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Шановні учасники
партизанського й
підпільного руху!

Вітаємо Вас, сильних духом мужніх захисників нашої Батьківщини з Днем партизанської слави!
Плине час, однак пам’ять про зроблене
Вами у часи страшної війни та післявоєнний
період житиме вічно. Важливо, що пам’ять ця
є стрижнем, що єднає людей різних поколінь,
адже безсмертний подвиг партизанів та підпільників назавжди буде для кожного з нас
прикладом патріотизму, незламного духу та
безмежної любові до рідної землі.
З почуттям безмежної подяки й любові ми
віддаємо данину поваги колишнім підпільникам і партизанам, захисникам і визволителям
рідної землі – усім, кого ми з гордістю називаємо народними героями.
Низько вклоняємося Вам і висловлюємо
щиру подяку за Ваш подвиг і перемогу, за
розуміння й батьківську підтримку в побудові
незалежної України. Здоров'я, щастя, добра
й благополуччя Вам і Вашим родинам і головне – мирного неба над головою!

ВЕЛИЧНЕ ХРАМОВЕ
СВЯТО В СНЯТИНІ
19 вересня, у день Чуда Архистратига Михаїла, Снятин відзначив храмове свято. Вже з самого ранку в місті
завирувало життя – у центральній
частині поблизу фонтана, розкинулось
торгове містечко з різноманітними су-

щенний Архиєпископ і Митрополит Володимир Війтишин, який привітав усіх
жителів Снятина зі святом і побажав
миру, добробуту та Божого благословення. Також вітальні слова линули
митрофорному протоієреєві, магістру

венірами та солодощами. Снятинчани
зі святковим настроєм поспішали до
Храму Божого. Цього дня святочну Літургію з нагоди храмового празника та
святкування 130-тиліття Храму УГКЦ
Чуда Святого Архистратига Михаїла
в м. Снятин здійснив високопреосвя-

теології, декану Снятинської УГКЦ Теодору Оробцю із тридцятиліттям священицької діяльності.
З вітальним словом до вірян звернувся й о. Теодор Оробець, який коротко
розповів
«Покутське

З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО.

Вітаю із Всеукраїнським
днем дошкілля!

Щиро вітаю всіх, хто щоденно віддає тепло своїх сердець дітям, з професійним святом!
Висловлюю Вам сердечну вдячність за
невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до
дітей – найменших мешканців нашого міста
і рідного краю.
Дошкільний вік – особливо важливий і відповідальний період у житті. В цьому віці формується особистість, і закладаються основи здоров’я. З Вашою допомогою маленькі
снятинчани пізнають секрети навколишнього
світу, вчаться любити і берегти свою Батьківщину, свій рідний край. У цьому віці в діточок
закладаються основні навички культури поведінки в суспільстві. Саме тому, від Вашої
мудрості, терпіння, уваги залежить благополучне дитинство і подальша доля кожного
вихованця.
Впевнений, що Ваша доброта і педагогічна майстерність перетворять кожен день
для малюків у дитячому садку в день радості
і щастя! Бажаю Вам нових творчих успіхів,
міцного здоров’я, добробуту і достатку!
З повагою,
міський голова
Анатолій Шумко.

Вітаю всіх працівників в
галузі машинобудування!

Вітаю Вас з професійним святом – Днем
машинобудівника України, який традиційно
святкується в останню неділю вересня. Офіційне проголошення цього фахового свята
тільки підкреслю вагоме значення машинобудівного комплексу серед інших складових
промисловості України.
У це професійне свято вітаю всіх, хто
пов’язав своє життя з машинобудівної галуззю і бажаю Вам успіхів у роботі, міцного
здоров’я, сімейного щастя і хорошої зарплатні! Ваша праця дуже важлива для всіх нас,
для нашої країни і життєдіяльності нашої економіки! Тож зі святом Вас, дорогі машинобудівники!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО.

Шановні митці, майстри
і просто креативні
мешканці міста!

У нас в мікрорайоні Микулинці є автобусна
зупинка, яку потрібно оригінально прикрасити.
Запрошуємо показати позитивний приклад та
втілити свої ідеї у відновлення зупинки, щоб
очікування автобуса перетворилося на приємний відпочинок. З ідеями просимо звертатися
до Снятинської міської ради.

Шановні краяни,
працівники туристичної
сфери та гості Снятина!

У Всесвітній день туризму щиро вітаю Вас
зі святом.
Туризм – це ціла сфера життя, що охоплює мільйони людей, різні галузі економіки,
екологію та виробництво, сприяє пожвавленню міжрайонних, республіканських, міжнародних обмінів та людських контактів.
Наше місто та район, з його вигідним географічним розташуванням, історико-культурними пам’ятками, неповторними краєвидами,
багатою мистецькою спадщиною та привітними і щирими людьми, має всі умови для розвитку туризму.
Я впевнений, основні здобутки туристичної галузі Снятинщини ще попереду. Треба
багато і наполегливо працювати, щоб туризм
набув більшого динамізму у своєму розвитку,
став взаємовигідним і для туристів, і для туристичної індустрії, для нашого міста та району.
Наш неповторний Снятинський край вартий того, щоб відкрити перед світом свої унікальні природні багатства, самобутність історії, культури, народних звичаїв і традицій.
Щиро зичу працівникам індустрії туризму,
активістам та аматорам туризму вагомих здобутків, міцного здоров’я, завзяття, наснаги,
цікавих зустрічей і відкриттів у пізнанні навколишнього світу.
З повагою,
міський голова
Анатолій ШУМКО.

історію будівництва храму Чуда Святого Архистратига Михаїла та зазначив, що «для нас, вірних Української
Греко-Католицької церкви м. Снятина
та Снятинського району, цей храм є
великою святинею, бо він наділений
Апостольською Столицею
в імені Святійшого Отця –
Відпустом. Вірні, які в цей
день беруть участь у Святій
Літургії отримують повний
відпуст, тобто прощення всіх
дочасних гріхів і кари за них.
І тому, колись люди з навколишніх сіл і навіть інших районів, йшли пішки у Снятин,
щоб саме в цей день бути у
цьому храмі і отримати повний відпуст…»
Далі відбулось миропомазання, освячення води та
окроплення нею всіх присутніх.
***
Також велика кількість
вірян та священослужителів зібралась і в СвятоТроїцькому соборі УПЦ КП
з нагоди храмового свята та 30-ліття
священицької діяльності в Снятині
протоієрея, доктора богословських
наук, професора Михайла Марусяка.
Продовження на стор. 3

яблуко» запрошує
на осінню гостину!

У програмі фестивального дійства: презентація продукції провідних садівників краю; самобутня презентація кондитерських та
кулінарних умінь – колоритне свято покутської кухні та гостинності
з активною участю територіальних громад району; виставка-ярмарок художніх робіт народних умільців, а також сільгоспвиробників,
пасічників… Родзинкою фестивалю «Покутське яблуко» є велика
фольклорно-етнографічна забава із піснями, музиками, жартами та
пригощаннями.
Урочисте відкриття фестивалю – 1 жовтня 2017 року, о 12 годині.
Місце проведення фестивалю – міський парк.

До відома жителів міста та району!

Повідомляємо про те, що урочисте відкриття спортивного майданчика, що в міському парку, а також змагання з волейболу, баскетболу та показові змагання з великого тенісу в зв’язку із неможливістю проведення через погодні умови переноситься з 21 вересня на 1
жовтня о 14.00 год.
Запрошуємо всіх любителів спорту прийти та підтримати учасників змагань.
Виконавчий комітет Снятинської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ!
Герої Небесної Сотні – загиблі Герої Революції Гідності в Україні
взимку 2013 – 2014 років. Вони пожертвували найдорожчим – своїм
життям, щоб змінити хід новітньої історії України та дати їй шанс на
світле майбутнє! Перед нами стоїть завдання – збереження пам’яті
про Героїв Небесної Сотні, адже допоки ми пам’ятаємо, допоки вони
живуть.
У центральній частині Снятина розпочинається будівництво
пам’ятника Героям Небесної Сотні, яке має завершитись у жовтні
цього року.
Виконавчий комітет Снятинської міської
ради запрошує підприємства, організації,
підприємців, установи, всіх небайдужих жителів міста та району долучитись до будівництва пам’ятника Героям Небесної Сотні
переказавши кошти на рахунок в УДКСУ у
Снятинському районі 31558386246313 МФО
836014 Код 37953316.
Обов’язково
вказувати
призначення
платежу: код 25020200 для будівництва
пам’ятника «Героям Небесної Сотні».
Хай живе у віках людська пам’ять та слава загиблим Героям Небесної Сотні!
Оргкомітет Снятинської міської
ради по спорудженню пам’ятника
«Героям Небесної Сотні».
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«СТАНЬ В РЯДИ ОЛІМПІЙЦІВ»

Наприкінці минулого тижня у Снятинській ЗОШ №2 І–ІІІ ступенів відбувся
Всеукраїнський урок «Стань в ряди олімпійців». Урок організовано з метою збагатити знання учнів про олімпійські ігри,
створити сприятливі умови для розвитку
організаторських здібностей, виявлення
таланту учнів, сприяти дружній атмосфері в колективі та прищеплювати любов
до спорту.
Під урочисті звуки з’явилися ведучі свята: учнівський президент Андрій
Ляшкевич, учень 11 класу та спікер Яна
Кіцул, учениця 9 класу, які закликали всіх
учнів школи приготуватись до внесен-

ня олімпійського прапора. Честь внести
олімпійський прапор випала Стасу Гояну,
учню 11 класу, Єлізаветі Стратейчук та
Христині Хім’ян, ученицям 10 класу.
А далі Олімпійський урок вели ведучі, які здійснили подорож в історію Олімпійських ігор. Цікава розповідь видалась
про запалення Олімпійського вогню та
його подорож по всьому світу. Тож перед
початком змагань олімпійський вогонь
– символ миру та єднання – запалили
призер обласних змагань з волейболу
Максим Кравців та чемпіонка обласних
змагань з плавання Єлизавета Стратейчук.

Далі з вітальним словом виступив
директор Снятинської ЗОШ №2 Володимир Ахтемійчук, який привітав учасників
Малих Олімпійських Ігор та побажав усім
перемоги.
Для просування ідеї Олімпійського
руху в усьому світі Міжнародний олімпійський комітет використовує олімпійську
символіку: Олімпійські прапор, гасло,
емблему, гімн та вогонь. Діти пригадали
символіку та дали урочисту клятву бути
чесними та досягти високих рекордів.
Опісля урочистої лінійки Олімпійсько-

П Р И В І ТА Л И РЯ Т У ВА Л Ь Н И К І В

17 вересня в Україні відзначали День рятівника, день людей, які готові прийти на допомогу всім,
хто опинився у біді, запобігти і ліквідувати наслідки
надзвичайних ситуацій, захистити здоров’я і життя людей, надати необхідну допомогу потерпілим,
людей мужніх, сильних та відважних. Саме тому
18 вересня міський голова Анатолій Шумко привітав працівників Снятинського РВ ДПРЧ-15 м.
Снятин вручивши подяки за сумлінне виконання
службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу захисту населення і території міста. Міський голова побажав міцного здоров’я,
добра, благополуччя та якомога менше тривожних
викликів.
Ірина НЕП’ЮК

го уроку відбулись спортивні змагання
участь в яких взяли усі учні школи: хто
змагався, хто танцював, а хто гучними
оплесками підтримував свою команду.
Під час Олімпійського уроку посправжньому вирувало спортивне життя
школи, всі старалися продемонструвати
якнайкраще свої уміння та фізичну підготовку. У підсумку перемогла дружба.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ЕКСКУРСІЯ-СЕМІНАР ДЛЯ СТУДЕНТІВ
СНЯТИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО ДАТУ
За весь час господарювання на Прикарпатті філії «Перспектив», склалися
тісні взаємовигідні партнерські відносини
з навчальними закладами Івано-Франківської області, зокрема Снятинським

ділку, п’ятдесят майбутніх агрономів та
інженерів разом із викладачами Снятинського коледжу ПДАТУ мали змогу
наочно побачити роботу сучасної сільськогосподарської техніки, ознайомитись

коледжом Подільського державного
аграрно-технічного університету. На
умовах співпраці підприємство приймає
студентів на практику, де вони мають
можливість брати безпосередню участь
у виконанні основних технологічних процесів у галузі сільськогосподарського виробництва.
11 вересня, на базі Рашківського від-

із новими технологіями вирощування
продукції рослинництва, новими сортами
культур та багато іншого. Екскурсію-семінар для гостей провів особисто директор
філії «Перспектив» Потомський Павло
Григорович.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ОГОЛОШЕННЯ
Інформація Снятинської міської ради Івано-Франківської області
(організатора) про проведення земельних торгів
ЛОТ № 1. Земельна ділянка площею 0,1306 га, кадастровий номер
2625210100:04:045:0094. Місце розташування: Івано-Франківська область,
місто Снятин, вул. Винниченка, 23. Цільове призначення: 03.15. Містобудівні
потреби (види використання): для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Стартова
ціна: 306209,00 грн.
ЛОТ № 2. Земельна ділянка площею 0,2800 га, кадастровий номер
2625210100:03:041:0325. Місце розташування: Івано-Франківська область,
місто Снятин, вул. Винниченка, 9. Цільове призначення: 03.15. Містобудівні потреби (види використання): для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови. Стартова ціна
656498,00 грн.
ЛОТ № 3. Земельна ділянка площею 0,1800 га, кадастровий номер
2625210100:04:045:0093. Місце розташування: Івано-Франківська область,
місто Снятин, вул. Винниченка, 25а.
Цільове призначення: 03.15. Містобу-

дівні потреби (види використання): для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Стартова
ціна 422035,00 грн.
ЛОТ № 4. Земельна ділянка площею 0,1800 га, кадастровий номер
2625210100:04:045:0095. Місце розташування: Івано-Франківська область,
місто Снятин, вул. Винниченка, 25б.
Цільове призначення: 03.15. Містобудівні потреби (види використання): для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Стартова
ціна 422035,00 грн.
ЛОТ № 5. Земельна ділянка площею 0,3301 га, кадастровий номер
2625210100:04:045:0091. Місце розташування: Івано-Франківська область,
місто Снятин, вул. Винниченка, 25в. Цільове призначення: 03.15. Містобудівні
потреби (види використання): для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Стартова
ціна 773964,00 грн.
Містобудівні умови земельної ділянки: згідно відповідних висновків

Обмеження забудови земельної ділянки: згідно відповідних висновків
Час проведення земельних торгів: 25
жовтня 2017 року об 11:00 год.
Місце проведення земельних торгів:
м. Снятин, вул. Шевченка, 70.
Кінцевий строк прийняття заяв
про участь в аукціоні та сплати гарантійного і реєстраційного внесків: 19 жовтня
2017 року включно до 17:00 год.
Додаткова інформація:
Виконавець земельних торгів: Прикарпатська універсальна товарна біржа,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9.
Прізвище та посада, номер телефону
особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот: Ковтун Софія Іванівна - начальник відділу біржових операцій, (0342) 50-56-53, 50-56-56.
Банківські реквізити виконавця земельних торгів:
Отримувач: Прикарпатська універсальна товарна біржа, код отримувача
(ЄДПРОУ): 30106752
Для сплати гарантійного внеску: ІФФ
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 336677, р/р

№ 26008052514503. Розмір гарантійного
внеску 5% стартової ціни продажу земельної ділянки.
Для сплати реєстраційного внеску:
ПАТ «Ідея Банк», МФО 336310, р/р №
26005300011969. Розмір реєстраційного
внеску: 800.00 грн.
Умови договору оренди:
1. Договір купівлі-продажу земельної
ділянки укладається між організатором
земельних торгів і переможцем торгів
безпосередньо в день проведення торгів.
2. Переможець аукціону зобов’язаний
відшкодувати Снятинській міській раді
витрати, пов’язані з виготовленням
технічної документації та сплатити виконавцю земельних торгів комісійну
винагороду у розмірі 5% ціни, за якою
здійснюється купівля-продаж земельної
ділянки.
3. Покупець несе витрати з нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки та переоформленням права власності.
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ВЕЛИЧНЕ ХРАМОВЕ СВЯТО В СНЯТИНІ

Продовження. Початок на стор. 1
На урочисту Божественну Літургію
завітав Митрополит Івано-Франківський
яі Галицький Іосаф, який і очолив богоослужіння у співслужінні всіх священиків
иСнятинського деканату.

я
и
-

На завершення Божественної Літургії Митрополит Івано-Франківський
і Галицький Іосаф привітав о. Михаїла
Марусяка з тридцятиліттям священицької діяльності в Снятині та вручив орден
Рівноапостольного князя Володимира

Великого ІІ ступеня «За
заслуги з відродження духовності України,
утвердження
помісної
української православної церкви та з нагоди
30-ліття служіння».
Лицарським орденом
Святого
Архистратига
Михаїла
нагороджено
підприємців Володимира Томаша та Дмитра
Грицюка, орденом Святого Рівноапостольного
князя Володимира Великого ІІІ ступеня нагороджено міського голову
Анатолія Шумка. Медаллю нагороджено старшу сестру собору Ганну Камад.
Благословенною грамотою нагороджено
голову райдержадміністрації Богдана
Свіщовського, голову районної ради Івана Угрина, хор Свято-Троїцького собору
та всіх, хто підтримує та допомає СвятоТроєцькому собору міста.
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На завершення святочної Літургії відбулось помазання освяченою оливою
всіх присутніх парафіян.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTub
каналі «Снятинська вежа»

«Гуцулка Ксеня» зачаровує Хмельничан

30 вересня минає 121 рік від дня народження відомого композитора, диригента, педагога,
автора безсмертної пісні-танго «Гуцулка Ксеня», уродженця с. Балинці Ярослава Барнича.

Музика славного композитора зачаровує слухачів не лише на Україні, але й
далеко за океаном, куди Я. Барнич емігрував після Другої світової війни (1949
р.). Несправедливо забуте ім’я композитора для широкого загалу українців
стало відомо лише з утвердженням незалежності, завдяки науково-пошуковим
роботам краєзнавця Степана Пушика,
мистецтвознавця Людомира Філоненка
та інших дослідників української історії
та мистецтва.
Творчість Я. Барнича щороку викликає велику зацікавленість українців. Оперети «Гуцулка Ксеня» та «Шаріка» давно
знайшли прихильність на Галичині. Та
цьогоріч легендарна оперета «Гуцулка
Ксеня» вперше постала на Поділлі та
відкрила 79-ий концертний сезон Хмель-

ницької обласної філармонії.
Постановка оперети «Гуцулка
Ксеня» є символічною для диригента-постановника, директора Хмельницької обласної
філармонії Олександра Драгана, який теж є уродженцем
славного барничевого краю.
На запрошення Олександра Драгана група поціновувачів українського мистецтва
із Балинець, Бучачок, Трофанівки та Кулачківців помандрували до Хмельницької
філармонії на прем’єру оперети «Гуцулка Ксеня». Щира та
по-родинному тепла зустріч
земляків викликала неповторні емоції. Серед запрошених гостей, приємно було
побачити й невтомного дослідника життя
та творчості Я. Барнича Людомира Філоненка з дружиною п. Надією, художника,
лауреата Національної премії України ім.
Т. Шевченка, уродженця с. Тростянець
(Снятинщина) Івана Остафійчука з дружиною п. Зінаїдою, а також родичів та
друзів п. Олександра.
Постановка легендарної оперети
відбулась за участі кращих творчих сил
філармонії – академічного симфонічного оркестру (диригент-постановник
Олександр Драган), хору і балету Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» (хормейстер-постановник
Катерина Дробіт), а також цілого сузір’я
її блискучих солістів. Колоритний образ
гуцулки Ксені майстерно зіграла лауреат
міжнародних конкурсів Ольга Абакумова.

Події оперети «Гуцулка Ксеня» відбуваються в українських Карпатах далекого 1936 року, коли до оселі «Говерля»
у Ворохті приїжджають гості-емігранти з
далекої Америки у пошуках нареченої –
свідомої українки. Народна покутсько-гуцульська говірка, цікаві вислови з життя
звичайних балинцівських селян (такі як

Ярослава Барнича, постановниками зроблено досить оригінальні сучасні вкраплення, які додали опереті своєрідності
та відмінності від попередніх постановок
в Україні.
Щире захоплення та подяку висловили і представники делегації зі Снятинщини: директор Балинцівської школи

«най тебе качка копне» та ін.) й народні
танці уміло переплелись в опереті «Гуцулка Ксеня» та майстерно виконано артистами Хмельницької філармонії.
Опісля прем’єри гості мали змогу
поспілкуватися з постановниками та
артистами філармонії. Зокрема, музикознавець, доктор філософії, кандидат
педагогічних наук, доцент Дрогобицького
державного педагогічного університету
ім. І. Франка Людомир Філоненко зазначив, що постановка оперети «Гуцулка
Ксеня» у Хмельницькій філармонії заслуговує на високу похвалу, адже було
дотримано сценарію основного тексту

Василь Качуляк, керівник танцювального
колективу «Первоцвіт» Галина Гушул та
авторка цих рядків. Снятинщина гордиться, що має такого відомого композитора
як Ярослав Барнич та продовжувача музичного мистецтва Олександра Драгана.
Нехай кожне нове починання п. Олександра буде успішним, як і «Гуцулка Ксеня».
Сподіваємось, що оперету «Гуцулка
Ксеня» незабаром зможуть побачити і
жителі Снятинщини, адже «Козаки Поділля» уже завоювали прихильність у покутського глядача.
У Хмельницькому побувала
Ольга СЛОБОДЯН

ПАМ’ЯТІ ХУДОЖНИКА ЕММАНУЇЛА ХРАПКА
В одному із залів літературно-меморіального музею Марка Черемшини відкрито виставку творчих робіт, приурочену
ювілею унікального художника Еммануїла Храпка із с. Завалля.
Переглядаючи матеріали домашнього архіву потрапив в руки лист, адресований мені ще 30 січня 1998 року провідним покутським художником, що родом з
села Завалля, Еммануїлом Храпком. Він,
мимоволі, викликав-спонукав на роздуми
про таке скороминуче життя-буття і добрі
й світлі спогади про цю надзвичайно талановиту, неординарну, непересічну людину, чоловіка невтомної титанічної праці. Знаю, що покутяни, а особливо жителі
села Завалля свято шанують про нього
пам’ять і після відходу його у вічність.
Тому дозволю собі процитувати рядки з
цього листа, котрий був написаний каліграфічним і досить грамотно. «Вітаю
Вас, пане Іване Мисюк! Щиро дякую за
теплі слова на мою адресу. Не надто я
заслужив на такі слова, але якось так
склалася доля і з Божою ласки щось трохи вдалось зробити, і моє аматорське за-

хоплення трішки розширилось і люди назвали мене художником, хоч я ним себе
не надто вважаю. Але якось змушений я
з цим змиритись. Одним словом я вдячний Вам за визнання моєї скромної праці
в мистецтві і краєзнавстві. Дякую!
Маю надію на зустріч з Вами в м.
Косові. Поважні творчі інтелігенти Косівщини Василь Шкурган, Катерина Сусак
ближчим часом запрошують мене провести творчу зустріч в коледжі прикладного мистецтва і продемонструвати для
вихованців й викладачів цього мистецького закладу свою (переносну) одноденну персональну виставку творчих робіт.
Через стан свого здоров’я (я надто хвора
людина) я мало ходжу і мало рухаюсь і в
Снятині навіть мало бувають. Часом зять
повезе мене машиною в невідкладних
справах, і в Косів також може з ним поїду.
П. Іван Грекуляк був в мене на творчій
зустрічі в Заваллі. Виглядав і Вас. Розумію, що Ви мали свої невідкладні справи
і причини не приїхати на цю зустріч.
Пане Іване, я дам Вам знати коли
їхатиму на зустріч в Косівський коледж.

Дещо з свого доробку вділю і Вам. Мало
що залишилось, бо все вже «порозтринькував», і записничок уже вичерпався, але
дещо знайду для Вас. Тішуся Вашими
успіхами!
Приємно відчувати, що довкруги тебе
живуть такі талановиті люди. Дай Боже
Вам здоров’я і довгі літа творити для людей! Всяких гараздів Вам у Вашому житті
і в сім’ї-родині. Бажаю Вам всього-всього щонайкращого! З повагою Еммануїл
Храпко».
Ще раз прочитав листа і тепліше стало на душі. На жаль, долею судилось
мало спілкуватись з цією, очевидно, такою чуйною і доброзичливою при житті
людиною. Лист засвідчує про доторки
наших дружніх зв’язків, які мали б згодом
міцніти і розширюватися. Та мені таки пощастило ще на одну зустріч з незабутнім
Еммануїлом Храпком на відкритті його
персональної виставки творчих робіт, що
проводилась у травні 1998 року в актовому залі тодішнього коледжу прикладного і
декоративного мистецтва ім. В. І. Касіяна
(нині інститут). На урочистостях з нагоди

відкриття його виставки – оригінального
майстра екслібрису, художника-ілюстратора з Покуття, лауреата обласної премії
імені Марійки Підгірянки, представляла
тодішній директор коледжу Катерина
Романівна Сусак (до речі, вона теж родом з Покуття). Еммануїл Храпко був
зворушений, схвильований увагою присутніх, щирими схвальними відгуками
викладачів і студентів закладу на адресу
його творчості. У своєму виступі поет Василь Шкурган підкреслив, що Еммануїл
Храпко – своєрідний митець, він звеличує своє рідне Покуття, представляючи
неодноразово свій творчий доробок на
багатьох вітчизняних і міжнародних виставках та конкурсах.
Відвідувачів тієї виставки в коледжіприємно дивували і вражали кольорові
вітальні листівки автора з Різдвом Христовим, з Великоднем, з Йорданом, з днем
вінчання, що на високому поліграфічному рівні були видані у видавництвах
Австралії, Канади, США. Як на мене, це
справжній скарб.
Продовження читайте на стор. 6
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ПАМ’ЯТІ ХУДОЖНИКА ЕММАНУЇЛА ХРАПКА
Продовження. Початок на стор. 3
Якби знайшлися в нашім краї небайдужі зацікавлені меценати і допомогли-посприяли матеріально, щоб за
згодою родини заново протиражувати ці листівки, що
є справжніми сувенірами.
Вони б несли в людські
душі свято і радість. Вони
були б своєрідними промінчиками тепла і таланту автора – справжнього творця
краси. кращими кольоровими листівками Е. Храпко –
цими, без перебільшення,
естетичними, високомистецькими перлинками, ми
мали б змогу вітати один
одного зі святами. В тих
листівках автор продовжив
б своє життя.
Пригадується, на тій виставці в м. Косові Е. Храпко
представив розмаїті композиції, екслібриси, ілюстрації, які прикрашали сторінки журналів «Гуцульська
школа», «Писанка», «Гуцульщина», ду-

ховні книги відомої журналістки з селища Верховина, лауреата Всеукраїнської
журналістської премії «Золоте перо» за
1997 р. Калини Ватаманюк «Від лиця
Твого, Господи, судьба моя
іде» та «Між хрестами і зорями». Увагу відвідувачів
тієї виставки привертала
книга «Святвечір» Василя Скуратівського (Київ,
1994), яку талановито ілюстрував Еммануїл Храпко,
а також книги прозаїків,
поетів, літераторів, краєзнавців Покуття. З любов’ю
і естетичним смаком виконав він ілюстрації до книг
знаменитої майстрині кулінарії з обласного центру
Дарії Цвек, народного артиста України, композитора
Павла Дворського, відомого фотохудожника Василя
Пилип’юка, провідного поета, письменника Мирослава Попадюка.
Самобутній художник Покуття не
один рік присвятив творенню більше ста

книжкових знаків, приурочених Шевченкіані. Це своєрідний тихий подвиг митця,
яким він виявив глибоку шану і любов до
славетного Кобзаря. Глядачів захоплювали екслібриси-заставки Е. Храпка, які
друкувались в журналах «Пам’ятки України», «Народна творчість та етнографія»,
«Українська мова та література в школі»,
«Обрії». Неможливо передати словами
як покутський художник вдало, цікаво,
любовно компонував і вбирав в орнамент дорогу нам символіку нашої молодої незалежної держави.
Виставка підтверджувала, що особливе місце в творчості автора займала
доля отчої землі, її людей, історія нескореного українського народу, національне
відродження. Заплющую очі і, наче бачупригадую виставлену на огляд пресу, з
якої я і мої друзі дізналися тоді, що книжкові знаки Е. Храпка включали до своїх
збірок колекціонери-екслібристи з багатьох країн світу, що чимало графічних робіт цього унікального митця знаходились
(сподіваюсь, що й нині знаходяться) в
численних музеях України і за кордоном.
Улюбленими жанрами митця із Завалля

О Б Е Р Е Ж Н О С К А З Т ВА Р И Н
Сказ – хвороба, яка передається через
укус. Раніше це захворювання іменували
гідрофобією, або водобоязню.
Збудник сказу – вірус Rabies – сприяє
розвитку специфічного енцефаліту, тобто запалення головного мозку у тварини
і людини. Дане захворювання вважається
смертельним для людини, та тварин.
Збудник цієї хвороби передається людині через слину при укусі, хворою твариною. Далі вірус поширюється по нервових
волокнах і досягає слинних залоз, клітин
головного мозку. Вразивши їх, він викликає
важкі порушення. Наукові дослідження показали, що вірус сказу міститься в слинні
тварини під час нападу люті. Для людини
найбільш небезпечні є укуси тварин. Але
навіть без прояву яких-небудь ознак захворювання, слід обов’язково зробити профілактичне щеплення. Адже абсолютно всі
покусані люди наражаються на небезпеку
зараження.
Мало хто знає, але небезпека завданих
укусів, може залежати від декількох факторів, в тому числі від:
– Місця розташування (найбільш небезпечними вважаються укусу в ділянці шиї і
голови. З цих місць вірус сказу здатний
швидко мігрувати в головний мозок, в наслідок чого, його інкубаційний період, а також перша фаза захворювання проходять
практично блискавично)
– Особливості укусу (у тому випадку,
якщо переносники сказу вкусили людину за
оголену ділянку тіла, то можливість заразитися вірусом набагато вища ніж при укусі
через одяг. До речі, остання здатна затримати збудника).
– Виду тварини (найбільш небезпечними для людини вважаються укуси вовків,
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лисиць, собак, котів).
Також слід зазначити, що крім укусів, зараження даним вірусом, може статися і іншим способом. Наприклад, відомі випадки
передачі збудника, коли собака облизала
шкіру людини, на якій були свіжі рани і подряпини. Ще одним шляхом можливого зараження є розтин тварин, які померли від
сказу.
Чи
можна
заразитися від
людини?
Від
людини до людини сказ передається
дуже
рідко. Це може
відбутися лише
в тому випадку,
якщо в нападі
люті хворий нападе на здорового, в наслідок
чого його слина
потрапить
на
шкіру останнього.
Є три основних стадій даного
захворювання:
– Продромальний період – зазвичай
триває 1-3 дні і проявляється головним
болем, підвищенням температури, втратою апетиту, стомлюваністю. У зараженої
людини спостерігається невралгія по ходу
нервів, які близько розташовані до місця
укусу. Також в цій області відзначається
підвищена чутливість шкіри і невеликі посмикування м’язових тканин.
– Стадія збудження – триває близько
5-7 днів. Вона проявляється раптовими

нападами, надмірного збудження (психотропного), а також виражається різкою підвищеною чутливістю навіть до значних подразників органів почуттів (наприклад, до
яскравого світла, різних звуків, шуму та ін.).
Хворі стають дуже буйними і агресивними.
У них з’являються галюцинації, відчуття
страху, марення, парези, судоми і паралічі
м’язевих тканин.
Крім того, стадія
збудження
супроводжується
лихоманкою
і
те м п е р ат ур о ю
тіла до 40 градусів. У процесі
розвитку хвороби напади спостерігаються
частіше, а між
приступні періоди значно коротшають.
Стадія паралічу – із
всіх перерахованих вище ознак
п р и є д н у ют ь с я
симптоми ураження черепних
нервів (в тому числі парез лицьового нерва,
парез лицьових м’язів). Також виникає параліч очних м’язів і порушуються ковтальні
рефлекси. Слинотеча, спільно з порушеним процесом ковтання, призводить до
появи піни в роті. Це характерна для всіх
хворих на сказ.
Не можна не відзначити і те, що і в половині випадків заражених тварин і людей
відзначається водобоязнь. При вживанні
рідини у хворих виникають мимовільні і

були ліногравюра і перо.
Еммануїл Храпко на зустрічі з ним
громадськості Косова подарував мені
свою авторську книжку «Історія Завалля» з теплим дарчим написом, яку ша-т
нобливо зберігаю в домашній бібліотецін
як цінну пам’ятну реліквію. До речі, та ви-ц
ставка була не одноденною. При сприян-з
ні колишнього директора музею гуцуль-І
ського мистецтва Лариси Березки вонас
н
діяла в Косові більше місяця.
Прикро, що я і мої друзі, вже більшеа
не побачимо проникливі життєлюбні очіІ
Еммануїла Храпка, які світилися до лю-с
дей і світу добротою, довірою й надією,р
не потисне нам руки своєю теплою чут-«
ливою правицею, не усміхнеться приві-с
тно і людяно, як це бувало. Він згорів ун
творчій праці, як та свіча. Але згораючив
віддав своє тепло, талант і світло на-В
щадкам, залишивши по собі гідний слідф
на землі, добрі справи і світлу пам’ять. І
Іван МИСЮК,с
Заслужений працівникп
культури України,п
Член Національної спілки майстрівд
народного мистецтва України.з
н
е
т

різкі скорочення діафрагми, а також інших
дихальних м’язів.
Тривалість даного захворювання становить 50-55 днів. Іноді цей період може
бути скороченим до 2-ох тижнів. За звичайК
смерть тварин, або людини настає в наслі-г
док зупинки дихання через пошкодженняП
К
дихального апарату.
При укусі собакою чи кішкою потерпіло-л
му слід відразу промити рану мильною во-л
дою, після чого обробити її перекисом вод-л
ню і звернутися до лікаря. Зі зверненням доП
лікаря затягувати не варто. Тому, що вакцинація буде ефективна лише в тому випадку,р
якщо вона була зроблена не пізніше 2-охК
тижнів від моменту отримання травми. Ре-з
комендується спостерігати за собакою, кіш-с
кою протягом 10 діб.
б
Вакцинацію можна сміливо припинити в
тому випадку, якщо протягом цього часу со-г
бака чи кішка не загинули, а також у них нес
проявилися основні симптоми сказу.
ф
Для тварин сприятливих для сказу надійним захистом являється вакцино-профі-щ
в
лактика
Довідка: В Україні з початку 2016 рокур
м
захворіло на сказ тварин – 634 голови
В Івано-Франківській області – 31 голо-с
ва
н
В Снятинському районі – 1 голова. Ста-д
лося це 12 грудня 2016 року в м. Снятині.к
В даний час проводиться щеплення всього
наявного поголів’я сприятливого до сказу в
неблагополучному пункті та собак і котів в
загрозливій зоні.

Володимир КОСИЛО,
начальник Снятинської
районної державної лікарні
ветеринарної медицини

ОПЕРАЦІЯ «ЗБРОЯ», СМЕРТЕЛЬНЕ ДТП ТА НАСЛІДКИ НЕГОДИ

10.09.2017р. о 09:30 год. поступила протокол-заява від М., жит. м. Снятин про те,
що біля 04:00 год. на території АЗС "Окко",
гр. Г., жит. м. Снятин, наніс йому тілесні
ушкодження у вигляді забою грудної клітки,
синців на обличчі. Проводиться перевірка.
10.09.2017 р. о 23:10 год. поступило повідомлення по телефону від гр. Д., жит. с.
Тулуків, про те, що він залишив без нагляду
свій рюкзак в якому знаходився ноутбук на
стадіоні в с. Тулуків, коли повернувся виявив відсутність ноутбука.
11.09.2017 о 12.20 год. поступили матеріали із секретаріату Снятинського ВП від
Косівського МРВ УСБУ про те, що під час
проведення планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства виявлено, що на території в урочищі
Зарінки, що в с. Іллінці Снятинського району, протягом тривалого часу здійснюється
вивезення та складування твердих побутових відходів та інших відходів (сміття) у
значній кількості невідомою особою. По даному факту проводиться перевірка.
11.09.2017 о 17.30 в Снятинське відділення поліції надійшов рапорт співробітника про те, що 23.08.2017 працівниками
Снятинського ВП ГУНП в ході проведення
досудового розслідування по кримінальному провадженні під час проведення
санкціонованого обшуку згідно ухвали
Снятинського районного суду у квартирі
гр. Л. було виявлено та вилучено тридцять

дев’ять предметів, схожих на патрони, які,
відповідно до висновку балістичної експертизи, є боєприпасами калібру 7.65 мм до
вогнепальної нарізної зброї, виготовленої
промисловим способом та придатними до
стрільби, які гр. Л. зберігав за місцем свого проживання без передбаченого законом
дозволу. Запобіжний захід не обирався. В
діях даного громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
11.09.2017р. о 16:44 год. надійшло повідомлення зі служби "102" від гр. Т. про те,
що в с. Потічок, зіткнулися два т/з марки
«Опель» та «Фіат». Виїздом ГРПП оформлено ДТП по європротоколу.
11.09.2017 року в с. Потічок Снятинського району гр. Т. добровільно видав патрони
калібру 5,6 мм. в кількості 41 штуки, які він
без передбаченого законодавством дозволу зберігав за своїм місцем проживання та
які він знайшов в 20-х числах серпня 2017
під час обходу території лісу в с. Потічок
Снятинського район.
11.09.2017 р. о 08:15 год . поступило
повідомлення по телефону від Начальника
СЛД № 5 Вериги Василя Степановича, який
повідомив про те, що в с. Кулачківці, невідома особа викрала з телефонної лінії 385
метрів телефонного кабелю типу ТППеп –
50’2. На місце події направлено СОГ.
14.09.2017 р. о 17.50 год поступило повідомлення від лікаря Снятинської ЦРЛ про

те, що до них доставлено з діагнозом інгаляційним отруєнням невідомої речовини гр.
О., жит. м. Снятин, та гр. М. жит. м. Снятин.
Виїздом ГРПП встановлено, що 14.09.2017
року близько 15.40 год. під час чищення
каналізаційної труби в м. Снятині по вул.
Шевченка отруїлись отруйним газом. Дані
громадяни перебувають в реанімаційному
відділенні Снятинської ЦРЛ їхньому життю
та здоров’ю нічого не загрожує. Претензій
ні до кого не мають.
16.09.2017 о 04:30 год. поступило повідомлення по телефону від невідомої
особи, про те, що між селами Белелуя та
Будилів, Снятинського р-ну вчинено ДТП.
Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що водій Козьмик Петро Васильович, 21.09.1987 р. н., який проживав в с.
Белелуя, Снятинського району, рухаючись
автодорогою між с. Будилів та с. Белелуя,
Снятинського району в сторону с. Будилів
на легковому автомобілі марки «ВАЗ-2103»
д.н.з. 73141 ІВ, не впорався з керуванням
транспортного засобу, з’їхав з проїзної
частини дороги на поле та допустив перекидання автомобіля на дах, внаслідок чого
отримав травми від яких помер у реанімаційному відділенні Снятинської ЦРЛ.
16.09.2017 о 06:30 год. поступив рапорт
старшого оперуповноваженого Снятинського ВП ГУНП майора поліції Федора В.
І., про те, що 15.09.2017 близько 21:50 год.
ним, спільно з нарядом ГРПП Снятинського

ВП ГУНП, був зупинений раніше судимий за
вчинення майнових злочинів гр. К. у кишені якого було виявлено металічну коробку
з під сигарет "Вінстон" в якій знаходились:
один предмет схожий на патрон до пісто-О
лета Макарова калібру 9 мм та тринадцятьс
предметів схожих на патрони до малокалі-К
берної гвинтівки калібру 5.6 мм. Предмети
н
схожі на патрони вилучені.
17.09.2017 о 03:51 надійшло повідо-к
млення зі служби 102 про те, що 17.09.2017с
о 03:51 за адресою: Снятинський районя
смт. Заболотів, вул. Заводська буд. 45, ізс
слів заявника його побили п'ятеро йомуп
знайомих осіб та відкрито заволоділи мо-т
більним телефоном Леново А7000 чорногод
кольору. Виїздом СОГ на місце події вста-л
новлено що 17.09.2017 біля 03:20 год. в
кафе "Все для Вас", що в смт. Заболотів поп
вул. Відродження виникла тяганина під часн
якої вони шарпались за верхній одяг і прип
цьому було нанесено тілесні ушкодження у
вигляді рваної рани верхньої губи та гема-с
томи правого ока.
б
17.09.2017 о 20:16 надійшло повідо-г
млення зі служби 102 про те, що 17.09.2017с
о 20:16 з закладу "Роял Пелес" покриттяІ
балкону обвалилось на автомобілі, які були
припарковані поруч, людських жертв не-л
ч
має.
Галина ТЕРЕНТЬЄВАп

л
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20 вересня в Івано-Франківську відбулась VI міжнародна наукова конференція «ПОКУТТЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА

м ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР», яка проходила у рамках VIII фольклорно-етнографічного фестивалю «Покутські джерела».
і
ції» та «КультурОрганізація
но-мистецька па-та проведенлітра Покуття».
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Еміграція покутян до Канади на початку 1900-х років у творчості Іллі Киріяка
На початку ХХ століття заокеанська
Канада стала острівцем українських емігрантів з Галичини, і Покуття зокрема.
Першими українськими емігрантами в
Канаді традиційно вважаються Іван Пилипів і Василь Єленяк. Вони удвох прибули до Західної Канади у 1891 р. і вподобали цей край. Повернувшись до Галичини,
Пилипів переконав шість сімей із свого
рідного села Небилів переселитися до
Канади. У 1892 р. «небилівська група»
заснувала перше постійне українське поселення у Канаді в місцевості Една-Стар
біля Едмонтона (провінція Альберта).
Але особою, чиїми зусиллями еміграція до Канади набула характеру масового руху, був Йосип Олеськів. Професор-аграрник і водночас народник,
що прагнув поліпшити життя селянства,
він у 1895 р. приїхав до Канади, аби тверезо оцінити місцеві умови. Вражений
можливостями, які відкривалися перед
селянами у Західній Канаді, Олеськів
надрукував цілу низку брошур, де відраджував емігрувати до Бразилії й закликав заселяти Канаду. У своїй діяльності

Олеськів спирався на підтримку канадського уряду. Міністр внутрішніх справ
Кліффорд Сіфтон був просто вражений
наполегливістю українців у освоєнні диких прерій: «Я вважаю, що кремезний
селянин у баранячому кожушку, предки
якого протягом століть займалися сільським господарством, з міцною жінкою і
півдюжиною дітей — це саме те, що нам
треба». З часом листи, що почали надходити з Канади, в яких життя малювалося
лише у рожевих тонах, та заклики агентів
пароплавних компаній стали відігравати
неабияку роль у заселенні канадських
прерій.
Масовий виїзд галицьких, буковинських і закарпатських селян за океан
був національною трагедією українського народу. Про цю трагедію писали у
своїх художніх і публіцистичних творах
Іван Франко, Василь Стефаник, Михайло Павлик та інші. Про неї друкувались
численні статті у галицькій і буковинській
пресі тих років.
Хоч і Іван Франко, і Михайло Павлик, і Василь Стефаник неприхильно

ставилися до виїзду українських селян
за океан, проте вони не могли зупинити
потік емігрантів у «новий світ», бо занадто сильними були соціально-економічні
фактори, які щорічно виривали бідних
людей із живого національного організму
і жбурляли до Америки.
«Камінний хрест» – єдиний твір Стефаника, присвячений темі еміграції.
В основу новели покладено реальний
факт: Штефан Дідух (у творі Іван), односелець Стефаника, емігруючи до Канади, ставить на своїй нивці кам’яний хрест
(який, до речі, і донині стоїть у Русові).
У трагедії героя твору по краплі зібрано
горе тисячі емігрантів, долею яких переймався письменник. Не раз проводжаючи на Краківському вокзалі земляків у далеку Америку, він постійно бачив опухлі
від плачу очі, спечені губи, чув захриплі
від стогону голоси.
У ті далекі роки відбувалася масова
еміґрація українців з Галичини. Приміром, Петро Зварич з с. Тулова організував шістдесят родин, і вони виїхали за
океан. Освіченіші з них — той же Петро
Зварич, Дмитро Солянич з Устя, Ілля
Киріяк із Завалля та інші, вже забуті еміґранти, будували у Канаді українське
життя: відкривали школи, організовували
українські товариства, пізніше — будували церкви. Займалися землеробством,
освоюючи степові провінції Канади. На
новому місці будували схожі на українські, хати, дотримувались українських
традицій, свят і обрядів. Ці факти відображені у романі-трилогії Іллі Киріяка
«Сини землі», в оповіданнях Андрія Понура, в поезіях Марії Вакалюк, у спогадах
Петра Зварича і Томи Хобзея.
Канада й насправді могла багато чого
запропонувати. Земля прерій була дуже
родючою, хоча для того, щоб її освоїти,
потребувала значних зусиль. Води було
вдосталь. Запаси деревини, що так високо цінувалася на батьківщині, були необмеженими – тож не існувало проблем ані
з паливом, ані з будівельним матеріалом.
Клімат був майже такий, як і вдома. Дбаючи про заселення прерій, канадський
уряд продавав землю за суто символічну
ціну – 10 доларів за 160 акрів. Українцям
дозволялося селитися компактно, отже
вони мали сусідами своїх співвітчизників. Слід зважити й на те, що політичний
устрій Канади був стабільним і демократичним, а суспільство й економіка – сучасними й перспективними.
Канада була країною грандіозних можливостей, але вимагала таких же зусиль
для їх реалізації. Іммігранти, котрі прибували сюди, практично не мали грошей,
не знали англійської мови, найчастіше
були зовсім неписьменними. Після довгої виснажливої дороги вони опинялися
у суворих незаселених преріях. Першим
і найважливішим завданням було одне:
вижити. Щоб захиститися від холодів,
будували примітивні однокімнатні хати.

Не маючи ні грошей, ні можливості одразу засіяти ще не очищену землю, вони
стали перед загрозою голодної смерті.
Щоб заробити хоч які-небудь гроші, чоловіки обходили округу в пошуках роботи.
Тим часом жінки, що залишалися вдома
самі, прибирали домівку, годували дітей
і помалу, самотужки починали обробіток
землі. Не в змозі придбати машини й навіть худобу, іммігранти майже все робили
вручну. Звичайно, лише через кілька років земля давала перший врожай. А щоб
розчистити всю ділянку, потрібно було
15–20 років виснажливої праці.
Втім, попри всі труднощі, українські
іммігранти поступово утверджувалися у
новому середовищі. Вони освоїли мільйони акрів землі. На широких канадських
рівнинах з’явилися їхні білі, криті соломою хатинки і церкви з банями. Вони
зажили собі слави як трударі й завзяті
господарі, і ворожість, що їх оточувала
спочатку, поступово зникала. Канадці
були змушені визнати, що працелюбні
українці відіграли вирішальну роль у перетворенні незайманих прерій на найпродуктивнішій у світі житниці.
Ґрунтовніше утвердження іммігрантів
у Канаді презентовано в трилогії І. Киріяка «Сини землі». Варто сказати, що Ілля
Киріяк змалку мріяв про казкову Канаду,
про яку дізнавався з листування сусідів.
І у віці 17 років у 1906 році ця його мрія
здійснилася. Чужий світ поставив перед
І. Киріяком ряд важких випробувань. Не
такою українці уявляли собі Канаду; життя ускладнювалось різними проблемами,
але вони не опускали рук, вчилися ви-

живати. Так склалося і в автора трилогії
«Сини землі». Ілля Киріяк мріяв про школу, а треба було думати про щоденний
хліб. Доводилось працювати на різних
роботах: на залізниці, при каменоломнях, в копальнях, в лісі, пізніше працював у друкарні. Завжди цікавився життям
свого народу, прагнув зустрічі з українцями. Під час своєї педагогічної діяльності багато часу приділяв удосконаленню
української мови. З цього приводу писав
різноманітні статті в українську пресу.

Згодом Ілля Киріяк розпочинає роботу над повістю «Сини землі», яка приносить йому неабияке визнання у галузі
української літератури в Канаді. Вартість
твору Іллі Киріяка в трьох аспектах: соціологічному, мистецько-літературному
та документальному. Свого часу цим твором цікавились соціологи, літератори та
історики, такі як Бочковський, Білецький,
Назарук, Мандрика, Марунчак, Кірконел
та ін. І зараз цей твір викликає зацікавлення у дослідників та літераторів.
Уже з перших сторінок трилогії відчувається розчарування, уся важкість нового життя українців у «новоприбраній»
батьківщині. «Ось вони їдуть поїздом
– вони вже в Канаді. Минули непривітні онтерійські гори, їдуть степами. Але
це ще не їх Канада – вона десь там, іще
далеко… Непривітно виглядав для них
цей степ…». Та й і далека дорога надто
виснажувала переселенців «з молодої
ще, круглолицьої жінки зробилася за час
подорожі стара, непривітна баба. З її повного, здорового й веселого лиця лишилися тепер тільки дві марненькі булочки,
що підсунулися аж під мутні, синіми смугами обрамовні очі».
Із сумовитим настроєм, пересторогою перед незвіданим майбутнім долали
наші переселенці останні кілометри подорожі: «…не дуже то приємно привітала
їх при кінці травнева ніч… Стояли вони
гуртками коло своїх пакунків і дзвонили
зубами, не знаючи що робити і куди йти».
По приїзді на нову землю, кожен з
прибулих розумів, що їм потрібно іти шукати землі, але куди іти і де її шукати, не
знав ніхто. Оглядаючись на «цю їхню Канаду» жодного вирішення цього питання
не знаходилось. Вони відчували себе, як
ті діти, що заблукали у лісі й не можуть
знайтися. Але досить швидко оговтались
та всі дружньо стали до праці «Ми тепер
всі одної долі возом їдемо» – зазначив
Павло Дуб (один із героїв повісті). За декілька днів, під проводом «місцевого»,
пішли шукати для себе землі. «Кожен із
них ніс сокиру на плечі й виглядали на
якихось новомодних індіянських смільчаків …вони були перші, що своїми ногами
протоптували стежку».
У п’ятому розділі першого тому Ілля
Киріяк змальовує ту стежку, де «…лежала грубою верствою суха трава й покривала собою старі, повалені дерева,
ломаки і пні, а вдодатку дуже густо стрічалися глибокі рови, або ями, що були
мов навмисне накриті шуваром і травою,
щоб у них падали несподівано люди».
Протягом певного часу та після кропіткої
роботи було побудовано дороги, облаштовано господарку.

Продовження читайте в
наступному номері.
Ольга СЛОБОДЯН,
краєзнавець, член НСЖУ
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ІІІ МІСЦЕ В ОБЛАСНІЙ СПАРТАКІА ДІ
адміністрації нагороджено Людмилу Дмитрівну Смеречинську
– голову Снятинської громадської районної асоціації інвалідів
Івано-Франківської громадської обласної асоціації інвалідів
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів
України» – «За багаторічну сумлінну працю, значний особистий
внесок щодо здійснення державної політики у сфері соціального захисту і реабілітації інвалідів області та активну громадську
діяльність».

***

Наприкінці минулого місяця в Івано-Франківську відбулась
VIII обласна спартакіада Івано-Франківської громадської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ. Приємно зазначити, що і Снятинський район взяв участь у зазначеній спартакіаді. У складі
команди нашого району виступали Василь та Людмила Дідіви,
Олександра Кіцак, Тарас Костинюк, Ярослав Геник та Людмила
Смеречинська. Цьогоріч спартакіада складалась із шести видів спорту: баскетбол, боча, дартс, городки, кульова стрільба
та кеглі. Після декілька годинних змагань людей з обмеженими
можливостями було визначено переможців та призерів спартакіади. Команда Снятинського району зайняла почесне ІІІ місце,
та була нагороджена кубком, грамотами та медалями. Також,
Почесною грамотою Івано-Франківської обласної державної

Щиро вітаємо команду Снятинського району з високим досягненням та бажаємо впевнено долати всі труднощі та йти
до своєї мети. Сподіваємось, що керівництво всіх структурних
органів влади та організацій підтримуватимуть та сприятимуть
розвиткові спортивного життя людей з обмеженими можливостями.
Інформацію надала Людмила СМЕРЕЧИНСЬКА

Бліц-інтерв’ю у кафе «Підзамче»

ВОЛ ОД И М И Р Ш О К А Л Ю К – П ОЖ Е Ж Н И К
У Ч Е Т В Е РТО М У П О К ОЛ І Н Н І
Професія рятувальника є досить відповідальною та небезпечною. Цю професію обіймають непрості люди, люди з
великою силою волі, люди, які здатні пожертвувати своїм життям, заради життя
ближніх.

У будь-який час дня і ночі рятувальник повинен відправитися туди, де людині загрожує якась небезпека і, ризикуючи
своїм життям, зробити все, щоб визволити людей, які потрапили в біду.
«Запобігти! Врятувати! Допомогти!» –
ці три слова є гаслом служби надзвичайних ситуацій, який засвідчує гуманність
та жертовність професії рятувальника.
Таку професію обрав наш співрозмовник, начальник Снятинського РВ УДСНС
в Івано-Франківській області майор служби ЦЗ Володимир Шокалюк. Професія
пожежника п. Володимиру відома ще
з дитинства, адже у сім’ї прадід, дід та
батько були рятувальниками. Тому, коли
постало питання вибору професії для
юнака, вибір був очевидним. – Мій прадід
у 1936 році працював у пожежній частині нашого міста, сподіваюсь, що син теж
наслідуватиме нас, – розповідає Володимир Юрійович.
Навчався В. Шокалюк у Львівському
державному університеті безпеки життєдіяльності. – Перші роки навчання давались важко, – згадує наш співрозмовник,
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– але військова муштра виховувала у нас
дисциплінованість та порядність.
Після закінчення навчання Володимира Шокалюка направлено на роботу
в Снятинську пожежну частину. У 2012
році було призначено начальником пожежно-рятувальної
частини м. Снятин,
згодом – начальником райвідділу. Після реорганізацій, які
проводились у 2006,
2008 та 2012 роках у
надзвичайників розширився ряд функцій. – Якщо раніше
ми лише гасили пожежі, – розповідає п.
Володимир, – то зараз у наші обов’язки
входять ліквідування
надзвичайних ситуацій природного, техногенного, військового та соціального
характеру (повені,
землетруси, замінування, пожежі, збір ртуті, знімання шершнів та ін.).
Значну допомогу районному відділу
УДСНС надають органи місцевого самоврядування та друзі-партнери з Німеччини, Польщі та Канади. – У травні цього
року ми побували на святкуванні 150-річчя створення добровільної пожежної
дружини м. Вайсенбург під час якого
наші побратими подарували Снятинському РВ УДСНС пожежний автомобіль,
– згадує Володимир Юрійович. – А нещодавно до Дня рятувальника ми отримали
подарунок від рятувальників з Канади...
Під час нашої розмови Володимир
Шокалюк наголосив, що професія рятувальника є досить небезпечною та
відповідальною. Тому тим, хто вирішив
поєднати своє життя з цією професією,
потрібно мати силу волі та бути відповідальним за життя інших…
Досить цікава розмова у кафе «Підзамче» підходила до свого основного завдання – проведення бліц-опитування.
Не зважаючи на те, що не всі запитання
отримали правильну відповідь, Володи-
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мир Юрійович зізнався, що питання були
цікавими та пізнавальними з яких дізнався дещо нове для себе.
Пропонуємо запитання та відповіді
нашого гостя (відповіді без змін).

Карпати. Сидять два сусіди в неділю
по службі Божій, балакають, відпочивають…
– Чуєте, нє, сусіде? А якби-сте мали
два “Жигулі”, в акурат шо їден, шо другий їднакові, то провда, шо їдного Ви би
просто так дали мені? Аби мав-їм на
чому ся возити…
– Ну певно, шо так! Ми ся вже знаєм, газдо, купу років. Ви ж знаєте, шо ми
для Вас ніц не шкода…
Пропустили по кєлішку, закусили,
закурили…
– Чуєте, нє, сусіде? А якби-сте такво мали дві “Чайки”, ну ті “Чайки”, шо возят партийні сраки,.. то провда, шо їдну.
Ви би просто так мені віддали? Аби-м
троха зберіг на старість свої ніженьки…
– Ая,.. певно, шо так! Ну з ким то я
би мов ся ділити, як не з Вами…
Принесла жінка борщок з вушками,
начиненими грибами, і, пампушки натерті часником. Випили “під борщ” ще
по кєлішку, закусили.
– А шо я ше мов сї питати, сусіде… А
якби-сте так-во мали два конє…
– Е-е-еее, сусіде, чекайте-чекайте.
Шось Ви ся фист розігнали…
– А шо?..
– Ви ми вар’ята не грайте, бо добре
знаєте, шо я якраз маю два конє…

***

Помирає чоловік, а через пару місяців і жінка. На небесах, вона, як тільки
його увиділа, розчепірила руки, і, відразу біжить на нього з криком:
– Любий мій, рідне-сень-кииий! Як я
рада знову тебе бачити!..
– О, Боже! Ага, розігналася! Дідька
лисого! Тобі ж було чітко сказано:
“…і поки смерть не розлучить вас”

Травма, яку людина може отримати від вогню чи окропу (опік). – Опіки
І–ІV ступенів.
Надзвичайна ситуація, коли спостерігається
неконтрольований
процес горіння. – Пожежа.
Продовжіть вислів: «Не той пропав, хто в біду попав, а той пропав,
***
хто…»? – Без відповіді
Дзвонить сусід до сусіда і шепоче в
У якому році було вперше проветрубку:
дено фестиваль «Покутські джере– Йване, ти випити хочеш?
ла»? – 2009
– Та хто не хоче?
Назвіть рік, коли у Снятині утво– Заходь до мене, але тихенько –
рилась пожежна служба і хто її очосильно не стукай, я буду біля дверей!
лював? – У Снятині пожежна служба діТой прийшов, тихенько постукав,
яла ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ
Петро відкрив:
ст.
– Заходь, але тихенько! Іди на кухНа які види діляться вогнегасниню!
ки ? – На пінні, газові та порошкові
Зайшли. Петро каже:
Назвіть основні причини виник– Тепер тихенько зайди в спальну,
нення пожеж? – Коротке замикання
там на тумбочці біля ліжка є пів фляшки
електропроводки, необережне повоконьяку!
дження з вогнем та ін.
Іван пішов. Вертається з коньяком:
Як звали Вашу першу вчительку?
– Слухай, Петре, там біля твоєї жін– Гуцуляк Василина Василівна
ки якийсь хлоп лежить!
Яку воду можна принести у реше– Та тихо ти! То його коньяк!
ті? – Тверду
Скільки учнів у класі, де вчиться
Спортивний майданчик, що в
Ваша дочка? – 21
міському парку, став багатофункціоСкільки років найстарішій машині
нальним отримавши сучасне покриття
у Вас на роботі? – Тридцять років
європейської якості. З цієї нагоди СняЯка, на Вашу думку, найбільша
тинська міська рада запрошує любипроблема українців? – Самі українці
телів великого тенісу до участі в покаЩо таке відповідальність? – Відзовому виступі у грі з великого тенісу.
повідальність – це коли одна людина
За детальнішою інформацією звертапіклується про іншу, допомагає у важких
тись до міської ради або за телефоном
ситуаціях, по мірі можливості ділиться з
0936633383.
потребуючими.
Коли Ви останній раз були на ратуші та в церкві? – На
Шановні снятинчани
ратуші минулого місяця, а
та жителі району!
в церкві – на Великдень
Повідомляємо, що газету «Снятинська вежа»
Розкажіть уривок з
будь-якого вірша. – «Ко- можна передплатити у вашому поштовому відділенні
хайтеся, чорнобриві, та не чи у листоноші з будь-якого місяця. Передплатний
індекс 61703.
з москалями»
Творімо історію разом
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