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Дорогі
архітектори!
Вітаємо Вас з професійним святом
Днем архітектури України. Ви вибрали
професію, яка завжди була необхідна
людям і яка є окрасою життя. Варто
тільки згадати неоціненний вклад архітекторів з найдавніших часів і до наших днів, як розуміємо, що архітектура
– справжнє мистецтво, де необхідне
натхнення.
Тому дозвольте побажати, щоб натхнення ніколи Вас не залишало, а заплановані вами твори – завжди втілювалися в життя і були безсмертні! Щоб
стіни, побудовані за вашими проектами, стояли вічно, як Велика китайська
стіна, будинки були вічні, як єгипетські
піраміди, і радували око, як Бахчисарайський фонтан! Бажаємо також, щоб
у Ваших творах тісно спліталися сила
каменю і неповторна краса природи з її
ідеальними формами!
У Вашій справі важливо пам'ятати,
що архітектурні будівлі та споруди будуть служити людству роками, а тому
нехай усі творчі доробки будуть радувати не одне покоління наших з вами
нащадків. Здоров'я Вам, наснаги, добробуту, упевненості у майбутньому,
активної та плідної творчості, довголіття.
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З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО.

Шановні любителі
спортивної рибалки!

9 липня 2017 року о 06.30год. у місті Снятин біля р. Прут (новий міст зі
сторони с. Хутір-Будилів) відбудеться
захід «Спортивна літня рибалка-2017».
Реєстрація учасників проводитиметься
до 9 липня 2017 року 7.00 год.
в приміщенні
Снятинської районної організації УТМР
по вулиці Водопровідна, 26а/1.
Запрошуються всі бажаючі.
Відновлює свою роботу банк одягу «Добра справа», яким можуть скористатися сім’ї з дітьми, багатодітні родини,
сім’ї з дітьми – інвалідами, молодь, які
перебувають в складних життєвих обставинах. Знаходиться він в м. Снятині
по вул. Шевченка, біля входу на міське
кладовище.
Вас чекають з 10 до 14 год. щоденно,
крім вихідних.
Усі речі можна взяти безкоштовно. Тут
з вдячністю приймають уживаний одяг та
віддають його потребуючим.
Запрошуємо підтримати «Добру
справу» через щирий почин допомоги.
Виконком міської ради
На роботу в КП «Покуття-Комунальник» потрібен майстер по озелененню та працівник льодового майданчика. За довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14.

27 червня з нагоди святкування Дня
молоді та Дня випускника, а також напередодні Дня Конституції України в місті
Снятин вперше пройшов парад випус-

кників шкіл Снятинського району в якому взяло участь понад 200 випускників
зі Снятинського району. У святкуваннях
також взяли участь і представники районної та міської влади та духовенства.
Учасниками заходу було покладено квіти

до підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку, пам’ятного знаку «Героям Небесної
Сотні», постамента Степану Бандері, а
також до підніжжя Пам’ятника борцям за
волю та незалежність
України.
Д а л і
урочисті
святкування
п р о х од и л и
в міському
парку. Першими
до
присутніх
зі
словами
благословення
звернулись
представники духовенства: митрофорний протоієрей отець
Михайло Мизюк та адміністратор храму
Чуда Архистратига Михайла УГКЦ Михайло Луканюк.
Щирі слова вітань також лунали від
представників влади, а саме: голови

Снятинської райдержадміністрації Богдана Свіщовського, голови Снятинської
районної ради Івана Угрина, секретаря
Снятинської міської ради Марії Орищук,
які в своїх зверненнях побажали випускникам міцного здоров’я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих
планів. Також із привітаннями до всіх випускників звернулась начальник управління освіти Снятинської РДА Уляна
Іванійчук. Під час святкової концертної
програми було нагороджено переможців
районного конкурсу «За чисте довкілля» – І місце – НВК «Снятинська ЗОШліцей», ІІ місце – Снятинська ЗОШ №2,
ІІІ місце – Олешківська ЗОШ. Переможці
були нагородженні грамотами, кубками
та грошовими преміями.
Опісля привітань всі мали змогу насолоджуватись чудовим концертом, який
подарував гостям свята гарний настрій
та залишив радісні спогади.

Власна інформація
Відео дивіться на каналі
«Снятинська вежа» на https://
youtu.be/ozW_s3lzJ44

Засідання оргкомітету по спорудженню пам’ятника
Героям Небесної Сотні
22 червня у залі засідань Снятинської міської ради відбулось чергове засідання оргкомітету по спорудженню пам’ятника Героям Небесної Сотні у місті Снятин. У засіданні взяли
участь члени оргкомітету: заступник міського
голови Віктор Кушик,
секретар
міської
ради Марія Орищук,
депутат ради, голова постійної комісії
з питань будівництва, архітектури та
охорони культурної
спадщини Олег Сандуляк, член виконавчого комітету Василь
Спасюк та начальник
відділу
містобудування, архітектури
та
містобудівного

кадастру Снятинської РДА Максим
Вінтонів, запрошені: координатор
подій на майдані Василь Соник,
координатор учасників АТО Володимир Лазаренко, члени виконавчого комітету та громадської ради
«Радник».
На розгляд оргкомітету та всіх
присутніх свій проект пам’ятника
подав Юрій Гнідан. Після жвавого
обговорення поданого макету членами виконавчого комітету Снятинської міської ради було прийнято
рішення про затвердження цього
проекту та подальшу його реалізацію.
Відеосюжет дивіться на
каналі «Снятинська вежа» на
https://youtu.be/yu63Eo9TfM0
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Народний часопис

Снятинська

Виїзне засідання виконавчого комітету
міської ради та громадської ради «Радник»

22 червня Снятинською міською
радою було проведено спільне виїзне засідання виконавчого комітету
Снятинської міської ради та громадської ради «Радник», яке розпочалось із вшанування пам’яті жертв
війни в Україні та запалення свічки.
Для членів виконавчого комітету та
громадської ради було проведено
оглядову екскурсію на водозабір
«Каламітна», де заступник міського
голови Віктор Кушик розповів присутнім про виконані роботи львівською фірмою «Водбудсервіс» на
водозаборі.
У ході засідання міський голова Анатолій Шумко щиро подякував Андрію Дідуху за сумлінне виконання обов’язків
керівника КП «Водоканал» та вручив
йому грамоту.

Далі для всіх присутніх було продемонстровано роботу нового
трактора, який був придбаний за кошти міського
бюджету задля ефективного прибирання вулиць
міста.
Також члени виконкому та громадської ради
мали змогу ознайомитись із виконанням робіт по вулиці Стефаника
біля багатоквартирного
житлового будинку №5
та по вул. Лотоцького.
Далі засідання про-

йшло у звичному режимі. Було розглянуто питання порядку денного та прийнято
по них відповідні рішення.
Відео дивіться на каналі
«Снятинська вежа» https://
youtu.be/n9z-qGVhJ4k

Порядок денний

рішень, включених до протоколу двадцять першого засідання
виконавчого комітету Снятинської міської ради
від 22 червня 2017 року
1. Про надання громадянам одноразової
грошової допомоги.
Доповідала : секретар ради Орищук М. І.
2. Про присвоєння адресних номерів.
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В. М.
3. Про надання дозволу на газифікацію
житлових приміщень.
Доповідав: заступник міського голови Кушик В. В.
4. Про надання дозволу на розміщення
гробниць на міському кладовищі
по вул. Шевченка.
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В. М.
5. Про встановлення догляду над інвалідом І групи
Доповідала : секретар ради Орищук М. І.
6. Про встановлення дорожніх знаків та
примусових обмежувачів швидкості
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В. М.
7. Про надання допомоги на поховання
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В. М.
8. Про внесення змін у рішення виконкому від 12.01.2017 року № 169-15/2017

ПОДЯКА

Жителі будинку №5 вул. В. Стефаника висловлюють щиру подяку голові Снятинської міської ради Анатолію
Шумку, депутатам та виконавчому комітету міської ради за виділення коштів для облаштування прибудинкової території, а також працівникам ПП
«Томаш», які старанно виконали дані
роботи. Дякуємо за турботу про наше
місто, нехай добрі справи повернуться
до Вас сторицею.

Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В. М.
9.Про надання дозволу на розміщення
парку атракціонів «Адреналін»
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В. М.
10. Про внесення запису до Книги громадянської та професійної честі м. Снятин
та затвердження списку нагороджених з
нагоди відзначення
Дня м. Снятин в 2017 році
Доповідала : секретар ради Орищук М. І.
11.Про укладення договору про пайову
участь
Доповідав: завідуючий юридичним відділом Калівошко А. В.
12.Про затвердження Положення про порядок переведення житлових будинків,
приміщень (квартир) у нежитлові та навпаки
Доповідав: завідуючий юридичним відділом Калівошко А. В.
13. Про участь в транскордонній програмі
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В. М.
14. Про звернення до сесії міської ради
щодо передбачення коштів на співфінансування дороги загального користування державного значення Н-10
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В. М.
15. Про затвердження та укладення договорів
Доповідав: заступник міського голови
Анатійчук В. М.
16. Про роботу адміністративної комісії
при міській раді
Доповідав: заступник міського голови Кушик В. В.

Подяка

Щорічною доброю традицією стало
вшанування медичних працівників Снятинського району в їх професійний день.
Цьогоріч на свято завітав міський голова Анатолій Шумко, який привітав усіх
медпрацівників зі святом, висловивши
слова вдячності і, як завжди, прийшов
не з порожніми руками: окрім грамот, які
вручив як молодим спеціалістам так і ветеранам праці, для кожного відділення
було подаровано електрочайники.
Тож працівники Снятинської ЦРЛ
щиро дякують міському голові Анато-

лію Богдановичу Шумку за теплі та щирі
слова, за вітання та світлі побажання з
нагоди відзначення Дня медичного працівника. Окреме спасибі за подарунки
для відділень ЦРЛ.
Хай життєвий Ваш шлях буде усіяний щастям і добром, а Господь пошле
міцного здоров’я, радості, благополуччя
і достатку.
За дорученням медичних
працівників Снятинської ЦРЛ
Іванчук Оксана Романівна

вежа
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ВІДБУЛИСЬ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СНЯТИНСЬКОГО
СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

На порядок денний були винесеніє
такі питання: заслуховування звітів прол
діяльність управління і ревізійної комі-т
сії, інших органів товариства та надан-т
ня оцінки їх роботі; розгляд скарг надіїо
правління ревізійної комісії і споживчогов
товариства; розв’язання спорів, що виникли між правлінням та ревізійної комісії
з однієї сторони та членами товариства
з іншої сторони; проведення аналізу та
відміна за необхідністю рішення правління та ревізійної комісії; вирішення питання про притягнення до відповідальності
виборчих посадових осіб за неналежне
виконання ними своїх обов’язків, та порушення статуту включаючи припинення
повноважень управління і ревізійної комісії загалом або їх окремих членів; визначення норм представництва уповноважених споживчого товариства від кожної
кооперативної дільниці; обрання голови
правління споживчого товариства, ревізійної комісії та уповноважених споживчого товариства; розгляд і затвердження
програми плану економічного і соціального розвитку споживчого товариства;П
розгляд питань та виконання рішення за-т
гальних зборів прийнятих відповідно до№
затвердженого порядку денного та інші. г
Після розгляду питань порядку ден-і
ного було обрано тимчасово викону-а
ючого голову споживчого товариствас
Дерев’янка Василя Вікторовича, ревізій-т
ну комісію та уповноважених споживчогон
товариства.
На зборах побував Олег СЛОБОДЯН
в
б
с
СВЯТО ДЛЯ ДІТЕЙ У СНЯТИНСЬКОМУ КОСТЕЛІ н
р
п е р е в і р и т ит
свою пам’ять,ц
те р п л я ч і с т ь ,
спритність тат
увагу. Юні танцюристи з дитячого садка
сестер продемонстрували
патріотичний
танець. Було
розіграно лотерею і кожен
міг перевірити
своє щастя та
везіння. Діти
залюбки смакували смачним морозивом. За участь
у
конкурсах
отримали
чудові пода25 червня в Снятинському костелі від- рунки та призи. Всі учасники святкувань
бувся захід для дітей з нагоди закінчення залишились щасливими і з нетерпінням
навчального року. Дошкільнята та діти чекатимуть наступного року.
молодшого шкільного віку взяли участь
Євгенія ПАЛІЙЧУК
у різноманітних конкурсах. Вони змогли
23 червня в адмінбудівлі Снятинської
ради в залі засідань відбулися загальні
збори членів споживчого товариства.
Як ми повідомляли раніше членами
споживчого товариства були надіслані
запити до Івано-Франківської обласної
спілки споживчих товариств, Снятинської
районної спілки споживчих товариств з
проханням скликати загальні збори пайовиків Снятинського району з метою
обговорення питання ремонту приміщення ринку та подальшого забезпечення
орендарів торговими місцями. На чисельні запити підприємців жодних дій зі
сторони управління райспоживспілки не
виконувалися, вони навіть відмовилися
надати списки членів споживчого товариства, членів управління споживчого товариства, за якими було б можна скликати
загальні збори.
Тож збори проводилися по списках
останніх зборів 2013-го року. На збори
були запрошені члени споживчого товариства, асоційовані члени споживчого товариства, члени правління, виконуючий
обов’язки голови правління Насада Олег
Богданович, райспоживспілка.
Головою зборів було обрано Дарію
Яворницьку, яка й проводила збори та
секретаря Світлану Миронюк. Лічильну комісію до складу якої ввійшли Ірина
Бордун, Оксана Дідович та Галина Сваричевська.
На засіданні було зареєстровано 60
членів споживчого товариства та 17 асоційованіх членів споживчого товариства.

Свято для усієї родини
Минулої неділі в Україні відзначали
День
молоді.
«Снятинська
вежа»
поцікавилась, як святкували молодіжне
свято у райцентрах Прикарпаття.
Зокрема, кореспондент «СВ» побував
у Долині. Тут відбувся ІІ Міжнародний
фестиваль духових оркестрів «Сурми
гір». Розпочалося колоритне дійство
марш-парадом учасників. Центральною
вулицею міста до міського парку гордо
крокували місцеві духові оркестри та
гості фестивалю. Урочисте відкриття
ІІ Міжнародного фестивалю духових
оркестрів "Сурми гір" відбулось на
головній сцені Долини у міському парку.
Тут серед мальовничих краєвидів
дзеркальним водним плесом площею
майже 25 га, розкинулось красиве
озеро. З вітальним словом до присутніх
звернувся голова міста - Володимир
Гаразд, який оголосив фестиваль
відкритим. Долинський муніципальний
естрадно-духовий
оркестр
виконав
Державний Гімн України, а у спільному
виконанні усіх учасників фестивалю
пролунав Гімн Європи. Далі було
неперевершене
музично-вокальнохореографічне дійство, яке тривало

понад чотири години. Тернопільський
муніципальний
духовий
оркестр
"Оркестра воля", духовий колектив
«Львівські фанфари», музична капела
«Швендт»
з
Австрії,
зачарували
численну публіку своїми виступами.
Від нашої області, крім господарів, на
фестивалі виступив духовий оркестр
«Водограй» Матеївецької територіальної
громади. Під диригуванням художнього
керівника Миколи Василевича (свого
часу виконання ним на трембіті Гімну
України занесене до Книги рекордів
Карпатського
краю),
«Водограй»
зібрав не менше бурхливих овацій, ніж
приміром тернопільські гості, у складі
яких були народні і заслужені артисти. До
слова, один заслужений, але… аграрій
України був і у складі матеївчан. Це –
голова громади, депутат обласної ради
Петро Книшук, який виконав пісні «Рости
черемшино» та «Рідний край».
По завершенні фестивалю, для долинян та гостей міста була музична забава,
де мали змогу відпочити як молодь, так і
дорослі.
На фестивалі побував
Сергій ГРУДОВИЙ.
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«АРХІТЕКТУРА – ЦЕ НЕ ПРОФЕСІЯ, А СТИЛЬ ЖИТТЯ»
День архітектури України відзначається щорічно 1 липня. Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їх
творчих спілок, працівників проектних
організацій і місцевих органів містобудування та архітектури…» згідно з Указом

Президента України «Про День архітектури України» від 17 червня 1995 року
№456/95. Тож напередодні професійного свята ми вирішили поспілкуватись
із начальником відділу містобудування,
архітектури та містобудівного кадастру Снятинської РДА Максимом Вінтоняком про особливості професії та
новинки в архітектурній галузі.
– На Вашу думку архітектор це?
– На мою думку архітектор – це основний помічник для суспільства в сфері
будівництва. Діяльність архітектора досить потрібна. Вона важлива у вирішенні багатьох питань, щодо правильного
розміщення, благоустрою, зовнішнього
та внутрішнього вигляду об’єкта будівництва.
– Назвіть основні завдання архітектора.
– Професія архітектора існує для

того, щоб унеможливити хаотичну забудову, як окремої ділянки, так і цілих населених пунктів. Основним завданням
для будь-якого архітектора є врахування
всіх побажань забудовника в поєднанні
із наявними нормами та правилами проектування.
– Що нового в архітектурній галузі нашої країни?
– У зв’язку з тим, що в
нашій країні стрімко відбуваються зміни в багатьох галузях, сферу архітектури вони
також не оминули. Швидкими темпами зростає потреба
в функціонуванні містобудівного кадастру, що дозволить спростити вирішення
питання забудови населених пунктів. Першочергово,
для цього потрібно оновити
генеральні плани населених
пунктів.
– Зараз по Україні проходить «декомунізація».
Розкажіть як виконується Закон про
декомунізацію в нашому місті?
– Відповідно до Закону України «Про
засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки» відділом
містобудування, архітектури та містобудівного кадастру спільно зі Снятинською
міською радою було проведено обстеження пам’ятників на території міста.
Виявлені символи комуністичного тоталітарного режиму на пам’ятниках було демонтовано і замінено. Наступним етапом
потрібно провести паспортизацію цих
пам’ятників.
–
Назвіть основні проблеми з
якими стикаються архітектори міста.
– Основною проблемою з якою стикаєшся в роботі районного архітектора

є необізнаність населення в поетапності отримання дозвільної документації в
сфері архітектури. Вирішення цієї проблеми відбувається шляхом консультацій та роз’яснень. Зважаючи на те, що
генеральні плани багатьох населених
пунктів давно не оновлювались це унеможливлює роботу з містобудівною документацією населених пунктів.
― Наше місто славиться рядом
історичних архітектурних пам’яток,
але в умовах сучасності виникає потреба у будівництві нових будівель.
Як «вписати» нову будівлю в історичний контекст?
– У першу чергу потрібно ознайомитись із досвідом зведення таких будівель
в інших населених пунктах не тільки
України, а й за її межами. Це досить відповідальна робота, яка потребує вивчення періоду побудови історичних будівель
та методів поєднання їх із новітніми технологіями зведення сучасних будівель.
– Назвіть свій найцікавіший проект.
– Професія архітектора спонукає до
постійного вдосконалення та вивчення
чогось нового не тільки в сфері проектування. Відповідно найцікавішим проектом являється практично кожен, тому що
він втілює всі навики проектування набуті
в той чи інший період.
– Ваші побажання тим, хто хоче
пов’язати своє майбутнє з діяльністю архітектора.
– Сфера застосування архітектури
досить широка. Важливість якої зустрічається, як і в побуті так і в будь-якій роботі.
Багато хто з відомих архітекторів казав,
що архітектура – це не професія, а стиль
життя, і я повністю із цим погоджуюсь.
Для тих хто хоче стати архітектором скажу, що процес вивчення цієї галузі безмежний і складний, але водночас дуже
цікавий.
Інтерв’ювала Ольга СЛОБОДЯН

ГОТОВІ СТУПИТИ У ВЕЛИКИЙ, БЕЗМЕЖНИЙ СВІТ
24-25 червня у Снятині проводились випускні вечори. Кожна школа випустила своїх вихованців у зовсім новий та незвіданий для них світ дорослого життя. Випускники прощались зі
своїм дитинством, шкільними роками, що вже стали хорошим
спогадом у душі кожного, і, звичайно, за традицією зустрічали
перші промінчики ранкового сонця.
Ще вчора ці діти робили перші кроки, вперше заходили у
гамірний клас, а вже сьогодні вони стоять перед дверима у самостійне життя. Вони, майже дорослі, готові ступити у великий,
безмежний світ. Що чекає кожного у таємничому майбутньому
нікому не відомо, але кожен з них буде боротися за своє місце
під сонцем, іти до своєї мрії. І лише від них самих буде залежати чи досягнуть своєї мети, чи зможуть здолати всі негараз-
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давали дітям. Приділяли стільки уваги для їхнього виховання,
щоби в майбутньому зустріти добрих, чесних та щирих людей.
За те, що вміли розгледіти ту зернинку таланту, яка була закладена в кожній дитині, за ваше терпіння та розуміння, за те,
що раділи їхнім перемогам та разом з ними сумували й підтримували під час поразок, за те, що відкривали світ знань та
мудрості.
Вдячна усьому вчительському колективу Снятинської гімназії за ту атмосферу, в якій я навчалася 7 років. Низький уклін за
все те, що Ви робите для юного покоління.
Дорогі випускники, ви починаєте свій новий, ще незвіданий
етап у житті. Вам траплятимуться труднощі, перешкоди, поразки, але завжди ідіть вперед, не опускайте рук та не втрачайте

Олександр Сич зустрівся
з членами правління
Тюрінгійської Агенції
європейських програм

Голова обласної ради Олександр Сич
зустрівся з членами правління Тюрінгійської Агенції європейських програм Ліліаною Грицишин та Вернером Ройтером.
Участь в зустрічі також взяли перший
заступник голови обласної ради Василь
Гладій та начальник відділу з питань
міжнародних зв’язків, інвестицій та проектної діяльності виконавчого апарату
облради Юрій Цимбалюк.
В ході зустрічі сторони обговорили
перспективи співпраці між навчальними
закладами Прикарпаття та землі Тюрінгія. Окрім освітніх проектів, делегати
висловили зацікавленість у дослідженні
екологічної проблематики Калуша та запропонували допомогу у написанні проектів для розвитку і підтримки села в умовах децентралізації.
"Ми живемо в епоху перемін і з точки
зору місцевого самоврядування усвідомлюю, який поганий спадок ми отримали
від Радянського союзу. В совєтські часи
воно було номінальним і жодної ролі не
відігравало. На превеликий жаль, за часи
незалежності України ситуація мало змінилася, місцеве самоврядування досі не
стало самодостатнім", – відзначив Олександр Сич.
"Сьогодні намагання здійснити реформи і надати місцевому самоврядуванню більше повноважень є позитивними, тому для нас дуже важливі контакти і
досвід іноземних країн в контексті функціонування місцевих громад", – додав голова обласної ради.
У свою чергу, Ліліана Грицишин поінформувала про можливість обміну досвідом в частині розвитку територіальних
громад. "В нас діє програма, спрямована на підтримку села. Є ідея, щоби використати кошти цієї програми на проект,
в рамках якого представники наших сіл
зможуть поділитися досвідом з вашими
громадами", - відзначила член правління
Тюрінгійської Агенції європейських програм.
В рамках перебування на Прикарпатті також відбулося підписання тристороннього Меморандуму про співпрацю між
Тюрінгійською Агенцією європейських
програм, Івано-Франківським громадським осередком ВГО "Асоціація працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації" та Івано-Франківською обласною Асоціацією
працівників професійно-технічної освіти.
Документом передбачена співпраця в
галузі професійної освіти, а саме готельного, медичного, сільськогосподарського
напрямку та участі у програмах Європейської комісії. Вона дасть можливість професійним навчальним закладам області
стати партнерами у консорціумах при
підготуванні та реалізації проектів ЄС і
отримати на це фінансування. Також молодь із області зможе поглибити рівень
своїх знань, пізнати європейські цінності,
вивчити німецьку мову і стати висококваліфікованими спеціалістами.
За матеріалами ІваноФранківської обласної ради

ВСТАВАЙ,
НАРОДЕ МІЙ!
Ще ні один народ
Не був щасливий у неволі
І не зазнав доброт
У завойовницькій сваволі.
Неволя – то біда –
Жахливе нищення народу…
Москальськая орда
Знов зазіхнула на свободу.
Вставай, народе мій,
На захист рідної Вкраїни –
З кацапами на бій,
Щоб знову не зазнать руїни!
ди, чи опустять руки і попливуть за течією, так і не здійснивши
своєї мрії.
Для того, щоб виросли такі нові особистості, з своїми поглядами, думками та бажаннями, доклали чимало зусиль не лише
їхні батьки, що піклувались, створювали умови для навчання,
виховували, але і не менш важливі люди у житті кожного учня –
учителі. Хочеться подякувати їм за тепло, любов, опіку, що від-

віри у себе. Прямуйте до своєї мрії, яка обов’язково здійсниться, якщо ви дуже-дуже захочете. Будьте наполегливі, терплячі
та спраглі до науки, пам’ятайте те, чого вас навчали у школі,
але перш за все завжди, за будь-яких обставин залишайтеся
людьми.
Євгенія ПАЛІЙЧУК,
випускниця Снятинської гімназії

Вперед під знаменом –
Лиш перемога порахунок!
Бо нам одне дано –
Для нас лиш воля порятунок!
Антон МАЛИНЯК
м. Снятин
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Снятинська
Н АРКОТИКИ – Ц Е Н Е Б Е З П Е Ч Н О !

Наркоманія – це не проведення вільного часу у товаристві друзів, а небезпечна хвороба. Далеко не кожному вдається її перемогти.
В наші дні наркоманія – це надто поширена проблема, яка в будь-якому випадку призводить до трагічних наслідків.
Про неї говорять у всьому світі, з нею
пов’язують зростання рівня злочинності,
збільшення транспортних аварій та інших нещасних випадків. Це масштабна
соціальна проблема, про яку наполегливо і тривожно повідомляють численні
засоби масової інформації.
Мало кому відомо, що 26 червня –
Всесвітній день боротьби проти залежності від наркотиків та протистояння їхньому незаконному обігові. Пристрасть
до наркотиків найбільш поширена у підлітків і молодих людей віком від 15 до
25 років. Найстрашнішим залишається

те, що жертвами наркоманії іноді стають
люди, яким з певним умислом наркотики
дають без їх відома. У деяких випадках
молодих людей перетворюють у наркоманів, щоб ті брали участь у злочинній
діяльності. Тому, вкрай необхідно інформувати дітей і підлітків про небезпеку
наркотиків.
З метою профілактики наркоманії
на юнацькому абонементі Снятинської
ЦРБ експонується виставка-застереження «Наркотики – це небезпечно!»
Запрошуємо всіх зацікавлених до бібліотеки, щоб ознайомитися з книгами,
що представлені на цій виставці, які покликані надати інформацію про наркотичні речовини та наслідки їх вживання
та застерегти молодь від згубного впливу наркотиків.
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« КО Н СТИТ У Ц І Я В Н А Ш О М У Ж ИТТІ »
І згусток,спресований мудро і чисто,
Він змістом став наших і діянь, і мрій.
Основа життя і мого, і Вітчизни.
І доля моя - мій Закон основний.
28-червня Україна відзначає державне свято – День Конституції України. У
1710 році відомий український гетьман
Пилип Орлик склав першу демократичну Конституцію, повна назва якої була
такою: «Пакти і конституції законів і
вольностей Війська запорізького».

За матеріалами Снятинської ЦРБ

Ш а н о вн і г р о м а дян и !
Правоохоронні органи у зверненнях
через засоби масової інформації попереджали про притягнення до кримінальної, або ж адміністративної
відповідальності громадян
у разі виявлення у них фактів
незаконного
посіву
маку.
Незважаючи
на
попередження, у ході
проведення
оперативно
профілактичної
операції « Мак
2017 » працівниками
Снятинського відділення поліції,
виявлено
та
задокументовано станом на 20.02.2017
року п`ять фактів незаконних посівів та
вирощувань снодійного маку. Зокрема
громадянами в с. Устя, смт. Заболотів
та інших населених пунктах району.
Будьте обержними та законопослушними !!!!
Правоохоронці з року в рік ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків,
незаконними посівами та вирощуванням наркотиковмісних рослин тощо, але
цілком побороти не вдається. Все рівно
дехто вмудряється посіяти та виростити «зло-травицю». Навіть бувають випадки, що серед поля, де ростуть високі
сільськогосподарські рослини (пшениця, кукурудза, соняшник тощо), а також
серед лісових та посадкових насаджень,

щоб не бачило стороннє око, сіють, а потім ретельно доглядають та вирощують
як рослини коноплі, так і рослини сно-

Профілактика гострих кишкових захворювань
творного маку.
У разі виявлення посів вище вказаних рослин - особу буде притягнуто до
адміністративної, або ж кримінальної
відповідальності. Незнання законів не
звільняє від цього !
«Шановні громадяни! В разі виявлення вами незаконних посівів рослин
снотворного маку чи конопель у приватних осіб, просто на дорозі чи серед
поля тощо або наявності будь-якої інформації щодо місцезнаходження таких
насаджень, просимо повідомляти за номером телефону «102», навіть не вказуючи свої дані та адресу. Анонімність
гарантуємо!»
Зі «злом» боротись легше та ефективніше – разом ».

Пі дсум к и фу т б ол ьн о го с е зо ну
Завершилися футбольні змагання
на футбольних полях області та району.
За результатами турнірних перегонів визначилися переможці та призери. Наразі настав час підводити підсумки, які для
нас є досить непоганими. Снятинське
«Покуття» увійшло до чільної п’ятірки
команд обласної першості. Наша команда випередила у турнірній таблиці
амбітні футбольні колективи з Верховини, Рогатина, Косова… Крім того, нападаючий «Покуття» Володимир Романюк
зайняв почесне друге місце у списку
кращих бомбардирів Прикарпаття. В активі Володі 21 забитий м’яч.

Цей документ уперше встановлював
державний суверенітет України й визначав її кордони. Конституція встановлена
Верховною Радою України в 1996 року
стала важливим етапом в українському державотворенні та законотворчості, у розвитку українського суспільства.
Саме Конституція проголосила Україну
суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою,
визнала людину найвищою соціальною
цінністю.
З нагоди святкування державного
свята Дня Конституції України, працівники бібліотеки-філії с. Вовчківці для широкого кола читачів представили інформаційну експрес-виставку «Конституція
- основа моєї держави». На виставці

представлені факти та документи, пропозиції щодо змінення закону України
про права людей.
Конституція України проголошує, що
громадяни мають рівні конституційні
права і свободи та є рівними перед законом. З юними користувачами бібліотеки
провели правовий крос-спіраль (запитань та відповідей). Ознайомили користувачів з їхніми правами та обов’язками.
Розповіли про історію створення Конституції України, основні її засади, та
виховували почуття патріотизму до
своєї держави.
«До Конституції – з повагою, до
влади – з надією»
під такою назвою
пройшла бесідадіалог з представниками сільської
ради та головою
сільської ради Іваном Руриком. Іван
Іванович
щиро
сердечно привітав всіх зі святом та побажав, щоб в кожного з нас міцніло почуття гордості за свою країну, за її Основний Закон, що гарантує втілення мрій і
сподівань на краще й благополучне життя у власній державі. І сьогодні завдання влади полягає в тому, щоб як найповніше використати потенціал основного
нормативно-правового акта держави
для утвердження реальної демократії,
забезпечення прав і свобод людини і
громадянина , для піднесення умов життя народу на гідний рівень.
«Ніхто нам не збудує держави, коли
ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас
не зробить нації, коли ми самі нацією не
схочемо бути» (В’ячеслав Липинський) .

У районній першості ФК «Кулачин»
покращив свої минулорічні турнірні показники. У попередньому сезоні команда зайняла восьме місце, а поточну першість підопічні Ігоря Гринчака закінчили
на шостій позиції. Чемпіонат району
Першість області
1. «Вовки» Вовчківці
2. «Прут» Видинів
3. ФК «Борщів»
4. «Єдність» Балинці
5. «Ліга» Будилів
6. «Прут» Прутівка
7. «Покуття» Підвисоке
8. «Карпати» Джурів
9. «Колос» Белелуя
10. «Черемош» Залуччя
11. ФК «Потічок»
12. «Пролісок» Задубрівці
Першість району
1. «Черемош» Попельники
2. «Чайка» Іллінці
3. «Факел» Троїця
4. ФК «Ганьківці»
5. «Маяк» Русів
6. ФК «Кулачин»
7. «Чорнява» Любківці
8. «Юність» Рудники
9. «Колос» Красноставці
10. «Січовик» Завалля
11. «Стара Сеньйора» Заболотів
Сергій ГРУДОВИЙ

У весняно-літній період виникає проблема захворюваності на гострі кишкові
інфекції, яка пов’язана із активізацією
факторів передачі.
Епідемічна ситуація на гострі кишкові
інфекції залишається не сприятливою. Із
року в рік відмічається підйом захворюваності на гострі кишкові інфекції. Станом на 21.06.2017 року в Снятинському
районі зареєстровано 25 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції , 36 %
захворюваність формується за рахунок
дитячого населення.
Захворювання на гострі кишкові інфекції, зумовлених такими факторами,
як недоброякісні продукти придбані на
ринках міста та в місцях стихійної торгівлі, основний відсоток причин захворювання, обумовлених саме цим.
Джерелом гострих кишкових інфекцій
є хвора людина, в організмі якої знаходиться збудник. Збудник гострого кишкового захворювання потрапляє в кишківник через рот, починає розмножуватись
у кишківнику, виділяючи шкідливі продукти життєдіяльності, які уражають різні
системи організму. Це може виникнути,
якщо хвора людина або бактеріоносій не
дотримуються правил особистої гігієни і
брудними руками переносять збудників
на різні предмети. Здорова людина доторкаючись руками цих предметів, може
занести мікроби в рот.
Ураження харчових продуктів здійснюється під час їх обробки немитими
руками, при неправильному транспортуванні продуктів, порушенні правил зберігання.
Особливо шкідливі страви, які вживають без попередньої термічної обробки:
різні салати, заливні, молочні продукти,
а також страви в склад яких входить
м’ясний фарш, який є ідеальним середовищем для розмноження патогенних
мікроорганізмів. Також небезпеку становлять працівники дошкільних навчальних
закладів, торгівлі, громадського харчування, інші, які несвоєчасно проходять
обов’язкові медичні огляди та можуть
бути носіями та джерелом інфекції для
оточуючих. Тому вище перелічені працівники повинні проходити обов’язкові
медичні огляди, включаючи бактеріологічне обстеження з відповідними відміт-

ками у особистій медичній карточці. Варто зазначити,що протягом 6 місяців 2017
року пройшли мед. огляди працівники:
шкіл та ДНЗ- 324 особи, громадського
харчування тільки 26 осіб, торгівлі- 40
осіб.
Як уберегти себе від хвороби?
Першочергове правило - слідкувати
за чистотою рук. Фрукти і овочі перед
вживанням потрібно мити в проточній
воді, бажано бланширувати. Готові до
споживання продукти необхідно зберігати окремо від “сирих”. Хліб при покупці
рекомендується класти в чистий поліетиленовий пакет. Особливу увагу слід звертати на терміни зберігання продуктів.
Харчові продукти, готові продукти,
напої, посуд необхідно захищати від мух.
Їжу не можна залишати відкритою, необхідно зразу прибирати та мити брудний
посуд, мити обідній стіл. В літній період
вікна в приміщеннях слід затягати сіткою
або марлею, а також вживати заходів для
знищення мух. Необхідно слідкувати за
станом вигрібних ям, туалетів, регулярно
використовувати для їх обробки розчини
хлорного вапна.
Навички особистої гігієни необхідно
розвивати з раннього дитинства. Дітей
необхідно навчити ретельно мити руки
з милом, добре вмивати лице. Руки слід
мити після ігор, прогулянок, відвідування
туалету а також безпосередньо перед
вживанням їжі. Діти не повинні гратися
на забрудненій території, брудній підлозі.
Дітям слід коротко підстригати нігті,
слідкувати щоб вони їх не гризли. Немовлятам при годуванні слід давати в рот
тільки чисті соски. Необхідно пам’ятати,
що в останній час кишкові інфекції можуть перебігати в легкій або прихованій
формах. Тому, не рекомендовано займатися самолікуванням. Встановити правильний діагноз і призначити правильне
лікування може тільки лікар. Попередити
зараження гострими кишковими інфекціями можна, дотримуючись правил особистої та суспільної гігієни.
Юлія ЦИГАНЮК,
завідувач відділенням організації
епідеміологічних досліджень
Снятинського МВ
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У Б АР В АХ К Н И Ж КО В О Г О Л ІТА
«Що за диво - літо красне,
Виганятель із кімнат!
- Зелень, небо, сонце ясне,
Кольоровий хіт-парад!»

о
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Літо, літечко! Тепленько, сонячно, гарно!
иТа, ні… Не просто гарно, а чудово, казково!
Така благодать на землі, коли приходить
-чарівне літо. Теплі промені яскравого сонечка
.зігрівають навколишній світ. Все цвіте, дости-гає. Манить до себе річка і кличе синє море у
алагідні хвилі. Як чудово літньою порою разом
-з друзями на галявині гортати яскраві сторіноки дитячих журналів, ділитися враженнями від
літнього відпочинку, грати в різні ігри серед соо
»
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иковитої зелені в холодочку.
с
В таку чудову сонячну погоду ні про що так
ене мріється, як про відпочинок на природі, де
зібрав бібліотечний майданчик любителів книги та маленьких користувачів бібліотеки-філії
села Вовчківці. Діти відпочивали і пізнавали
світ разом з книгами, взяли участь у вікторині
про тваринний і рослинний світ, у літератур-
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вежа
« Н А ТЕРЕ З АХ Ф Е М І Д И ! »

них іграх та конкурсі загадок, розповідали про
свої улюблені книги. Дуже сподобався всім дитячий журнал «Яблунька», де багато цікавих
загадок та ігор. На майданчику приваблювала
малечу яскрава та цікава виставка «У барвах
книжкового літа», яку з цікавістю переглядали
маленькі користувачі. У нас цікаво і весело!!!
Юні відвідувачі книгозбірні отримали позитивні емоції від барвистого літа, від зустрічі
з літературними героями, покращили навички
спілкування, розвинули свої інтелектуальні та
творчі здібності, поповнили багаж необхідних
знань.
Тож поспішайте до нашої бібліотеки! Ми
хочемо, щоб ваше літо було книгами зігріте!

28 червня наша країна відзначає День Конституції. Саме 21
рік тому в Україні було прийнято
Основний Закон держави. Цей
акт закріпив незалежність українського народу, зробив його справжнім володарем суверенітету.
Щоб ознайомити користувачів з історичними передумовами прийняття Основного Закону
України, прослідкувати шлях,
пройдений нашою державою
від Конституції Пилипа Орлика
до прийняття нової Конституції України, бібліотека-філія с.
Орелець запросила переглянути
книжкову виставку «Фундамент
волі українців – Конституція» для
учнів 6 класів.
Завідуюча бібліотекою Надія
Богданівна, розповіла дітям про
те, як «народжуються» закони;
пояснила, що Конституція надає
дітям рівні права та не допускає
жодного насилля над дитиною.
Після перегляду книжкової
виставки, читачі активно відповідали на питання брейн-рингу

«На терезах Феміди!». Кращим
користувачем правового брейнрингу стала Драганюк Іванна та
Мироник Вікторія. Для користувачів дорослих було проведено
бліц-діалог «Конституція – джерело державності».
Брейн-ринг дає можливість
зрозуміти, яким важливим і важким був процес створення власної Конституції та відображає
найважливіші шляхи становлення українського конституціоналізму.
Доля і щастя народу та кожної
людини залежить від того, якою
буде Конституція, бо всі інші закони, розпорядження не повинні
суперечити Конституції. Основному Закону України – Конституції – повинні підкорятися всі,
сумлінно виконувати все, що вимагає Закон.

Надія ХАРІТОНИК
завідуюча бібліотекоюфілією с. Орелець

ПОЕМА ЖИТТЯ ІРИНИ ВІЛЬДЕ

Бібліотечне літо подарує всім цікаві зустрічі,
незабутні враження, надзвичайні пригоди, нових друзів та найцікавіші книжки! Сила – в знаннях! Знання – в книгах! Книги – в бібліотеці!
Запрошуємо всіх весело та креативно провести насичене подіями літо!
Надія Любін

Ірина Вільде (Дарія Дмитрівна Макогон) належить до кращих
митців української літератури ХХ
століття. ЇЇ романи, новели, оповідання, нариси і публіцистичні
статті здобули визнання з боку
критики, стали популярними не
тільки в Україні, але й далеко за
її межами.
Цього року минає 110 років від дня народження великої
письменниці та громадської діячки. Ця поважна ювілейна дата
зібрала небайдужих до її хисту
людей, щоб поділитися думками

про прочитане, послухати цікаву та невідому інформацію про
авторку, обговорити творчість
письменниці. Бесіда-діалог «Поема життя Ірини Вільде» підготовлена бібліотекарем дорослого
абонементу Снятинської ЦРБ Г.
Кузенко. Захід об’єднав людей,
що цікавляться Іриною Вільде як
авторкою визначних творів та людиною, що прожила довге, цікаве
життя і зуміла донести до людей
свій талант, здобути їх визнання.

Галина КУЗЕНКО

Л е б е дина пісня В асиля К асіяна

26 червня минає 41 літо відтоді, як
провели в останню путь художника Василя Ілліча Касіяна. Але й до сьогодні
ім'я Касіяна живе, його графічна школа,
мистецтво, педагогіка і наукові праці.
Художник завжди любив казати, що
все життя вчив праву руку працювати, а
вона, в свою чергу, вчила і збагачувала
його розум і серце. І навіть тоді, коли
хвороба спробувала було відгородити
митця від життя лікарняними стінами,
він узяв у праву руку олівецьі, а коли
права рука заболіла, на допомогу прийшла сестриця - ліва, і на високих бетонних плитах паркана довкола лікарні у
Феофанії поселив красивих людей, сповнених радості, зачарованих молодістю
й освітлених мудрістю високих літ.
Василь Касіян був наділений великим мистецьким даром - графічним
касіянівським штрихом. Цей штрих був
властивий тільки Касіяну. І саме з цього штриха він змальовував своє власне
життя, і людей, яких завжди носив в своєму серці.
У білій палаті Феофанії Василь Ілліч
відійшов у вічність - і останньою розмовою його зі світом була чудова українська пісня. Увечері він стиха заспівав
«Чорнії брови, карії очі» і заснув - це і
було його прощання з життям.
Білі бетонні брили постали перед
ним як кам'яні сторінки книги життя.

Художник стояв
перед їх білістю,
як колись малим
хлопчиком стояв перед запітнілими вікнами
рідної
домівки
й пальчиком вимальовував на
них свій перший
малюнок.
З любові графічного
касіянівського штриха на бетонній
плиті
постали
красиві
люди,
молоді
хлопці
і заквітчані у вінки дівчата, матері з дітьми та молоді подружжя.
«Буває так у народі, що в добру годину збирає батько своїх дорослих синів і дочок, щоб порадитись і подумати про щастя своєї родини. Про таку
сімейну раду люди кажуть: «То добра
година!». Доброї години творив Василь
Касіян на бетоні своє
диво, і це диво назавжди
увіковічнилось в історії
українського мистецтва,
нашого народу, нашої
культури. «Є на світі найбільша справжня радість,
яка дає спокій і духовне
здоров'я, - це розуміння
того, що задумана справа вдалася!» так казав
Василь Касіян.
Про перебування художника у Феофанії та
його праці на бетонних
плитах згадують поет
Дмитро Павличко та співачка Діана Петриненко.
Дмитро Павличко: «Я найчастіше бачив художника уже в останні його літа,
зокрема в лікарні Феофанії. Він показував мені свої роботи, намальовані на
бетонних парканах, що явилися нам як
прекрасні спогади з усього його життя.
Митець був тоді у важкому фізичному

стані, але він не міг відвикнути від своєї роботи, і, як для мене, диво Касіяна,
власне, полягає в тій великій любові
його праці. Праця, талановита праця ось головна прикмета вдачі Василя Касіяна.
Я думаю, що пісня займала в творчості Василя Касіяна особливе місце.
Він не міг жити без пісні. Ми зустрічалися з ним у різних ситуаціях, і я не раз
бачив художника в такому стані, коли хочеться співати. Він часто за роботою наспівував якусь пісню або згадував наші
покутські гаївки, веснянки, колядки. У
мене склалось таке враження, що пісня була ніби тою останньою краплиною,
яка переповнювала його душу, давала
натхнення. І коли йому треба було возроджувати людину на папері чи просто
сісти за стіл і працювати, тоді приходила пісня і починалося диво творчості. Те
диво, яке Василь Касіян створив у Феофанії.
Художник малював на бетонних плитах красивих і добрих людей, які живуть
вірою в прийдешнє»

Діана Петриненко: «Я теж бачила останні твори Василя Касіяна на
кам'яних мурах, і могла там годинами
стояти і дивитись на ці предивні малюнки. Приходячи у лікарню художник був
тяжко хворий, але ніхто ніколи б не подумав, що його зустрічає хвора людина.
Василь Ілліч умів так тримати себе в

руках, що й тобі передавав заряд життєрадісності, такі лагідні й веселі були в
нього очі.
А коли ми говоримо про любов, то
бачимо її красу в настінних розписах
Василя Касіяна у Феофанії, відчуваємо
в кожному малюнку радість людську
- і в цих закоханих хлопців і дівчат, і в
статечних молодих гуцульських парах,
і в щасливих мами й тата, які тішаться
своїм дитям. І, знаєте, в рисах красивих
хлопців, яких змалював художник, легко
впізнати самого Василя Касіяна, молодого, кучерявого, поетичного, світлого в
своїй любові. Це чудова пісня з юних літ,
яка, на жаль, стала лебединою піснею
митця».
У дні свої останні, лікарняні,
Він малював на кам'янім паркані
Своє життя. Ось мати. Ось Голгофа,
Де на хрестах вуйків із Талергофа
Тевтони розпинають. Ось Тарас.
Ось нової Вкраїни ясні далі,
Де сонце на ковадлі - п'єдесталі
Кує колишній гайдамацький клас.
- Василю Ільковичу! Стійте! Що Ви?
Все це зітруть вітри та літні плови;
Цю крейду за осінньої негоди
Розмиють змиють, вижорнають води,
і розпадеться все це, наче сон;
Ці образи мов листя яворове,
Впадуть, і з вашої святої мови
Безликий, голий лишиться бетон!
А він повеселівши, тихо каже:
- Та ні, мого життя ніхто не змаже
із цих камінних світових таблиць;
Хай все впаде що має впасти, ниць,
Хай зливи й бурі ходять обертаса.
Не змити України і Тараса.
А поміж - ними також і мене,
І це маленьке диво крейдяне!
Художник високо підводить голову і
дивиться в рідне українське небо. Молодою радістю променяться очі і мовби
одним поглядом охоплюють усе життя:
так, задумана справа вдалася!

Людмила Бушовецька
директор художньо - меморіального
музею Василя Касіяна
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Ч е мп і о н и У к ра ї н и з фу т б о лу

Нещодавно завершився чемпіонат України з міні-футболу серед аграрних вищих навчальних закладів України І-ІІ
рівня
акредитації.
Фінал проходив у м.
Білгород-Дністровську Одеської області на базі Білгород-Дністровського
державного аграрного технікуму. Участь
у змаганннях взяло
шість команд – переможці
зональних
змагань: Кіровоградський, Білгород-Дністровський технікуми, Вознесенський,
Житомирський, Білоцерківський та Снятинський коледжі.
У важкому протистоянні команда Снятинського
коледжу
Подільського
ДАТУ

у складі якого студенти: Павло Голинський, Олег Круглов,
Віталій Печенюк, Іван Маруцан, Максим Вербицький, Євген
Никифорук, Юрій Курилюк, Петро Голей,
Назарій Маковійчук
(тренер команди Іван
Анатійчук,
керівник
фізичного виховання
Олександр Волощук)
виборола переконливу перемогу.
У підсумку змагань було визначено і
кращих гравців. У номінації «кращий воротар» нагороду здобув
Павло Голинський.
Тож щиро вітаємо
команду з перемогою
та бажаємо нових
звершень на спортивному полі.
Власна інформація

Бліц-опитування у кафе «Підзамче» з випускницею
Снятинського коледжу Подільського ДАТУ Богданою Гаврилюк

«ЧАСУ НА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В МЕНЕ ОБМАЛЬ»
активну участь
у різноманітних
заходах та конкурсах. Минулого року здобула
перемогу в конкурсі «Студент
року – 2016».
Серед багатьох
захоплень помітно вирізняється дизайн та
пошиття одягу,
а також захоплення східними танцями.
Цього тижня до Дня молоді та до Дня
випускників, під час традиційного бліцопитування у кафе «Підзамче», ми вирішили поспілкуватися із випускницею
Снятинського коледжу Богданою Гаврилюк. Народилася Богдана Гаврилюк
у мальовничому селі Будилів поблизу
Снятина. Навчалась у Снятинській школі-інтернаті (зараз НВК «Снятинська
школа-ліцей»). У 2013 році вступила в
Снятинський коледж Подільського ДАТУ
на спеціальність «Організація і технологія ведення фермерського господарства». За час навчання в коледжі брала

В якому році
була прийнята Конституція України? –
28 червня
Чим відрізняється друг від товариша? –Друг – це людина, яка завжди
підтримує тебе за будь-яких обставин
й завжди прийде на допомогу, а товариш – це той, з ким ти можеш просто
поспілкуватись не чекаючи жодної підтримки чи допомоги.
Які риси характеру Ви найбільше
цінуєте в хлопцях? – Найголовніше це
вірність…
Назвіть останню прочитану книгу. – Дара Корній «Київські відьми. Меч

і хрест» Частина ІІІ.
Коли Ви останній раз були у церкві?
– Минулої неділі.
Чи є Ви членом будь-якої молодіжної
організації? – Ні.
Ваш любимий вид спорту і чому?
– Плавання, тому що цей вид спорту
дозволяє розвивати усі види м’язів та
покращує роботу дихальної системи.
Ти любиш готувати? Яка страва в
тебе виходить краще всього? – Люблю
готувати особливо улюблену страву
свого хлопця – сирник.
Скільки часу ти проводиш в соціальних мережах? – Часу на соціальні мережі в мене обмаль, у день можу виділити
до півгодини.
Як звати директора коледжу в якому ти навчаєшся? – Іван Васильович
Калитчук
Яку рису характеру цінуєш в людях?
– Важливо щоб люди були добрими, відкритими та щирими.
Якого числа було проголошено Незалежність України? – 24 серпня.
Що для тебе означає слово "любов"?
– Коли ти любиш і тебе люблять, і все
добре…
З чого виготовляється манна крупа? – Із пшениці.
В якій країні знаходиться Пізанська
вежа? – В Італії.

Народ скаже – як зав’яже
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Ворони звиваються в небо – до негоди.
Липень відходить з грозами.
Липень з туманами — осінь з дощами.
Липень казати звик: «Я — грозовик».
Липень — краса літу, середина цвіту.
Липень — літу маківка, року середина.
Липень — маківка літа, грудень —
шапка зими.
Липень на двір заглянув — пора
серпи зубрити.
Літо добре всім, але вершина літа
важка.
Літо на зиму працює: липень збирає, а зима з’їдає.
Мужика годує не сокира, а липнева
робота.
Ночі зоряні в липні — буде багато
грибів.
Рижики з’явилися — чекай осінніх
опеньків.
Роса липнева, як сльоза: нею ліс вмивається, з нічкою
прощається.
Хто в липні спеки боїться, тому зимою нема чим погрітися.
У липні води відро — грязі ложка.
У липні на дворі пусто, та на полі густо.

Засновник
Снятинська міська рада

Свідоцтво про реєстрацію ІФ №353
від 19 березня 1997 року
Газета виходить українською мовою.
E-mail: snyatyn.vega@gmail.com

фото Іванни ВОРОБЕЦЬ

Липень – другий літній місяць. Він вважається найжаркішим. У липні зацвітає липа, червоніють ягоди, ведеться збір
першого врожаю. У народі його іменують «страдником», від
напружених польових робіт. Друга назва – «грозовик», погода у цей час дуже непередбачувана:
спека і спека може несподівано змінитися грозою і зливою. Шляхом багаторічних
спостережень за явищами природи було
складено чимало народних прикмет липня, за допомогою яких можна спрогнозувати погоду.
Якщо липень спекотний, то грудень
буде морозяний.
Якщо липневим ранком туман стелиться по воді — буде хороша погода.
Грім гримить довго — до негоди, уривчасто — буде ясно.
Веселка з півночі на південь з яскравим червоним кольором – до негоди.
Вранці немає роси – вночі буде дощ.
Якщо липневим ранком пройшов невеликий дощ, вдень встановиться гарна погода.
Якщо в липні багато осоту – чекай холодної зими, багато
щавлю – до теплої зими.
Лілія вранці ледь піднялася над водою – до дощу.
Павук вийшов з гнізда і майструє нову павутину – до хорошої погоди.
Ластівки зачіпають крилами поверхню води — до дощу.

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

***

- Жора, на риболовлю надовго їдете?
- Нє, на два ящики горілки ...

***
Сидить старий гуцул біля дороги з
кулеметом. Проїжджає одна машина: Вуйку, може, підвезти? - Та ні, дякую, я
ще почекаю. Потім друга: - Слава Йсусу!
Може, підвезти? - Та ні, зачекаю. Дякую.
Нарешті третя: - Дядя, может быть, вас
подвести? - О! Дочекався…

***
Русалки - вони з одного боку - баби, а
з іншого боку - риби. Тому клюють як на
шампанське, так і на опариша.

***
- Які хоробрі вчинки ви здійснювали в
своєму житті? - Одного разу на алгебрі я
руку підняв.

***
-Дорога давай сходимо в цирк. -Навіщо? -Подивимося на наші відносини з
боку

***
На вулиці зібрався великий натовп. Що трапилося? Що трапилося? - Нічого
не сталося. - А чому ж тоді зібрався такий
натовп? - Кожен хоче переконатися особисто, що нічого не трапилося.

***
Мужик просидів весь день на рибалці,
але так нічого і не спіймав. Тоді по дорозі
додому він заходить на місцевий ринок,
йде в рибний ряд і хоче купити у продавця пару коропів. А той йому каже: - Мені
тут дзвонила твоя дружина і сказала, що
сьогодні вона б воліла форель.

***
Приходить хворий до лікаря: - Доктор,
допоможіть, вже місяць не сплю спокійно.
Мені постійно сняться пацюки, які грають
у футбол . - Ось вам мікстура, випийте, у
вас все пройде. - А можна я вип'ю її післязавтра? - Так, але чому? - А у них завтра
фінал!

***
У ресторані. Відвідувач скаржиться
офіціанту, що в крабовому салаті немає
крабів. Той, трохи подумавши: - А хіба в
італійському салаті є італійці?

***

Йде гуцул по селі, зустрічає свого
кума такого побитого, перебинтованого і
питає: - Куме, а чого це ви перебинтовані,
хто вас так? - Та от на полювання ходив…
- І що тебе там туристи-москалі зловили
чи що? - Та ні… Йду я по лісі, бачу нора,
як голова, я туди “Гу-у-у”, а там “Гу-у-у”…
знову “гу-у-у”, а з нори лис вискакує, і тут
я його застрелив… - Ого… - Йду далі…
Дивлюсь велика нора, як вікно, я туди
“Гу-у-у-у-у”, а там “Гу-у-у-у-у-у”…знову
“гу-у-у-у-у”, а там величезний ведмідь вилазить, і тут я його застрелив… - О йой…
- Йду далі… Дивлюсь ВЕЛИЧЕЗНА-А-А
нора, як в ангарі, я туди “Гу-у-у-у-у-у-у”, а
там “Гу-у-у-у-Гу-у-у-у-”, я знову “гу-у-у-у-уу-у”, а там знову “гу-у-у-у-у-г-у-у-у-у-”, ну
думаю динозавр якийсь, я знову “гу-у-у-уу-у”, а там електричка…
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