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Прийміть щирі вітання зі святами – Днем захисника
України та Покрови Пресвятої Богородиці!

Ці знаменні дати нерозривно пов’язані між собою, символізують зв’язок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо шануються українцями.
Пресвята Богородиця вважалася покровителькою і заступницею славного війська козацького та всього українського люду. І сьогодні ми звертаємось до Матері
Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє
нашого народу. Аби на людей зійшла благодать, а душі наповнилися любов’ю, щирістю і всепрощенням.
14 жовтня – справжнє свято мужності й самовідданості, свято лицарства і благородства, якими володіють справжні оборонці, визволителі й захисники України.
Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави.
З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України, та
бажаємо успіху тим, у кого іспит на нього ще попереду. Шлемо сердечні вітання
ветеранам Другої світової війни та учасникам Української Повстанської Армії, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам Антитерористичної операції на сході України,
військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та всіх жителів
Снятина, гідних нащадків великих прадідів, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров
і живе дух наших героїчних попередників. Зичимо міцного здоров'я, добра, щастя,
злагоди Вам та Вашим родинам.
Нехай Ваші сила та мужність
завжди базуються на любові та
підтримці рідних і близьких. І після
будь-яких суперечок і баталій, які
часто трапляються у повсякденному
житті, вдома на Вас завжди чекає
затишок і мир.
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО

Шановні працівники
харчової промисловості!

Від імені депутатського корпусу
міської ради, членів виконавчого комітету та громадської ради щиро вітаю вас із професійним святом!
Харчова промисловість – одна з
основних галузей економіки, а ви, її
працівники, виконуєте важливу місію – забезпечуєте населення продуктами харчування, піклуєтесь про
здоров’я і добробут снятинчан.
У день професійного свята прийміть щиру подяку та шану за вашу
відповідальну і кропітку працю.
Нехай кожен день приносить вам
нові здобутки і досягнення, а ваше
життя буде щасливим і радісним.
Бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя, наснаги, любові та
добра!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО

14 жовтня - Свята Покрова

ПОКРОВА – СВЯТО ВЕСІЛЬ,
МАТЕРІ, ВОЇНІВ І ПРОЩЕННЯ

Чотирнадцятого жовтня відзначається одне
з найбільш шанованих свят в Україні – свято
Покрови Пресвятої Богородиці, або, як зазвичай кажуть, "Покрови" чи "Святої Покрови".
За легендою, у цей день військо давніх
русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу Константинополь. Мешканці міста в гарячій молитві звернулись до Божої Матері з проханням
про порятунок. Богородиця з'явилася перед
людьми та вкрила їх своєю покровою (омофором). Після цього вороги вже не могли побачити цих людей. Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його дружинники прийняли
святе хрещення і стали християнами.
На території України найдавнішою церквою, присвяченою святу, є церква в селі Сутківці Хмельницької області, зведена у 1467
році як фортеця.
Для козаків Покрова була найбільшим святом. Цього дня відбувалися вибори нового отамана.
Наші лицарі вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю козаки вважали своєю заступницею і покровителькою. На
Запорожжі була церква святої Покрови. Козаки
збудували також багато однойменних храмів
та шанували особливо ікони Покрови. Деякі
Покровські храми, переважно ХVIII століття,
вціліли до нашого часу. Перлинами української архітектури можуть вважатися Покров-

Оголошення

Снятинська міська рада запрошує підприємства (організації), автомобільних
перевізників взяти участь у здійсненні
пробного рейсу (протягом трьох місяців)
з перевезення пасажирів на міському
маршруті загального користування від
АЗС «Захід», що в мікрорайоні Кулачин,
до вул. Винниченка.
За детальною інформацією звертатись до Снятинської міської ради.

ський собор Харкова, зведений у 1689 році, у
стилі мішаного козацько-московського бароко,
та київська трибанна церква Покрови на Подолі, збудована у 1766 році Григоровичем-Барським.
Відомий дослідник звичаїв українського народу Олекса Воропай писав, що після зруйнування Запорозької Січі в 1775 році козаки, що
пішли за Дунай в еміграцію, взяли із собою образ Покрови Пресвятої Богородиці. Впродовж
століть в Україні це свято набуло ще й козацького змісту та отримало другу назву – Козацька
Покрова. З 1999 року свято Покрови в Україні
відзначається як День українського козацтва.
1942 року в цей день було офіційно утворено Українську Повстанську Армію, яка теж
обрала собі свято Покрови за день Зброї, віддавшись під опіку святої Матері Богородиці.
Українська Повстанська Армія боролася за
самостійну Україну, воювала проти польської
Армії Крайової, гітлерівської Німеччини і Радянського Союзу. Таким чином, Покрова святкується в нас не тільки як народно-релігійне, а
й національне свято.
"Покрова накриває траву листям, землю
– снігом, воду – льодом, а дівчат – шлюбним
вінцем". В українських селах до сьогодні дотримуються давньої народної традиції грати
весілля після Покрови. Шлюбна пора в Україні
– від Покрови і до початку Пилипівки. До Покрови завершувався період сватань і приготування до весіль, який починався після Першої
Пречистої.
Дівки, яким надокучило дівувати, молилися: «Свята мати Покровонько, покрий мені
головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою», «Мати-Покрівонько, покрий Матір сиру
Землю і мене молоду».
А на Поділлі дівчата казали: «Свята мати,
Покровонько, завинь мою головоньку, чи в
шматку, чи в онучу — най ся дівкою не мучу!»
У Карпатській Україні до Покрови поверталися всі пастуші отари з полонин і завершували останню мандрівку чумаки.
Для того, щоб усі члени сім'ї були здоровими, на Покрову старша господиня брала вишитого рушника, що був над іконою Богородиці, і
розвішувала його над вхідними дверима.
В народі збереглося повір'я, що у Пресвятої Діви є опікун Покров, якого просили: "Батеньку Покров, накрий нашу хату теплом, а
господаря – добром".

До уваги жителів
м. Снятин!

Надворі золота осіння пора. Кожен
дбайливий господар приводить в належний вигляд свою прибудинкову територію, підчищає сад, готуючись до
сніжної та морозяної зими. Із настанням
примхливої зимової пори досить часто
гілки дерев не витримують навантаження мокрого снігу та вгинаються, або
ламаються від його ваги. Саме тому
Снятинська міська рада та комунальне
підприємство «Покуття-Комунальник»
звертаються до жителів міста Снятин,
які проживають на вузьких вулицях міста з проханням почистити дерева, гілки
яких виступають на проїжджу частину
вулиці для можливості проходження
прибиральної техніки у зимовий період. Сподіваємося на Ваше розуміння
та належне реагування, адже примхи
лютої зими передбачити не можливо.
На роботу на металобазу
KROMAX потрібен менеджер
із власним авто.
За інформацією звертатись за
адресою м. Снятин вул. 1 грудня, 35
або за телефоном
0663371280 0689245930

IV ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
З РАЛІ «ТРЕМБІТА – 2017»
7-8
жовтня
на
Снятинщині
проходив четвертий етап
Чемпіонату України з
авторалі «Трембіта –
2017». Організатором
даних змагань виступив Прикарпатський
Автомобільний
клуб
(директор Олександра
Кодак)за
підтримки
Івано-Франківської обласної та Снятинської
районної державних адміністрацій
та приватної фірми «Богдан і К».
Урочисте відкриття змагань
відбулось на центральній площі
Снятина 7 жовтня за участі районної, міської влади, організаторів й
учасників змагань та гостей міста.
Ведучий заходу Ігор Королько запросив до вітального слова голову райдержадміністрації Богдана
Свіщовського та депутата обласної
ради Богдана Тимофійчука, які привітали учасників змагань на сня-

тинській землі та побажали успішного проходження траси.
З вітальним словом до присутніх звернувся віце-президент Чернівецького обласного автоклубу
«Буковина» Іван Мельничук, який
закликав усіх вшанувати хвилиною
мовчання пам’ять пілота з Одещини Сергія Корабельникова, який загинув у вересні цього року під час
ралі «Буковина – 2017».

Продовження на стор. 8

Героям слава у віках і на віки!

14 жовтня – значуща дата, яка
щорічно переповнює гордістю та
хвилюваннями серця мільйонів
громадян нашої України. У цей
день українці відзначають чотири
великі свята:
День святої Покрови Пречистої Богородиці, 75-у річницю
створення Української Повстанської Армії, День Українського козацтва та День захисника України,
яке офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року Указом Президента
«…З метою вшанування мужності
та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності
України, військових традицій і

звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на
підтримку ініціативи української
громадськості».
У цей святковий день великого
державного свята районні урочистості відбудуться у м. Снятині. Після церковного богослужіння о 12
годині від площі Незалежності рушить святкова хода до пам’ятника
полковнику УПА Василю Андрусяку, де відбудеться панахида за
усіх полеглих героїв-захисників
України. Далі у Районному Будинку культури відбудеться офіційна
частина свята з участю духовенства, влади, представників Братства ОУН-УПА, Спілки ветеранів
АТО Снятинщини, громадськості.
У програмі – концертно-театралізоване дійство, підготовлене
учнями Снятинської ЗОШ-ліцей
І-ІІІ ст.
Оргкомітет

Народний часопис

Снятинська
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Струменевий метод в ямковому
ремонті дорожнього полотна із
застосуванням бітумних емульсій
10 жовтня у м. Снятин по вулиці Воєводи Коснятина проводився ямковий
ремонт струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій. Як зазначають працівники дорожньо-ремонтної
служби даний спосіб застосовується на
асфальтонобетонних покриттях при глибині ямок не більше 5 сантиметрів. Струменевий метод є ефективним способом
механізації ямкового ремонту в країнах
Європи та набуває значного поширення
і на території України. Такий ремонт асфальтобетонного покриття виконувався і
в Снятині по вул. Київська.
Струменевий метод характеризується одночасною або роздільною подачею
повітря та компонентів бітумомінеральної суміші за допомогою струменю повітря по трубопроводу до робочого органу
машини –пневмогідравлічної гармати.

вежа
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П
Зустріч міського голови з головним
спеціалістом ДОЗ Івано-Франківської ОДА
з онкогінекології Степаном Доликом
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– ущільнення щебеню змішаного з
емульсією без ущільнюючих засобів (машин);
– можливість поновлення руху транзитних транспортних засобів після виконання ремонту з обмеженою швидкістю
до 40 км/год протягом двох тижнів;
– відсутність будь-яких відходів при
виконанні ямкового ремонту.
Вся робота виконується машиністом
з місця водія та дорожнім робітником. У
зв'язку з тим, що використовується саме
бітумна емульсія, відсутній контакт з парами бітуму. Повітряно-струменевий метод є ефективним способом механізації
ямкового ремонту і по своїй суті аналогічний методу торкретування, при виконанні
бетонних опоряджувальних і спеціальних робіт.
У процесі виконання ямкового ремон-
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11 серпня відбулась зустріч міського голови Анатолія Шумка з головним
спеціалістом ДОЗ Івано-Франківської
обласної державної адміністрації з онкогінекології Степаном Доликом, заступником головного лікаря Снятинської ЦРЛ
Мирославом Луцаком та завідуючим гінекологічним відділенням Снятинської
ЦРЛ Романом Гафійчуком. У ході зустрічі
вирішувались питання проблем сучас-

ної онкогінекології та боротьби з раком
шийки матки шляхом вакцинації. Степаном Доликом було наведено статистику
захворювань жінок раком шийки матки в
області та районі. Та розповів про ефективні методи профілактики (вакцинація)
та боротьби з даним захворюванням.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

У КУЛАЧИНІ ВІДЗНАЧИЛИ ХРАМОВЕ
СВЯТО ТА 105-ЛІТТЯ ЦЕРКВИ

За рахунок особливостей конфігурації
пневмогідравлічної гармати відбувається
прискорення руху суміші, в результаті
чого вона щільно заповнює весь об'єм
ями, лунки, тріщини, просадки в асфальтобетонному покритті.
Проведення ямкового ремонту струменевим методом із застосуванням бітумних дорожніх емульсій має ряд переваг:
– спрощення технологічного процесу щодо приготування та змішування
емульсій із щебенем (в машині –на місці
укладання);
– спрощення технологічного процесу
щодо очистки вибоїн, тріщин та їх заповнення під стисненим повітрям;

ту струменевим методом контролюється
правильність виконання технологічних
операцій. Під час виконання робіт контролюють:
– стан підготовленої карти (відсутність води, бруду, скиркованого матеріалу);
– рівномірність нанесення і однорідність ремонтного матеріалу;
– ступінь заповнення матеріалом місця ремонту;
– рівність поверхні покриття після ремонту.
Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

9 жовтня, в день пам'яті святого апостола і євангеліста Іоана Богослова, своє
храмове свято відзначає громада мікрорайону Кулачин міста Снятин. З цієї нагоди Снятинський благочинний протоієрей
Михайло Марусяк відвідав Свято-ІоаноБогословську церкву, де очолив святкове богослужіння. Отцю-декану разом із
настоятелем прот. Тарасом Дмитруком

Привітали працівників снятинського
відділення «Укрпошти»
Всесвітній день пошти, яка об’єднує
людей всієї планети, відзначається 9
жовтня. Пошта настільки органічно існує
в сучасному світі, що уявити собі повсякденне життя громадян, функціонування
держави, ефективний бізнес без поштового зв’язку неможливо.
Перевагою у діяльності «Укрпошти»,
що відрізняє її від конкурентів, є наявність розвиненої мережі поштового

зв’язку, робота в усіх регіонах України,
у тому числі у віддалених куточках сільської місцевості, а зрештою й легкий
доступ для клієнтів, традиційна довіра
більшої частини населення, сумісність
деяких процесів надання основних послуг разом із фінансовими.
Саме тому в післядень Всесвітнього дня пошти міський голова Анатолій
Шумко завітав у снятинське відділен-

ня «Укрпошти» та привітав листонош з
професійним святом побажавши щастя,
здоров’я, миру та злагоди.
У ході спілкування з працівниками
«Укрпошти» Анатолій Богданович поцікавився їхніми умовами праці. В результаті
розмови працівниками було порушено
проблеми скорочень, низької заробітної
плати та досить аварійного стану будівлі
пошти, яке щоразу наражає як працівників пошти так і випадкових перехожих на
небезпеку.
Відео дивіться
на YouTube каналі
«Снятинська вежа»
***
Р.S. У попередніх
номерах нашого часопису вже порушувались питання аварійної будівлі. З того
часу належного реагування так і не відбулось: листи бляхи, зірвані вітрами, не замінено, під час дощів
вода стікає стінами будівлі в результаті
чого відпадає штукатурка як всередині
будівлі так і на зовні.
Невже вище керівництво «Укрпошти»
чекає непередбачуваних ситуацій? Чи
достукаються жителі міста до власників
будівлі снятинської пошти? Відповіді на
ці та інші запитання сподіваємось отримати найближчим часом.

співслужили: прот. Теофіл Кишкан, прот.
Михайло Мизюк, прот. Василь Руданець,
прот. Юрій Грабовецький, прот. Микола
Борчук, прот. Микола Марусяк, прот. Віталій Коржинський, прот. Василь Мороз,
свящ. Віталій Гедз і протодияк. Роман
Підгірний. Згодом до собору духовенства
долучився прот. Богдан Близнюк.
Разом зі священнослужителями і
численними вірянами у храмі молилися
міський голова Анатолій Шумко, депутат
міської ради Світлана Варварук, директор Снятинської ЗОШ №2 Володимир
Ахтемійчук.
Після читання Євангелія прот. Михайло Марусяк виголосив повчальну

проповідь, в якій на основі житія святогор
апостола Іоана Богослова з'ясував сутьч
християнської любові.
(
Наприкінці Божественної Літургії5
отець-декан привітав настоятеля і йогол
паству із храмовим святом, подякував зап
їхні старання і труди біля храму. У своюр
чергу отець-настоятель висловив сердечну вдячність священнослужителям заз
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спільну молитву і щирі вітання.
Після многоліття всі присутні отрима-д
м
ли помазання освяченою оливою.
Згодом на церковному подвір'ї булоМ
звершено чин малого освячення води. Ю
Святкове богослужіння завершилосяМ
хресною ходою навколо храму, під часД
якої всі присутні були окроплені свяче-г
ною водою.
о
За матеріалами офіційногон
веб-сайту Снятинського
деканату УПЦ КП
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

З історії церкви

В колишньому селі Кулачин, яке сьогодні є частиною міста Снятин, перша
дерев'яна церква постала у 1830 році.
Наступна зведена на її місці у 1912 році.
Через два роки дахи церкви покрили бляхою. У 2012 році православна громада
святкувала 100-ліття церкви, яка належить до пам'яток архітектури місцевого
значення.
Церква стоїть на східній околиці Кулачина, при дорозі, на підвищенні. В
плані утворює хрест з короткими бічними раменами. Дещо нетиповою виглядає
велика баня з масивним ліхтарем. Вівта-

рем орієнтована до південного сходу. З
півночі до вівтаря прилягає ризниця.
В невеликій церкві до нави ведуть два
входи: з півдня і з заходу. Зовні церква
відремонтована сучасними матеріялами, тільки стіни під опасанням залишили оригінальними. Дзвіниця дерев'яна
триярусна новозбудована замість старої
дерев'яної, розташована на захід від
церкви.
ЛІТЕРАТУРА: «Церкви
Прикарпатського краю».
Р. Процак, Івано-Франківськ, 2006.
Інформація Василя Слободяна

Народний часопис
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Подорож вулицями міста
Середня вулиця – згодом Дубова,
ім. Хрущова, Гагаріна, нині імені Лотоцького. Така послідовність назв однієї
вулиці. Вона проходила посередині між
центральною Головною і Вірменською
вулицями і з’єднувала вулицю Шпитальну із Головною у центрі міста.
На Середній вулиці проживали сім’ї
Костинюків, Лукавецьких, Зозуляків, Войтовичів. Як згадували старожили цією
вулицею Василь Стефаник їхав кіньми в
гості до Івана Семанюка (Марка Черемшини) в 1920-х рр.
Вздовж вулиці посаджені пірамідальні дуби і липи. Це була улюблена вулиця
шкільної молоді. У 1900-му році у магістратському будинку відкрито першу
реальну школу, яка згодом перенесена
в навозбудовану Цісарсько-Королівську

реальну школу, відкриту в 1907 році за
часів правління Титуса Нємчевського
(1892–1910). Будинок нової школи мав
56 кімнат більші з яких використовувались як гімнастичний зал, біблотека, для
практичних занять, канцелярії для директора та учителів.
Микола Секретар – учень цієї школи,
залишив опис будинку школи: «На той
час це був дуже гарний будинок, чолом
до вулиці». Як написав М. Бажанський,
першим директором Реальної школи
призначили поляка Гржембскі. Після
нього директором став Гілярій Голубович, за ним школу очолив ксьондз Міхал Боровий, згодом Фогель та ін. снятинська Реальна школа мала 7 класів

Снятинська

СЕРЕДНЯ ВУЛИЦЯ
і проіснувала до 1918 року. Навчання
велося польською мовою. У 1909–1910
рр. у школі навчалося 201 учень, з них
тільки 45 українців. У 1920-х рр. тут розмістилася Українська Державна гімназія,
директором якої був Клавдій Білинський.
Вона існувала недовго. У 1930–1931 рр.
в гімназії навчалося 287 учнів і тільки 66
із них були українцями. «Плата за навчання становила в той час 150 злотих
на рік», – пише М. Бажанський.
У радянський час тут розмістилася
Снятинська середня школа ім. В. Стефаника. У скверику навпроти до 1970-х
рр. стояв пам’ятник В. Стефанику, який
у 1971 р. до 100-річчя від дня народження письменника, бувперенесений у сквер
біля Будинку культури.
У реальній школі навчалося багато відомих діячів
української культури серед яких
художники Василь
Касіян і Микола
Анастазієвський,
викладачем малювання
працював
Микола
Федюк,
викладав
фізику
й математику Іван
Гдуля, сотник УГА,
вчителював Володимир Сілецький
– український патріот.
У радянський
час у середній
школі імені В. Стефаника навчалися лауреат Національної
премії України імені Т. Шевченка Ярема
Гоян, заступник директора Космічного
центру України Едуард Кузнєцов, доктори технічних наук Зиновій Буцьо і Микола
Дмитриченко, багато спеціалістів у галузі освіти й медицини. На будинку школи
встановлено меморіальну дошку В. І.
Касіяну до 100-річчя від дня його народження. З 1953 року у Снятині працював
Григорій Гришко, уродженець Яготина.
«Відмінник народної освіти», лауреат літературно-мистецької премії імені Марка
Черемшини, автор ліричних збірок «Ти
любов моя», «Сповідь». Понад два десятки пісень створили на слова Г. Гришка
композитори А. Коломієць, І. Фіцалович,

М. Гринишин, К. Драган, П. Корж.
Г. Гришко створив низку есеїв про І.
Франка, В. Касіяна, т. Шевченка, В. Стефаника, О. Сорохтея, В. Хроновича, Я.
Гояна. Григорій Гришко – член Національної спілки письменників України проживав у будинку поряд зі школою, де він
директорував, по вул. Лотоцького. Йому
встановлено пам’ятну дошку на новому
корпусі школи. Близько 20 років працював Г. Гришко директором художньо-меморіального музею В. Касіяна.
Єврейська школа Барона де Гірша
побудована 1894 року. Нині це зубопротезна поліклініка. У 1910 р. у школі навчалося 186 учнів. Як зазначає М. Бажанський «В період Української Держави
завдяки старанням Левки Ляшкевич тут
була українська народна школа для
всього міста».
У будинку школи Барона де Гірша
була відкрита музична школа ім. Ф. Шопена, де працювали Ірина Тисяк-Костинюк та Володимир Вислоцький. Поряд із
будинком школи на кошти пана Добровольського був побудований будинок пошти. У цьому будинку снятинська пошта
була розміщена за Австрії і за Польщі.
Її начальником у той час був Альойзі
Аксентовіч. Пошта обслуговувала села
Микулинці, Потічок, Будилів, Балки, Августдорф, Кулачин, Запруття, Залуччя і
Стецеву. Під час Першої світової війни
уже був телеграф.
У 1939–1941 рр. начальником пошти
був Худяк, у 1941 р. пошта була під управою Повітової Ради, головою якої був др.
Іван Подюк. Через деякий час поштою і
Снятині керував німець військовий старшина Єгерь, його помічником став також
німець Нігут. Вони запросили до роботи
на пошті колишніх поштових працівників.
На той час у Снятині було не більше 10
приватних телефонів. «У більшості, –
пише М. Бажанський, – телефони служили військовим та німецькій адміністрації.
У час незалежності, з ініціативи світлої пам’яті Ю. Радевича – директора
Снятинської гімназії, яка розпочала свою
діяльність у колишньому приміщенні
дитячого садка, вулиця із імені Гагаріна
була перейменована на вул. Антіна Лотоцького (1881–1949) – вчителя, який
приїхав до Снятина в 1920 р. на запрошення директора Української гімназії.

Храмове свято ХрестоВоздвиженської церкви у Потічку
27 вересня, в день Всесвятнього
Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста, Снятинський благочинний
протоієрей Михайло Марусяк відвідав
Хресто-Воздвиженську церкву в селі
Потічку, де з нагоди храмового свята
очолив урочисте богослужіння. Отцюдекану співслужили: настоятель храму прот. Василь Джус, прот. Михайло
Мизюк, прот. Володимир Івасюк, прот.
Юрій Грабовецький, прот. Микола
Марусяк, прот. Роман Гуменяк, прот.
Дмитро Джус і протодияк. Роман Підгірний.
Після Євангельського читання
отець Михайло виголосив повчальну проповідь, у якій розкрив духо-
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вний зміст свята,
з'ясував, яке виключне значення для кожного
християнина має
Хрест Господній,
і закликав усіх
гідно нести свої
життєві хрести.
Спільна молитва у храмовий
день об'єднала
наймолодших
і
найстарших парафіян потічківської церкви.
Наприкінці
богослужіння
отець-благочинний
привітав настоятеля і його паству із
їхнім престольним святом, подякував за їхні старання біля храму і побажав усім пам'ятати своє коріння,
свій рід, рідну мову і землю. Після
Літургії усі присутні були помазані
оливою, освяченою на всенічній.
Згодом на церковному подвір'ї
було звершено чин малого освячення води.
Завершилося святкове богослужіння хресним ходом навколо храму, під час якого всі присутні були
окроплені свяченою водою.
За матеріалами офіційного
веб-сайту Снятинського
деканату УПЦ КП

Викладав грецьку, українську й латинську мови. Написав у Снятині багато віршів. Писав повісті й оповідання для
дітей віршовані казки на історичні теми.
Його твори постійно друкувалися у дитячих журналах «Світ дитини», «Наш Приятель», «Молода Україна». Деякі твори
писав під псевдонімами: Ярослав Віль-

шенко, А. Бей та ін.
Відомі твори А. Лотоцького видавалися в різний час: «Цвіти з поля» (1907),
«Ведмедівська попівна» (1909), «Триліси» (1910), «Смертне зілля» (1921), «Наїзд обрів» (1923), «Покотигорошок», «Козак Бабай» і «Роксоляна» (1936), «Отрок
князя Романа» (1937), «Княжа слава»
(1939). Спільно з Угрином-Безгрішним
видав «Граматику української літературної мови».
Переїхав у м. Рогатин. Був співробітником місячника «Рогатинець» та працював у видавництві «Журавлі», у якому
була надрукована повість «Обри» та поема «Чому тепер червоних маків так багато».
Далі буде…
Руслана КІРЄЄВА
краєзнавець

До 75-річчя створеня УПА

У Львові говорили
про діяльність УПА на
міжнародному рівні

Голова обласної ради Олександр Сич взяв
участь у V Міжнародній науковій конференції до
75-річчя створення Української повстанської армії у Львові. Захід об’єднав науковців з України,
Великої Британії, Литви, Латвії, Словаччини.
Вітаючи учасників конференції, Олександр
Сич відзначив, що якби не історія УПА й національно-визвольної боротьби, Українська держава після розвалу радянської імперії не була би
наповнена таким українським змістом, як є зараз. "Ми могли би піти по білоруському шляху",
– сказав голова облради.
Олександр Сич також підкреслив, що нинішня боротьба українських вояків на Сході – це
продовження боротьби, яку свого часу вела УПА
на Заході. "Я переконаний, що ця боротьба буде
переможною", – додав керівник депутатського
корпусу.
В рамках конференції науковці обговорили
сучасні дослідження українського визвольного руху, український визвольний рух між двома світовими війнами, збройну боротьбу ОУН і
УПА проти тоталітарних режимів у роки Другої
світової війни, національний спротив тоталітарному радянському режиму у післявоєнний час,
визвольні рухи народів Центральної та Східної
Європи: між нацистським і комуністичним режимами.
Завершилася робота конференції 6 жовтня
круглим столом "Академічний історичний наратив українського визвольного руху та проблема
його інтерпретацій".
За матеріалами
Івано-Франківської обласної ради
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І знову до проблем снятинського критого ринку

То хто допоможе підприємцям Снятина?

Всі ми чудово пам’ятаємо ті проблеми підприємців «Універмагу» за право торгівлі в «Універмазі» з якими вони
стикнулися навесні цього року. Пройшов
деякий час і, здавалось би, все затихло.
Та що відбувається насправді? Чи завершилось це продовженням оренди
на рік? Ні! Підприємці-орендарі намагаються всіма можливими законними способами домогтися правди, адже і досі
тривають судові розслідування. Минулого тижня підприємці взяли участь у
судовому засіданні розгляду цієї справи
у Львівському господарському апеляційному суді. Наступний розгляд справи
відбудеться 18 жовтня. Також за допомогою підприємці Снятина звернулись
до кожного народного депутата Верховної Ради України (лист-звернення
за підписами членів споживчого товариства подаємо нижче). І вже отримують відповіді від них. Сподіваємось, що
хтось зможе допомогти підприємцям.

Лист-звернення народним
депутатам України

Ми, група приватних підприємців міста Снятина (Івано-Франківська область),
є членами Снятинського споживчого товариства (ідентифікаційний код юридичної особи № 22173741, адреса: 78300,
Івано-Франківська область, Снятинський
район, місто Снятин, вул. Шевченка, будинок 101, корпус В), частина з яких являються пайовиками, просимо допомоги
та захисту своїх прав та законних інтересів, оскільки всі органи влади в області
прикривають незаконну діяльність так
званих «авторитетів».
Упродовж грудня 2016 - вересня 2017
років колишнім керівництвом Снятинського споживчого товариства в особі Насади О .Б., Шокотько М.С., Шапар
В.Б. та інших, а також посадовців ІваноФранківської обласної спілки споживчих
товариств, власників СТ «Прикарпаткоопторг» Котіля В.Л. та ін., в інтересах
останніх та за сприяння окремих представників місцевої та обласної влади,
«рейдерським» способом, шляхом підроблення протоколів зборів членів товариства та постанов правління товариства
захоплюється майно Снятинського споживчого товариства, а саме: будівля «Універмаг», загальна площа 3556,7 кв.м., а
також будівля сільськогосподарського
ринку, загальна площа 885,9 кв.м., що
розташовані в м. Снятин по вул. Шевченка, 101. Свою господарську діяльність ми
здійснюємо у вказаних приміщеннях, однак вищевказаними особами також вживаються заходи щодо позбавлення нас
робочих місць та джерела існування, чим
грубо порушуються наші конституційні

права та законні інтереси.
Неодноразово, починаючи з травня
2017 року ми зверталися із заявами про
захист наших прав та законних інтересів
до органів державної влади та місцевого
самоврядування, Укркоопспілку, однак
«чиновникам» немає діла до проблем
простих українців та платників податків.
Вони захищають інтереси тільки тих,
хто має гроші не завжди законного походження, і знає з ким і як ними поділитися.
Із заявами про зазначені факти вчинення кримінальних правопорушень ми
неодноразово зверталися як до правоохоронних органів Івано- Франківської
області, так і державного рівня. Однак
розслідування кримінальних правопорушень у справі № 12017090230000164 від
20.05.2017 Снятинським відділенням поліції розпочалося тільки після задоволення судом наших скарг на бездіяльність
правоохоронців. Разом з тим, слідство
спеціально затягується, ведеться неефективно, не проводяться yсі необхідні
слідчі дії, в тому числі за нашими клопотаннями та вилучаються підроблені документи та не призначаються експертизи. Після прийому у прокуратурі області
ситуація із розслідуванням не покращилася.
Також, нам почали погрожувати представники СТ «Прикарпаткоопторг». які є
членами, так званого Івано-Франківського утрупування «АСП», до складу якого
входять Котідь BJI., Чмихов О .В., Чмихов А.В., Прощук E.П. Пасько B.Я. та ін.,
які в останні раки у незаконний спосіб
привласнили майно споживчої кооперації в м. Надвірна та м. Долина, та, не виключено, що і в інших населених пунктах
області. Вказані факти правоохоронці не
розслідують, а люди залякані щоб самостійно відстоювати свої права.
У період травня-червня 2017 року, з
часу реєстрації кримінального провадження, на мобільні телефони Кушицького І.М.. Бодаковської Л.П. та інших членів
товариства, почали поступати дзвінки, в
яких погрожували «розправою» у зв’язку
їхньою активною позицією шодо збереження майна споживчого товариства.
Крім того, 30.06.2017 співзасновник
СТ «Прикарпаткоопторг» та член утрупування «АСП» Котіть В.Л., ще з двома
невідомими особами приїхали до будинковолодіння новообраного в.о. голови правління Снятинського споживчого
товариства Деревянка В.В. та протягом
трьох годин переконували його відмовитися від керівництва в споживчому товаристві натякаючи про можливі негативні
наслідки. Не отримавши необхідних для
себе результатів, члени утрупування
«АСП» перейшли до радикальніших заходів, а саме за їхньою вказівкою чи без-

посередньою участю близько 04.00 год.
05.07.2017 було вчинено підпал магазину, що належить Кушицькому І.М.
Захищаючи свої права у судовому порядку, ми від представника СТ «Прикарпаткоопторг» Іванціва М.В. дізналися, що
«суди у них куплені». У цьому ми переконалися, коли 31.07.2017 суддею господарського суду Івано-Франківської області Булкою В.І. у справі № 909/597/17 та
06.07.2017 суддею Івано-Франківського
міського суду Івано-Франківської області
Антоняком Т.М. у справі № 344/8556/17
прийнято рішення на користь СТ «Прикарпаткоопторг» з грубим порушенням
матеріального та процесуального права,
які ми оскаржили в апеляційному порядку, та рішення Антоняка Т.М. уже скасовано.
З метою поновлення своїх прав,
23.06.2017 члени Снятинського споживчого товариства організували та проведи
загальні збори членів споживчого товариства у відповідності до вимог статуту
та чинного законодавства, на яких одноголосно було проголосовано про недовіру в.о. голови правління Насаді О.Б. та
членам правління Снятинського споживчого товариства, обрання нового правління та в.о. голови, а також відмінено
деякі незаконні рішення правління.
Разом з тим, під час звернення до
державного реєстратора Снятинської
РДА з відповідними документами для
внесення до реєстру змін про керівництво товариства, ми дізналися, що електронна сторінка Снятинського споживчого товариства в реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців недоступна,
оскільки ще напередодні проведення
зборів членів товариства 22.06.2017
була відкрита державним реєстратором
Богородчанської РДА Івано-Франківської
області Карабіним М.В. без наявних на
те причин. Будь-які відомості до реєстру
у зв’язку з цим внести неможливо.
Неправомірні маніпуляції з реєстром
(безпідставне відкриття сторінки), під час
яких внести відомості до реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
іншими реєстраторами технічно неможливо, вчинялися також: 10.07.2017 – приватним нотаріусом Перець Н.В. (свідоцтво № 6010, м. Івано-Франківськ, вул.
Вовчинецька, 68); 03.08.2017 – державним реєстратором Богородчанської РДА
Карабіним M.В.; 21.08/2017 о 09.01 год.
– державним реєстратором Крихівецької
сільської ради міста Івано-Франківська
Федориним М.М.; 01.09.2017 – приватним нотаріусом Перець Н.В. Підставами
для всіх фактів безпідставного відкриття
сторінки Снятинського споживчого товариства в Реєстрі стали звернення юриста Івано-Франківської облспоживспілки

Іванціва М.В. Однак, працівники Управління юстиції в Івано-Франківській області не реагують на зазначені порушення та
не розглядають наші скарги на такі незаконні дії у відповідності до вимог чинного
законодавства, хоча за цими фактами
зареєстровані кримінальні провадження
на підставі рішень слідчого судді. Досудове розслідування за цими фактами
«саботується».
Більше того, 06.09.2017 коли з’явився
доступ до реєстру, ми дізналися що голова Снятинської РДА Свіщовський Б.Р.
незаконно заборонив реєстратору вносити зміни про керівництво споживчого
товариства. Перебуваючи у голови адміністрації в кабінеті, ми були свідками
численних дзвінків до останнього вищестоящих посадових осіб «з області»,
які давали незаконні вказівки будь-яким
чином не допустити внесення законних
змін в реєстр. Телефонне право та принцип «Для друзів усе, для усіх інших - зал
кон» продовжує працювати.
Також стало відомо, що 17.08.2017н
будівля «Універмаг», безпідставно та ур
незаконний спосіб «перейшла» у влас-н
ність Івано-Франківської обласної спілкик
споживчих товариств, засновниками якоїп
є споживчі товариства, які перебувають у«
власності та контролюються так званоюн
групою «АСП». Керівник Івано-Франків-ч
ської облспоживспілки Ціхонь М.В. такожВ
перебуває у змові з Котілем В.JI. та ін-в
с
шими.
Невже під час Революції ГідностіШ
люди гинули щоб такі «ділки» та горе
чиновники ігнорували вимоги закону та
права простих громадян. Хіба за таку
безправну державу та безвідповідальних чиновників віддав своє життя в зоні
проведення антитерорисгичної операції
син підприємця та члена Снятинського
споживчого товариства Воякової О.М. –
військовослужбовець військової частини
А2331 Волков Микола Васильович, який
загинув 29.08.2014 під Іловайськом. Коли
нарешті «злодії» та їх пособники будуть
відповідати за вчинені злочини, а верховенство права буде непорушним та одинаковим для всіх громадян незалежно
від їх соціального та майнового статусу.
У зв’язку із ситуацією що склалася,
щоб не вдаватися доведеними до відчаю людьми до радикальних дій, просимо вжити заходів шодо захисту наших
законних інтересів та поновлення порушених прав: притягнення до встановленої відповідальності винних у порушенні
законодавства осіб. Про результати розгляду просимо нас повідомити у відповідності до вимог законодавства.

Члени Снятинського
споживчого товариства

ГОРДІМСЯ СВОЄЮ МОВОЮ, ДБАЙМО ПРО ЇЇ ЧИСТОТУ, ГОВОРІМ ПРАВИЛЬНО…
Продовження.
Початок у №38.
Да – так
Даже – навіть
Діжурити – чергувати
Дньом – удень
Должность – посада
Єрунда – дурниці
Жалоба – скарга
Желудок – шлунок
Забастовка – страйк
Заказ – замовлення
Заключення – висновок
Ітог – підсумок
Карман – кишеня
Клад – скарб
Краска – фарба
Криша – дах, покрівля
Кружка – горнятко, кухоль
Лагер – табір
Лакомий – ласий
Лента – стрічка
Льготи – пільги
Любий – будь-який
Лишній – зайвий
Листати (книгу) – гортати
Лічний – особистий
Ловушка – пастка
Мелоч – дрібниці
Мішати (в чомусь) – заважати

Мужчина – чоловік
Мусор – сміття
Наблюдати – стежити
Нагрузка – навантаження
Нада (надо) – треба
Надоїдати – набридати
Нажимати – натискати
Налог – податок
Наоборот – навпаки
Неудобно – незручно
Ноль – нуль
Носки – шкарпетки
Обиск – обшук
Обіда – образа
Обув – взуття
Общий – спільний, загальний
Об’ява – оголошення
Огорчити – засмутити
Остановити – зупинити
Осторожно – обережно
Обсуждати – обговорювати
Остатися – залишитися
Охота – полювання
Очередь – черга
Очки – окуляри
Охотнік – мисливець
Осінню – восени
Осторожно – обережно
Ошибка – помилка

Обморок – непритомність
Общежитіє – гуртожиток
Охрана – охорона
Опитний – досвідчений
Ограбити – пограбувати
Отвйортка – викрутка
Отдельно – окремо
Одіяло – ковдра
Обжалувати – оскаржити
Одобрити – схвалити
Перерив – перерва
Печатати – друкувати
Переписка – листування
Протиріччя – суперечності
Пропуск – перепустка
Примінити – застосувати
Піднос – таця
Польза – користь
Перчатки – рукавички
Поступок – вчинок
Письмо – лист
Печення – печиво
Підписка (на пресу) – передплата
Пожар – пожежа
Позор – ганьба, сором
Пол – 1) підлога; 2) стать
Полка – поличка, полиця
Получка – зарплата
Портити – псувати
Постоянно – постійно

Потолок – стеля
Предєл – межа
Предлагати – пропонувати
Приговор – вирок, присуд
Приймати участь – брати,
взяти участь
Приказ – наказ
Прошлий – минулий
П’ятно – пляма
Рубашка – сорочка
Роковий (час) – фатальний
Руль – кермо
Рядом – поруч, поряд
Розсіяний – неуважний
Розстроєний – засмучений
Сельодка – оселедець
Сейчас – тепер
Сквозняк – протяг
Слідуючий – наступний
Случай – випадок
Смекалка – кмітливість
Сапожки – чобітки
Судьба – доля
Судорога – судома, корчі
Срочний – терміновий
Складнощі – труднощі
Сотовий – стільниковий

Справка – довідка
Співпадати – збігатися
Співставляти – порівнювати (зіставляти)
Срок – термін
Скорая помощ – швидка
допомога
Сосати – смоктати
Сочний – соковитий

Спереді – спереду
Спори – суперечки
Ссуда – позика
Стірати – прати
Столова – їдальня
Строїти – будувати
Іван АНДРУШКО
Продовження в
наступному номері

Першість Снятинського району
з футболу (Друга ліга) 9 тур
"Між-Буд"(Тулуків) – "Маяк" (Русів) – 2:2
"Юність" (Рудники) – "Аеліта" (Олешків) – 6:1
"Факел" (Троїця) – ФК "Кулачин" – 3:1
ФК "Устя" – ФК "Стецева" – 1:5
"Колос" (Красноставці) – "Січовик" Завалля – 0:3
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7 жовтня у читальному залі Снятинської ЦРБ відбулася презентація поетичної збірки
«Копана гора» письменника, видавця, просвітянина Василя Клічака.

2017 рік для Василя Клічака є ювілейним. Народився письменник 25 січня 1957 року в с. Рудники Снятинського
району. Навчався в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на філологічному факультеті. Згодом
працював у видавництвах «Молодь» та
«Веселка». З 1995 року очолює видавничий центр «Просвіта». Свою видавничу діяльність поєднує з викладацькою.
Василь Йосипович є доцентом кафедри
видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка. Автор збірок віршів «Дощо-

вий годинник» (1989), «Пелена» (2003),
«Вздовж дарованих Божих днів» (2015)
та багатьох поетичних добірок у часописах «Літературна Україна», «Українська
літературна газета», «Слово Просвіти»,
«Київ», «Буковинський журнал».
Василь Клічак лауреат літературних
премій ім. Дмитра Нитченка, ім. Олекси
Гірника, «Князь роси» ім. Тараса Мельничука, ім. Марка Черемшини, ім. Івана
Огієнка, ім. Володимира Сосюри, ім. Павла Тичини, літературного конкурсу «Глиняний кіт».
Дмитро Дроздовський у передмові

Чемпіонат області з
вільної боротьби
5 жовтня в приміщенні залу боротьби Прикарпатського національного університету відбувся чемпіонат області з вільної боротьби серед юнаків 2002-2004 років народження. Блискуче виступили юні борці
збірної команди Снятинського району. Вихованці тренерів-викладачів
ДЮСШ «Колос» Івана та Василя Курилюків, Віктора Гаврилка не підвели своїх наставників і показали відмінну технічну та тактичну підготовку:
в/к до 32 кг – Ярослав Гаврилюк (с.Попельники) – І місце;
в/к до 35 кг – Валентин Білашевський (с.Троїця) – І місце;
в/к до 42 кг – Віктор Щур (с.Попельники) – 5 місце;
в/к до 47 кг – Владислав Маліборський (смт.Заболотів) – ІІ місце;
в/к до 47 кг – Іван Николюк (с.Джурів) – ІІІ місце;
в/к до 47 кг – Андрій Бойчик (с.Джурів) – 5 місце;
в/к до 53 кг – Іван Чорногуз (с.Джурів) – І місце;
в/к до 53 кг – Григорій Граб’юк (с.Попельники) – ІІІ місце;
в/к до 59 кг – Максим Діголарь (с.Джурів) – ІІ місце.
в/к до 66 кг – Владислав Стрибко (с.Олешків) – І місце;
Тож на разі 4 учні забронювали собі місце в збірній команді області на поїздку чемпіонату України, який відбудеться незабаром в
м.Ужгород.

Cрібло та бронза з Польщі

«Повернення барви» до презентованої
збірки зазначає: «Копана гора» – поетична збірка, у якій схоплено життя. Це своєрідна відповідь пост-катастрофічному
часу. Сьогодні ми, як ніколи, розуміємо,
що наша епоха змінює матерію вірша:
у ситуації цивілізаційної катастрофи (а
наш світ щодня промовляє до людства
«катастрофами»: терактами, аваріями
збройною агресією…) неможливо бачити
світ через оптику «красивості».
Назва збірки «Копана гора» є символічною для поета. «Вступивши у пору
життєвої і творчої зрілості, Василь Клічак
збагнув, що найбільший скарб закопаний
якраз на горі його дитинства, яка так і називається – Копана гора. Вона береже не
тільки казки дитинства і легенди юності,
а й золото життєвої правди багатьох поколінь співвітчизників автора. Береже і
його щире золото», – пише у післямові
до збірки Василь Герасим’юк.
Привітати Василя Клічака з виходом
у світ чергової «ювілейної» збірки завітало чимало поціновувачів українського
слова. До уваги присутніх був запропонований хроніко-документальний фільм
«Перлина Покутського краю», створений з ініціативи лауреата літературномистецької премії Василя Гаврилюка,
присвячений рідному селу автора. Далі
Василь Клічак розповів про задум і написання віршів, що ввійшли до збірки, подякував присутнім за влаштоване свято

СВЯЩЕННИЙ ІДЕАЛ

Пам'яті Д. В. Жовтяка
Тож скільки він пройшов доріг ?
Їх не злічити, ті дороги.
Як міг, він жив. Він жив, як міг,
І вже за це хвалити Бога.
Виходив зранку у похід,
Іще не знаючи напевно,
Куди - на захід, чи на схід
Спрямує порухи душевні.
Здоровий був у нього дух.
Було здорове в нього тіло.
Він був хоробрий одчайдух,
Куди б його не заносило.
Він мав священний ідеал.
Усе життя йому служив він.
Возніс його на п'єдестал,
Заради нього жив він. Жив він !
Це - Україна. Це вона
Його бентежила щоденно.
Він віддавав себе сповна
Служінню Матері натхненно.
Любив її до забуття.

На волосок не раз від смерті
Він був. Але своє життя
Він рятував щораз уперто.
Йому, напевно, помагав,
Як кажуть, ангел-охоронець.
Він сам не знав того. Не знав,
А йшов сміливо. По- геройськи.
Та чи могло то буть не так ?
Із рудницького він замісу.
Дмитро Васильович Жовтяк,
Що став супроти мракобісся,
Яке посунуло з Кремля.
Він переміг його в двобої.
Вже ніби вільна ця земля,
Та все щось не дає спокою.
І не даватиме і т а м.
Не переймайтеся цим, батьку.
Не віддамо ми ворогам
Землі вкраїнської ні латки.
Хай гострять зуби чужаки.
Ми не дамо їм збиткуватись.
Бо нас вестимуть Жовтяки Такі ж уперті і завзяті.

***

Джелеп Андрій і Роман Гуцуляк хлопці , якими пишається всяк,
хто народивсь на землі прикарпатській
чи на вкраїнських просторах козацьких.
Стала про них говорити Європа .
Що вона каже, сама не второпа.
Знаєм без неї, ціна перемоги
важко дається, аж донезмоги.
НАЙВАЖЛИВІШ - на килимі борцівськім
ті, що шанують мову вкраїнську.
Це особлива, радісна втіха !
Наче подалі відсунулось лихо,
Що поселилось на східних теренах,
що "гаваріт" на спортивних аренах.
Ні , не сприймають такого ніяк
Джелеп Андрій і Роман Гуцуляк
Василь Клічак

9 жовтня – Всесвітній день пошти

ВІТАННЯ ЛИСТОНОШАМ

Напередодні професійного свята поштовиків,
яке відзначається 9 жовтня працівники бібліотеки- філії села Вовчківці привітали сільських листонош з їхнім професійним святом.
Приємно усвідомлювати, що в час мобільного зв’язку та Інтернету поштовий зв’язок не втрачає свого значення, скорочуючи далекі відстані,
зберігаючи тепло людського спілкування, приваблюючи населення доступністю, традиційністю
та надійністю.
Професія листоноші – одна із нелегких, але
потрібних людям. Щодня, незважаючи на погодні
умови, листоноші вчасно приносять кореспонДиректор ДЮСШ «Колос» Михайло Слободян денцію адресатам, долаючи по декілька кілометрів за день.

6-7 жовтня в м.Краснік (Польща) проходив міжнародний турнір з
вільної боротьби серед кадетів та юніорів. В складі збірних команд
України даних вікових груп на змагання виїздили і наші борці, тренера Івана Курилюка. У в/к до 69 кг серед кадетів виступав Заболотівчанин Іван Марусик, який у підсумку зайняв ІІІ місце. В складі юніорської команди вагову категорію до 60 кг представляв Ігор Никифорук
із с.Троїця, який дійшов до фіналу, але у фінальному поєдинку зазнав
поразки, у підсумку ІІ місце.
Враховуючи потужність даного турніру, цілий бомонд країн Європи
зазначу, що наші спортовці виступили на відмінно, з чим ми їх та тренера вітаємо.

та зачитав найновіші вірші.
Далі з вітальними словами до ювіляра звернулись голова районної ради Іван
Угрин, директор музею культури і книги Покуття Володимир Карий, директор
Горішньозалучанської школи, поет Іван
Оробець, літератор і журналіст Володимир Чипига, поет і журналіст Іван Грекуляк, голова РО ВУТ «Просвіта» Мирослав Попадюк, член спілки журналістів та
краєзнавців Василь Харитон, директор
літературно-меморіального музею М.
Черемшини Руслана Кірєєва, член Національної спілки письменників України
Іванна Стеф’юк, поети з Джурова Іван
Андрушко та Степан Григорчук.
Окрасою презентації був виступ Параски Заренчук, у виконанні якої прозвучали пісні «Мамина хата» та «Пісенна
доля». Доповнила свято працівниця краєзнавчого відділу Снятинської ЦРБ Світлана Григорчук, яка зачитала вірші ювіляра. Привітати Василя Клічака на рідній
землі прийшли представники громад с.
Джурів та Рудники, а також студенти Снятинського коледжу Подільського ДАТУ.
На завершення зустрічі всі бажаючі
мали змогу отримати збірку поезії «Копана гора» з дарчим написом Василя Клічака.
На презентації побувала
Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Сьогодні для
багатьох людей,
особливо похилого віку, працівники пошти є чи
не єдиним джерелом інформації,
доброї звістки та
привітного слова, адже разом із
листами та газетами приносять
в кожен дім надію на краще майьутнє. Скорочуючи відстані між
людьми, вони несуть радість спілкування, сприяють об'єднанню людських сердець і доль.
Книгозбірня с. Вовчківці тісно співпрацює із
поштовим відділенням. Вчасно доставлена періодика є запорукою якісного обслуговування користувачів бібліотеки.
У книгозбірні розгорнута постійно діюча експрес-виставка «Світ періодичних видань», де
представлений широкий вибір газет та журналів.
Шановні працівники поштового зв'язку! Висловлюємо щиру подяку за Вашу роботу. Бажаємо щастя, благополуччя, доброго здоров'я та
наснаги у нелегкій праці.

Інформацію надали працівники
вовчківської книгозбірні
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УПА – 75 років!
Вельмишановні ветерани
визвольних змагань –
підпільники ОУН та вояки УПА!
Снятинське районне Братство ОУН–УПА
щиро вітає Вас та Ваші родини і весь український народ зі святом Покрови і 75-ю річницею
створення Української Повстанської Армії.
В осінні дні воєнного лихоліття 1942 року, на заклик Організації Українських Націоналістів, кращі сини
і доньки українського народу зі зброєю в руках стали в
лави Української Повстанської Армії для боротьби за
волю України проти всіх окупантів, що зазіхали на нашу
землю, нищили наші оселі, вбивали людей, кидали в
тюрми і вивозили на каторжні роботи.
Та вищою волею Пресвята Богородиця давала українцям сили і натхнення в боротьбі з ворогом за нашу
рідну Батьківщину, а подвиг Української Повстанської
Армії назавжди залишиться у нашій пам’яті.
Висловлюємо Вам щиру подяку за життєвий подвиг, за
всебічну підтримку і допомогу у
вихованні українських патріотів.
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
наснаги далі брати участь у всіх
наших заходах.
Слава героям
національно-визвольної
боротьби ОУН–УПА!
Слава українській нації!
Слава Україні!

вежа
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IV ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
З РАЛІ «ТРЕМБІТА – 2017»
Продовження. Початок
на стор. 1.

Далі відбулось нагородження
учасників та переможців змагань
авторалі «Буковина – 2017».
Про організаційна моменти розповіла директор змагань «Трембіта – 2017» Олександра Кодак.
Наступного дня на глядачів
чекало захоплююче та цікаве
спортивне дійство. У даних змаганнях взяли участь 14 екіпажів
з цілої України. Івано-Франківську область представляли пілоти Степан Мазур та Любомир
Кріль. Також участь у змаганнях

Снятинська районна станиця Братства вояків
ОУН–УПА щиро здоровить ветеранів та симпатиків, які брали участь у боротьбі за Незалежність України, або допомагали ОУН–УПА і народились у жовтні
місяці:
З 70-річчям Чекалюк Марію Танасіївну (с. Залуччя)
З днями народження
Лашкіну Марію Петрівну (м. Снятин)
Грицюка Григорія Олексійовича (с. Видинів)
Панько Наталію Олексіївну (с-ще Заболотів)
Корж Ярославу Василівну (м. Снятин)
Угрина Михайла Івановича (с. Красноставці)
Хай Матір Божа Вас охороняє,
в душі завжди панує доброта, Ісус
Христос здоров’я посилає на многії
і благії літа. Ще хочем миру побажати і неба чистого, мов волошковий
цвіт.

взяла єдина жінка-пілот Зуліхан Біджанова. Дані змагання
проходили на спецділянках закритого типу, де дорожній рух
автомобілів перекривається. Як
зазначив суддя змагань, кандидат у майстри спорту з автомобільного спорту Михайло Сенюк
«…вперше змагання з авторалі
на Снятинщині та Коломийщині
було проведено у 2013 році. Ралі
проводяться серед професійних
екіпажів спортсменів нашої
держави. У даних змаганнях спортсмени проходять
п’ять спецділянок через
«Не плач, кохана,
Княже, Драгасимів, ТучаІ не журися,
пи та Джурів Снятинського
Назад чекай».
району. Цьогоріч загальна
В сльозах сказала:
дистанція – 163,41 км, за«Милий, вернися,
гальна протяжність спецуНе забувай».
частків – 114,85 км. Учасники стартують через кожні
«Кличуть дороги,
дві хвилини, попередньо
Якісь тривоги,
про початок змагань сповіДальня гроза;
щають спеціальні машини,
Впала на серце
які відкривають трасу. За
Смутком і болем
допомогою спеціальних пуЩира сльоза.
шок ми фіксуємо час та заКличе Вкраїна,
писуємо його до протоколу,
Рідненька ненька
який по закінченні здаємо
Йти на війну.
для підбиття підсумків».
Не раз, не двічі
Для участі у змаганнях
Милу кохану
спортсмени повинні мати
Я спом’яну.
відповідну ліцензію із Федерації автоспорту УкраїЗгадка – хустина
ни. Також автомобіль повиТої дівчини,
нен відповідати технічним
Прощальна мить.
вимогам для даного виду
За тов дівчинов,
змагань.
Що виряджала,
На видовищне змаганСерце болить…»
ня прийшли подивитись
Лягла дорога
місцеві жителі та гості змаГорою-низом,
гань. Після завершення
Полем за гай.
авторалі відбулась цереЛиш донеслося:
монія нагородження пере«Милий, чекаю.
можців та учасників змаНе забувай…»
гань «Трембіта – 2017» у
Снятині.
Антон МАЛИНЯК
За підсумками змагань:
1.08–5.08. 1980 р.,
кубок FAU V етап Абсом. Снятин
лютний залік та клас 4WD
OPEN – I місце водій Кріль

Любомир та штурман Романчук
Роман;
Чемпіонат України IV
етап додатковий залік
І – Гнатенко Олександр,
Гнатенко Володимир – м.
Київ
ІІ – Попко Марія, Біджанова Зуліхан – м. Київ
Чемпіонат України IV
етап Команди
І – Odessa Rally Team –
м. Одеса
II – Ultra GP – м. Київ
III – Elita-Sport – м. Дніпро
Чемпіонат України IV етап
Абсолютний залік
I – Топор Руслан, Щербаков
Володимир – м. Одеса
ІІ – Ганджа Борис – м. Черкаси, Сокур Євген – м. Київ
ІІІ – Хоміцький Юрій, Рощенко Андрій – м. Київ
Чемпіонат України IV етап
клас №4
І – Ганджа Борис – м. Черкаси, Сокур Євген – м. Київ

ІІ- Шаповало Юрій – м. Кременчук, Шумаков Любомир – м.
Київ
ІІІ- Мазур Степан – ІваноФранківськ, Стенчук Тарас – м.
Косів
Чемпіонат України IV етап
клас 4WD Open

КЛИЧЕ ВОЛЯ
«… Сяду на коня,
Води нап’юся,
Час промайне.
Ой ти, дівчино,
Мила Марусю,
Згадуй мене…»
Українська народна пісня
«Ой кличе воля –
Народу сила,
Далечина.
То моя доля –
Рідна і мила
Галичина.
Благословляйте,
Мамо і тату,
Сина в похід.
Не забувайте
Мою дівчину
Та її рід.

Час розлучатись
Нам із тобою,
Ручку подай.
Як не умиєш
Личко сльозами,
То хоч згадай.
Як не вернуся
Я з поля бою,
То хоч згадай,
Що я загинув
За Україну –
За рідний Край.
Хвиля остання,
Кінь піді мною
Землю гребе.
І на прощання
Хай поцілую,
Мила, тебе.

Сяду на коня,
Води нап’юся.
Час промайне.
Ой ти, дівчино,
Мила Марусю,
Згадуй мене.
Кличе дорога
Далека, бита
В край той чужий.
В серці тривога
І б’є копитом
Кінь вороний.
Час розлучатись,
Мила, з тобою,

Ручку подай
І на прощання
Личко сльозами
Не умивай.

Кличе дорога,
Як птаха небо
Те голубе.
І на прощання
Хай поцілую
Ще раз тебе».
Ой то не дощик
Та ще й не злива
І не роса –
То у дівчини
Личко залила
Щира сльоза.

Народний часопис

Снятинська

вежа
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І – Топор Руслан, Щербаков
Володимир – м. Одеса
ІІ – Хоміцький Юрій, Рощенко
Андрій – м. Київ
ІІІ – Козлов Олександр – м.
Київ, Островський Олександр –
м. Дніпро
Чемпіонат України IV етап
клас 2WD Open
І – Горшков Михайло, Прус
Станіслав – м. Одеса
ІІ – Попко Марія, Біджанова
Зуліхан – м. Київ
Чемпіонат України IV етап
клас 2WD
І – Гнатенко Олександр, Гнатенко Володимир – м. Київ
Кубок «Подяка за допомогу в
організації і проведенні IV етапу
чемпіонату України з ралі «Трембіта» отримала також районна
державна адміністрація.
Варто зазначити, що під час
церемонії відкриття та нагородження своїм співом глядачів радували юні таланти Продюсерського центру «Хітова хвиля»:
дует «Double Shock», тріо «Трилада», Анна Винничук, Тетяна
Медведчук та Вікторія Шпак.
Ольга СЛОБОДЯН
Фото Михайла ЖІНКЕВИЧА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

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

***

Сідає працівник Київстару (у фірмовому одязі) з друзями в таксі.
– Скільки я змушений буду заплатити?
– У вас безліміт за сто гривень, –
каже водій, оцінюючи клієнта у фірмовому одязі.
Приїжджають на місце призначення,
таксист каже:
– З вас 2700 гривень.
– Як же так?! Ви ж казали 100???
– Ну дивіться: у вас безліміт за 100
грн, все правильно, без обману. При
безліміті обмежена швидкість – 10 км/
годину. Ви просили їхати пошвидше.
Це вам коштувало додаткові 100 грн
за кожні 10 км/год. Окрім того, безліміт
у нас діє лише в межах району. Ви замовили поїздку в сусідній район, а це
вже внутрішньоміський роумінг. Виїзд
за межі домашнього району коштує 300
грн. Більше того, у внутрішньоміському
роумінгу у нас починається оплата по
кілометрах і ми списуємо суму зразу за
100 кілометрів, це ще 1000 грн. Що значить “дорого”? Звичайний тариф у нас
15 грн/км, а тут виходить 10. Дешевше
ж! Окрім того, ви розділили наше таксі з
друзями. З 1 січня ця послуга платна –
додаткові 200 грн з людини. І ще 400 грн
ми нарахували вам за прослуховування
музики, оскільки, сідаючи в таксі, ви висловили згоду мовчанням на отримання
платного музичного контенту.
Так що все правильно, з вас 2700
гривень!

***

Київ.
Володимирський
ринок.
М’ясний відділ. Селянин продає свинину.
Підходять двоє чоловіків, питають:
– Скільки коштує кіло свинини?
– 100 грн., – каже селянин.
– А чим годували? – питають дядьки.
– Як чим – хліб, картопля, молоко –
радісно відповідає м’ясник.
– Так, Товариство з захисту прав
споживачів, – заявляють чоловіки, – з
Вас штраф – 100 грн.!
Минає година, підходять дві жінки:
– Скільки коштує м’ясо?
– 80 грн., – обережно відповідає
продавець.
– Чим годували? – цікавляться жіночки.
– Та усім підряд – соломою, помиями, – відповідає чоловік, скоса зиркаючи.
– Так! Санстанція Голосіївського
району, – серйознішають дами, – з Вас
штраф 200 грн.!
Минає півгодини. Підходять два
“братки”.
– Скільки за м’ясо просиш?
– 60 грн., – понуро відповідає
м’ясник.
– Чим годував свиней? – питають
пацани.
– А звідки я знаю! Ото зранку гривню
дам, а де воно ходить, що воно їсть?!
Не знаю!

Відповіді до кросворду
«Квадрат сім літер»

Вертикально: 1 Колядка. 2. Одвірок. 3. Ковадло. 4. Архоїзм. 5. Крейцер.
6. Етюдник. 7. Кальмар. 11. Адвокат.
12. Канарея. 13. Об’єктив. 14. Молитва.
15. Рогалик. 16. Каламар. 17. Ренегат.
21. Торонто. 22. Аденома. 23. Веранда.
24. Абразія. 25. Кохання. 26. Романів.
27. Трутень.
Горизонтально: 1. Колонок. 3. Кабачок. 5. Кобеняк. 8. Ятрівка 9. Аграрій.
10. Йордан. 11. Авокадо. 13. Одометр.
15. Реактор. 18. Омшаник. 19. Колиска.
20. Анданте. 21. Токарєв. 23. Вакирюк.
25. Квартет. 28. Окінова. 29. Антанта.
30. Алфавіт. 32. Аблація. 33. Ялівець.
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