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Шановні працівники
будівельної галузі!
Від щирого серця прийміть вітання
до Дня будівельника. Бути будівельником означає бути творцем, людиною,
що створює нові будівлі та споруди. Але
водночас це й велика відповідальність,
адже тільки якісне житло та архітектурно
витончені споруди залишають у пам'яті
нащадків світлі спогади про Вашу надзвичайно важливу працю.
Саме завдяки Вам отримують нове
життя архітектурні шедеври, стають кращими і ошатнішими рідні вулиці і площі.
Ми переконані, попереду у вас велика
робота. Адже в країні розпочато реалізацію масштабної програми житлового будівництва, краю і державі потрібні Ваші
знання й вміння.
Віримо, що великий колектив будівельників Снятинщини своєю творчою
щоденною працею досягне нових високих результатів.
Бажаю Вам здоров'я, наснаги та
впевненості у власних силах. Вірю, що
Ваш професіоналізм Ви спрямуєте у
важливе русло розбудови нашої держави.
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО

ПОКЛИКАНІ СТОЯТИ НА ЗАХИСТІ
ПРАВ ТА СВОБОД УКРАЇНЦІВ
4 серпня Україна відзначила День Національної поліції України. З нагоди професійного свята в актовій залі
Снятинського відділення поліції відбулись святкові урочистості. Із професійним святом своїх колег привітав
начальник Снятинського відділення поліції Роман Запоточний, який наголосив на важливості даної професії та
зазначив, що основним принципом поліції є захист українського народу. Кращих працівників було нагороджено
грамотами, які повинні надавати стимулу усім працівникам для ефективнішого виконання службових обов’язків.
Привітати працівників поліції завітали голова Снятинської районної ради Іван Угрин, перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк, заступник міського
голови Василь Анатійчук та Голова Снятинського районного суду Михайло Калиновський. У своєму вітальному
слові Василь Анатійчук щиро подякував усім працівникам

Снятинського відділення поліції за сумлінне виконання своїх обов’язків та побажав усім щастя, здоров’я та миру. А в
подарунок від Снятинської міської ради
своїм чарівним співом зачарувала всіх
присутніх молода вокалістка, лауреат
міжнародних конкурсів та фестивалів
Світлана Загарук.
На завершення урочистостей Роман Запоточний щиро подякував Світлані Загарук за чудове виконання пісень та міській раді за оригінальний
подарунок.
Завершилось урочисте зібрання виконанням Державного Гімну України.

Шановні працівники
ветеринарної медицини району!

Вітаю всіх, хто обрав нелегку професію ветеринара, а також ветеранів галузі, з професійним святом. Висловлюю
Вам слова щирої вдячності за чесну і
сумлінну працю, за те, що з честю несете свою нелегку і почесну професійну
ношу. Адже саме ви стоїте на варті епізоотичного благополуччя, забезпечуєте
виробництво якісної і безпечної продукції тваринного і рослинного походження.
Бажаю успіхів у праці, міцного
здоров’я, благополуччя і впевненості у
завтрашньому дні.
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.

В с-щі Заболотів
по вул. Січових Стрільців, 17
продається будинок 10 тис$.
Т. 0988840885

БУДЬМО ЄДИНІ!
Ой чвари й чвари в Україні…
І це на радість ворогам.
Коли ж настане та година,
Щоб не було трагедій, драм?!.
Всі можновладці, схаменіться
Нарешті, й не діліть народ
На партії і не гоніться
Позбавити його чеснот,
Бо ж них давно у вас немає,
А треба, щоб завжди були!
Тоді й народ ся об’єднає
Й на вас не буде вже хули.
Не буде зла і чвар між нами
За владу й інше до дрібниць
І ворогів поменше стане
Й не станем перед нами ниць!
Хапуг не буде, зникнуть клани,
Постане совість у серцях.
Тож українці, громадяни,
Єдині будьмо у віках!
Нехай любов до України
У наші душі западе!
Тоді ворожа сила згине,
Біда й ненависть пропаде!
Антон МАЛИНЯК
м. Снятин
Продовжує 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

Берегині українського
роду – 95!
5 серпня своє 95-ліття відсвяткувала
легендарна зв’язкова УПА, жінка незламного духу, багатолітній політв’язень сталінських таборів Олександра СлободянКовалюк із Запруття. Привітати шановну
ювілярку завітали голова районної ради
Іван Угрин, перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк, радник голови районної ради Тетяна Вовк, голова
сільської ради с. Завалля Василь Гунько,
голова районної станиці Братства ОУН–
УПА Ігор Юринець.
Гості привітали ювілярку з днем народження вручивши подарунки. Голова
районної станиці Братства ОУН–УПА Ігор
Юринець привітав нескорену Олександру

Петрівну від усіх братчиків районної станиці та від Снятинської міської ради і вручив
подарунок від міського голови Анатолія
Шумка.
Щирі слова привітань розчулили ювілярку та її родичів, які доглядають берегиню роду всього українського народу. Під
час розмови Олександра Слободян-Ковалюк поринула у спогади про героїчне минуле її побратимів та цілого українського
народу, які вкарбувались у пам’ять навіки.

Ігор ЮРИНЕЦЬ,
голова районного Братства
вояків ОУН–УПА

У полі зору комунальні
вулиці міста
3 серпня працівниками
агрофірми
«Перспектива», яка
орендує поля поблизу
Снятина, під час перевезення зернових
було пошкоджено асфальтне покриття по
вул. Гоголя та Бажанського та було зруйновано дорожній місток. По даному факту
було складено протокол. Наступного дня
фури із зерновими
продовжили рух комунальними вулицями міста. Обурені жителі на чолі із місцевим депутатом звернулись за допомогою до місцевої влади. На
місце події виїхали міський голова Анатолій Шумко, заступник м. г. Василь Анатійчук, зав. юридичним відділом Андрій Калівошко, представники патрульної поліції та
агрофірми «Перспектива». У ході огляду
зазначених пошкоджень та перемовин із

місцевими жителями було домовлено, що
представниками агрофірми, пошкоджений
дорожній місток та асфальтне покриття
буде відремонтовано. Роботи по відновленню дорожнього містка було виконано
вже наступного дня.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
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БУДІВЕЛЬНИК – ПРОФЕСІЯ НА УСІ ЧАСИ
Професія будівельника здавна була
овіяна народною шаною та великою позитивною силою. Адже ті, хто будує житло, лікарні, офіси, торговельні центри,
дитячі майданчики, дарують нам радість
споглядання, розкіш домашнього затишку і побутового комфорту. Саме тому напередодні професійного свята Дня будівельника ми вирішили поспілкуватись із
директором ПП «Проектно-виробнича

будівельна компанія «Моноліт-Спас» Василем Миколайовичем Спасюком.
– Звичайно, що наше містечко не
було б таким затишним та ошатним, якби не праця будівельників і,
зокрема, значний внесок у розвиток
будівництва для Снятина та району зробило ПП «Проектно-виробнича
будівельна компанія «Моноліт-Спас».
Розкажіть про основні проектно-будівничі роботи на території нашого
міста та району.
– Одним із найбільш вдалих проектів
для Снятина, який розробляла та будувала наша фірма – це льодовий майданчик, який знаходиться у міському парку.
Роботи виконувались узгоджено, поетапно і в результаті вийшов чудовий багатофункціональна спортивна споруда,
яка приносить радість як жителям так і
гостям міста. Також ми виготовляли про-

ектну документацію та виконували будівельні роботи адміністративного будинку
для комунальних підприємств міста.
Спільно зі Снятинською міською радою проектували вуличне освітлення,
яке зараз прикрашає Снятин у нічний
час, надаючи місту безпечності та привабливості. Займались ремонтом сходів
по вул. Симоненка, зараз готуємо проектну документацію на ремонт сходів по

вул. Воєводи Коснятина та В. Андрусяка
(поблизу НВК «Снятинська ЗОШ-ліцей»).
Також звели під’їзну дорогу до полігону
для складування твердих побутових відходів, провели капітальний ремонт критого басейну в Снятинській ДЮСШ та
заміну даху Снятинської ЗОШ №1 ім. В.
Стефаника.
Щодо проектів у районі за останній
період, то це: капітальний ремонт сільського Будинку культури с. Стецева, ремонт клубу та школи в Тучапах, дитячі
садочки в Тулукові, Зібранівці, Будилові,
Вовчківцях, Іллінцях, Драгасимові та ін.
– Всі ми чудово розуміємо, що в
роботі будівельної фірми досить
важливою є взаєморозуміння із замовником та співпраця з іншими будівельними фірмами та компаніями.
Розкажіть з ким співпрацює Ваше
підприємство.

– У будівельній галузі усе залежить не
тільки від будівельника, але й від замовника. Як замовник страктує своє бачення
проектанту, так проектант запроектує, а
будівельник виконає роботи. Головне у
роботі будівельника, щоб матеріали були
якісні та надійні. Тому ми співпрацюємо
зі Снятинським цегельним заводом, який
виготовляє хорошу цеглу, ПП «Томаш»,
ПП «Євромодуль», ТВМП «Явір». Також
у нас налагоджено співпрацю із Снятинським РБТ №16 (кер. Чичул В. М.), дорожною службою та ін. Між нами немає
неправильної конкуренції, всі займаються своїми справами, а при потребі допомагаємо один одному, що є дуже важливо у будівництві.
– На Вашу думку, що є найважливішим між замовником та виконавцем?
– Найголовніше є взаєморозуміння і
довіра. Звичайно, що без замовника немає будівельника. Але досить важливим
є те, щоб замовник чітко розумів, що він
хоче зробити і все це було відображено в
проекті будівництва. Адже потрібно щоб
будинок був міцним, відповідав своєму
функціональному призначенню, прикрашав населений пункт і головне, щоб замовник мав гроші на його спорудження.
Потрібно дуже обережно підходити до
планування та фінансування будівництва, тому що у нас є досить багато незавершених довгобудів, які є аварійними та
створюють небезпеку для людей.
– Знаємо, що Ви є членом виконавчого комітету Снятинської міської
ради. Чи подобається Вам брати
участь у життєдіяльності міста?
– Перш за все хочу сказати, що я
ніколи не роблю того, що мені не подобається. Звичайно ж, бути членом виконавчого комітету міської ради є досить
відповідальним завданням, адже під час
засідань виконкому вирішуються важливі питання щодо життєдіяльності нашого
міста. Завжди намагаюсь вникати в питання порядку денного та повністю в них
розібратися. На мою думку, найважливішим питанням для міської влади та його

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) : ТзОВ «Снятинський цегельний завод».
2. Місце розташування майданчику будівництва:
Княжівське родовище глин розташоване на північнийзахід від с.Княже на відстані 0,5 км від центру села і в 16
км на Південний Захід від райцентру м.Снятин, в Снятинському районі Івано-Франківської області.
3. Характеристика діяльності (об’єкту):
Розробка та рекультивація Княжівського родовища
глин корисної копалини відкритим способом (кар’єр)
по автотранспортній системі розробки з паралельним
просуванням фронту видобувних та розкривних робіт.
Проектна максимальна потужність кар’єру по видобутку глин складе 90,5тис.м3/рік. По завершенню терміну
експлуатації проектованого кар’єру, передбачається
виконання природоохоронних відновлюючих робіт по
рекультивації відробленого простору кар’єру під пасовище.
Згідно із п.6 «Видобування корисних копалин» переліку затвердженого постановою КМУ від 28 серпня 2013
р. № 808, об’єкт проектованої діяльності - кар’єр із видобутку глин – належить до видів діяльності та об’єктів,
що становлять підвищену екологічну небезпеку.
Транскордонний вплив від проектованої діяльності
буде відсутній.
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності: забезпечення сировиною (глина) потреб підприємства з виробництва будівельних матеріалів (цегла); забезпечення робочих місць в кар’єрі.
5. Потреба в ресурсах під час експлуатації кар’єру:
- Земельних: територія площею 20,1 га (гірничий відвід) для влаштування проектованого кар’єру.
- Енергетичних: бензин і дизельне паливо для гірничої техніки та автотранспорту – 165,0т/рік;
- Водних: вода питної якості в кількості 22,09м3/рік
для забезпечення госппобутових та питних потреб персоналу; вода на полив ділянок пилення - до 600,0м3/рік.
- Трудових: персонал в кількості 8 осіб.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): під час будівництва та експлуатації буде залучатись існуючий автомобільний транспорт та гірнича
спецтехніка Замовника.
7. Екологічні і інші обмеження планової діяльності: в
межах нормативних вимог діючого законодавства України.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист

території: буде визначено проектом.
9. Можливі впливи планової діяльності:
- Повітряне середовище – незначне пилення гірничих порід під час проведення виймально-вантажних
робіт та зберігання розкривних порід у відвалі, викиди
вихлопних газів під час роботи двигунів гірничої техніки
і автотранспорту на території кар’єру. Викиди забруднюючих речовин не будуть створювати зони забруднення
на території кар’єру та поза його межами. Очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, що будуть викидатись із проектованих джерел на
території кар’єру, не будуть перевищувати нормативні
вимоги (ГДК для нас.пунктів). Негативний вплив на навколишнє повітряне середовище не передбачається.
- Ґрунти – виїмка та переміщення ґрунтових порід під
час проведення видобувних робіт на території проектованого кар’єру.
- Геологічне середовище – порушення природної геологічної будови (природного рельєфу денної поверхні
з утворенням кар’єрної виїмки) в межах території проектного кар’єру. Для усунення можливих негативних впливів на навколишнє геологічне середовище та грунти
проектом передбачається виконання природоохоронних рекультиваційних робіт з відновлення порушених
видобувними роботами земель.
- Водне середовище, клімат і мікроклімат, рослинний
і тваринний світ, заповідні об’єкти, навколишні соціальне та техногенне середовища – не передбачається.
10. Відходи виробництва - можливість їх повторного
використання, утилізації та знешкодження: під час експлуатації проектованого кар’єру передбачається твердих побутових відходів та виробничих відходів (відпрацьований спецодяг, автошини та промасляне ганчір’я
від обслуговування гірничої спецтехніки та ін.) – розрахункові кількості утворення та метод утилізації будуть
визначені проектом.
11. Об’єм виконання ОВНС: в повному обсязі згідно
вимог ДБН А.2.2-1-2003 із змінами
12. Участь громадськості: з питаннями та пропозиціями звертатись протягом 30 днів від дати оголошення
заяви про наміри в ЗМІ в органи місцевого самоврядування.
Замовник: ТзОВ «Снятинський цегельний завод»
Виконавець ОВНС: ФОП Семчишин Г.Є.

вирішенням було будівництво міського
сміттєзвалища. Його будівництвом вирішились основні соціальні та екологічні
питання міста. Також важливим питанням було питання ремонту доріг. Зараз
ми бачимо позитивні зміни, які відбулись
у місті і це не може не радувати всіх нас.
І в цьому велика заслуга як міської влади
так і самих жителів нашого міста, які відстоювали свої позиції та прагнули змін на
краще…

– Окрім будівництва Ви ведете
й фермерське господарство. Розкажіть трішки про таку свою діяльність.
– Я є прихильником органічного землеробства і в подальшому хочу брати активну участь у популяризації органічного
землеробства в Україні. Саме тому моє
фермерське господарство займається
вирощуванням органічної продукції.
Хочеться щоб земля була пухкою та
родючою, щоб ми не шкодили їй гербіцидами, адже після нас ще будуть наступні покоління, про які ми повинні подбати
уже зараз.
Також хочу пропагувати бджільництво, адже бджоли – це наші помічники і рятівники. Всім відомо про цілющі
властивості меду, прополісу, бджолиного
воску та навіть укуси бджоли є корисними для людського організму (звичайно,
якщо у людини немає алергії). Тому, на
моє переконання, ми всі повинні споживати лише натуральну, корисну їжу, а не
«вбивати» себе генетично-модифікованими продуктами.

Хочу привітати всіх своїх колег,
працівників будівельної галузі з професійним святом – Днем будівельника. Побажати їм злагодженої роботи,
відповідальних замовників, доброго
настрою та міцного-міцного здоров’я.

Інтерв’ювала Ольга СЛОБОДЯН
Фото Олега СЛОБОДЯНА

На роботу в КП «Покуття-Комунальник»
потрібен майстер по озелененню, працівник
льодового майданчика та різноробочі. За довідками звертатись за телефоном:
(03476) 2-14-14

До відома жителів
та гостей міста!

Повідомляємо, що в м. Снятин працюють громадські туалети:
по вул. Т. Шевченка (при вході на міський цвинтар);
по вул. Лотоцького (за будинком районної стоматології);
по вул. Т. Шевченка (на задньому дворі ринку).
В КП «Водоканал» на роботу потрібен
Інженер-програміст Звертатися за адресою
м. Снятин вул. 1 Грудня, 39. тел. (03476) 25179

Оголошення

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 і проведенню профілактичних
вакцинацій проти сибірки та діагностичних досліджень тварин на лейкоз, бруцельоз, туберкульоз.
Також надаватимуться консультації по запобіганню виникнення захворювання АЧС, грипу птиці,
профілактики, утримання та годівлі тварин.
В разі потреби будуть надаватися адміністративні послуги в питаннях видачі ветеринарних документів і лікування с/г тварин.

ОГОЛОШЕННЯ

Виконавчий комітет Снятинської міської ради
інформує про намір передати в оренду в строкове
платне користування майно комунальної власності
територіальної громади м. Снятин, а саме: приміщення котельні ДНЗ «Золотий ключик», загальною
площею 20,1 м2, розташоване по вул. Воєводи Коснятина, 33 в м. Снятин для розміщення котельні
строком на два роки та одинадцять місяців. Заявки
та пропозиції подавати в Снятинську міську раду,
202 кабінет. Відповідальний – Калівошко Андрій Васильович.
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Бліц-інтерв’ю у кафе «Підзамче»

ВЕТЕРИНАР – ВАЖЛИВА ПРОФЕСІЯ
Після декілька тижневої перерви ми
відновили свою рубрику «Бліц-інтерв’ю
у кафе «Підзамче». Цього тижня нашим співрозмовником став Володимир
Михайлович Косило – начальник Снятинської районної державної лікарні
ветеринарної медицини. Напередодні
Дня працівників ветеринарної медицини
Володимир Михайлович розповів про
основні завдання ветеринарної служби,
інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин та проведення вакцинації. І, звичайно ж, дав відповіді на цікаві
запитання депутата міської ради Валерія
Вірченка та редактора газети «Снятинська вежа»…
– Розкажіть про основні завдання
ветеринарної медицини.
– Зараз основне завдання ветеринарної медицини стоїть дуже серйозно.
Є ряд законодавчих актів, які регламентують безпечність харчових продуктів. Із
засобів масової інформації усім відомо,
що питання безпечності та якості харчових продуктів перейшло у новостворену
Держпродспожив службу України в яку
входить і ветеринарна медицина. Але це
не було несподіванкою. Десь років п’ять
назад Верховною Радою України було
прийнято закон про безпечність і якість
харчових продуктів, де повноваження
контролю за випуском безпечності продукції відійшли ветеринарній медицині.
Такі нововведення прийшли до нас із досвіду країн Європи, де безпечність харчових продуктів належить до компетенції
саме ветеринарної медицини. Другим завданням ветеринарної служби України є
забезпечення стабільного епізоотичного
благополуччя, не допуск гострого інфекційного захворювання як серед тварин
так і серед людей…
– Які хвороби сільськогосподарських тварин є найпоширенішими та
як із ними боротися?.
– Найнебезпечнішим і найбільш актуальним захворюванням на даний час
є африканська чума свиней. Буквально
з 2012 року ця недуга до нас прийшла
із Росії та поширилась на усіх теренах.
До цього року Івано-Франківська область
була вільна від африканської чуми. Цього
року у нас зафіксовано два таких випадки у Тисменицькому та Надвірнянському
районах. У Тисменицькому районі цей
недуг було виявлено у вольєрному господарстві, де утримують диких свиней,
а в Надвірнянському зафіксовано серед
сільськогосподарських тварин. Африканська чума свиней небезпечна тільки для
тварин, на людей це захворювання не
поширюється.
Другим небезпечним захворюванням
є сказ, який практично є не виліковним
як у тварин так і в людей. За всю історію
даного захворювання лише одна людина
була вилікувана від сказу. За статистикою останніх років тенденція сказу зростає як серед тварин так і серед людей.
Минулого року було зафіксовано чотири

З кожним днем все більш відчутним
подих першовересня. Освітяни активно
готуються до початку нового навчального року. Так, на минулому тижні у Криворівні Верховинського району відбувся
Карпатський форум народовладдя, присвячений питанням освіти у гірських та
високогірних районах. На захід прибула
міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, заступник голови ОДА Ігор Пасічняк,
делегація народних депутатів України у
складі Миколи Княжицького, Сергія Соболєва, Олега Березюка, Івана Рибака,
Олександра Шевченка та ін. Висвітлювали форум журналісти провідних вітчизняних телеканалів та друкованих видань,
серед яких і представник «Снятинської
вежі», автор цих рядків. Під час свого
перебування на Верховинщині, посадовці ознайомилися зі станом навчальних
закладів та доріг, які ведуть до них, відвідали дві школи у гірській місцевості.
Вже потім, виступаючи на форумі, Лілія
Гриневич зазначила, що освіта у високогірних районах потребує більших фінансових вкладень, ніж школи, які працюють

випадки смерті від сказу. Найбільша проблема в тому, що переносниками сказу
в більшості випадків є дикі тварини, в
основному червона лисиця. Серед загальнодержавних програм є програма
імунізації диких тварин. У нашій області
є два райони в яких проводиться вакцинація серед диких тварин. Вакцина з
приманкою авіаційним способом розкидається в лісах, після чого лисиця поїдає
цю ампулу з вакциною і тоді формується
імунітет тварини. Такий метод боротьби

щення оголошень та ін.
– Розкажіть про загибель бджоли,
особливо у весняний період під час
цвітіння ріпака.
– Бджоли гинуть від ряду причин.
Багато жителів нашого району за останній період почали займатися розведенням бджіл. Місяць тому мав розмову із
пасічниками району, де йшла мова про
правильне розміщення пасіки, різні інфекційні хвороби, які можуть уражати
комах. Також проведено профілактичну

який є вимогою європейської спільноти.
Хочу відмітити, що значний крок у зменшенні популяції бездомних тварин, зокрема собак, зробила Снятинська міська рада. Минулого року була прийнята
програма по боротьбі з безпритульними
тваринами, яка успішно функціонує і зараз. Активна участь у цьому заступника
міського голови Василя Анатійчука, який
повністю поринув у цю проблему. Зараз
у місті можна побачити прочіпованих
бездомних тварин, які пройшли стерилізацію та щеплення в спеціальному міському комунальному підприємстві «Притулок для тварин» м. Чернівці (про що
уже повідомлялось у нашому часописі
– ред.). Завдяки таким заходам кількість
безпритульних тварин у місті з часом повинна зменшитись.
На завершення нашої розмови та напередодні Дня працівників ветеринарної
медицини хочу привітати всіх своїх колег
та колишніх працівників ветеринарної
медицини з професійним святом. Бажаю
Вам перш за все міцного здоров’я, успіхів, мирного неба, здійснення усіх заповітних мрій та професійного кар’єрного
росту в нелегкій роботі.
Ольга СЛОБОДЯН

є найбільш ефективний у боротьбі зі сказом серед дикої природи.
Проводячи моніторинг-відстріл лисиць, які відправляємо в обласну регіональну лабораторію на перевірку тварин
на сказ, сказу в лисиць виявлено не було.
Але всіх тварин дослідити не можливо…
Ще один недуг, який наближається до
нашого кордону, це вузликовий дерматит
великої рогатої худоби. Дане захворювання вже зареєстроване в Румунії. Керівництвом нашої служби в Києві видано
ряд розпоряджень та доручень за контролем цього захворювання. На відміну від
африканської чуми свиней, проти даного
захворювання є вакцина. Зараз відбуваються переговори з урядом для виділення коштів для проведення заходу щодо
недопущення поширення захворювання
на Україну.
– Ви зараз проводите ряд вакцинацій. Розкажіть про них.
– Є ряд вакцин, які фінансуються за
рахунок держави. І, аналогічно, всі дані
заходи, як в індивідуальному секторі так і
в колективних господарствах, проводяться за рахунок держави безкоштовно. Є
ряд інфекційних хворіб, вакцинація проти яких здійснюється за рахунок власника тварин. За рахунок державних коштів
ми проводимо профілактичні вакцинації
проти сибірки, дослідження тварин на
лейкоз, бруцельоз та туберкульоз. Завдяки проведенню своєчасних вакцинацій наш район вважається благополучним.
Також, окрім вакцинації тварин, ми
намагаємось якомога краще інформувати жителів про можливість захворювання
через засоби масової інформації, розмі-

розмову із аграріями нашого краю, щодо
дотримання правил обробки рослин, дотримання температурного режиму та попередження про свої дії пасічників.
Фактом загибелі бджіл може бути і те,
що зараз є досить різноманітні захворювання, зокрема синдром краху колоній.
Дане захворювання було зареєстроване у США в 2000 році, коли загинуло
близько 80 % бджіл. Ще і досі немає єдиної думки та пояснень цьому. Одним із
можливих факторів є радіосистеми, які
своїми хвилями вбивають бджолину навігаційну систему і бджоли не може повернутися до свого вулика. Ще однією
із основних причин є вирощування генетично модифікованих рослин, які дають
високу врожайність. У період цвітіння
таких рослин бджола запилює генетично
модифіковану рослину в результаті чого
імунітет комахи знижується і вона стає
вразливою до інфекційних захворювань.
Третім фактором загибелі бджоли є ряд
інфекційних захворювань, таких як вароатоз, нозематоз, американський, європейський гнилець. Ще і досі невивченим
захворюванням залишається вірусний
параліч бджіл. Під час спілкування з колегами з Миколаївської області, вони
повідомили, що 80% із зареєстрованих
пасік бджоли загинули. Тому говорити,
що бджоли гинуть від обробки рослин,
зокрема ріпаку, неможна.
– Розкажіть про боротьбу із популяцією бездомних тварин.
– Найбільшою проблемою бездомних тварин – це їхня популяція, причому не тільки в нашому районі, але по
всій Україні. Нещодавно було прийнято
закон про гуманне ставлення до тварин,

Розмова з Володимиром Михайловичем проходила досить цікаво та невимушено, але питання бліц-опитування
чекали. Тож пропонуємо і Вам, шановні
читачі, перевірити свої знання (відповіді
записано без змін, не всі вони є правильними)

Снятинчанин, майстер психологічного портрету? – Василь Касіян.
Ваш улюблений кіногерой? – Володимир Висоцький
Хто озвучував вовка та зайця із мультфільму «Ну постривай!» – Папанов та
Румянова
Від чого у качки ноги червоні? – Від
колін.
Коли ми на цифру «два» кажемо «десять»? – Коли множимо.
Чим відрізняється пташиний базар
від пташиного ринку? – Нічим.
Яка температура тіла у птахів? – Від
41 0С і вище.
Вони безпомилково відшукують наркотики? – Собаки, зокрема кокер-спанієль…
Яка тварина для жителів Півночі є і
транспортом, і їжею, і одягом? – Олень.
Висота ратуші у Снятині? –
Скільки шлюзів у Снятині на греблі?
– П’ять.
Як звати першого космонавта незалежної України? – Каденюк.
Як раніше називалось місто Верховина? – Жаб’є.
Назвіть останнього президента в екзилі. – Плав’юк.
Найкрасивіший пам’ятник у Снятині?
– Степану Бандері.

ПОДИХ ПЕРШОВЕРЕСНЯ
у кращих умовах.
–
Дуже важливо на законодавчому рівні надати окремим селищам статуси високогірних. Відтак визначити необхідні коефіцієнти для виділення коштів
для будівництва доріг, обслуговування
шкіл. Нам необхідно зберегти ці автентичні колоритні місцевості в Україні. В
першу чергу це стосується відновлення
транспортної інфраструктури, і звичайно
ж шкіл", – наголосила міністр.
Та коли на Верховинщині прагнуть
усіма силами бодай зберегти те що є, то
у нас, на Снятинщині, спостерігається
розширення освітянської мережі. Окремі
загальноосвітні школи реорганізуються
у навчально-виховні комплекси, відкриваються додаткові групи у дитсадках,
навіть нові ДНЗ. Зокрема, у Кулачківцях
до кінця року на базі місцевої школи відкриється дитячий садок. Директор Кулачківської ЗОШ Ольга Лесюк зізнається, що
таку важливу і потрібну справу вдалося
втілити у життя завдяки співпраці місцевої, районної та обласної влади.
– Я почуваюся щасливою, що у нас

буде дитячий садок. Це нам далося непросто, але ми всі разом втілюємо мрію
жителів Кулачківців і Хом’яківки щоб їхні
дітки мали змогу отримувати дошкільне виховання. Успішною передумовою
для відкриття садочка став виграний
нами (з другої спроби) обласний проект «Дошкільному життю бути». Надалі
нам суттєво допомогли депутат обласної ради Орися Книшук, сільський голова Олексій Лукинюк, начальник відділу
освіти Снятинської РДА Уляна Іванійчук,
очільники району Іван Угрин та Богдан
Свіщовський. І звичайно, велике спасибі
педколективу та техпрацівникам школи.
Це добрі та щирі люди які активно долучаються до робіт, – зазначила Ольга
Лесюк.
На минулому тижні депутат обласної
ради Орися Книшук разом з сільським
головою Олексієм Лукинюком оглянули
приміщення, де вже незабаром увійдуть
52 дзвінкоголосих чомусиків. Сільський
війт розповів, що буде відкрито дві групи. Одна фінансуватиметься з бюджету
сільради, – друга з району. За словами

Олексія Михайловича, взимку діткам тепло забезпечуватиме потужний котел на
дровах. У свою чергу Орися Книшук зазначила, що не могла не підтримати ініціативу дирекції школи та сільського голови про відкриття дошкільного закладу.
–
Це один з перших моїх об’єктів,
до якого я долучилася, як депутат обласної ради. Мені приємно співпрацювати
з дирекцією школи з сільською владою.
Громада Кулачківців і Хом’яківки активна
та доброзичлива. Їхнє бажання мати у
селі дитсадок не могло нікого залишити
байдужим. У найближчих планах проведення комплексу робіт по водоочисних спорудах, облаштування ігрового
майданчика. Як обласний депутату, я із
задоволенням допомагаю цій громаді,
зокрема в ремонті Божого храму, який є
унікальним на Прикарпатті. А щодо садочка, то бажаю щоб всі дітки у ньому
були щасливі та веселі, а педагоги і вихователі отримували задоволення від роботи, – сказала Орися Володимирівна.
Сергій ГРУДОВИЙ
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ХІІІ сесія районної ради сьомого демократичного скликання
3 серпня відбулася чергова ХІІІ сесія
районної ради сьомого демократичного скликання, яку провів голова районної ради Іван Угрин. У роботі сесії взяли
участь перший заступник голови обласної
ради Василь Гладій, депутат обласної
ради Орися Книшук, голова райдержадміністрації Богдан Свіщовський, заступник
голови районної ради Петро Маліборський. На сесію прибули 33 депутати районної ради, яких чекала активна, понад
чотиригодинна робота, під час якої було
прийнято 42 важливі рішення.
Після виконання гімну України та молитви голова районної ради Іван Угрин
повідомив про перемогу Андрія Джелепа
на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби
у Сараєво (Боснія і Герцоговина). «Наш
Андрій є Чемпіоном Світу та Європи, надіємось, що наступною буде олімпійська
медаль!» – сказав І. Угрин, оплесками вітаючи разом із усіма присутніми на сесії
юного чемпіона та його наставника, заслуженого тренера України Івана Курилюка.
Депутати прийняли порядок денний
за основу. Далі голова фракції «Батьківщина» у районній раді Петро Гнідан запропонував внести до порядку денного
два питання щодо підтримки звернень до
Президента України П. Порошенка, голови ВРУ А. Парубія, Прем’єр-міністра В.
Гройсмана.
Депутати ознайомилися із наступними рішеннями. Про підтримку звернення
Івано-Франківської обласної ради щодо
необхідності законодавчого врегулювання питання ввезення та перебування на
митній території України автомобілів з
іноземною реєстрацією та припинення
переслідувань владою водіїв і фактичних
власників таких автомобілів; Про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради щодо прийняття законопроекту
№4355 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з управління земельни-

ми ресурсами та посилення державного
контролю за використанням та охороною
земель».
П. Гнідан зачитав тексти звернень та
рішень, які було підтримано голосами
32-х депутатів.
Про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку
району за перше півріччя 2017 року на
сесії доповіла Ольга Урсуляк, начальник
управління економічного розвитку і торгівлі РДА.
Із коментарями з даного питання виступив голова райдержадміністрації Б.
Свіщовський, відзначивши позитивні зрушення у районі.
Заслухали депутати про хід виконання районного бюджету за перше півріччя
2017 року та про хід фінансування місцевих програм у 2017 році. Анастасія Позичайло, начальник фінансового управління
РДА, в цифрах детально розповіла про
основні надходження та видатки у бюджетній сфері.
На сесії виступив перший заступник
голови обласної ради Василь Гладій,
який наголосив про те, що Снятинщина в
цьому році отримує 24 млн. 603 тис. грн..
як субвенцію з обласного бюджету на
об’єкти соціально-економічного та культурної сфери. Освіта, охорона здоров’я,
культура, сфера ЖКГ, екологія, а також
ремонт доріг – це ті галузі, в які найбільше
фінансує область.
Серед добрих справ, реалізації яких
очікують в районі, як розповів В. Гладій,
буде придбання нового шкільного автобуса для Снятинської ДЮСШ, завершення
ремонтних робіт у Ганьківській ЗОШ, яка
нині реорганізовується у НВК. Також за
кошти обласного бюджету буде перекрито
дах Устянської ЗОШ, буде проведено інші
заходи. В охороні здоров’я важливим є фінансування комплексу заходів у клініко-діагностичній лабораторії Снятинської ЦРЛ.
Щодо місцевих доріг району, на які
також виділено кошти, то, як сказав В.
Гладій, є домовленість із керівництвом

Відійшов у вічність уродженець м. Снятин, член національної
Ліги композиторів України Роман Васильович Стратійчук
Народився Роман Стратійчук 22
травня 1935 року. Формував свій
талант у співучій родині. Любив
слухати гру троїстих музик і спів талановитих виконавців. Після закінчення середньої школи в 1958 році
вступив у Тернопільське музичне
училище ім. С. Крушельницької
на диригентське відділення, де
вперше поринув у світ серйозної
класичної музики, ознайомився із
творчістю українських та зарубіжних копмозиторів.
Любов до композиторської
творчості привив
Р.
Стратійчуку
викладач теоретичних
дисциплін
музичного
училища,
член
спілки композиторів України Б.
В. Олексієнко. В
позаурочний час
навчав здібного
учня основ композиторськ ого
письма та гармонізації.
Окрилений
першими успіхами на ниві компонування, в 1960
році написав музику на слова відомого українського поета Т. Одудька. Пісня у виконанні вокального
ансамблю зазвучала на обласному
огляді колективів художньої самодіяльності. Становлення Романа
Стратійчука як композитора припало на другу половину 1960-х років.
У цей період молодий митець пише
твори гармонізовані для триголосого вокального ансамблю та чотириголосого мішаного хору.
У 1968 році Р. Стратійчук пробував свої сили в жанрі інструментальної музики. З під його пера
вийшло три п’єси для скрипки і
фортепіано.
З кінця 1970-х років компози-

тор розширив спілкування з авторами поетичних текстів: Б. Демків,
Г. Петрук-Попик, В. Вихрущем, Я.
Велиган та ін. У 1980-х роках закінчив педагогічний факультет Тернопільського педагогічного інституту.
Працював методистом обласного
будинку народної творчості, старшим викладачем студії при музичному товаристві, керівником народної хорової капели «Освіта» в
Тернополі. Працював викладачем
Тернопільського педагогічного інституту.
А в першій
половині 1990-х
років розширив
жанровий діапазон. Крім ліричних та пейзажних творів у його
репертуарі
появилася камерна
вокальна музика
та дитячі хорові
твори. Репертуар
творів Р. Стратейчука
збагатився духовною
і
патріотичною
тематикою. Написав більше ста
хорових творів на
слова багатьох поетів, пісень для
ансамблів, тріо, дуетів та квартетів.
Твори композитора друкувалися в обласній та всеукраїнській періодиці, у збірниках «Церковні пісні» (упоряд. О. Смоляк. Тернопіль,
1994), «Мелодії тернового поля»
(упоряд. І. Виспінський. Тернопіль,
1995), «Хорові твори» (Тернопіль:
Лілея, 1998).
Будучи на пенсії, продовжував
писати музику. Мріяв створити хоровий колектив у Снятині та невблаганна смерть забрала його з
життя.
Руслана КІРЄЄВА
краєзнавець

Служби автомобільних доріг області про
ремонт таких ділянок автошляхів, як Тулуків-Стецева, Красноставці-Будилів та
Джурів-Новоселиця.
Важливим є виділення для нашого району значної суми з екологічного фонду
обласного бюджету. 2 млн. грн.. будуть
профінансовані на продовження робіт
на Снятинському сміттєзвалищі. Значна
сума виділена на будівництво свердловини для Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст., де були
значні проблеми через відсутність питної
води.
У сфері культури, зі слів першого заступника голови облради, передбачено 2
млн. з обласного та 1 млн. з державного
бюджетів на Народний дім у с. Белелуя,
який планується ближчим часом здати в
експлуатацію. Також 300 та 400 тис. грн. з
обласного бюджету, відповідно, передбачено на ремонтні роботи Балинцівського
Будинку культури та Заболотівської дитячої музичної школи.
В. Гладій відзначив, що різні територіальні громади Снятинщини, які перемогли
2016 року в обласному конкурсі проектів
та програм розвитку місцевого самоврядування, загалом у 2017 році отримали
1,5 млн. грн.. на реалізацію проектів, що
співфінансуються як з обласного, так і
з районного та місцевого бюджетів. Також Василь Іванович наголосив, що до
31 серпня ц. р. закінчується цьогорічний
обласний конкурс проектів та програм.
Особливостями конкурсу є чітко обрані керівництвом області напрямки, а це
водопостачання, підтримка місцевих пожежних частин, розвиток сільського господарства (садівництво, фермерство,
кооперація), туристично-рекреаційний напрямок.
Після виступу до Василя Івановича
були конкретні прохання та запитання.
«Нам треба сконцентруватись на тих
об’єктах, які вже розпочаті. На наступний
2018-рік разом сплануємо пріоритетні завдання в охороні здоров’я, культурі та
освіті, на які необхідно залучати кошти об-

ласного бюджету», – підсумував перший
заступник голови облради В. Гладій.
Надзвичайно важливим у сесії стало
питання про внесення змін до рішення
районної ради від 23.12.2016 року № 2549/2016 «Про районний бюджет на 2017
рік». Начальник фінансового управління
РДА А. Позичайло, озвучивши цифри,
фінансові перепланування, акцентувала
на тому, що завдяки проведеній роботі
(зокрема і депутатів з бюджетної комісії
районної ради) депутати своїм рішенням
скерують мільйонні суми на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, а також проплату енергоносіїв.
Важливо, що окремими сільськими радами було прийнято рішення про виділення субвенцій районному бюджету з метою
фінансування різних важливих справ.
Після того, як депутати проголосували за важливе рішення, голова районної
ради І. Угрин сказав: «Ми виконуємо невластиві для нас функції. Ті кошти, які б
мали йти на розвиток і, натомість, які могла би профінансувати держава, мусимо
знаходити ми у своїх бюджетах. У той час,
коли Президент та Прем’єр-міністр заявляють, що місцеві бюджети розвитку зросли у кілька разів, нам не вистачає грошей
на елементарні речі…»
Суттєво, що на сесію додатково винесено проект рішення ( і його підтримано
депутатами) про районну програму збереження та утримання майна спільної
власності територіальних громад району
на 2017 рік. Завдяки цій програмі уже в
цьому році буде профінансовано 300 тис.
грн.. на енергозберігаючі заходи, ремонт
приміщень, систем водопостачання та водовідведення в спортивному комплексі м.
Снятин.
Депутати прийняли рішення по всіх
питаннях порядку денного. У фіналі сесії
депутати П. Миронюк, В. Жураківський, Д.
Ткачук та В. Томаш внесли депутатські запити.

Тетяна ВОВК

Чим небезпечний кір?
Останнім часом в районі реєструється
підйом захворюваності на кір. Станом на
03.08.2017року від початку поточного року
вже зареєстровано 28 випадків кору серед
жителів різних населених пунктів району. Так
випадки кору зареєстровані у місті Снятині,
селищі міського типу Заболотові, селах Ганьківці, Вовчківці, Трійця, Новоселиця, Стецева,
Драгасимів, Кулачківці, Прутівка, Джурів
Кір — інфекційна хвороба, спричинена вірусом, який передається від хворої людини
до здорової повітряно-крапельним шляхом і
характеризується вираженою інтоксикацією,
запальними явищами з боку дихальних шляхів, запаленням слизової очей, появою своєрідних плям на слизовій оболонці щік і характерним плямистим висипом на шкірі. Єдиним
джерелом інфекції є хвора людина. Сприйнятливість до кору висока, Тому хворіють як
діти так і дорослі. Як правило дорослі хворіють важче і у них частіше можливий розвиток
ускладнень внаслідок захворювання на кір.
Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, тобто під час кашлю, чхання,
розмови. Період від моменту зараження до
початку захворювання може становити від
9 до 21 дня. Хоча в більшості випадків захворювання на кір закінчується видужанням,

проте можливі ускладнення у вигляді загострення наявних хронічних захворювань, а
також запалення внутрішнього вуха, нирок,
бронхів, легень і мозкових оболонок. Останні два ускладнення можуть привести навіть
до смерті хворого. У випадку захворювання
потрібно не займатися самолікуванням, а негайно звернутися за медичною допомогою до
лікаря. Щоб попередити ускладнення і можливе зараження контактних родичів та друзів
хворої людини необхідно лікуватись у інфекційному відділенні.
Але найкращий захист від захворювання,
це профілактичне щеплення проти кору. Для
вакцинації використовується комбінована
вакцина проти кору-паротиту-краснухи. Щеплення проти кору проводяться в 12 місяців
життя дитини та в 6 років. Дітям, що не були
вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи
за віком у 12 місяців та в 6 років, щеплення починають робити у будь-якому віці до 17 років
11 місяців 29 днів. Щоб отримати щеплення
необхідно звернутись в найближчу амбулаторію загальної практики сімейної медицини
або на фельдшерсько-акушерський пункт.

Лікар епідеміолог
С. Макаренко

ФК «КУЛАЧИН» СТАРТУЄ З ПЕРЕМОГИ
На футбольних полях Снятинщини розпочалися нові турнірні перегони. Минулої неділі
відбувся перший тур чемпіонату та першості
району сезону 20017/2018. ФК «Кулачин» новий сезон відкривав домашнім матчем проти
ФК «Устя». Команду гостей зайвий раз представляти немає потреби, адже ще зовсім
недавно вона пробувала власні сили в обласних змаганнях. Тому й напевно гравці ФК
«Устя» вважали себе фаворитами звітного
протистояння. Та зовсім протилежної думки
були наші футболісти. Одразу після стартового свистка арбітра матчу Петра Запотічного,
господарі активно пішли у наступ, показуючи
цим самим, що не бояться сильного суперника. У середині першого тайму ігрова і територіальна перевага нашої команди принесла
свої плоди. Чергову позиційну атаку ефектно
завершив Олександр Миронюк. Саме у цей
час на стадіон завітав міський голова Анатолій Шумко.

Можливо саме той факт, що за них прийшов повболівати мер Снятина, додав нашим
хлопцям ще більшого азарту в очах. Адже у
другій половині гри вони ще тричі змушували
воротаря гостей виймати м’яча з сітки власних воріт. Двічі відзначився Петро Шевага та
один раз Ігор Шинкарук. І це ще далеко не
всі реалізовані моменти нашої команди. ФК
«Устя» міг пропустити значно більше. Один
тільки Любомир Савойко мав три голеві моменти, які не зумів влучно завершити. Отож,
ФК «Кулачин» успішно стартує у новому сезоні, впевнено перемагаючи непростого суперника з рахунком 4:0.
Наступні матчі за участю нашої команди:
13.08 (неділя) – «Колос» Красноставці – ФК
«Кулачин»; 19.08 (субота) – ФК «Кулачин» –
«Січовик» Завалля.
Сергій ГРУДОВИЙ
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«І ЛЕСИН ДУХ ЗІ СЛОВА В ДУШІ ЛИНЕ…»
(СЮЖЕТИ З ЖИТТЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ГАЛИЧИНОЮ)

о
яЗакінчення. Початок в №25, 26, 27, 28,
-29.
На початку осені 1903 р. сталася по7
ядія, що вперше за останні два сторіччя зі,брала докупи, в одне місто, представників
аз усіх кінців російської і австійської Україіни – в Полтаві відкривася пам’ятник Іваїнові Котляревському. Лесі Українці дуже
мхотілося, щоб на свято приїхала Ольга
-Кобилянська, але у видатної письменни-ці, котру на той час уже знала уся Україна,
не було грошей на залізничний квиток –
-якихось півсотні гульденів.
В день від’їзду до Полтави з київською
го вокзалу Косачі чекали харківського
-поїзда з гуртом ентузіастів, серед яких
їбули зарубіжні представники з Петербур-га, Мінська, Дерпта, Варшави, а також з
бГаличини, Буковини, Чехії, Відня, Жене-ви. Леся з матір’ю потрапили до вагона,
оде було чимало давніх галицьких знайо,мих: Юліан Романчук, Василь Стефаник,
-Кирило Студинський, Філарет Колесса,
-Степан Стоцький, Мирон Кордуба та ще
йдехто. Впродовж церемонії відкриття
пам’ятника Лесю Українку супроводжував
-Василь Сімович; в розмові з ним непомітоно збігав час. Численні зустрічі й розмови
-в Полтаві додали Лесі веселості, радості.
їПершого вересня вона фотографувалася
уу великій групі полтавських гостей, а потім
ву відбірковій, де були Коцюбинський, Сте.фаник, Олена Пчілка, Старицький, Хотт
кевич і Самійленко. Ці фотографії стали
.популярними ще в дореволюційні часи,
особливо ж остання – взірцевий груповий
хпортрет корифеїв.
Леся Українка глибоко поважала та
ї
.високо цінувала постать Василя Стефа-ника у вітчизняній літературі: «… Гарні
його нариси, тільки сумні невимовно…
врешті, вся наша література веселістю не
Квідзначається…».
Літературні взаємини Співачки досвітніх вогнів і мужицького Бетховена не досліджувалися, бо не ставилося питання,
чи існувала між ними творча близькість,
адже, на перший погляд, вони зовсім різні. Але Українка тонко відчувала творчість
Стефаника, її оцінки настільки влучні, що
можна припустити: між ними існувала певна творча спорідненість, художні інтереси
цих письменників не такі вже й відмінні.
У статті Лесі Українки «Писателі-русини на Буковині» від 09.12.1899 р., призначеній для людей, що нічого не знали
про австрійську літературу, подається
«бесіда» про творчість трьох представників української літератури, що жили на

той час в австрійській провінції: ЮріяОсипа Федьковича, Ольгу Кобилянську
та Василя Стефаника. Поетеса з великою
повагою пише про В. Стефаника: «Чи то
яскравість таланту, чи приступність сюжетів зробили його одразу популярним.
У всякім разі, ледве три роки минуло, відколи він виступив у письменстві, а вже він
широко звісний у своїй країні». Саме це
стало однією з причин, чому письменниця
зацікавилася творчістю Стефаника. Вона
весь час порівнює його творчість і літе-

лу на переклад новел для видавництва
«Донская речь»; разом з В. Стефаником,
О. Кобилянською, І. Трушем та ін. підписала звернення із закликом урочисто відзначити 40-річчя літературної діяльності
Івана Франка.
В одному з листів до Маковея Леся зазначала: «Не знаю, як хто, але б я хотіла,
аби мене судили по щирості, не вважаючи ні на мою молодість, ні на молодість
нашої літератури». Про любов до Лесі
Українки галицького народу свідчить той

ратурну техніку та Ю. Федьковича. Леся
Українка підкреслює: «В таких коротких
нарисах д. Стефаник дає нам цілу колекцію силуетів; це не фотографії, а власне
малюнки, немов ескізи для будучої картини. Читаючи їх, мені спало на думку, що
коли б їх зв’язати одною спільною фабулою, то вийшов би роман юрби».
Існує також російський варіант статті
«… про буковинське тризілля…», в якій
Українка розширила їхню біографічну
частину, зробила детальнішу оцінку їхніх
творів, та остаточно записала Володаря дум селянських до буковинців. У кінці
статті авторка виголошує, що ці три діячі
літератури дають цікаву картину життя
всіх станів своєї країни.
Часто поетеса передає вітання через
подругу Ольгу: «Будьте ласкаві, подякуйте п. Стефаникові за його «Синю книжечку»… я зробила б це сама, та не знаю
його адреси…».
Існує невеличкий лист до самого Стефаника від 27.08.1901 р. з Буркуту, де поетеса має надію з ним зустрітися. Було
певне співробітництво Лесі Українки та
Василя Стефаника – вона просить дозво-

факт, що твори Дочки Прометея декламували зі сцени, її портрети висіли на стінах
читалень та в домівках поряд з портретами Тараса Шевченка та Івана Франка.
Пропагуючи книжку, виховуючи потяг
до самоосвіти, піднімаючи престиж української літератури, снятинські читальні
«Просвіти» проводили лекції й бесіди,
влаштовували Свято книжки і книжкові
виставки. Людей найдужче цікавили твори Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки, В. Винниченка, А.
Кащенка, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, А. Чайковського, О. Кобилянської, Б.
Грінченка. Читання творів Лесі Українки,
яка впродовж свого життя виступала за
культурне єднання Галичини і Наддніпрянщини, мало великий вплив не лише
на тогочасну інтелігенцію, а й на простих
трудівників Галичини.
1923 р. у Чернівцях були видані твори
Лесі Українки для дітей, але тепер їх уже
не знайти.
На честь Лесі Українки та її перебування на Прикарпатті в кількох місцях встановлені пам’ятні знаки. Стоїть пам’ятник
полум’яній патріотці в підкарпатському

Снятинське відділення поліції
інформує:

Україна як транзитна країна завжди притягувала до себе емігрантів своїми лояльними законами,
привітними українцями та помірним кліматом. Ми
завжди раді гостям, готові допомогти біженцям, відкриті для тих, хто хоче отримати українське громадянство.
Та не всі іноземці, які проживають, навчаються та
ведуть бізнес в Україні дотримуються законів країни,
яка їх гостинно прийняла. А після ратифікації Україною положення про реадмісію, ми взяли на себе
зобов’язання перед європейськими партнерами про
контроль над нелегальною міграцією. В противному
разі українська сторона бере на себе всі витрати з
видворення за межі країни нелегалів, які все-таки
-змогли просочитися через кордон України з ЄС.
м
Цього року розпочалася вже традиційна щорічна
увсеукраїнська операція “Мігрант”. У Снятинському
иВП відбулася оперативна координаційна нарада,
-яка мала на меті накреслити стратегію і тактику проаведення цієї операції на території району, де було
ечітко визначено коло завдань, які ставляться перед
Кособовим складом, задіяним в операції “Мігрант”,
накцентовано увагу на дотриманні чинного законо-давства та прав людини, толерантному ставленні до
,іноземців.
Водночас, хочеться додати та зауважити, що За-кон в Україні один для всіх, тому неприпустимо аби
іноземні громадяни нехтували ним. В разі виявлення
:осіб, які є правопорушниками, до них будуть застоКсовані відповідні дії згідно чинного законодавства.
–
Галина ТЕРЕНТЬЄВА,
Й
інспектор сектору моніторингу
Снятинського ВП

селі Іллінці на Снятинщині, встановлений
у 1973 р. (скульптор А. Біганич, архітектор
Я. Лукавецький).
Лункоголосе ім’я – УКРАЇНКА підтверджене всім її життям. Вона й досі найяскравіша українська поетеса. Її ідеал
широкого націоналізму, постійні шукання
правди й краси у внутрішній гармонії слова, життя і думки, впевненість, що визволення народу, його свобода, духовна й фізична, обов’язково настануть – це заповіт
міцний і сміливий нащадкам, нам усім.
Про зв’язки великої письменниці з
галицьким краєм досліджували прикарпатські краєзнавці Ф. Погребенник, В.
Грабовецький, П. Арсенич, Б. Тимінський,
Д. Довгуник, М. Зайко, П. Нестеренко, В.
Чурко. Їхні публікації друкувалися в журналах «Краєзнавець Прикарпаття» «Гуцули і Гуцульщина», «Гуцульщина» та газетах «Галичина», «Тижневик Галичини»,
«Гуцульський край», «Урядовий кур’єр».
Про перебування Лесі Українки на теренах Західної України можна прочитати в
книгах:
Арсенич П. Леся Українка на Гуцульщині / Петро Арсенич. – Івано-Франківськ,
2006. – 28 с.; Матеріали ХІ Гуцульського
Міжнародного фестивалю. – Верховина,
2001.
Грабовецький В. Ілюстрована історія
Прикарпаття / Володимир Грабовецький.
– Т. 3. – Івано-Франківськ, 2004.
Домашевський М. Історія Гуцульщини
/ М. Домашевський, Н. Библюк. – Т. 6. –
Львів, 2001.
Історія України в особах: ХІХ – ХХ ст.
/ І. Войцехівська, В. Абліцов, О. Божко та
ін. – К. : Україна, 1995. – 476 с.
Костенко А. Леся Українка / Упоряд. В.
П. Сичевський. – К. : А.С.К., 2006. – 512
с. – (Життя видатних людей).
Крет Н. Гуцульщина літературна: гуцуліана ІІ половини ХІХ – поч. ХХ ст. / Н.
Крет. – Косів : Писаний камінь, 2002. – 412
с.
Олійник М. Леся. – Кн. 1. –
Погребенник Ф. Народною творчістю натхненна / Федір Погребенник. – К.,
1990. – 48 с.
Лесине карпатське літо: повість-есе
// Пушик С. Твори в шести томах. – Т. 5.
Повісті, есеї, мініатюри / Степан Пушик. –
Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – С.
3–173.
Галина ТОМАШ,
зав. міською бібліотекоюфілією № 2 м. Снятин

«СВЯТО СПОРТУ» – СВЯТО ПАМ’ЯТІ ПРО ДРУГА!
6 серпня у Заболотові пройшов
щорічний, вже традиційний турнір –
"Свято спорту", присвячений пам'яті
заболотівчанина, спортсмена та друга
Костянтина Романюка. Організаторами такого спортивного дійства стали
друзі Кості та небайдужі заболотівчани. Проходили
змагання
на
спортивних
майданчик ах
школи та безпосередньо
в школі. Змагання
проводились
із
міні-футболу,
паркового волейболу, шашок, стрільби
з пневматичної гвинтівки та з гри в карти парами.
До Заболотова, окрім місцевих
команд, приїхали гості з Коломиї,
Гвіздця, Шешор, Зібранівки та інших
ближніх сіл. Прийшло чимало вболівальників, щоб підтримати улюблених спортсменів. На честь «Свята
спорту» провели урочисте відкриття,
на якому окрім учасників змагання,
були і гості, а саме: заступник голови Снятинської районної ради Петро
Маліборський, заболотівчанин Володимир Мироняк. Творчий номер для
всіх присутніх подарувала брейк-данс

команда з Коломиї. Заспівавши державний гімн, вшанувавши хвилиною
мовчання Костю Романюка та всіх
воїнів АТО, до присутніх звернулись
і друзі юнака – Василь Маковійчук
та Любомир Литвинчук, які добрими
словами згадали свого друга, а також

подарували квіти дружині Роксолані і
вручили подарунки маленькій донечці Алісці. Кілька юнаків відправились
поставити квіти біля могили заболотівчанина, щоб в молитві згадати про
нього. У дарунок дружина з донечкою
пригостила всіх учасників смачним
тортом.
Спекотні спортивні баталії закінчились з наступними результатами: У
міні-футбол була зіграна товариська
гра між командами Заболотова, парковий волейбол – І місце-ВК «Коломия», ІІ місце – «Шешори», ІІІ місце

– ВК «Заболотів»; шашки: І місце
– Бойчук Петро/Мала Роксолана, ІІ
місце – Вакалюк Михайло, ІІІ місце
– Глушко Павло; стрільба з пневматичної гвинтівки: І місце – Негрич Володимир, ІІ місце – Мала Роксолана,
ІІІ місце – Соломаха Володимир; гра
в карти парами:
переможці – Мироняк Роман та
Масьовський Андрій.
Варто додати, що переможці
та призери ігор
в шашки та зі
стрільби візьмуть
участь у фінальних
змаганнях
на «Кращий населений
пункт
Снятинщини», що пройде наприкінці
літа. Усі переможці отримали почесні
кубки, а учасники змагань – пам’ятні
календарі. Впродовж свята для усіх
гостей та учасників були солодкі подарунки, а для малят – розважальна
програма з клоунами. Свято пройшло
у атмосфері спортивної дружби та з
пам'яттю в серці про друга, молодого
спортсмена Костю Романюка, якого
заболотівчани, друзі ніколи не забувають!
Роксолана МАЛА-ВАКАЛЮК,
фото Л. ГРИЦИК

Народний часопис

Снятинська

8

Партійний актив РО ВО «Батьківщина»
щиросердечно вітає з Днем народження голову
Снятинської районної ради Івана Михайловича УГРИНА.

Шановний Іване Михайловичу!

На теренах нашого краю Ви відомі як професіонал, людина
компетентна, вольова і доброзичлива, яка користується авторитетом і повагою. За Вашими плечима – багатолітня праця,
досвід і визнання. Ваша принципова позиція відома усім і викликає глибоку шану. Ми від щирого серця бажаємо, щоб всі
Ваші плани та задуми успішно вдалося втілити у життя. Зичимо міцного здоров’я на багато років життя, успіхів, родинного
щастя й добробуту. Віримо, що Ваші життєві знання й досвід і
надалі сприятимуть розвиткові Снятинщини. Хай мирне небо
та Боже благословення завжди буде над Вами та Вашою родиною!
За дорученням голів первинних осередків
«Батьківщини» – Сергій Грудовий.

На конкурс «Мій Снятин – моя колиска»

У НИХ ЖИВЕ СТАРОВИННИЙ
ДУХ МИНУЛОГО
нам у спадок. Ми завжди
кудись поспішаємо, біжимо та не встигаємо, нам
не вистачає часу помітити величних орлів на ратуші, головній і найбільшій візитці нашого міста,

вежа
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Голова міської ради, депутатський корпус,
члени виконкому, громадської ради міста та
працівники адмінапарату вітають з ювілеями
Василя Ковтуна, Ярослава Томаша,
Святослава Гуцуляка, Богданну Мойсюк
з днями народження
Віталія Бецу, Івана Сметанюка, Володимира
Крокоша, Миколу Мізерного, Івана Угрина, Ольгу Вишневську, Мар’яна Бурачинського, Романа
Савойка, Марію Гаврилюк, Тараса Куравського,
Любов Мардаревич, Ігоря Стратейчука, Богдана
Беднарчика, Наталію Романюк, Уляну Палійчук, Олега Лукащука, Богдана Ланга, Наталію
Кишкан, Ніну Нестеренко, Ігоря Липка, Людмилу
Бордун, Володимира Шувальського, Марію Чеховську, Богдана Юрчука, Катерину Оробець,
Олександра Ясінчука, Сергія Микитина, Петра
Маліборського, Марію Ярош, Ярослава Куравського, Василя Бегея, Марію Семеняк, Людмилу
Плешкан, Ігоря Григоращука, Тетяну Новоженюк.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!

***

Львів. Пологовий будинок. Привозять
жінку, яка от-от народить. А оскільки все
частіше молоді сім’ї обирають партнерські пологи, акушерка запитує у майбутньої мами:
– А тато дитинки буде присутнім на
пологах?
– Навряд-чи… – стогне у відповідь
між переймами жінка.
– А чому? – питає акушерка.
– Та він, знаєте, з моїм чоловіком ніяк
порозумітися не може…

***

Телефонує один чоловік до свого
друга й бідкається:
– Ти знаєш, мені чомусь останнім часом здається, що моя дружина завела
собі коханця.
– А то з якої радості ти так вирішив?
Чи ти, може, щось запідозрив?
– Ну, дивися, ми переїхали зі Львова
до Києва, а до нас і далі приходить той
самий сантехнік!

***

Вони пам’ятають усе… Вони бачили біль, горе, втрати, жах… Вони
невід’ємна частина нашої історії. У їхніх
стінах живе старовинний дух минулого.
Вони візитівка нашого міста, його вічний
спогад…
Вони – це наші будівлі, архітектурні
пам’ятки, що супроводжують жителів
крізь століття. Вони – це наш безпосередній зв’язок з минувшиною, з нашими
предками.
На жаль, у сірій буденності ми перестали помічати ту красу, що залишилася

затишні балкони жидівського ряду, білосніжні колони бібліотеки, обплетену виноградом школу...
Якщо зупинитися на хвильку та придивитися, можна помітити, що наше
місто теж старовинне, красиве, як і
древній Львів, чи сусід Чернівці, чи героїчний Кам'янець Подільський...

Завдяки давній архітектурі, що століттями перевтілювалась, оновлювалась, вдосконалювалась Снятин має
свій особливий шарм та родзинку, яку
варто помітити та відчути.
Євгенія ПАЛІЙЧУК
м. Снятин

Зі святом Україно! Родинний Снятин

Малюнки Кірєєвої Поліни, 7 років, м. Снятин
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Заможна пара, чоловік і дружина,
вечеряють в дорогому ресторані, як раптом запаморочлива краля підходить до
столика, цілує чоловіка взасос і каже: —
“Побачимося пізніше, любий!”
Жінка шокована. Дивиться на чоловіка круглими очима:
— Я не зрозуміла, що це було?
Чоловік, наче ніде нічого, продовжуючи вечеряти:
— Та це моя коханка.
— Що?! Я вимагаю розлучення!
— Та без проблем. Але врахуй, якщо
ми розлучаємось ніякого шопіну в Парижі, ні зими на Карибах, ні Лексуса в гаражі, ні гольф-клуба, нічого цього ти не
матимеш… Тобі вирішувати.
Саме під цей момент жінка помічає
як їх спільний знайомий, бізнесмен, входить до ресторану з шикарною жінкою.
Жінка:
— А хто це з Дмитром?
Чоловік: — Та це його коханка.
Жінка, задоволено посміхаючись: —
А наша ж гарніша.

ЮНИЙ РЯТІВНИК СНЯТИНЩИНИ
Гаряча літня пора, це відпочинок
біля річок ,озер та ставків, де можна скупатися та приємно провести час. Саме
в кінці липня на річці Прут відпочивала учнівська молодь з села Борщів. Як
раптом, місцевий житель, юнак 10 класу
Прокоп’юк Павло побачив утопаючу дівчинку, яка кликала на допомогу. Довго не вагаючись хлопець поспішив на
допомогу учениці 2 класу Шиманьській
Маргариті, він витягнув ту з води на берег та надав першу медичну допомогу.
Завдяки хлопцю було врятовано ще
одне людське життя. Павлу та Маргариті цей випадок запам’ятається на все
життя.
Надання допомоги утопаючому:
-Побачивши людину, яка тоне, потрібно негайно викликати рятувальників
за номером 101.
-Завдання рятувальника зберегти
життя не тільки потопаючого, а й своє.
Наближатися до потерпілого необхідно
ззаду, щоб він рефлекторно не вчепився в рятівника. Якщо потопаючий все ж
схопився і тягне його вниз, потрібно не
відбиватися, а пірнути. Потерпілий інстинктивно розтисне руки.

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

-Якщо потопаючий у свідомості,
дихає, має нормальний пульс, його потрібно покласти на тверду поверхню.
Голова має бути значно нижче тіла. Потерпілого потрібно добре розтерти, дати
випити що-небудь гаряче.
-Потерпілому без свідомості, але з
відчутним пульсом і задовільним диханням, слід закинути голову назад та висунути нижню щелепу. Необхідно звільнити його рот від річкової твані і мулу. Далі
витерти тіло насухо і зігріти, закутавши
в теплу ковдру.
-Якщо потопаючий без свідомості,
не дихає, але пульс прощупується, потрібно швидко звільнити його дихальні
шляхи від води і твані. Слід покласти
потерпілого животом на своє стегно і
натиснути рукою на його спину в районі
лопаток. Іншою рукою потрібно піднімати голову потопаючого за лоб. Це має
тривати не більше 15-ти секунд. Далі
головне – дуже швидко зробити потерпілому штучне дихання. Якщо немає
серцевої діяльності – штучне дихання
проводиться разом з масажем серця.
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