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Шановні працівники
Снятинського відділення поліції!

Щиро вітаю Вас із професійним святом – Днем Національної поліції України!
Саме Ви – правоохоронці покликані
завжди стояти на захисті прав та свобод
наших громадян.
Ви пов’язали своє життя з важливою
справою – протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Завдяки відповідальному ставленню, вмінню
долати труднощі, Ви поступово і впевнено, не словом, а ділом, втілюєте основний
принцип діяльності правоохоронного органу – служити та захищати.
Вітаю всіх Вас в цей святковий день,
щиро бажаю Вам успіхів та плідної праці
на благо народу України. Нехай це свято
надасть Вам натхнення, професійних досягнень в ім’я збереження миру та процвітання нашої незалежної держави!
З повагою,
міський голова
Анатолій ШУМКО

Шановні захисники
мирного неба!

6 серпня наша держава вшановує захисників неба, які відзначають своє професійне свято – День Повітряних Сил
Збройних Сил України.
Установлення цього свята є свідченням визнання українським народом важливого значення цього виду Збройних
Сил України, створеного на основі могутнього потенціалу Військово-Повітряних
Сил у забезпеченні захисту повітряного
простору незалежної України.
У цей святковий день висловлюю
слова щирої вдячності всім військовослужбовцям, ветеранам і працівникам Повітряних Сил Збройних Сил України за
сумлінну самовіддану службу Батьківщині.
Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя та
добробуту у Ваших родинах, звершення
всіх планів і задумів, нових успіхів заради
зміцнення обороноздатності нашої Держави та мирного неба над Україною!

ВІДКРИТТЯ ЦНАПу
В СНЯТИНІ
У день відзначення 1029-річчя з Дня
Хрещення Київської Русі у Снятині відбулась приємна подія – відкриття та
освячення оновленого після капітального ремонту Центру надання адміністративних послуг. ЦНАП покликаний
спростити процедуру надання послуг
населенню міста та району й підвищити їх якість. Також приміщення ЦНАПу
облаштовано для зручності кожного
мешканця нашого району, в тому числі для людей з обмеженими фізичними
можливостями.
Новий підрозділ функціонуватиме у
приміщенні на вулиці Кардинала Йосипа Сліпого, 11. Участь в урочистому відкритті центру взяли депутати Верховної
Ради України Юрій Соловей та Юрій
Мірошниченко, заступник голови обласної державної адміністрації Богдан
Кобилянський, голова Снятинської райдержадміністрації Богдан Свіщовський,
заступник голови районної ради Петро
Маліборський, міський голова Анатолій
Шумко та інші.
Богдан Свіщовський зауважив, що
Центр створили для того, аби покращити якість надання адміністративних послуг і пришвидшити процес отримання
необхідних дозвільних документів. Також голова райдержадміністрації нагородив Подяками тих, хто долучився до
цієї події – керівника будівельної фірми
Сергія Петрука, підприємця, депутата

районної ради Володимира Томаша,
голову Вовчківської сільської ради Івана Рурика, голову Устянської сільської

ту. А також побажав усім працівникам
хорошого та уважного ставлення до
кожного відвідувача, щоб було відчутно

ради Івана Рожка та голову Залучанської сільської ради Петра Кіцула.
Варто підкреслити, що зазначеними
сільськими радами було передбачено
видатки на капремонт приміщення районного ЦНАПу в місцевих бюджетах.
Також з вітальним словом до присутніх звернувся і мер міста Анатолій
Шумко. Зокрема, Анатолій Богданович
привітав усіх із хорошою подією у житті міста та району, подякував усім, хто
долучився, щоб Центр надання адміністративних послуг відновив свою робо-

зміни не тільки від ремонту приміщення
але й в ефективності надання адміністративних послуг.
Після традиційного перерізування
стрічки поважними гостями та представниками районної влади відремонтоване приміщення ЦНАПу було освячено о. Теодором Оробцем (УГКЦ) та о.
Миколою Марусяком (УПЦ КП).

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК НА БАЙДАРКАХ
25-26 липня у м. Снятин на березі
р. Прут поблизу старого моста розкинулось наметове містечко – це група
польських туристів-байдарочників
зупинилась на відпочинок. Журналістам «Снятинської вежі» вдалось
поспілкуватись із головними організаторами сплавів на байдарках
Христиною Червінською та Вєславом Грешатою.

Водне» (Бидгощ) та щорічно, протягом
шістнадцяти років, організовує окрім
літніх сплавів й міжнародний зимовий
байдарковий сплив на р. Брді, а також
загальнопольський та святоянський
байдарковий сплив. Плаванням на байдарках п. Христина займається уже понад сорок років, тож досвіду у цій справі
їй не позичати.
«У Польщі байдарки є досить по-

Таким своєрідним активним відпочинком – сплавами на байдарка – група туристів подолала не одну тисячу
кілометрів. Як зазначає Христина Червінська, такі спуски організовуються
циклічно: «Минулого року ми побували
у Латвії, Литві, Естонії та Україні, зокрема на р. Дністер. У нашій групі є люди
різного віку від 20 до 75 років з цілої
Польщі: Варшави, Гданська, Щецина,
Вроцлава, Познаня, Любліна, Ольштина, Бидгоща, Кракова та інших міст…».
Христина Червінська є президентом
байдаркового клубу ПТТК «Братство

пулярними, – каже Вєслав Грешата,
– і з кожним роком їх популярність все
більше зростає. Таким видом активного
відпочинку користується дедалі більше
людей. Байдарки настільки популярні,
що прокату байдарок є дуже багато. Користуємося різними програмами Євросоюзу, які допомагають нам фінансово,
також шукаємо бажаючих вести діяльність прокату байдарок…».
Подорожуючи різними країнами
Європи та Україною зокрема, туристів супроводжує автобус, декілька рятувальників та лікарі. Група є досить

З повагою,
міський голова
Анатолій ШУМКО

УВАГА КОНКУРС!

«МІЙ СНЯТИН –
МОЯ КОЛИСКА»

Редакція газети «Снятинська вежа»
спільно з кафе «Підзамче» організовують
конкурс «Мій Снятин – моя колиска» приурочений Дню Незалежності України.
До участі у конкурсі приймаються фотографії з невеликим описом зображуваного (пейзажі міста та околиць, неповторна
архітектура, жителі міста і т. д.), малюнки,
оповідання, нариси, есе, вірші і т. п. присвячені місту Снятин. До участі у конкурсі
запрошуються діти віком від 6 до 18 років.
Переможців конкурсу буде нагороджено подарунками.
Свої роботи надсилайте до 18 серпня
на адресу редакції або заходьте до редакції
газети, яка знаходиться на другому поверсі
Снятинської міської ради. Результати конкурсу буде оголошено 24 серпня.

Власна інформація
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

згуртованою, дружньою, адже подорожують разом не один рік. У разі втоми
чи непередбачуваних ситуацій допомагають один одному. Як відзначає п.
Христина, свої сплави вони вже не рекламують, бо є багато бажаючих, а всіх
взяти немає можливості.
Щодо сплавів на Україні , то більшість річок західної України туристи-байдарочники вже подолали. Особливими для них
є річки Дністер та
Прут зі своїми течіями, поворотами…
Зокрема р. Прут є
досить вимогливою
для байдарочників,
тут потрібно продемонструвати свої
навички та фізичну
підготовку. «Але це
дуже добра річка для
байдарочників, бо не
дає
розслабитися,
заставляє працювати та думати» – говорить п. Вєслав.
Окрім сплавів на
байдарках туристи
цікавляться й іншими видами активного
відпочинку,
взимку
приїжджають на Буковель,
відвідують
цікаві історичні та природні місця, адже
дуже багато всього хочеться пізнати.
Тож заздалегідь складаються плани:
«Після завершення плавального сезону плануємо, що будемо робити наступного літа. Це дуже відповідально в
першу чергу для організаторів. Згадуємо, де були і як проходили дистанції,
хто бере участь у наших подорожах і
що потрібно змінити.

Продовження на стор. 3

Народний часопис

Снятинська

2
Відбулось чергове
засідання виконавчого
комітету

Порядок денний
виконавчого комітету
Снятинської міської ради
від 28 липня 2017 року
1. Про роботу адміністративної комісії Снятинської міської ради.
Доповідав: заступник міського голови В.
Кушик.
2. Про надання громадянам одноразової
грошової допомоги.
Доповідала: секретар ради Орищук М. І.
3. Про присвоєння адресних номерів.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В. М.
4. Про надання дозволів на підключення
житлових будинків до
мереж водопостачання та водовідведення.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В. М.
5. Про надання дозволу на відновлення
технічної документації на газифікацію квартири.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В. М.
6. Про надання дозволу на розміщення
гробниць на міському кладовищі
по вул. Кобринських.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В. М.
7. Про встановлення догляду над інвалідом І групи.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В. М.
8. Про надання дозволу на встановлення
групи тимчасових споруд.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В. М.
9. Про надання дозволу на переобладнання житлової квартири
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В. М.
10. Про висновок щодо реєстрації нової редакції статуту релігійної громади
храму «Пресвятої Тройці» УПЦ КП.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В. М.
11. Про закріплення житлової площі за малолітньою особою.
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В. М.
12. Про визначення робочого органу-підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету
з визначення автомобільних перевізників на
міському автобусному маршруті загального
користування в м. Снятин.
Доповідав: заступник міського голови В.
Кушик.
13. Про затвердження розрахунків економічного обґрунтування витрат на виробництво
житлово-комунальних послуг
Доповідав: заступник міського голови Анатійчук В. М.
14. Про погодження штатного розпису комунальному підприємству
«Водоканал»
Доповідав: заступник міського голови В.
Кушик.

Увага
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ОГЛЯНУЛИ ДОРОЖНІ АРТЕРІЇ СНЯТИНЩИНИ

28 липня в залі засідань міської ради відбулося засідання виконавчого комітету Снятинської міської ради в якому взяли участь 10
членів виконкому, а також завідуючі відділами
міської ради.
Міський голова Анатолій Шумко привітав
іменинників, які відсвяткували свої дні народження в період між засіданнями виконкому.
Перед розглядом питань порядку денного
Анатолій Шумко попросив своїх заступників, а
також Марію Орищук та Галину Мізерну проінформувати про виконання доручень від виконавчого комітету.
Першим в порядку денному було питання
«Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Снятинської міської ради».
Виконком розглянув питання порядку денного та прийняв по них відповідні рішення.
Ірина НЕП’ЮК

3 липня сталася ДТП в с. Шипинці Кіцманського р-ну. за участю автомобілів Фольксваген Гольф темнозеленого кольору та Мерседес Бенц
Віто білого кольору. Прохання усіх
небайдужих хто бачив ДТП зателефонувати за номером 0978380596.

вежа

Перший заступник та заступник голови обласної ради
Василь Гладій й Сергій Басараб, голова Служби автомобільних доріг області Василь
Буджак на минулому тижні
інспектували стан доріг у місті та районі. Як зазначив п.
Буджак, Снятин є в’їзними воротами на Прикарпаття зі сторони Буковини, тому Служба
автомобільних доріг докладає
максимум зусиль, щоб дорожні
артерії Снятинщини були у добротному стані. Зокрема, траса Івано-Франківськ – Чернівці
вже відповідає європейським
стандартам. За словами Василя Степановича, надалі дорожники будуть працювати над покращенням дорожнього

сполучення між райцентрами: Снятин
– Городенка, Снятин – Косів.
Василь Гладій, у свою чергу, зазна-

чив, що його найбільше непокоїтьП
стан доріг у селах.
– Той об’єм робіт, який проведе-і
но за останні два роки на дорогахг
Снятинщини, не робився за всюс
історію незалежності нашої держави. Однак ще треба дуже багато зробити. Наразі найгірший стан
дорожнього полотна – це траса
протяжністю більше 30 км Тулуків
– Стецева. Обласна рада виділила
1,5 млн. грн. на ремонт цієї дороги, підклала своє плече допомоги і
САД, за що велике спасибі Василю
Буджаку. У Тулукові та Ганьківцях
уже ведуться дорожні роботи. Також у перспективі треба ремонтувати дорогу Ілінці – Джурів та Заболотів
– Гвіздець, – наголосив Василь Гладій.
Сергій ГРУДОВИЙ

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчий комітет Снятинської
міської ради проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права
оренди на земельні ділянки площею:
– 0,3301 га по вул. Винниченка, 25В
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
– 0,1800 га по вул. Винниченка, 25Б
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
– 0,1800га по вул. Винниченка, 25А
для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови.
Претенденти подають конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
– заява про участь у конкурсi з
вiдбору виконавцiв послуг з виконання
робiт iз проведення земельних торгiв;
– копія документа, що засвідчує

реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників
податків або копія сторінок паспорта,
які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті
(для претендента – фізичної особи –
підприємця);
– згода на обробку персональних
даних (для претендента – фізичної
особи – підприємця);
– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду згідно з
ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
– копiя(ї) лiцензiї(й);
– копiї квалiфiкацiйних документiв
лiцитаторiв претендента, яких буде
залучено до проведення земельних

торгiв та пiдписання протоколу земельних торгiв;
– довідку щодо практичного досвіду виконання таких робіт.
Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі
виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться
без витрачання бюджетних коштів.
Конкурс відбудеться 05.09.2017
року о 10:30 год. у Снятинській міській
раді.
Пропозиції
приймаються
до
03.09.2017 року.
Поштова адреса, за якою подаються документи: 78300, м. Снятин
вул. Шевченка, 70. Email: snyatyn_
rada@i.ua
Відомості про місцезнаходження
та телефон контактної особи: адреса
78300 м. Снятин вул. Шевченка, 70 телефон 2-51-12, контактна особа: Калівошко Андрій Васильович.
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« Yav i r S t r e e t B a s k e t »

30 липня у Снятині на багатофункціональній спортивній площадці у міському парку відбувся турнір
"Yavir Street Basket", що являється
одним із етапів Чемпіонату України з
баскетболу 3x3.
По своєму статусу, кількості та класі
команд-учасниць – дані змагання претендують на те, щоб називатися найсильнішим баскетбольним турніром в
історії Снятинщини.
Генеральний спонсор – ТВМП "Явір"
в особі Коземчука Михайла. Головні
організатори – Федерація баскетболу України 3x3 та Районна спортивна
громадська організація "Снятинська
районна федерація баскетболу" в осо-

В КП «Водоканал»
на роботу потрібен
Інженер-програміст
Звертатися за
адресою
м. Снятин вул.
1 Грудня, 39
тел. (03476) 25179

бі Федусіва Андрія, Романюка Олексія,
Болембаха Сергія, Юраха Ігоря та Солована Миколи. Всебічну підтримку,
сприяння та допомогу надала мерія
міста Снятин, зокрема заступник міського голови Анатійчук Василь Михайлович. Активну участь у підготовці до
турніру та його проведенні взяв волонтер, громадський активіст, координатор
Всеукраїнської акції "Батарейки, здавайтеся" у Снятинському районі Радевич Михайло.
Завдяки масовій рекламі "Yavir
Street Basket" у соціальних мережах
та на офіційному сайті Федерації баскетболу України, попередню онлайнреєстрацію провели 16 команд. Ще 7

Інформуємо про те, що з 1
червня 2017 року по 31 серпня
2017 року спеціалістами Снятинської районної державної
лікарні ветеринарної медицини
здійснюватимуться заходи по
вивченню епізоотичного стану

Оголошення

дозаявилися безпосередньо
перед його початком, довівши
загальну кількість команд до
23. Географія: Снятин, Снятинський район, Коломия,
Богородчани,Чернівці, Сторожинець, Вижниця, Вашківці,
Лужани, Кіцмань та інші.
В категорії "U18" було тільки 5 команд, які провели матчі
поміж собою по коловій системі. В результаті стрітбольних
баталій визначилася наступна
трійка призерів:
1. “Винімай” (Коломия)
Оленич Тарас, Пищук Роман, Захарчук Владислав
2. “Овсянка” (Чернівці)
Мокрицький Ніколас, Княгніцький Віктор, Ковтун Валентин
3. “Star Life” (Чернівці)
Писанчин Ростислав, Цуркан Нікіта, Радомський Олександр
Із зовсім незрозумілих причин найсильніша юнацька команда Снятинщини БК "Попельники" не взяла участі в
"Yavir Street Basket". Оцінюючи результати в категорії "U18" можна переконливо стверджувати, що БК "Попельники"
були б в числі призерів.
Однак головна увага присутніх була
прикута до турніру дорослих чоловічих
команд. 18 заявлених колективів було
поділено на 4 групи. Під палючим літнім сонцем, під гучні біти олдскульного
репу, на цій стадії було зіграно 32 матчі.

і проведенню профілактичних
вакцинацій проти сибірки та діагностичних досліджень тварин
на лейкоз, бруцельоз, туберкульоз. Також надаватимуться
консультації по запобіганню виникнення захворювання АЧС,

Продовження на стор. 3

грипу птиці, профілактики, утримання та годівлі тварин.
В разі потреби будуть надаватися адміністративні послуги
в питаннях видачі ветеринарних
документів і лікування с/г тварин.
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А К Т И В Н И Й В І Д П О Ч И Н О К Н А БА Й Д А Р К А Х
Продовження. Початок на стор.1
Розглядаємо різні варіанти куди б
іще поїхати, аналізуємо чи впорається
група…» – розповідають організатори
сплавів.
Нещодавно п. Христина Червінська

виду активного відпочинку, річки: Дунаєць, Попрад, Сянь та ін. Сплави здійснюються за спеціальним календарем, який
складається до відповідних умов кожного регіону, наприклад, на річці Віслок
сплави відбуваються весною одразу ж

повернулась з Німеччини, де проходили
сплави на байдарках по каналах поблизу Північного моря. А Вєслав Грешата
повернувся з Румунії та Угорщини. Також запам’ятались полякам сплави по р.
Прут в Молдові, де особливим гостем та
учасником сплаву був поважний консул.
Щодо сплавів у Польщі, то тут вони подолали майже всі, підходящі для цього

після Великодніх свят. Тут потрібно продемонструвати свої фізичні здібності та
мати хороші навики, адже річка досить
норовлива. На таких сплавах (у межах Польщі) участь беруть навіть цілими
сім’ями: від дітей до дідусів з бабусями.
Але за кордон дітей не беруть, тому що
далека дорога надто виснажує.
У разі нещасних випадків, то турис-

ти мають медичне страхування як на
подорожі Польщею так і Україною та
Молдовою, де мають можливість скористатися медичною допомогою у рамках страхування. Натомість, коли їдуть
у країни Західної Європи, то там користуються спеціальними картами європейського медичного
страхування, які надаються
у рамках польського Національного Фонду Здоров’я
(НФЗ). «Ця карта є страхуванням у випадку якоїсь аварії. На даний час таких випадків не було, окрім одного,
коли у Львові ми відвозили
людину до лікарні. Там лікарі
надали необхідну медичну
допомогу та автомобілем
швидкої допомоги відвезли потерпілого до кордону,
де на нас вже чекала наша
швидка допомога. Все було
зроблено досить швидко та
якісно» – зазначає Христина
Червінська.
Також, як зазначають
туристи, стикнулися із проблемою перевезення байдарок на кордоні. Адже бус
віз двадцять дві байдарки, коли в ньому
було тільки чотири особи, а група байдарочників їхала в іншому автобусі окремо.
А ще на Україні за автобусом не може рухатись причеп з байдарками, натомість у
Польщі це дозволяється. Із-за такої розбіжності в законах довелось більше години пояснювати ситуацію прикордонній
службі. «Така дрібниця, яка, мені здаєть-
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ся, повинна бути швидко вирішена» – висловлює надію п. Христина.
Щирі та привітні туристи запрошують
до спільних сплавів українців з поляками,
які повинні зміцнити дружні стосунки, допомогти один одному пізнати навколишній світ свого рідного куточка. На знак
нашого знайомства п. Христина та п. Вєслав подарували колективу «Снятинської
вежі» пам’ятні листівки та футболки від
міської ради Бидгоща. Звичайно ж, що
Снятинська міська рада не залишилась
осторонь і презентувала нашим сусідам
подарункові пакети – згадку про м. Снятин (останні номери журналу «Снятин»,
план-схему міста, брилки та магнітики із
окрасою нашого міста Ратушею).
Опісля відпочинку в Снятині польські
туристи-байдарочники відправились до
мальовничих Чернівців, де, після відпочинку, вирушили до Молдови. Там на них
чекав трьохденний сплав по річці Реут,
після завершення якого всі відвідають
столицю Молдови Кишинів й стомлені та
щасливі повернуться до рідних домівок у
Польщі.
Тож бажаємо байдарівцям попутного
вітру, поменше крутих віражів та успішно
подолати поставлену перед собою дистанцію. І, звичайно ж, щасливо повернутись додому. Чекатимемо наступної
зустрічі через рік!
Ольга СЛОБОДЯН, член НСЖУ
Переклад Івана НИКИФОРУКА,
Відеосюжет дивіться
на You Tube каналі
«Снятинська вежа»

« Ya v i r S t r e e t B a s k e t »
Продовження. Початок на стор. 2
Амплітудні кросовери, швидкісні проходи, кидки із супротивом та потужні блоки – все це було на розжарених кортах
спортивного майданчика.
У матчі на виліт вийшли по 2 кращі
команди з кожної групи.
Варто зазначити, що із 5-ти команд,
що представляли Снятинський район
(“SB Boys”, “Вар’яти” (Залуччя), БК “Попельники”, “Снятин” та “Raptors” (Завалля), тільки “Снятин” зумів пробитися
у вісімку кращих. Досвідчений капітан
снятинців Віктор Сідлярчук показав дуже
якісну гру та вміло керував партнерами
по команді.
На стадії ¼ фіналу усі “перші номери” відбіркових груп здобули перемоги.
Не можливо не згадати гру принципових суперників “Buka” (Чернівці) та “The
Last” (Сторожинець), яка завершилася
перемогою останніх в овертаймі. Сторожинецькі стрітболісти “витягнули” майже

програний матч, рятівний “дальній” на
рахунку Гречки Андрія.
“Che” (Чернівці) – “Снятин” 11-4.
“Дрова” (Коломия) – “Bandery” (Вижниця) 11-3.
“Zigizmynd” (Чернівці) – “Bogo” (Богородчани) 8-7.
“The Last” (Сторожинець) – “Buka”
(Чернівці) 10-8 (OT).
Вирішальні 4 матчі стали апогеєм та
окрасою змагань. Тут уже не було “прохідних” поєдинків, а тільки справжня
чоловіча боротьба, дуель молодості і
досвіду, майстерності та фізичної витривалості, вуличний баскетбол у “чистому
вигляді” та найкращих його проявах.
Сторожинецькі “The Last” видали другий поспіль овертайм і не змогли відновитися до матчу за “бронзу”. До того ж,
через травму, вони втратили свого лідера Андрія Гречку.
Феєричний відрізок показав гравець
“Che” Опольський Сергій, що у “втішно-

му фіналі” забив 5 поспіль дальніх кидків.
“Che”
(Чернівці)
– “Дрова” (Коломия)
9-11.
“Zigizmynd” (Чернівці)
– “The Last”
(Сторожинець) 13-11
(OT).
Матч за 3-тє місце
“Che” (Чернівці) –
“The Last” (Сторожинець) 12 – 5.
Фінал
“Дрова” (Коломия)
– “Zigizmynd” (Чернівці) 9-15.
I місце зайняла
команда “Zigizmynd”
(Чернівці) у складі якої Яремій Роман,
Маніліч Роман, Бажан Ігор, Федоряк Василь.
ІІ місце – “Дрова” (Коломия) – Вінтоняк Василь, Торбенко Олександр,
Булаєв Євген, Сутинський Тарас.
Бронзу
здобула
команда
“Che”
(Чернівці) – Опольський
Сергій, Парпаус
Вадим, Чекалюк
Руслан, Герич Микола.
Змагання завершилися
аж
надвечір. Спортсмени, які ще недавно на кортах
були непримирен-

ними ворогами, дружньо бесідували і
фотографувалися на пам’ять. Більшість
із них давно знайомі поміж собою, адже
цих людей об’єднує любов до гри під назвою “Баскетбол”.
Учасники “Yavir Street Basket” отримали рейтингові очки FIBA, які беруться до
уваги в будь-якій країні світу. Всі гравці
команд-призерів були нагороджені медалями, капітани команд отримали символічні кубки. Чемпіон турніру здобув безкоштовну путівку на стрітбольний турнір
“Pasage Open” з призовим фондом
18 000 грн., що відбудеться 6 серпня в
м. Івано-Франківськ.
Детальніша інформація – http://
bcsnyatyn.at.ua/
Андрій Федусів
Заступник голови РСГО “СРФБ”

Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Б удемо з хлібом
У розпалі жнива. Найвідповідальніша пора
для хліборобів. Разом з начальником управління
агропромислового комплексу Снятинської РДА
Василем Пупенком їдемо вздовж широких пшеничних ланів. – Цьогорічні жнива розпочалися
трохи із запізненням, каже Василь Петрович, і
додає:– Як показує практика, чим пізніші жнива,
тим кращий урожай.
А урожай зернових наразі, і справді, кращий,
як торік. У господарствах уже зібрано озимий ячмінь, горох, завершується збір ріпаку, ярого ячменю. Під’їжджаємо до Турки Борщівської. Тут на
току золотистими кагатами красується добірне

зерно пшенички. То щедрі дари полів, які обробляє ФГ «Прометей». Голова агроформування,
депутат обласної ради Орися Книшук каже, що
у сільському господарстві кожен день важливий,
адже робота на полі ведеться з ранньої весни
до пізньої осені. Зокрема, одразу після збирання
зернових, починається передпосівна підготовка
грунту. А поруч, наче по морю кораблі, потужна
техніка збирає збіжжя. Благо, погода сприяє збору урожаю, тож зимою будемо з хлібом.
Сергій ГРУДОВИЙ
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Державна служба з надзвичайних ситуацій України
Футбол
та Управління ДСНС України в Івано-Франківській області
СНЯТИНСЬКЕ «ПОКУТТЯ» ПОВЕРТАЄТЬСЯ
повідомляє:

К О Л И Н А Д У Ш І Т Я ГА Р
Одним із головних завдань, яке стоїть перед керівництвом Державної
служби з надзвичайних ситуацій України та Управління ДСНС України в Івано-Франківській області, є збереження
життя та здоров’я осіб рядового і начальницького складу та працівників, забезпечення безпечних умов проходження їхньої служби. У рамках виконання
цього завдання чільне місце посідає
профілактика випадків загибелі серед
особового складу, у тому числі внаслідок самоушкоджень та самогубств.
Тема самогубства є доволі делікатною, тому говорити про неї завжди
складно. Однак і замовчувати про неї
не слід, як і про кожну важливу проблему. Адже щороку в Україні люди ідуть із
життя з власної волі. Саме з власної...
До того ж, кількість самогубств зростає з
кожним роком і що найжахливіше збільшується кількість їх, скоєних дітьми, вік
яких стає дедалі меншим. Фахівці наголошують, що суїциди є однією із трьох
основних причин смертності в нашій
країні.
Що змушує людину так не хотіти
жити, аби вдаватися до таких фатальних кроків? Причин багато і кожен вік
має, так би мовити, свої аргументи. В
молоді такими чинниками можуть виступати підвищена емоційна чутливість, імпульсивність, неврівноваженість та інші
характерні особливості психіки. Кожне
розчарування, невдача, конфлікт може
сприйматись в цьому віці як крах, до
того ж ієрархія цінностей, відчуття значимості життя не є у всіх вже достатньо
сформованим, що збільшує фатальність
сприйняття життєвих труднощів.
В середньому та старшому віці причиною вчинення самовбивчого акту, в
першу чергу може стати самотність,
відчуття непотрібності іншим, хвороби,
які виснажують фізично та психічно і вимагають значних матеріальних витрат,
небажання бути тягарем для близьких.
Індикатором вчинення цього поступку
можуть виступати ще й такі фактори як
переживання образи, втрата близьких,
зрада, розлучення, почуття провини, сорому, невдоволення собою, страх перед

покаранням, почуття помсти, бажання
привернути до себе увагу, викликати
жаль, співчуття. Поряд з цими чинниками не менш вагоме значення, особливо
в теперішній час, набувають і матеріальні нестатки, кредитні зобов’язання
та матеріальні борги (в тому числі через
великі програші в ігрових автоматах, в
карти).
Кожному такому рішенню, в більшості випадків, передує затяжна депресія.
Вона може виявлятись у пригніченому
стані, втрати цікавості до життя. Людина тоді починає відгороджувати себе від
оточуючих, а думка про невирішену проблему стає нав’язливою. І як наслідок –
виникає безсоння, втрачається апетит,
у всій очевидності постає неможливість
самостійно знайти вихід і зовсім швидко
виникає питання: чи потрібно жити взагалі?..
Іронія долі полягає в тому, що в
переважній більшості таких випадків є
цілком реальна можливість виправити
ситуацію, але, зосередження на проблемі, переважання емоцій над здоровим
глуздом не дають шансу знайти вихід. А
звернутись за допомогою до близьких,
рідних, друзів або професійних психологів людина, котра перебуває в депресії, як правило, не бажає, або не може.
Їй здається, що виходу немає, а єдиний
шлях вирішити проблему – це піти, позбавити себе найдорожчого, що взагалі
може мати кожен з нас – життя...
Різні ситуації бувають. І хороші, і не
зовсім... Проте вихід є з кожної. Кажуть,
що Бог посилає людині рівно стільки випробувань, скільки та в силі витримати…
Не потрібно боятися звернутись у скрутній ситуації за допомогою до близьких
людей, друзів, священика, працівників
соціальних служб. І пам’ятайте: життя є!
І якщо в цьому є необхідність – допоможіть в це повірити близькій людини!
Цінуйте своє життя, любіть себе і налаштовуйтесь на позитив, адже не має
такої ночі, після якої б не настав день,
такого дощу, після б якого б не засвітило сонце – будьте сильними та бережіть
себе!

31 грудня 2017 року наберуть чинності зміни до форми
податкової декларації про майновий стан і доходи
В бюлетені «Офіційний вісник України» від 25.07.2017 N 58 опубліковано
наказ Міністерства фінансів України від
06.06.2017 N 556 «Про внесення змін до
наказу Міністерства фінансів України від
02 жовтня 2015 року N 859» (далі – Наказ
№ 556).
Наказом № 556 внесено зміни до
форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02
жовтня 2015 року N 859, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 26 жовтня
2015 року за N 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15

вересня 2016 року N 821) та Інструкції
щодо заповнення податкової декларації
про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2015 року за N 1298/27743
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року
N 821).
Наказ № 556 набирає чинності з 31
грудня 2017 року.
Прес-служба Коломийської ОДПІ

Ж

ДО ЕЛІТИ ОБЛАСНОГО ФУТБОЛУ

На засіданні Комітету з проведення
змагань Івано-Франківської федерації
футболу затверджено склад учасників
обласних футбольних змагань. На старт
у першій лізі вийдуть 14 команд, серед
яких і Снятинське «Покуття». Компанію
нашій команді у найсильнішому футбольному дивізіоні Прикарпаття складуть:
"Колос Городенківщини" (Городенка), ФК
"Калуш", ФК "Галич", "Карпати" (БрошнівОсада), ФК "Битків", "Тепловик-ДЮСШ
№3" (Івано-Франківськ), ФК "Турка", "Нафтовик" (Долина), "Бескид" (Надвірна),
"Карпати" (Болехів), "Вихор" (Ямниця),
НФК "Бурштин", "Придністров'я" (Тлумач). Чемпіон області "Карпати" (Коломия) у наступному сезоні буде виступати
у чемпіонаті України серед аматорських
команд.
Першу гру «Покуття» проведе 13
серпня на виїзді проти ФК «Галич». Змагання юнацьких команд вікової категорії
U-18 Дитячо-юнацької футбольної ліги
будуть проходити по суботах. Календар
змагань команд U-18 – дзеркальне відображення календаря дорослих складів.
Отож снятинські юнаки розпочинають

турнірні перегони 12 серпня домашньоюп
В
грою проти галицьких ровесників.
Збільшиться у сезоні 2017/2018 пред-ч
ставництво від Снятинщини і в обласнійр
першості де окрім Заболотівського "Не-с
птун-Покуття" виступатимуть і Вовчків-ї
5
ські «Вовки».
Склад учасників обласної першостір
с
серед команд ІІ ліги.
Г
1. "Касова" (Бовшів)
н
2. "Медик-Лісівник" (Солотвин)
М
3. "Черемош" (Верховина)
з
4. ФК "Рогатин" (Рогатин)
М
5. "Хутровик" (Тисмениця)
Б
6. "Нептун-Покуття" (Заболотів)
ш
7. "Покуття" (Коломия)
в
8. "Кремінь" (Пістинь)
9. СФК "Богородчани" (Богородчани) ц
л
10. "Вовки" (Вовчківці)
т
11. ФК "Угорники" (Угорники)
в
12. "Старт" (Гвіздець)
Також до когорти представників дру-у
гої ліги може долучитись "Гуцульщина-х
ДЮСШ" (Косів), доля якої залежить відж
рішення депутатів районної ради, засі-в
н
дання якої на днях відбудеться.
Сергій ГРУДОВИЙк
п
в

«І ЛЕСИН ДУХ ЗІ СЛОВА
В ДУШІ ЛИНЕ…»

с
л
ф
Г
(СЮЖЕТИ З ЖИТТЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
В
ПОВ’ЯЗАНІ З ГАЛИЧИНОЮ)
н
л
Продовження. Початок у №25, 26, 27, 28. ної культури ім. М. І. Глінки в Москві). т
За словами Квітки в Буркуті було на-с
Впродовж липня-серпня вона проходила лікування в лісництві Буркут у стільки добре, що Леся Українка пішкиГ
невеликому водолікувальному закладі – сходила на верх г. Луковиці (1500 м надм
пила лікувальну мінеральну воду «Бур- рівнем моря) і була в захваті від приро-с
кут», що означає кисла, винна вода. ди. Мандрівки теж залишили помітнийВ
Життя потекло рівномірно і спокійно. В слід в творчості Франка, завдяки чомут
листі до батьків Леся писала: «… І до- з’явився цикл «Буркутські станси».
п
бре тут те, що куряви зовсім нема, бо
Будинок у Буркуті, в якому мешкала«
нема вулиць, а стежки. І тільки всього Леся Українка, не зберігся. На його місцін
одна проїжджа дорога, та й то по ній рід- збудований новий, і зараз там розташо-1
ко хто їздить, бо тут людей мало, всього ване Буркутське і Чивчинське лісництво.д
чотири домики у лісі…», «Тут єсть на- На стіні будинку є меморіальна дошка зб
туральна залізна шипуча вода, досить написом: «У селі Буркут у серпні 1901У
добра на смак… Доктор тут же не ока- року жила видатна українська письмен-н
зенний, а незалежний, сам приїжджий… ниця Леся Українка».
ч
Приїжджі тут все більше русини з ГалиІван Франко відвідував Лесю Україн-к
чини і з Буковини».
ку в Буркуті двічі. Вони тоді між собоюв
Скоро поетеса почала поправлятися, гарно дискутували про мистецтво. З устн
менше кашляла, з горла припинилися Каменяра Климент записав 32 народнів
кровотечі, почав згасати катар бронхів.
пісні. Покидаючи в кінці серпня Буркут«
Серед чарівної карпатської природи через несприятливу погоду, поетеса наї
поетеса не лише лікувалася, а через кілька днів затрималася в с. Довгополі,
тиждень-два вже бралася до літератур- де зустрілася з Василем Стефаником.ж
ної праці і, як завжди в таких випадках, Друга їхня зустріч відбулася у верес-м
тобто перебуваючи за кордоном, за- ні 1903 р. в Полтаві під час відкриття
ймалася, насамперед, нелегальними пам’ятника Іванові Котляревському.
виданнями соціал-демократичної партії
За весь період перебування на Гу-С
та переправкою їх на територію Росії. цульщині Леся Українка побувала в баВона зустрічалася з видатними галиць- гатьох мальовничих місцевостях, любукими діячами науки і культури, зокрема, валася полонинами і горами, сходила
В. Стефаником, В. Гнатюком, іншими на їх верхи. Захоплюючись горами, місцікавими людьми; багато читала й пра- цевими гуцулами і сходженням на вер-н
цювала над творами. З листа Лесі від шину г. Німчич, Українка писала до Оль-х
01.08.1901 відомо, що 19-23 липня в неї ги: «… робили ми чимало походів, раз«
гостювали І. Франко, д-р Кульчицький і заїхали високо на гору Німчич і бачилив
Лихновський.
звідти при заході сонця щось таке гарнет
Стефанія Стефанович-Литвинович і срібне, як мрія, кажуть, що зветься Роз-д
згадувала, що найвеселіше було в Бур- токи…».
р
куті суботніми вечорами, коли за траМ’який карпатський клімат, свіже подицією розводили ватру і при високому вітря, мальовнича природа покращилиг
полум’ї співали, розмовляли, веселили- стан здоров’я поетеси. Через Вижнися. Вона оповідала, що коли приїжджав цю Леся і Клим виїхали до Чернівців, а
Франко, то в Черемоші ловив форель, звідти – на Київ. Згодом Климент Квітчи як гуцули називають – струги, і при- ка, який по-особливому піклувався про
гощав Лесю, співав галицькі пісні. При поетесу,
напише: «Перебування Лесі
його появі відбувалися сходини, на яких Українки в Карпатах було одним із найпоети читали вірші, а музиканти (Квітка, щасливіших моментів в її житті…».
Хоржевський і Українка) грали і співали.
У Чернівцях з ініціативи студентів
Коли при цих сходинах Франко виїхав з університету, які тепло привітали поетеБуркуту, то Леся жаліла за тим. Через су під час першого приїзду до міста, у
п’ять днів вона написала поезію «Віче». квітні 1902 р. видали третю збірку поТут написала «Одержиму» та «В пущі», езій Лесі Українки «Відгуки».
цикл поезій «Хвилинки» і «Ритми», в
Вдруге й востаннє Леся Українка пояких висловила своє захоплення кра- бувала в Чернівцях, коли поверталася з
сою Карпат.
Італії 1903 р. З 5 до 19 червня вона госЗбираючи гуцульський фольклор, тювала в Ольги Кобилянської в будинку
деякі записи письменниця зробила в на вулиці Штернгассе, 6 (згодом вул. Хо-с
Буркуті, а саме, пісні про цісареву Єли- тинських комсомольців, тепер Томащу-т
завету, про знущання над Христом та ка Костянтина, 6), який зберігся понині. в
ін. (автограф цих записів зберігається в
Галина ТОМАШа
Державному центральному музеї музичПродовження в наступному номерім
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Жінки у визвольній боротьбі українського народу

ВОЛЬОВА, РІШУЧА Й НЕПОКІРНА

У селі Запруття, що на Снятинщині,
проживає жінка з героїчним минулим.
Вона має що розповісти і дітям, і родичам, і всім тим, хто цікавиться минулим
рідного краю та своїми героями. Тай її
саму сміливо можна віднести до героїнь. Народилася Олександра Слободян
5 серпня 1922 року в Снятині. У чотири
роки залишилась без батька. Леся всім
своїм вихованням завдячувала матері
Ганні Танащук, яка походила із патріотичної селянської родини. Її старший брат
Микола, січовий стрілець, загинув з друзями в серпні 1914 року на горі Маківці.
Мама навчала доньку понад усе любити
Бога й рідну Україну. Тому, ще будучи
школяркою, вона брала активну участь у
виставах, концертах, щонеділі ходила до
церкви. Після семикласної школи навчалася в гімназії, а потім — у середній школі
та педшколі в Коломиї. Під час навчання
в Коломиї Леся Слободян квартирувала
у Вонсулів, родинний будинок яких знаходився неподалік гімназії. Швидко здружилася з Марійкою. Часто заводили дівчата пісню під Марусин акомпонемент
на піаніно. До них приєднувалися дзвінкими голосами хлопці за стіною. Згодом
поступила в інститут у Подебрадах, але
війна перервала навчання.
До юнацької ОУН «Дарина» — Олександра Слободян вступила ще школяркою 1939 року. Великий вплив на її
формування мала «Мрія» — Євгенія
Гуцуляк, з якою звів її Василь Андрусяк.
Вродлива, скромна й розумна Василева
наречена давала читати Лесі підпільну
літературу, доручала писати реферати. А
та, в свою чергу, організовувала навколо
себе подруг — Одарку Федорак, Марійку
Гуцуляк, Наталку Зінкевич. Та найбільше
місце в житті Лесі займала Ольга Одинська, 1923 р. н., уродженка с. Стецівка.
Вона була дуже активною, допитливою
та ініціативною, саме через це Ольга
першою вступила в ланку О. Слободян.
«Оксана» — Ольга Одинська проходила
натуральні курси в Коломиї, а з 1942 по
1944 роки навчалася у Львівському медичному інституті. Із 1944 року «Оксана»
була надрайоновою жіночої сітки ОУН і
Українського Червоного Хреста. 27 січня 1947 року Ольга Одинська, переночувавши в Коломиї, подалась у сторону
корницького аеродрому. Але зі схованки
вискочили емгебісти, щоб схопити дівчину. Щоб не датись живою ворогам, вона
вистрілила в себе. Смертельно поранена
«Оксана» померла на четвертий день, де
її поховано не відомо.
Не одну небезпеку довелося пережити й Олександрі, керуючи дорученими їй осередками жіночої сітки підпіл-

Святковий бібліокараван
День хрещення України-Русі є для
нас визначною подією, адже всезагальне
хрещення у 988 році стало своєрідним
«днем народження» нашої Церкви – новим етапом становлення Православ’я на
теренах Київської Русі та визначило подальший духовний і культурний вектор
розвитку нашої Батьківщини.
28 липня 2017 року відбулося загальноцерковне святкування в «колисці»

східнослов’янського Християнства – місті Києві. В цей день Православна Церква
відзначає також пам’ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого. Володимир Святосла-

ля. До того ж ще вона була зв’язковою
легендарного повстанського командира
«Грегота», «Різуна» — Василя Андрусяка. Їй доводилось допомагати пораненим та хворим повстанцям, ходити в
розвідку, виконувати найрізноманітніші
доручення, при цьому О. Слободян легально працювала вчителькою в селі Соколівка на Косівщині та молодою інспекторкою у відділі районної освіти. Тоді й
закипіла підпільна робота. В неї бували
підпільники й провідники. Зв’язкова вивчала людей, здійснювала просвітницьку роботу. Директорка школи доручила
викладати історію України за власною
програмою, що базувалася на працях
видатного
вченого
Івана Крип’якевича.
Ставши провідницею жіночої сітки
Косівщини,
«Дарина» не мала змоги
довго засиджуватися
на одному місці, бо
її могли здати будьякої миті.
Перед приходом
до Косова більшовиків «Дарина» пішла у підпілля. Мала
підпільниця
вірну
подругу й надійну
помічницю Анничку
Кубайчук — «Ліда» з
Яблониці. Вони були
схожими між собою,
мов рідні сестри. Анничка вчителювала
у рідному селі. Працювала в повітовому
проводі ОУН і замінила «Дарину» на посту надрайонного референта УЧХ після
її арешту в квітні 1945 року. Залюблену в
Карпати і життя Анничку вбили в криївці
в Яворові, де був архів УПА. Разом з нею
загинув політреферент Чайкевич. На поверхню з підземелля вирвався політвиховник «Теодор» — Василь Блясецький.
Підземелля було повне диму, бо горіли
папери (документи) архіву. Знепритомнілий «Теодор» потрапив до рук енкаведистів і його дорога пролягла далі на
колимську каторгу.
«Дарина» опинилася у далекому
гірському селі Жаб’є-Слупейка (зараз
Верховина). Тут вона зустрілась з істориком професором Будапештського університету, який виявився дуже
бесідливим(прізвище професора невідоме, у своїх спогадах О. Слободян називає його — загадковий єфрейтор). Після
довгих відповідей на багато незвичних
запитань, несподівано для підпільниці
виявив бажання допомагати українським

повстанцям. Зажадав зустрічі з кимось
із провідників. Про це було повідомлено
провідника ОУН «Бориса». Тай іще декілька провідників провели переговори
з бунтівним єфрейтором. Розмовою залишилися задоволені обидві сторони.
Після цього повстанські командири регулярно діставали зі штабу свіжу інформацію про військові операції та каральні
експедиції мадярів.
Попала Олександра Слободян під
інтенсивний обстріл енкаведистів у селі
Красноїлля. Дівчата відійшли до лісу, а
за ними і охоронники. «Дарині» довелось
просто в лісі прооперувати пораненого в
ногу повстанця. Провідуючи пізньої осені
лісові санпункти і шпиталі, раптом звіялася
хурделиця і дівчина
збилася з дороги, попавши у невеличку колибу. Вона зарилася у
запашне сіно. Чула завивання голодних вовків, але вранці сонце
розігнало чотириногих
хижаків. Для захисту
вона мала пістолет.
В Шешорах наприкінці квітня 1945 року
«Дарина» потрапила
в руки облавників із
«Красной мєтьолкі».
Там трапилася пригода із солдатом, від
якого вона відбилася
тільки вдаривши його твердим прикладом по голові. Їх перевели до Соколівки
і розселили бранок по хатах. «Дарину»
розмістили навпроти хати, в якій вона колись жила як вчителювала.
Олександра порізала собі осколком
скла вени на шиї і руках. Це чомусь дуже
злякало конвоїрів. Опинилась дівчина в
приміщенні МДБ. Останнє, що бачила
— плями крові на білій сорочці. Згодом,
в концтаборах вона пошиє з тієї сорочки
сукню, яку одягатиме тільки по великих
святах, а у Снятині передала ту сорочку
до музею, аби нагадувала людям про неволю і тиранію.
Мама, яку повідомив про арешт доньки Іван Славницький, принесла їй звістку
про арешт батька. І. Славницький теж
прийшов до дівчини, принісши їй харчі та
ліки. Молодий організм переміг хворобу
і Олександру почали готувати до втечі,
але останнього дня її перепровадили в
тюрму. Звідти арештованих пішком перевели до Коломиї і розмістили на тісному
горищі. Слідство проводив працівник
прокуратури Олександр Воронін. Три

тижні допитів і то цілодобових вимотали
сили і душу. Уночі тюремне приміщення
наповнюється виттям сирени, скреготанням заліза, зойками, дитячим писком.
Так опрацьовували помордованих арештантів. В камері черниці переконували
їх, що треба молитися і за своїх кривдників, бо молитва має величезну силу.
І вона переконалася в цьому на допитах.
Рука слідчого не піднімалася бити її.
Дівчата з камери перестукувались з
хлопцями через стіну і обмінювались скупими тюремними новинами. Якось хлопці застукали, аби остерігались засланої
до камери провокаторки. Спілкування на
якийсь час припинилося. Засвічену провокаторку енкаведисти через чотири дні
забрали з камери.
Слідчий, завершивши справу, дав
дівчині ознайомитися зі змістом і підписати. Після підпису між рядками дописав те, що йому потрібно і це вилилося
Олександрі Слободян у п’ятнадцять років каторги і п’ять років позбавлення громадянських прав. Покарання відбувала
на Колимі, працюючи в шахтах, кар’єрах,
на лісоповалі, фабриці. Відбувши дві
третини терміну, 23 березня 1955 року
була звільнена. Після десяти років у тюрмі вона зажила звичним життям. Вийшла
заміж за повстанця «Шума» — Василя
Ковалюка, який теж відбував каторгу.
Через рік на Колимі народилася дочка
Оксана. А вже 1962 року в Снятині народився син Борис.
Із важким колимським спадком — силікозом легень —Василь Ковалюк, протримався до жовтня 1999 року. Рідна
українська земля приймає свого сина. В
останню дорогу повстанця «Шума» проводила дружина, діти, четверо онуків,
друзі. Над його домовиною тужливо лопотів довго виборюваний небесно-пшеничний український прапор.
Не збулися пророцтва працівника
прокуратури у Коломиї Олександра Вороніна, який на допитах казав Лесі: «Ми
тебе так розпишемо, що твої самі тебе
розстріляють».
Будучи на засланні, не втратила свого
патріотичного духу, тому її пам’ятають як
вольову, рішучу й непокірну табірній адміністрації дівчину та щиру подругу. Читаючи спогади цієї мужньої жінки, до сліз
відчуваємо те важке становище, в якому
перебував український народ. Та вона
все здолала. І зараз Олександра Слободян-Ковалюк радіє незалежності рідної
України та прагне зберегти пам’ять про
героїчний чин своїх ровесниць…

Ольга БІЛОТКА

«ХРЕЩЕНІ ДУХОМ СВЯТИМ»
вович увійшов в історію нашого народу
як хреститель України-Русі. Саме він заклав християнську парадигму на наших
землях і тому вшановується нащадками
як рівноапостольний святий.
28 липня завідувач бібліотеки-філії с.
Красноставці разом з читачами бібліотеки прийняли участь в Богослужіннях
та заходах в честь 1027-ї річниці Хрещення України, які відбувалися у СвятоВолодимирському
к афедральному
патріаршому соборі
м. Києва. Завідувач
бібліотеки-філії
с.
Красноставці, який
є священнослужителем УПЦ Київського
Патріархату та військовим капеланом
відслужив урочисту
літургію разом із
священнослужителями з цілої України.
Літургію очолював Святійший патріарх Філарет, якому
співслужило близько тисячу священників з різних куточків нашої держави. На
урочистому богослужінні були присутні
багато священиків, воїнів АТО, велика

кількість людей з усіх регіонів України.
Кількість вишиванок на один квадратний
метр просто вражала – і це уже стало доброю традицією.
Володимирський кафедральний собор не зміг вмістити велику кількість віруючих, тому багато людей, яких було
близько двадцяти тисяч, слухали Божественну літургію за стінами собору. Багатотисячний натовп не змогла налякати
навіть сильна гроза, яка тривала протягом всього Богослужіння. Паломники
подолали важкий шлях, щоб вшанувати
пам’ять князя Володимира Великого та
помолитися за мир в Україні.
Надзвичайно урочистим був хресний
хід від Володимирського кафедрального
собору до пам’ятника святителя князя
Володимира. Незважаючи на свій поважний вік патріарх Філарет очолив похід
вірних УПЦ КП. Колона священників та
прочан розтягнулася на півтора кілометра.
Хресний хід з нагоди хрещення Київської Русі, організований Київським
патріархатом 28 липня, очолила колона
з учасників бойових дій на сході України
та із військових священиків – капеланів.
Крім того, капелани пронесли Головну
ікону військовослужбовців – ікону Пресвятої Богородиці – покровительки укра-

їнських воїнів. Проходження військових
священиків в даній ході, це візуалізація
того, що духівник – це не тільки священик
на парафії, а і захисник душі воїна в окопах та степах. Завідуючий бібліотекоюфілією с. Красноставці також є військовим капеланом УПЦ КП .
Військові капелани – це інститут,
створений Київським патріархатом. Кількість цих священиків в АТО найбільша.
Завдяки їм бойовий дух в українській армії надзвичайно великий.
Хресний хід до дня святкування Хрещення України-Русі 2017 року – це, ніби
сімейне свято, а для капеланів – це зустріч з побратимами, молитва за мир
в Україні, спогади про страшні події на
Сході держави.
Багато священиків прибуло з родинами, деякі приїхали з парафіянами.
Незважаючи на гнітючу спеку, прочани
достойно долали кілометри Київської
розпеченої бруківки.
Апофеозом став молебень на Володимирській гірці, де всі присутні помолилися за мир та спокій в державі. Заупокійна панахида за загиблими на Сході
України хлопцями викликала сльози в
багатьох присутніх. Особливо зворушила
всіх присутніх «многолітня», яку заспівали військові капелани.

Народний часопис

Снятинська
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Снятинська міська рада,
районне Братство вояків ОУН–УПА,
товариство політв’язнів і репресованих
вітають із 95-річчям

Олександру Петрівну
СЛОБОДЯН-Ковалюк –

учасницю бойових дій, політв’язня
сибірських таборів, просвітянку, активну
учасницю Братства вояків ОУН–УПА
та шлють такі віршовані рядочки:
Сьогодні день для Вас особливий —
Ваш день народження, чудовий, ясний!
Нехай він буде радісний, щасливий,
Як дощик теплий, літній і рясний!
Бажаємо море щастя, море квітів
І здійснення всіх заповітних мрій.
Бажаємо миру в домі, миру в світі
І миру завжди у Вашій душі!
До привітань приєднується колектив
редакції газети «Снятинська вежа»

вежа

Снятинська районна станиця Братство вояків ОУН–
УПА щиро здоровить ветеранів та ветеранок, які
брали участь в боротьбі за Незалежність України або
допомагали ОУН–УПА і народились в серпні місяці:
Садову Марію Іванівну – м. Снятин
Юринця Ігоря Йосиповича – м. Снятин
Іваніцького Мар’яна Семеновича – м. Снятин
Луціва Михайла Федоровича – с. Княже
Курилика Богдана Івановича – с. Орелець
Бойчука Семена Івановича – с. Підвисока
Одинського Дмитра Михайловича – с. Белелуя
Грекуляка Івана Олексійовича – м. Снятин
Бигар Василину Андріївну – с. Підвисока
А також привітати Вас і Всіх
членів Братства з нагоди 26-ї
річниці Незалежності України!
Святкуючи разом з Вами, від
душі бажаємо здоров’я, добра
й довголіття, хай вистачить
щастя на ціле століття, родина
хай буде здорова й багата, хай
люди шанують, повагу дарують, злагода й мир у житті хай панують.

АНДРІЙ ДЖЕЛЕП – ЧЕМПІОН ЄВРОПИ
Чемпіонату Європи.
Радісна звістка швидко облетіла соціальні мережі. Свої
вітання та захоплення висловлювали як друзі Андрія так і
представники влади та тренера. Зокрема, тренер Андрія Іван
Курилюк написав: «ВІН ЗНОВУ
ЧЕМПІОН!!! Цього разу підкорилася ЄВРОПА!!! Золота медаль ластівкою летить у рідний
джурівський борцівський зал!
АНДРІЙКО сьогодні подарував
всім нам свято!
Дякую Тобі АНДРІЙ!!»

Минулого тижня у місті Сараєво відбулася Першість Європи
серед кадетів з вільної, жіночої
та греко-римської боротьби. У
фінальній зустрічі, яка відбулась
26 липня, на килимі олімпійского
залу «Зетра» за золото позмагався і наш краянин, вихованець
заслуженого тренера України Івана Курилюка Андрій Джелеп. У
ваговій категорії до 54 кг Андрій
Джелеп поборов своїх суперників з Македонії, Росії та Болгарії.
А у фінальному поєдинку переміг
борця з Грузії та виборов золото

Любителям бойового мистецтва

Запрошуємо до спортивного клубу карате «DZAMMAY»

У вересні 2016 року в приміщенні НВК «Снятинська ЗОШ-ліцей» було
відкрито спортивний клуб карате
«DZAMMAY». Участь у тренуванні беруть діти віком від шести років, які поділені на дві групи. Старшим тренером
клубу є Святослав Ярославович Сідлярчук (друга тренерська категорія) та
тренер Богдан Іванович Андрусяк (посів
третє місце на Чемпіонаті України з карате серед кадетів, юніорів та молоді, м.
Іллічівськ, 20-22 листопада 2015 р.), які
майстерно та вимогливо навчають дітей
азам спортивного бойового мистецтва.

Протягом навчального року
діти засвоїли основні навички карате та, у підсумку,
здали іспити на 9 кю.
Зараз тренери та група
дітей знаходяться на спортивно-тренувальних зборах
у Буковелі, де набувають
нового досвіду та навичок.
З
початком
нового
2017–2018
навчального
року спортивний клуб карате «DZAMMAY» запрошує
дітей на тренування!

Храмове свято в Долішньому Залуччі
28 липня, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, Снятинський благочинний протоієрей
Михайло Марусяк відвідав Свято-Воло-

димирський храм села Залуччя Долішнє, де очолив святкове богослужіння з
нагоди храмового свята. Отцю-декану
співслужили: настоятель храму прот. Тарас Дмитрук, прот. Юрій Грабовецький,
настоятель Свято-Вознесенської церкви в с.Стецева, і прот. Богдан Близнюк,
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настоятель Свято-Успенського храму в
с.Хлібичин.
Після євангельського читання отецьблагочинний виголосив повчальну проповідь.
Наприкінці
богослужіння
прот.
Михайло
Марусяк
привітав настоятеля
і всю громаду із храмовим святом.
Цього року у
Свято-Володимирському храмі інтенсивно проводяться
роботи з розпису,
тому
отець-декан
побажав усім наснаги і Божого благословення.
Після многоліття всі присутні були
помазані освяченою
оливою.
Завершилося святкове богослужіння
хресним ходом навколо храму, під час
якого всі присутні були окроплені свяченою водою.
За матеріалами офіційного
веб-сайту Снятинського
деканату УПЦ КП
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****

– Привіт, як справи?
– Чудово! Роблю другий мільйон!
– Як, уже?!
– Ну, з першим, на жаль, так нічого й
не вийшло!

****

– Жора, підемо в кафе?
– Не можу, Сьома, я на дієті.
– Шо за дієта?
– Фінансова.

****

– Фіма, ти знаєш скільки живуть змії?
– Сара, шо, тобі погано?

****

Дружина дресирує цуценя. Чоловік їй
каже:
– Дорога, сумніваюся, що в тебе щось
вийде.
Дружина:
– Нічого, головне в цій справі - терпіння. З тобою спочатку теж було непросто.

****

Щоб розв’язати собі руки на вихідні,
ми з дружиною починаємо сваритися ще в
четвер, в крайньому випадку в п’ятницю. У
суботу вранці дружина їде ніби до мами, а
я ніби на риболовлю.

****

Вирішив гуцул піти до мольфарки довідатись про своє майбутнє. Став біля порога, переминається з ноги на ногу. Врешті
наважився, заходить.
Мольфарка, довго розглядаючи карти,
затягнулася пахучим димом, випила із горнятка якесь смердюче пійло та й каже:
– Завтра вмре Ваша тесьтьова…
– Йой, паніматко, та я то і без Вас знаю!
Ви ми скажіт їдно: посадіт мене чи нє?

****

Бабі Софі дуже сподобався Скайп.
– Ні, ну ви таки подивіться, яка річ! І нібито у нас гості, а годувати не треба.

НАРОД СКАЖЕ – ЯК ЗАВ’ЯЖЕ

У першій половині серпня погода постійна – зима буде довга.
Якщо бджолина матка припиняє відкладати яйця у серпні (замість вересня)
– зима буде рання і холодна.
Якщо квіти білої водяної лілеї до
восьмої ранку не піднімуться над поверхнею – по обіді буде дощ; коли ж зовсім не з'являться - до зливи чи похолодання.
Якщо
насіннєва
«парасолька» в моркви поникла – скоро занегодить.
Перед
дощем
реп'ях розкриває свої
колючки.
Перед
негодою
квітконіжки картоплі
згинаються донизу, а
квітки начебто в'януть.
Якщо бур'яни влітку ростуть особливо високі – зима сніжна.
Коли літньої пори в прохолодну погоду чути грім, то така погода буде довго.
Якщо вечірня зоря з червонястим
відтінком, а призахідне сонце також розчервонілося – вночі збереться на грозу.
Два вечори поспіль немає місяця, а
зорі світять – на дощ.
Якщо ввечері зірки світять ясно –
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буде теплий, сонячний день; коли ж зірки тьмяні – на дощ.
Якщо на чистому небі не видно малих зірок – бути бурі.
Блимання зірок – ознака погіршення
погоди з посиленням вітру.
Якщо вранці трава суха – з обіду потягне хмарами.
Відсиріло з обіду підсохле сіно – збереться на дощ.
Комарі, мухи та
інші комахи набридливі – на дощ і негоду.
Парує туман над
лісом – пора йти по
гриби.
Стерня,
ламаючись, тріщить – на
дощ.
Качки та гуси кричать, полощуться, пірнають і б'ють крильцями – на дощ, притихають на грозу.
Якщо хмарно, але бджоли не ховаються у вулик, а продовжують летіти в
поле – дощу не буде.
Якщо при сході сонця парка духота –
під вечір збереться на дощ.
Якщо в тиху погоду шумить ліс – перед грозою.
Встановився східний вітер – припиняться літні дощі.
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