпійці їдуть
а
и
підкорювати Пхенчхан
А
Естафету ХХІІІ зимових ОІ при- так звані "лідери", які супроводжу-ймає ведмежа Пандабі, який є та- ють спортсменів з вадами зору на
алісманом Паралімпіади і символізує лижній трасі під час змагань.
Відзначимо, що ігри в Пхенчхані
сильну волю і мужність.
XII зимові Паралімпійські ігри, стануть першими в історії для коуучасть в яких братиме і Україна, манд з Північної Кореї, Грузії й Таіпройдуть в південнокорейському джикистану.
-Пхенчхані з 9 по 18 березня. ВсьоУрочиста церемонія проводів навго на Ігри від України вирушать 33 ціональної паралімпійської збірної в
,спортсмени, які змагатимуться в 3 Південну Корею відбулася 28 люто-видах спорту - лижних гонках, біат- го у Києві.
,лоні та гірських лижах. З них 10 - це
- Олімпійська збірна України повернулася додому
я
з ХХІІІ зимових Олімпійських ігор-2018
у
27 лютого в аеропорту «Борис- 2018 Олександра Абраменка, який
піль» українська столиця зустріла приніс Україні історичне «золото» у
спортсменів нашої олімпійської фрістайлі, інформує офіційний сайт
збірної, які представляли рідну кра- НОК України.
Привітати чемпіона приїхали віїну на ХХІІІ зимових Олімпійських
іграх-2018 в південнокорейському це-президент Національного олімпійського комітету України Равіль
Пхьончхані.
Серед українців, які останніми Сафіуллін, заступник Міністра моповернулися додому з Кореї – шеф- лоді та спорту України Микола Дамісії Олімпійської команди Анна невич, керівник Департаменту ОлімСорокіна та представники гірсько- пійських видів спорту Міністерства
лижного спорту, лижних гонок, сно- молоді та спорту України Роман Віубордингу, фігурного катання та растюк, представники Міністерства
оборони України, спортивних товафрістайлу.
Звісно, головна увага чисельної риств, федерацій, журналісти, вбокомпанії зустрічаючих була прикута лівальники та друзі спортсменів.
до тріумфатора Олімпійських ігор-

В Україні через негоду без світла
залишились 97 населених пунктів

В окремих областях України в ніч
проти 28 лютого внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 97 населених
пунктів в 11 областях.
"У ніч проти 28 лютого внаслідок
ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 97 населених
пунктів в 11 областях, а саме: Доне-

цька – 29, Харківська – 19, Запорізька – 10, Сумська – 9, Чернігівська –
7, Херсонська – 6, Дніпропетровська
– 5, Кіровоградська – 5, Київська – 4,
Черкаська – 2 та Луганська – 1", йдеться у повідомленні.
Рух автомобільного транспорту
на автодорогах забезпечено.
За матеріалами
інтернет видань
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Хто не шанує минуле –
не вартий майбутнього

В Іллінцях відбувся просвітянсько-культурний семінар. У заході взяли участь: депутат обласної ради Орися Книшук, голова Заболотівської ОТГ Іван Танюк, директори СБК,
бібліотечні працівники.
Вітаючи гостей на гостинній іллінецькій
землі, в.о. старости Михайло Баглай зазначив, що Іллінці унікальне село, адже тільки тут
є пам'ятники усім трьом класикам української
літератури: Лесі Українці, Тарасу Шевченку,
Івану Франку. Представники делегації поклали квіти до підніжжя та низько вклонились визначним діячам культури, історії та політики.
Під час семінару присутні мали змогу
ознайомитись з ходом ремонтних робіт у
місцевому Будинку культури, відвідали бібліотеку, школу. Зокрема, в Іллінецькій ЗОШ
переглянули документально-хронологічний
фільм про Іллінці. Серед цікавої культурнопізнавальної програми варто відокремити відвідини музею історії села. Учасники семінару
хвилиною мовчання ушанували світлу пам'ять
багаторічного директора музею Романа Ризюка. Роман Ілліч – був видатним музеєзнавцем,

створив унікальний музей історії села, який є
одним із найкращих на Прикарпатті, і який по
праву отримав статус народного. Зараз творчо-дослідницьку роботу активного громадського діяча продовжують його дочка Людмила та онук Роман.
У своїх виступах голова районної «Просвіти» Мирослав Попадюк та директор Заболотівського БК Василь Гаврилюк зазначили, що
одержима праця славного краянина Романа
Ризюка потребує особливого пошанування і
відзначення. У звязку з чим ухвалили рішення
про направлення листа-клопотання депутатам селищної ради ОТГ про визнання почесним громадянином с. Іллінці Романа Ризюка
(посмертно) та присвоєння музею імені його
засновника – «Музей історії та етнографії
села Іллінці імені Романа Ризюка». Під текстом звернення поклали власні підписи такі
відомі краяни як Василь Клічак, Мирослав
Попадюк, Володимир Карий, Руслана Кірєєва, Петро Корж, Іван Грекуляк та громадський
актив Іллінців.
Остап СЕРПНЕВИЙ

З початку 2018 року на території Снятинського
району виникло 8 пожеж
06 січня о 10 год. 57 хв. с. Зібранівка, Снятинського району, пожежа житлового будинку.
Вогнем знищено перекриття житлового будинку на площі 25 м2 . Причина виникнення
пожежі встановлюється.
12 січня 17 год. 20 хв. с. Кулачківці, Снятинського району, житловий будинок. Вогнем
знищено речі домашнього вжитку. Причина
пожежі втановлється.
16 січня 01 год. 30 хв. с. Олешків, Снятинського району, господарська споруда (літня
кухня, стодола). Вогнем знищено крівлю господарського комплексу, площа пожежі 60м2 .
Причина пожежі встановлється.
28 січня о 05 год.05 хв. с. Рудники, Снятинського району, житловий будинок. Вогнем
знищено перекриття та покрівля житлового
будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється.
02 лютого смт. Заболотів, Снятинського

району. Пожежа автомобіля ВАЗ-2106, моторний відсік. Причина пожежі встановлюється.
05 лютого о 05 год. 20 хв.с. Іллінці, Снятинського району, прибудова до житлового
будинку (майстерня). Вогнем пошкоджено
крівлю та перекриття прибудови до житлового
будинку (майстерні) на площі 20 м2.
22 лютого о 07 год. 54 хв. с. Будилів, Снятинського району. Пожежа у прибудові до житлового будинку (котельня). Вогнем знищено
крівлю та перекриття прибудови до житлового
будинку (котельні) на площі 20 м2. Причина
пожежі встановлється.
Найчастіші причини виникнення пожеж
можуть бути найрізноманітнішими. З вогнем
поводилися необережно, залишали його без
нагляду, недбале поводження з сірниками і
запальничками, неправильне поводження з
електроприладами.
Снятинський РВ УДСНС

За кошти обласного бюджету видаватимуть
книги лише прикарпатських авторів
Постійна комісія обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків погодила до
розгляду на сесії обласної ради проект рішення "Про внесення змін до регіональної
цільової програми підтримки книговидання
на 2016-2020 роки". Зокрема, передбачається підтримка випуску краєзнавчої та історико-патріотичної літератури про Прикарпаття і
науково-популярних творів виключно авторів
з Івано-Франківської області. Водночас, зміни
виключають можливість закупівлі виданої літератури.
"Коли мова йде про те, щоб закупити книги
для наших бібліотек, то для цього є інші струк-

тури, як то управління культури чи обласна
бібліотека. Натомість завдання управління
інформаційної діяльності ОДА в рамках програми публікувати прикарпатських авторів, які
пишуть про наш край, а не просто закуповувати популярні в Україні видання", – зауважив
голова обласної ради Олександр Сич.
Проект рішення "Про внесення змін до
регіональної цільової програми підтримки
книговидання на 2016-2020 роки" депутати
розглянуть на другому пленарному засіданні ХХ сесії обласної ради, яке відбудеться у
п’ятницю, 2 березня 2018 року.
За матеріалами обласної ради
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СНЯТИНСЬКА КОМАНДА ІНТЕЛЕКТУАЛІВ У
ФІНАЛІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЛІГИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОРОЗВАЖАЛЬНОЇ ГРИ MIND GAME

Вітаємо з днем
письменника!

Всесвітній день письменника
– професійне свято, утворене міжнародною спільнотою письменників.
Відзначається свято щорічно 3 березня.
Багатьом професія письменника
здається дуже романтичною, захоплюючою. і простою. Письменник повинен бути наділеним посидючістю,
величезним терпінням, самомотивацією, організованістю. При цьому бути
всебічно розвиненим (на це теж потрібен час), бути, як то кажуть “в струмені”, бути цікавим різним людям. Тож
вітаємо всіх, хто творить чесне талановите художнє слово, хто достойний
носити це почесне звання! Нехай у вашому житті будуть вірні музи, істинне
натхнення
і вдячні читачі!
З повагою
міський
голова
Анатолій
ШУМКО

Нещодавно у Чернівцях завершився
Перший сезон «Буковинської Ліги Mind
Game» участь в якому взяла і команда
знавців зі Снятина. Інтелектуально-розважальна гра, яка складається з цікавих
запитань різного характеру (фото, відео,
аудіо, анаграми, текстові і т. д.). проходила в Чернівцях вперше й викликала неабияку зацікавленість у громадськості,
про що свідчить кількість команд. Адже

місце, що забезпечує команді участь у
фінальній грі Всеукраїнської Ліги Mind
Game, яка проходитиме вже 10 березня
в Івано-Франківську.
Варто відзначити, що команда снятинських інтелектуалів складається із
цікавих особистостей краю: Іванна Воробець (капітан команди), учитель початкових класів Снятинської школи імені
Василя Стефаника, фотоаматор, Вален-

***

НАРОД СКАЖЕ –
ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
Березень з водою, квітень з травою, а травень з квітами.
Березень у матері-зими шубу купив, та через три дні її продав.
Сухий березень, травень мокрий
роблять хліб добрий.
Лютий сильний хуртовиною, ну а
березень – капежом.
Якщо в гніздах менше яєць, ніж
звичайно, – рік буде неврожайним.
Місяць ріжками вниз – на тепло й
добрий врожай.
Довгі бурульки – весна буде затяжною; якщо багато довгих і товстих бурульок – на врожай ярини.
Якщо в березні лежить сніжок за
видолинками – врожай на городину і
ярину.
Погляньте на останні снігові кучугури, якщо поверхня їх шерехата – на
врожай, якщо гладка – хліб не вродить.

участь у змаганнях взяло близько двадцяти команд у тому числі й з Покуття
– Снятинщини та Городенківщини. Більшість питань гри на логіку, кмітливість,
протиріччя, здогадку і т. п., що дозволяє розширити свій світогляд, дізнатись
щось нове та актуальне, розвинути свої
розумові здібності. А також нові знайомства, щире спілкування і просто хороший
відпочинок.
Під час десятьох ігор Першого сезону
команда знавців зі Снятина демонструвала хорошу гру: двічі ставали бронзовими призерами та намагались завжди входити в десятку кращих, а під час десятої
гри набрала однакову кількість балів та,
на жаль, поступилася бронзовим призерам у батлі. Тож за результатами Першого сезону снятинці посіли почесне п’яте

тин Калитчук, приватний підприємець,
учасник туристичного клубу «Вело-Покуття», Іван Гнатюк, комендант гуртожитку Снятинського коледжу ПДАТУ,
Андрій Воробець, студент історичного
факультету КНУ імені Тараса Шевченка,
Ольга Слободян, головний редактор газети «Снятинська вежа», краєзнавець,
Олег Воробець, вчитель-географ. Різноманітність зацікавлень учасників команди дозволило отримати значну кількість
балів, що дало путівку на участь у чемпіонаті України. Щиро радіємо за нашу команду та бажаємо хорошого виступу на
Всеукраїнській Лізі інтелектуально-розважальної гри Mind Game. Адже БУТИ
РОЗУМНИМ – МОДНО!
Ольга БІЛОТКА

Чайнворд «УПП»
Пропоную
чайнворд
«Українські
прислів’я та приказки», слова до якого
почерпнуті з книжки «Збірка Українських
приказок та прислів’їв». Слова, які позначено 3-ма крапками, в клітини літер заповняти в однині називного відмінку.
У. 1.Один працює …, а другий – горбом. 2. Коли кінь, то вези, коли корова
давай … 3. Всякі … мають свій час. 4.
Доброго … та в коморі піймали. 5. То не
солдат, що в … не мітить. 6. Могарич –
любовна … 7. Не сунься середа на перед …, бо ще й п’ятниця буде. 8. Я тебе
заставлю … хрін копати. 9. За … яйця
купують. 10. … баришів не наживеш. 11.
З насмішків люди бувають, а … очі вила-

Народний часопис

Снятинська

***

Прибігає кум до кума і каже: –
Куме куме, дайте два відра води! –
Та мені що шкода, беріть собі. Той
взяв і на радощах побіг. Не пройшло
ще навіть п’яти хвилин, як той прибігає знову. – Куме, куме, дайте ще
два відра води! – Та мені що шкода,
беріть собі. Ну той знову радий побіг. Прибігає втретє, і знову те саме.
– Куме, куме, прошу востаннє – дайте два відра води! – Ну ви, звісно,
беріть, тілько скажіть, навіщо вам
та вода, у вас же самого на подвір’ї
криниця стоїть. – Куме, не повірите.
Теща впала в криницю, а води тілько
по шию!

вежа
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тел. 0502251210

зять. 12. Наша взяла, хоч пика в … 13.
Чоловік береже жінку до кінця, а батько
жінчин беріг її до …
П1. 1. Сокіл на одному місці не сидить, а де бачить … туди й летить. 2. Хто
без діла, той без … 3. Оремо, сіємо, а
хліб з … їмо. 4. … знайдеш у в’язниці, а в
шинку – п’яницю. 5. Не точи зубки на чужі
…, а свої май, тоді й кусай. 6. Після бійки
… не махають. 7. У кого лихоманка була,
… витрусила, а м’ясо висушила. 8. Дорогі ліки завжди помагають, коли не хворому, то … 9. До тридцяти … гріє жінка,
після тридцяти – чарка, а після вже й піч
не гріє. 10. Дурний шука видного місця, а
розумного і в … бачать. 11. Пішов на … з
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дрючком, а на вовка з швайкою. 12. Дай
йому хоч торбу з пирогами, хоч чорта з
… – все одно. 13. Торохтить язиком, як
об стіну … 14. Хто бере …, тому готують
місце в тюрмі. 15. Птиця одного …, а не
однакове пір’я. 16. Добрі діти – доброго
слова послухають, а лихі й … не бояться.
17. Їхав до Хоми, а попав до … 18. Тещиного язика … не зміриш.
П2. 1. Не нагнешся до землі – … не
вирвеш.2. Рибу шукай у воді, а … у траві.
3. Учився два рази, а не знає, що за буки,
що за … 4. Що з того, що воно письменне, коли з того письменства ні смаку, ні
… 5. Свій хліб лучше чужого … 6. Не їла
душа … , не буде смердіти. 7. Хто хоче
…, той нехай ожениться, або заміж вийде. 8. Навчись лихо … з
салом їсти. 9. В добрім … кучері в’ються, а в поганім – січуться. 10. Горбатий на … одежі не
купує. 11. Бережись … спереду,
коня ззаду, а лихого чоловіка з
усіх боків. 12. Ревність – сестра
… 13. В природі не без урода, а
в роду не без … 14. Коли нема
гарного …, то підеш і за пенька.
15. Спасибі кумі, що до … добра.
16. Калина сама себе хвалить,
що з … добра. 17. В гості збирайся, а … пообідать не забудь.
18. Нате й мою … на дьоготь, бо
й моя голова паршива.
З пошаною Роман РУЖИЛО.
м . Снятин

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

На прийомі у психіатра: – Лікарю, я щоночі бачу один і той самий
страшний сон – тещу з крокодилом
на повідку. Тільки уявіть собі ці зуби,
цю шкіру, ці примружені очі й погляд,
що палає ненавистю… – Так, і справді страшно. Я думаю, що це означає,
що… – Та ви почекайте. Я ж ще про
крокодила не розповів!

***

Два товариші обговорюють своїх
жінок. Один каже: – Дружина в мене
– дурепа. – Що, мало заробляє? – Ні,
втричі більше за мене. – А що, погано готує? – О, добре готує. Як у
ресторані. – Може, погано кермує?
– Ти що? У мене прав узагалі немає.
Тільки вона за кермом. – То що, інтелект низький? – Ага! Доктор наук, не
хотів? – Так чому ж вона дурепа? –
Бачив би ти, як я її вчора в морський
бій обіграв!

***

Лікар каже пацієнтові: – Вам потрібна операція. Пацієнт: – А скільки вона буде коштувати? Лікар: – За
двадцять п’ять тисяч доларів ми
зробимо операцію за один день і все
має бути добре, або впродовж місяця і це буде коштувати десь десять
тисяч. Але думаю, що вам варто порадитися з родиною і вирішити, як
краще. Приходить чоловік до лікаря
на наступний день. – Ну що, ви вирішили? – питає його доктор. – Так,
вирішили. – І що будемо робити? –
Вирішили, що будемо робити ремонт
в квартирі!
Любомир КОВАЛЬ
На роботу в КП «ПокуттяКомунальник» потрібен майстер
по озелененню (з/п від 7 000
грн.), економіст, електрик та
працівник льодового майданчика.
За довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14
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