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ІСКРИ ТВОРЧОСТІ
ЗАПАЛЮЮТЬ СЕРЦЯ
У Снятині відзначили День працівників культури
та майстрів народного мистецтва

Серце, уява і розум – ось те середовище,
де зароджується те,
що ми називаємо культурою.
Паустовський К. Г.

Розвивати і примножувати безцінні духовні традиції та
народні скарби рідного краю –
така прекрасна місія належить
працівникам культури. Саме
вони – викладачі спеціалізованих мистецьких закладів, бібліотекарі, фахівці музейної справи, працівники клубних закладів
– невтомно оберігають джерела
духовності та творять красу
мистецтва.
9 листопада відзначається
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. В переддень
свята у Снятинському районному Будинку культури відбулись
святкові урочистості з нагоди
професійного свята працівників

культури.
Привітати працівників культури
завітали голова Снятинської районної ради Іван Угрин, заступник голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк,
міський голова Анатолій Шумко. Керівники району та міста щиросердно
привітали присутніх зі святом, побажали усім міцного здоров’я, родинного тепла, творчої наснаги і особистого
щастя. Також слова подяки та вітань
линули усім тим, хто вніс свою часточку душі у збереження і примноження культури і зараз знаходиться
на заслуженому відпочинку.
Приєднався до привітань і начальник відділу культури райдержадміністрації Богдан Юрчук, який
привітав своїх колег із професійним
святом, зазначивши, що працівники
вищевказаної професії – це люди, які

несуть радість та любов до танцю, співу, слова,
до життя, наповнюють будні високими і світлими
почуттями.
Кращих працівників галузі культури та народного мистецтва району було
відзначено грамотами та
подарунками.
Цьогоріч на урочисте
святкування до Снятина завітав член правління культури, національностей та
релігій Івано-Франківської
обласної державної адміністрації, директор ІваноФранківської обласної філармонії імені Іри Меланюк
Василь Тимків, який привітав усіх, хто творить високе
мистецтво та збагачує українську культуру та побажав
усім здоров’я, щастя, добра
та миру.

Шановні працівники культури та
майстри народного мистецтва!

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята —
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.
Багата талантами Українська земля, наші земляки володіють вагомим творчим потенціалом, який втілюють у життя
працівники культури та аматори народного мистецтва. Їхня
самовіддана творча праця вражає своєю неповторністю,
яскравим колоритом, різносторонністю репертуару, невичерпною енергією.
Ми високо цінуємо ваш вагомий внесок у розвиток національної культури. Без вашої підтримки і розуміння, без
вашого доброго серця, ініціативності і творчої думки неможливі добрі переміни у нашому суспільному житті.
Щиро вдячні працівникам будинків культури та клубних
установ, бібліотек, мистецьких навчальних закладів, учасникам аматорських колективів за сумлінну працю, безперервний творчий пошук, за вагомі духовні здобутки.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної
наснаги. Нехай здійсняться всі
ваші життєві плани, надії і мрії,
а кожен день вашого життя буде
світлим і сонячним, дарує радість
творчого натхнення і життєвих перемог. Зі святом!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО

Вітаю з Днем української
писемності та мови!

Це свято є даниною одному з найцінніших надбань,
створених і залишених нам нашими попередниками, бо
саме мова є душею української нації, її генетичним кодом. З
гідністю і шаною ми маємо усвідомлювати велику вагу рідного слова і особисту відповідальність за нього перед минулим, сьогоденням і майбутнім.
Українське слово починається з писемності. Наше слово
набирало сили на пергаментах Нестора-Літописця, шліфувалося у творах Григорія Сковороди, удосконалювалося,
поглиблювалося під пером Івана Котляревського, Тараса
Шевченка, Лесі Українки, Максима Рильського, Ліни Костенко та ін.
Наш народ – єдиний. Його мова – це велика основа для
єдності всієї держави і духовна гарантія її майбутнього.
Нехай же цей нетлінний скарб буде для всіх нас оберегом і духовним джерелом життя, служить єднанню між минулими, майбутніми і нині сущими
поколіннями українців!
Любімо нашу українську мову,
славну неньку Україну! Утвердимо славу України нашими справами!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО

На завершення
святкування чудовими концертними
номерами порадували учасники ансамблю народної музики
«БРЕВІС» обласної філармонії (художній керівник Ярослав
Бибик (лауреат (ІІ премія) Всесоюзного конкурсу до 40-річчя
Перемоги у ВВв (м. Київ, 1985),
учасник міжнародних фестивалів у м.
Пілзень (Чехія, 1986), м. Копенгаген
(Данія, 1987), м. Дебрецен (Угорщина,
1988).)). У виконанні ансамблю прозвучали обробки народних пісенних і
танцювальних мелодій різних регіонів
України, інструментальні композиції,
створені на основі мелосу Карпат.
Чудовим співом порадувала солістка Оксана Кречко – лауреат ІІ премії та

дипломант Всеукраїнського конкурсу молодих вокалістів імені І. Маланюк (м.Івано-Франківськ, 2007, 2009),
учасниця Міжнародного фестивалю «Співи Адвенту»
(м.Відень, Австрія, 2009), Всеукраїського проекту «СхідЗахід – разом» (Донецьк, 2010) та фестивалю української культури «Калина» (Сербія, 2015). Хорошим гумором порадував присутніх ведучий концертної програми,
артист розмовного жанру Ігор Чепіль.
Кожен виступ артистів обласної філармонії супроводжувався гучними оплесками та вигуками «Браво!».

На заході побувала Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube каналі
«Снятинська вежа»
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До відома учасників АТО

ПРО ВИДІЛЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
УЧАСНИКАМ АТО
31 жовтня в приміщенні Снятинської
райдержадміністрації відбувся круглий
стіл за участю учасників Антитерористичної операції на чолі з головою Спілки ветеранів АТО Василем Жовтяком та учасником бойових дій Сергієм Стефанюком
та за участі керівників відділів райдержадміністрації та представників Снятинської
міської ради.
Учасникам «круглого столу» подавалися різні проблемні питання, з якими
стикнулися учасники АТО: надання безкоштовних путівок на лікування санаторнокурортних закладах, надання путівок на
відпочинок дітям учасників АТО, надання
медичної допомоги й безкоштовних ліків
для лікування та ін.
Досить болючими питаннями залишаються земельні питання, які адресувались
відділу земельних ресурсів Снятинської
міської ради: чому не виділяються земельні ділянки для ведення садівництва учасникам АТО?, чи буде надаватися грошова
допомога учасникам АТО?, і, як пропозиція, взамін земельних ділянок з перевиконання виплатити учасникам АТО, які ще
не отримали земельні ділянки під забудову, грошову компенсацію. На ці запитання
відповідала завідуюча відділом земельних
ресурсів Катерина Макотяк.
За словами Катерини Миколаївни у
зв’язку з тим, що вільних земельних ділянок під забудову немає, у 2017 році розпочато роботу по оновленню генерального
плану міста. Протягом 2017 року ПП «Кайлас К» оновлено картографічну основу
населеного пункту м. Снятин, яка, згідно
чинного законодавства, є складовою генерального плану населеного пункту.
Для того щоб розпочати роботу, на черговій сесії міської ради будуть закладені
кошти на перший етап робіт по виготовленню генерального плану, а у 2018 році
роботи продовжаться. Крім того, Снятинська міська рада взяла участь (за умови
перемоги) в щорічному обласному конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування.
Щодо надання земельних ділянок під
садівництво, то згідно протоколу спільного засідання постійних комісій з питань
земельних відносин та охорони навколишнього середовища, комісії з будівництва,
архітектури та охорони культурної спадщини та комісії з питань захисту прав людини,
законності, взаємодії з правоохоронними
органами та засобами масової інформації вирішено, що заяви учасників АТО під
садівництво, під дачне будівництво для
ведення фермерського господарства повторно розглянути після затвердження генерального плану міста та першочергового надання земельних ділянок учасникам
АТО, заяви яких взяті на пільгову чергу для
отримання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва.
Щодо надання грошової допомоги для
учасників АТО, які надали всі необхідні документи, то вона буде виплачена у листопаді місяці. А щодо грошової компенсації
взамін земельних ділянок, то ця пропозиція буде доведена до керівництва та депутатів міської ради. Але це питання досить
складне, юридично не врегульоване і потребує вивчення і розгляду на профільних
депутатських комісіях.
Якщо підсумовувати виділення земельних ділянок учасникам Антитерористичної
операції, то протягом 2014–2017 років
Снятинською міською радою було виділено сорок дев’ять земельних ділянок для
будівництва індивідуального житлового
будинку, господарських будівель та споруд
в м. Снятин, що є досить хорошим показником.
Зараз, згідно «Положення про виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва на території м.
Снятин та взяття громадян на облік для
їх отримання», нараховується двадцять
одна заява учасників Антитерористичної
операції, які будуть розглядатися після затвердження генерального плану міста.
Інформацію надала завідуюча відділом
земельних ресурсів Снятинської
міської ради Катерина МАКОТЯК

Народний часопис

Снятинська

вежа
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ЕКСКУРСІЯ ТА ЩЕ Й З ПОДАРУНКАМИ

У рамках проведення Тижня української писемності та мови учні 8 класу (І
курсу) НВК «Снятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» відвідали Музей культури та книги Покуття. Атмосфера цього культурно-просвітницького закладу
справила на нас, ліцеїстів, найприємніші
враження. Навіть запах книжок, чи точніше паперу, з якого вони виготовлені, підтвердив нам, що ми потрапили в царство
її величності – Книги.
Очі розбігалися, ми хотіли все побачити, почути, зафотографувати. Але

одночасно слухали уважно розповідь директора музею Володимира Карого. Він
повідомив нам, що музей працює під опікою Снятинської міської ради, зокрема
її голови Анатолія Шумка; що основою
експозиції музею є сім стелажів з вітринами, кожний з яких представляє окреме видавництво. А саме ці видавництва
очолювали чи продовжують уродженці
Снятинського району. Це: Видавництво
імені Олени Теліги, «Веселка», «Світло й
Тінь», «Смолоскип», Видавничий центр
«Просвіта», Літературна агенція «Піра-

міда» і колишнє снятинське видавництво
«Прут Принт». Аналізуючи кожне видавництво, Володимир Михайлович наголосив на тому, яку літературу здебільшого
видає це видавництво, звернув увагу на
кращі їхні видання, що розміщені на полицях.
Нас приємно вразило те, що Володимир Карий саме напередодні Дня української писемності та мови організував
виклад довідкової та енциклопедичної
літератури з української мови і, одночасно те, що, як сказав Володимир Михайлович, – це все із домашньої бібліотеки.
На згадку про відвідування музею він подарував кожному учневі, а нас було чотирнадцять, книжечку – маленьку повість
про кохання Лідії Сороки «Чи помирає
невмируще…». Автор, до речі, сучасна
українська письменниця із Луганщини,
офіцер українських військ веде мову про
героїв, яких об’єднувало велике і щире
кохання, однак зрада – спершу в коханні,
а відтак – Батьківщини в АТО – принесла
в їх душі глибокі страждання й розвела у
різні боки. Книжку гарно підготувало і видало львівське видавництво «Каменяр».
Нашій вчительці Любові Дмитрівні
Сенів, якій ми вдячні за організацію екскурсії в Музей книги, в подарунок дістав-к
ся ще й останній номер журналу «Сня-в
тин». Будемо читати всім класом.
л
с
Лариса ВИНОГРАДНИК,р
Владислав СЕМЕЛЮК,ю
учні І курсу школи-ліцеюм

РОЗПОЧАВСЯ ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ СНЯТИНЩИНИ
З БАСКЕТБОЛУ "ЯВІР-БАСКЕТ 2017"
5 листопада 2017 року розпочався
довгоочікуваний відкритий чемпіонат
Снятинщини з баскетболу "ЯВІР-БАСКЕТ 2017". Найбільш інтригуючим моментом перед 1-шим туром був ростер
та сила команд-новачків. І, забігаючи
наперед, можна сказати, що вони не підвели!
АБК "Залуччя" - БК"Глибока"
33-88 (7:17; 11:24; 11:22; 4:25)
"Залуччя": Болембах Сергій (11),
Оробець Григорій (9), Нагорняк Іван В.
(5), Курилюк Денис (4), Нагорняк Іван І.
(2), Дякур Дмитро (2), Чекалюк Микола
(0), Солован Микола (0).
"Глибока": Загудалов Нікіта (27), Ростецький Станіслав (25), Панов Василь
(20), Стрільчук Ілля (11), Буга Євгеній (2),
Вятрич Максим (2), Кащук Олександр
(1), Бурюк Іван (0), Сиротюк Віталій (0),
Стрільчук Микола (0).
Дебютний матч турніру відбувався
між учасником усіх попередніх 5-ти чемпіонатів Снятинщини з баскетболу АБК
"Залуччя" та дебютантом "ЯВІР-БАСКЕТУ" БК "Глибока".
Чи то стартове хвилювання, чи то
специфіка баскетбольних конструкцій
спортивного залу Снятинської ЗОШ №2
вплинули на гостей, але стартовий відрізок вони повністю провалили. Однак згодом, трохи акліматизувавшись, повністю
заволоділи ігровою перевагою.
Запорукою успіху БК "Глибока" стала
потужна гра їхнього бігмена Станіслава
Ростецького, який, напевно, (якби велася така статистика) зібрав тріпл дабл
із очків, підборів та блокшотів. Суттєво
долучилися до успіху своєї команди Загудалов Нікіта, який завжди опинявся
в потрібному місці, та Панов Василь,

що левову частину своїх очків набрав у
швидких відривах.
БК "Снятин" - БК "Коломия"
57-74 (6:22; 16:24; 19:12; 16:16)
"Снятин": Тимофійчук Ігор (20), Краєвський Ігор (14), Романюк Олексій
(7), Федусів Андрій (6), Юрах Ігор (6),
Пилип'юк Тарас (4), Храпко Андрій (0).
"Коломия": Романиця Андрій (20),
Сутинський Тарас (17), Торбенко Олек-

сандр (14), Проць Микола (9), Вінтоняк
Василь (6), Васкан Василь (4), Юзюк Віталій (2), Джигринюк Микола (2).
Пропустивши "ЯВІР-БАСКЕТ 2016",
БК "Снятин", який являється дворазовим
переможцем цього турніру, повертається. В дебютній грі снятинчанам протистояв дуже серйозний суперник - БК "Коломия".
Головним чином на підсумок гри
вплинув результат першої чверті. Добившись переваги в + 16, гості зуміли втримати цей гандикап до кінця гри і виграти
з різницею в 17 очків.
БК "Снятин", що був поспіхом "зліплений" із БК "Ганьківці", БК "Завалля"

Інформує Снятинське відділення Коломийської ОДПІ

та гравців БК "Снятин" попередніх сезонів, виглядав досить розбалансованою командою і тільки в кінці поєдинку
з'явилися "проблиски" гри. До слова, господарі паркету зуміли виграти в коломиян другу половину матчу, однак, на той
час, гра вже була "зроблена".
"The Last" (Сторожинець) – БК "Вашківці"
48-43 (10:10; 12:8; 14:13; 12:12)
"The Last": Гуцуляк Максим (14), Аліксеєв Євген (13), Гаврилюк Павло (7), Заблоцький Сергій (5), Берчук Ян (5), Коньков Даниїл (2), Доніченко Богдан (2),
Красовський Богдан (0), Когут Дмитро
(0), Савчук Євген (0).
"Вашківці": Перепелиця Юрій (10),
Макара Дмитро (8), Бойко В'ячеслав (8),
Товстановський Олександр (6), Харченко Андрій (5), Спащук Петро (3), Сащук
Роман (2), Спащук Іван (1), Сащук Володимир (0).
Бронзовий призер останнього "ЯВІРБАСКЕТУ", команда із Сторожинця "The
Last", зазнала серйозних кадрових втрат
і нинішній сезон проведе без свого лідера Гречки Андрія.
Заключна гра 1-го туру виявилася
найбільш цікавою. "Гойдалки" в рахунку
тривали до останніх хвилин заключної
чверті, де більш досвідчені, в ігровому плані, баскетболісти зі Сторожинця
вміло реалізували свої моменти та проявили холоднокровність при виконанні
штрафних кидків.
В загальному сценарій матчу вийшов
ідентичним тому, який мав місце рік тому
назад.
Андрій ФЕДУСІВ
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

н

ДО БЮДЖЕТІВ СНЯТИНЩИНИ СПРЯМОВАНО
МАЙЖЕ 11 МЛН. ГРН. ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

У січні–жовтні 2017 року юридичні та
фізичні особи сплатили до місцевого бюджету Снятинщини 10,9 млн. грн. плати
за землю. Цьогорічні надходження збільшились в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1 млн. грн. Про це
повідомив начальник Снятинського відділення Коломийської ОДПІ Мирослав
Остафійчук.
За його словами, від громадян місцеві громади отримали 4,2 млн. грн.
земельного податку, а юридичні особи

сплатили – 6,7 млн. грн.
Посадовець звернув увагу, що земельний податок належить до податкових платежів, від стану сплати якого
певною мірою залежить фінансова самостійність громад. Територіальні громади,
де земельні відносини впорядковано, а
громадяни не ігнорують свій обов’язок
щодо сплати земельного податку до бюджету, отримують належні кошти.
Мирослав Остафійчук нагадав громадянам, що вони стають платниками

У
л
б
г
земельного податку з моменту набуття3
права власності на землю.
м
«Якщо ви отримали у власність земельну ділянку, то варто поцікавитисяУ
в органах ДФС, чи нарахували вам сумус
цього платежу. У Центрі обслуговуван-ц
ня платників Снятинського відділенняФ
Коломийської ОДПІ громадяни можутьф
звірити інформацію щодо суми нарахо-н
ваного земельного податку та реквізитів
його сплати, – зазначив посадовець.
р
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ПРИВІТАЛИ ПРАЦІВНИКІВ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Працівники соціальної сфери спілкуються з різними людьми, що мають
всілякі проблеми: зі здоров'ям, з працевлаштуванням, соціальною адаптацією, з
сімейними проблемами і т. п. Таким співробітникам, які день у день налагоджують зв'язки, роблять добро, виявляють
милосердя, і присвячене таке професій-

не свято.
День працівника соціальної сфери
України відзначається в першу неділю
листопада. Щорічне святкування дати
було встановлено відповідним Указом
глави держави від 13 квітня 1999 року №
374/99. Документ ратифікував Л. Д. Кучма.
День працівника соціальної сфери
України відзначають співробітники Пенсійного фонду, Міністерства праці та соціальної політики, Служби зайнятості,
Фонду соціального страхування, а також
фахівці інших установ і організацій, що
належать до даного напрямку діяльності.
Напередодні професійного свята у
районному Будинку культури відбулось

урочисте святкування Дня працівників
соціальної сфери. Представники районної та міської влади Богдан Свіщовський,
Петро Гнідан та Марія Орищук висловили щирі слова подяки усім працівникам
соціальних сфер, а саме: працівникам
управління праці та соціального захисту населення РДА, співробітникам Сня-

тинського відділення Пенсійного
фонду України, районного центру
зайнятості, Фонду соціального
страхування, районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, служби у справах дітей
РДА, інтернатних установ, у яких
під опікою держави проживають
люди з особливими потребами.
за їхню сумлінну працю, турботу та доброту з якою вони відносяться до людей. У ході святкування кращі працівники були
нагороджені грамотами від голови Івано-Франківської обласної
державної адміністрації Олега
Гончарука та спільними грамотами від голови районної ради
Івана Угрина та голови райдержадміністрації Богдана Свіщовського. Також для працівників соціальних сфер було підготовлено
святковий концерт за участю
колективів районного Будинку культури та солістів вокальної студії заслуженої артистки України Ірини Зінковської.
Особливу нотку у святкування додали
вихованці реабілітаційного центру «Лелеченя», які підготували хореографічний
номер.
На святкуваннях побувала
Ольга СЛОБОДЯН
Фото Ярослава ТОМАША
На роботу в КП «ПокуттяКомунальник» потрібен майстер по
озелененню, працівник льодового
майданчика та трактористи.
За довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14
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вежа
СВЯТО ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ
В ПРИЙОМНИХ СІМ’ЯХ

Прийомна сім’я є однією з форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. Діти, чиї
батьки померли або в
силу різних обставин не
можуть виконувати свої
обов’язки, потребують
родинного тепла і виховання. Держава визначила важливе завдання
забезпечити
належні
умови для виховання в
сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
3 жовтня в приміщенні Снятинського районного Будинку школяра, напередодні Дня працівника соціальної сфери,
відбувся захід, організований Службою
у справах дітей Снятинської РДА для дітей, які проживають в прийомних сім’ях.
Святкові урочистості відбулися за участі
працівників служби у справах дітей, соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл
району, а також й самих діточок з їхніми

прийомними батьками.
На святковий захід завітав заступник
голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк, який звернувся з словами вдячності
до піклувальників і опікунів за ту роботу,
за ту батьківську любов до дітей, які для
них стали рідними, а діткам побажав рости здоровими та щасливими.
Після привітальних слів для діток та
їх прийомних батьків, піклувальників, соціальних педагогів відбувся святковий
концерт.

Управління соціального захисту населення Снятинської
РДА повідомляє:

УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ІНШИМ
ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ЗАЛУЧАЛИСЯ І БРАЛИ
УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
В СХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
1. Порядок забезпечення санаторнокурортним лікуванням учасників бойових
дій та інвалідів війни з числа учасників
антитерористичної операції, регулюється постановою Кабінету Міністрів України
від 31.03.2015 № 200 „Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним
лікуванням” (зі змінами).
Враховуючи стратегію реформування системи соціальних послуг в умовах
децентралізації, необхідність оптимізації державних видатків, реалізацію бюджетних програм соціального захисту
учасників антитерористичної операції та
з метою наближення послуг до їх отримувачів у 2017 році Урядом прийнято
постанову Кабінету Міністрів України від
01.03.2017 № 110 „Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів
санаторно-курортним лікуванням, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200”, якою змінено існуючу
систему закупівлі санаторно-курортних
послуг на відшкодування вартості послуг
санаторно-курортного лікування (путівки)
для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції через безготівкове перерахування
коштів санаторно-курортним закладам
за надані послуги на підставі трьохсторонньої угоди (особа – управління – санаторій) та визначено розпорядниками
коштів, передбачених на зазначені цілі,
нижчого рівня обласні та районні органи соціального захисту населення. Крім
цього передбачено вільний вибір самим

учасником антитерористичної операції
санаторно-курортного закладу.
Тобто відтепер людина зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління
соціального захисту населення за місцем реєстрації, де перевіряється заклад
на відповідність встановленим вимогам.
Після цього укладається тристороння
угода, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним
закладам за надані послуги.
При цьому гранична вартість путівки
для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
На сьогодні розроблено та затверджено наказ Мінсоцполітики від 06.04.2017
№575 „Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році”,
який зареєстрований у Міністерстві юстиції 13.04.2017 за №493/30361.
Для одержання безкоштовної путівки
на санаторно-курортне лікування необхідно подати до управління соціального
захисту населення такі документи:.
•
заяву;
•
медична довідка (форма 070/о);
•
копія посвідчення, яке підтверджує статус особи;
•
копії 1,2,11 сторінок паспорта;
•
довідку з військової частини про
підтвердження участі в Антитерористичній операції.
Щоб ознайомитись з переліком санаторно-курортних закладів для оздоровлення постраждалих учасників антитерористичної операції потрібно перейти
за посиланням (http://www.msp.gov.ua/
timeline/Sanatornokurortnoe-likuvannya.
html) в розділі санаторно-курортне лікування учасників АТО.

ШАНУЙ РІДНУ МОВУ!

Ти, може, й правнук гордого вкраїнця,
Що кров пролив за край наш і народ.
Століттями він пив гірку по вінця,
Щоб утвердити й зберегти наш код.
Він боронив і матір Україну,
І рідну мову, кладучи життя.
Щоби нащадок став йому на зміну,
Щоб всяке зло не мало вороття.
Чи ти сприйняв від пращура науку?
Та очевидячки, що зовсім ні!
Ти мову зневажаєш, як гадюку,
Тобі миліші всі слова чужі.
Колись в Московії кували ярма,
Щоб умертвити нашу мову тут.
Ти навіть не за гроші, а задарма
Став перевертнем, став манкурт.
Ти розмовляєш по-чужинськи,

Ти нашу рідну мову обплював.
Ти топчеш долю материнську,
Вкраїнець вже в тобі пропав.
Ти мову мами продаєш вражинцям,
Ти легко зрадив прадіда устав.
Ти ж з хати вийшов, а не з юрт
ординських,
І молоко вкраїнське ти смоктав.
Ти помагаєш мові помирати,
Не боячись, що чиниш тяжкий гріх.
Так можеш навіть рідний край продати,
Гляди, і батька з матір’ю своїх.
Нам прабатьки дали чудову мову.
Не будь манкуртом і люби своє.
Вклонися низько рідному народу:
Тобі ж Вкраїна хліб й до хліба ще дає.
Іван АНДРУШКО
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НА ПРУТІ СПІЙМАЛИ БРАКОНЬЄРІВ, ЯКІ
СІТКАМИ ЛОВИЛИ ЧЕРВОНОКНИЖНИХ МАРЕН
Протягом 28-29 жовтня на річці Прут
держінспектори спіймали чотирьох браконьєрів.
В суботу, 28 жовтня, о 22 год. на Пруті
біля Снятина виявлено рибалку, в садку
якого було три червонокнижних рибини –
марени звичайні. І хоч порушник ловив
рибу вудкою, проте через свою нерозбірливість заробив адмінпротокол за ст. 90
КУпАП.
Своїми діями чоловік завдав збитків
на суму 990 грн. А ще суд накладе на порушника штраф від 340 грн до 510 грн,
інформує прес-служба Івано-Франківського рибоохоронного патруля.
29 жовтня о 3 год. на Пруті біля с.
Прутівка Снятинського району було виявлено групу браконьєрів з сітками.

Три мешканці села Устя Снятинського
району прибули на Прут для риболовлі.
З собою рибалки мали дві сітки по 30 м,
надувний гумовий човен та рибальські
гумові чоботи. На момент зустрічі з рибоохоронцями вже встигли піймати вісім
червонокнижних марен та чотири підусти. Улов потягнув на 4,2 кг.
На порушників складено 3 адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Сітки, човна,
чоботи-заброди та рибу вилучено. Сума
нарахованих збитків складає 2776 грн.
Матеріали справ на 3 браконьєрів передано до суду, який визначить розміри
штрафів кожному – від 340 грн до 680
грн.

Масштабна ДТП на Прикарпатті.
Зіткнулися чотири авто, троє
водіїв отримали травми
Вчора в обідню пору, близько 13.20
години, на Прикарпатті трапилася ДТП.
Водій, 1987 р.н., жит. м. Івано-Франківська, керуючи автомобілем "Renault
Kangoo", рухаючись автодорогою сполученням Стрий-Чернівці-Мамалига, що
проходить через с. Тулуків, Снятинського
району, не вибравши безпечної дистанції, не врахував дорожньої обстановки
та допустив зіткнення із автомобілем
"Volkswagen Caddy", під керуванням водія, 1957 р.н., жителя селища Заболотів,
Снятинського району. Внаслідок створення аварійної ситуації водій, 1989
р.н., житель м. Чернівці, вул. Руська,
керуючи автомобілем "Skoda Octavia",
який рухався в напрямку м. Коломия – м.
Чернівці, допустив зіткнення з автомо-

білем "Renault Kangoo". Після зіткнення
автомобіль "Volksvagen Caddy", виїхав
на смугу зустрічного руху, де зіткнувся
із вантажним фургоном "Fiat Ducato", під
керуванням водія, 1983 р.н., жителя с.
Тростянка Коломийського району.
Внаслідок
дорожньо-транспортної
пригоди 3 водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в травматологічне відділення Снятинської ЦРЛ.
Рятувальниками ДПРЧ-15 проведено
роботу по відключенню клем від акумуляторних батарей пошкоджених автомобілів та змито з проїжджої частини
дороги розлиті ПММ для запобігання виникнення пожежі, повідомляють в УПЦЗ.
За матеріалами інтернет видань

Інформація про діяльність Державної
служби з надзвичайних ситуацій
в Івано-Франківській області з реалізації
державної антикорупційної політики
З метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією в ДСНС
в Івано-Франківській області діє сектор
безпеки та запобігання проявам корупції,
який у відповідності до покладених на
нього обов’язків здійснює організаційні
та практичні заходи щодо викорінення
передумов вчинення корупційних дій зі
сторони співробітників ДСНС в області
та оперативного реагування на подібні
неправомірні вчинки. Крім того сектор займається перевіркою в установленому
порядку повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у
друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, щодо причетності працівників та осіб рядового і начальницького складу ДСНС в області до вчинення
корупційних правопорушень.
У випадку, якщо Ви стали свідком або
об’єктом незаконних, корупційних дій з
боку працівників системи ДСНС на території області, для отримання необхідної
інформації та кваліфікованої допомоги
телефонуйте:
– ДСНС України (044) 289-12-41 (цілодобово), електронна адреса управління внутрішнього аудиту та протидії
корупції ДСНС України terminova_upk@
mns.gov.ua;

– Управління ДСНС в Івано-Франківській області (0342) 53-71-41 (цілодобово), номер мобільного телефону
начальник сектору з питань запобігання
та виявлення корупції Управління ДСНС
України в області Сем’янчин Роман Васильович 097-793-39-51, електронна
адреса сектору з питань запобігання та
виявлення корупції Управління ДСНС
в Івано-Франківській області roman_
semjanchun@i.ua.
Відповідно до Законів України «Про
запобігання корупції», «Про звернення
громадян», «Про інформацію», «Про
доступ до публічної інформації" в адміністративному приміщенні Управління
ДСНС України в Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Івана Франка, 6 встановлено та
функціонує поштова скринька «Скринька
довіри з питань запобігання та протидії
корупції».
Телефон довіри:
– ДСНС України - (044) 289-12-41
– Управління ДСНС України в ІваноФранківській області - (0342) 53-71-41
– Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління ДСНС України в області «roman_semjanchun@i.ua»

вежа

9 листопада 2017 року №43 (528)

Господарю на замітку

ДОГЛЯД ЗА ВИНОГРАДОМ

Варто зазначити, без правильного
формування й обрізування не можна
отримати від куща повної віддачі. Відомо, що виноград витрачає близько 85%
поживних речовин на розвиток стебел,
листя, коренів і лише 15% — на плодоношення. Отже, необхідно рослині допомогти правильно розподілити свої сили,

звичайно, для нашої ж користі. До речі
першим винахідником обрізування був
осел. За це його у Греції на п’єдестал поставили. А він лише обгриз виноградний
кущ, що вказало людству на необхідність
обрізування винограду. Найпростіший

спосіб — коротке обрізування на 1—2 вічка. Воно прийнятне для технічних сортів американського походження, бо вони
мають слабке визрівання лози і високу
плодоносність перших бруньок. Столовим сортам цей спосіб навіть шкідливий,
адже видаляють найпродуктивнішу частину лози — з п'ятого по десяте вічко.
Для них французьким ученим Ж. Гюйо
було розроблене змішане обрізування
на плодову ланку, яке сьогодні вважають
класичним.
Обрізування винограду краще робити
восени, в листопаді, після морозів і обпадання листя, тоді зріз закорковується.
Класичний спосіб обрізування полягає в
тому, що плодову ланку формують так,
щоб сучок заміщення був розташований
нижче плодової стрілки і зовні ріжка. Це
необхідно для того, щоб рани, яких завдають рослині під час обрізування, завжди були з одного боку (внутрішнього)
ріжка і тим самим не перешкоджали руху
поживних речовин по лозі. А верхнє, добре сформоване вічко сучка заміщення
має бути звернене до плодової стрілки,

тобто всередину ріжка. Тепер можна
сформувати кущ і правильно навантажити його вічками. Щоб правильно обрізати кущ, необхідно знати ампелографічну характеристику сорту винограду,п
та залишити на плодовій стрілці потрібнуп
кількість вічок. Сучасні стійкі сорти винограду закладають плодові бруньки біляя
основи лози, оптимальним обрізуванняо
вважають на 8—12 вічок. Це з запасом,м
бо весною, під час зелених операцій,
виламують слаборозвинені пагони. Нам
сучку заміщення на початку червня зали-ц
шають два повноцінних пагони для майч
бутнього формування.
Для отримання якісного врожаю ви-м
нограду необхідно знати допустиме навантаження куща, яке визначають вічка-д
ми, пагонами, гронами, його вказують уН
о
характеристиці сорту.
Навантаження вічками проводжу підн
час осінньої обрізки, а навесні, коли паго-т
ни ще малі, регулюю його — видаляю за-і
гущені та слабкі пагони, двійники-трійни-м
ки, що виросли з одного вічка. Залишаюч
відстань між пагонами 15—20 см і нег
більше двох суцвіть на пагін, запізненняк
з виконанням цієї роботи призводить доп
ослаблення куща. Щоб запобігти обси-л
панню квіток і зав'язі винограду, на почат-с
ку цвітіння прищипують на 2—З см вер-м
хівки сильнорослих пагонів. Слаборослі
пагони й ті, що виросли з сучка заміщен-к
ня, прищипувати не треба. Покращує за-ц
пилення і стійкість до осипання суцвітьт
обприскування перед цвітінням розчином борної кислоти (7-10г /10л. води), їїм
додають в бакову суміш з препаратамид
проти хвороб і шкідників (Ридоміл Голд,д
в
Топаз, Конфідор Максі, Хорус,...).

Довге обрізування: а— правильно
обрізана лоза; б — неправильно обрізана лоза
Борис ГАВРИЛЮК

ПОДАРУНКИ З-ЗА ОКЕАНУ
Нещодавно, за підтримки волонтерської організації «Rotary International»
та провінційної ради Альберти, до Снятина завітали рятувальники з далекого
Едмонтону заокеанської Канади – Кевін
Роял, Кріс Перка, Кріс Феде, Чері Клевс.
Для канадської делегації рятівників
Снятинське районне відділення УДСНС
України організували екскурсію нашим
славним містечком Снятин, завітали у
Музей визвольної боротьби імені Василя
Андрусяка та помилувалися покутськими
краєвидами з оглядового майданчика ратуші.
Далі снятинські рятувальники продемонстрували свої уміння швидкого реагування на виклик та обмінялись досвідом

по наданні допомоги під час пожежі.
Опісля представники канадської делегації мали змогу ознайомитися зі станом пожежних частин району.
Опісля візиту гостей для снятинської
районної частини надійшли подарунки:
шістнадцять комплектів бойового одягу
для пожежників та сім комплектів повсякденного робочого одягу.
Працівники Снятинського районного
відділення УДСНС України щиро вдячні
колегам за чудові й такі потрібні подарунки.
Власна інформація
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

«Кремінь» Пістинь. Команда з Косівщини
тричі грала у фіналі, і всі рази поступалась суперникам. Останній раз це було
навесні цього року: «Отрада» Глибівка
(Богородчанський р-н) – «Кремінь» Пістинь – 3:2. У поточному розіграші Ліги
чемпіонів на старт вийшли 16 команд.
Снятинщина вперше була представлена
одразу двома футбольними колективами: чемпіоном району «Вовками» з Вовчківців та срібним призером видинівським
«Прутом». Обидві наші команди успішно
пройшли груповий турнір, і вже весною
зустрінуться між собою на чвертьфінальній стадії.
Згідно Регламенту про проведення 14-го розіграшу Кубку чемпіонів міст

та районів Івано-Франківської області з
футболу сезону 2017-2018 років, команди, які посіли І-ше та ІІ-ге місця у своїх
групах, склали наступні чвертьфінальні
пари: «Кремінь» (Пістинь) – «Козацький
Острів» (Чорнолізці), «Прут» (Видинів)
– «Вовки» (Вовчківці), «Авангард» (Загвіздя) – ФК «Сваричів», ФК «Крихівці» –
«Рубань» (Велика Тур’я), Поєдинки стадії 1/4 фіналу відбудуться навесні 2018
року, команди між собою зустрінуться
два рази – вдома та на виїзді. Господар
поля в першій грі буде визначатись жеребкуванням.

Читач запитує:
Знаю, що є такий престижний
футбольний турнір, як Кубок чемпіонів міст і районів області. У цих
змаганнях успішно виступає команда Видинова, звідки я сам родом.
Але інформації про хід змагань нема
ніде у пресі. Можливо, в інтернеті чи
Фейсбуках і можливо дізнатися про
даний турнір, але мені, як людині похилого віку доступні лише друковані
видання. Тож, маю надію, що рідна
«Снятинська вежа» напише про Кубок чемпіонів. Наперед вдячний, Степан С. зі Снятина.
Кубок чемпіонів міст і районів, відомий у народі як обласна Ліга чемпіонів
проводиться з 2005 року. Прем’єрні два

турніри виграв ФК «Прут» з Видинова.
Впродовж наступних 12 розіграшів жодна
з команд-учасниць не завойовувала почесний трофей двічі. Крім того, «Прут»
ще й у 2010 році грав у фіналі, але на
жаль невдало. Окрім видинівської команди виступом у вирішальному матчі
може похвалитися тільки одна команда
з терен Снятинщини – «Єдність» Балинці. У 2008 році, на головній футбольній
арені області – стадіоні «Рух», балинцівські уболівальники встановили рекорд за
чисельністю підтримки однієї з команд
у фіналі. За усю історію проведення
змагань кубок чемпіонів найчастіше (4
рази) їхав на Тисмениччину. А найбільшим невдахою турніру можна вважати

Підготував Сергій ГРУДОВИЙ.

Народний часопис
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“МОВА – ЦЕ ДУХОВНА СВЯТИНЯ НАРОДУ”.
Рідна мово моя, поетична, пісенна,
Пелюсткова і ніжна, як спів солов’я.
Як народу душа:
щира, добра, натхненна,
Ти найкраща у світі, бо рідна моя.
Яка прекрасна українська мова! Виплекана колоссям, землею, виспівана
птахами, звеличена письменниками.
Мова… багатогранна, ніжна, чиста,
як промінчик сонця, що яскравим сяйвом
осипає землю добром, радістю, плодами…
Любити, шанувати і плекати рідну
мову – святий обов’язок кожного українця.
9 листопада в Україні щороку відзначається Свято української писемності та
мови.
За православним календарем — це
день вшанування пам’яті преподобного
Нестора-літописця — письменника-агіографа, основоположника давньоруської історіографії,
першого
історика Київської Русі,
мислителя,
вченого,
ченця Києво-Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з
преподобного Несторалітописця і починається писемна українська
мова.
Традиційно, в цей день покладають
квіти до пам’ятника Несторові-літописцю, відзначають найкращих популяризаторів українського слова.
До Дня української писемності та
мови в книгозбірні села Вовчківці проведено свято поетичного слова “Мова – це
духовна святиня народу”.Користувачі довідались про історію слова, його мандри,

перед ними розкрились таємниці рідної
мови, її багатство та чарівний світ. Декламували вірші та приймали участь у конкурсно-мовній вікторині до письменників
ювілярів А.Малишка. Г.Сковороди,М.
Куліша,А.Головка, Астрід Ліндгрен. Розгадували загадки про рідне слово, пригадували прислів’я і приказки про українську мову видатних людей.
Традиційно, до відзначення дня української писемності та мови, у бібліотеці
оформлено книжково ілюстративну виставку, з якою всі бажаючі мали змогу
ознайомитися після закінчення заходу.
Дорогі друзі, маємо сміливість серцем і душею впевнено сказати: «Ми –
українці!». Хай усіх нас єднає належність
до великого народу! Плекаймо всі разом
ту мову,що дісталась нам у спадок від наших прадідів!
“Ми, українці, повинні бути гордими

вікторині «Чарівний горщик». Суть гри
полягала у вгадуванні за фотографіями
назви українських страв.
Також усі присутні мали змогу ознайомитися з книжково-ілюстративною виставкою «Українська традиційна кухня»,
на якій було представлено книги по кулінарії. Особливе зацікавлення викликала
книга Дарії Цвек «Солодке печиво».
Вже стало доброю традицією популяризувати українську кухню в стінах книгозбірні с. Орелець. Тому, під керівництвом
зав. бібліотекою-філією діти вчилися готувати гуцульський банош. Свою страву
прикрашали бринзою, грибами та, традиційно, шкварками. На закінчення зустрічі
всі учасники ласували власноруч приготовленим гуцульським баношем, який
видався неабияким смачним.
Тож з упевненістю можна сказати, що
«Свято української кухні» видалось на
славу.
ХАРІТОНИК Надія Богданівна,
завідуюча бібліотекоюфілією с. Орелець

УРОК - МАНДРІВКА «АЗБУКА ЕКОНОМІЇ»

Напевно кожного з дитинства батьки
привчали до економії, однак мало кому
я
відомо, що існує навіть свято, присвячеe
не раціональному розподілу коштів. Це
»
Міжнародний день економії, який відзначається 31 жовтня.
Саме цього дня у багатьох навчальних закладах по всьому світу проводяться спеціальні уроки з навчання дітей
економії. Все вірно – привчати до бережливості та вмінню економити треба ще з
малку. Працівники сектору соціокультурного забезпечення користувачів завітали до дошкільного навчального закладу
«Золотий ключик» з уроком – мандрівкою
«Азбука економії», щоб поспілкуватися з
малечею та розповісти їм, що бережливість з дитинства є запорукою успішного
майбутнього.
Бібліотекарі озвучили фразу знаменитого мультяшного багатія-селезня
Скруджа Макдака «Зекономлений пені
– все одно, що зароблений», народне
прислів’я «Копійка гривню береже» та німецький жарт «Німці не заробляють грошей – вони їх економлять».
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У чарівну осінню пору вісімдесят років тому в мальовничому покутському селі
Хлібичин народився відомий
письменник, просвітянин Мирослав Петрович Попадюк. З
того часу багато чого змінилося в нашій історії, але подвижницька праця на славу України,
рідного народу для Мирослава
Попадюка була вищою. І зараз
ювіляр радує поціновувачів
українського слова своїми по-

з того, що є громадянами своєї країни,
належимо до такого прекрасного, такого великого і дотепного народу, маємо
мальовничу Батьківщину, співучу, багату
українську мову. Будьмо патріотами своєї
Вітчизни, бережімо і примножуймо скарби нашої слов’янської мови".
Надія ЛЮБІН
с. Вовчківці

СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ

Українська кухня – дивина,
Фантазії та мрії…
Її витворюють, кують
Маги, чародії.
Україна славиться своєю національною кухнею, яка створювалася протягом
століть. Вона багата на традиції, вирізняється розмаїттям страв та їх високими
смаковими й поживними властивостями.
Борщі і пампушки, вареники і галушки,
ковбаси і печеня, напої з фруктів і меду
відомі в усьому світі. У кожній частині
України є своя особлива страва, яка вирізняє її серед інших.
Прекрасного недільного дня в бібліотеці-філії с. Орелець юні користувачі вирушили в незабутню кулінарну мандрівку
«Свято української кухні». «Це була не
просто подорож, а кулінарна пригода», –
-висловилась завідуюча книгозбірнею.
Смачна наша українська кухня, щедра, як душа нашого працьовитого наїроду. З розповіді авторки цієї статті діти
:дізналися багато цікавого про українські
устрави. Окрім цікавих відомостей про
-українську кухню діти взяли участь у грі-
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Працівники сектору продемонстрували відеоролик із серії «Уроки Тітоньки
Сови», з якого діти дізналися, що економити потрібно не тільки гроші, а й воду,
світло, бережливо ставитись до речей,
майна. А також поважно відноситись до
свого здоров’я, берегти час, шанувати
дружбу, любов та своє чесне ім'я.
Окремою зупинкою мандрівки у країні
економії стало бережливе поводження з
книгою, яка дала змогу пригадати основні правила поведінки з друкованим джерелом знань.
Під час обговорення побаченого і почутого малеча зрозуміла, що бути ощадливим і бережливим, не означає бути
скупим і жадібним.
Словом, Міжнародний день економії
придуманий не просто так. У цей день
варто згадати про економію і порадити
своїм близьким більш раціонально витрачати сили та кошти.
Працівники сектору
соціокультурного забезпечення
користувачів Снятинської ЦРБ

етичними збірками. За роки своєї праці
в Мирослава Петровича назбиралось
чимало друзів, які ніколи його не забувають, підтримують та допомагають.
Тому, в сонячний суботній день, 4
листопада (день уродин письменника),
у Заболотові зібралось чимало поважних гостей, які прийшли привітати дорогого ювіляра. Серед гостей були голова
Івано-Франківської обласної організації
НСПУ Євген Баран, заступник голови
правління «Просвіти» Прикарпаття Михайло Січка, Снятинський міський голова
Анатолій Шумко, новообраний очільник
Заболотівської ОТГ Іван Танюк, депутат

обласної ради Орися Книшук, голова
Снятинської районної ради Іван Угрин,
літератори, просвітяни та освітяни краю.
Святкову зустріч Мирослав Петрович
присвятив Дню української писемності
та мови. Всі гості поставили квіти до підніжжя пам’ятників великим літераторам
Тарасу Шевченку, Манесу Шперберу та
Івану Франку. А далі найщиріші слова вітань линули ювіляру. А їх було багатенько, адже Мирослава Петровича люблять,
шанують та поважають. Тож з роси і води
Вам шановний ювіляре!
Власна інформація
Фото О. Слободян

«ПОЕТИЧНІ ОБРІЇ РІДНОГО КРАЮ»
У краєзнавчому відділі Снятинської
центральної районної бібліотеки було
проведено п’ять хвилин з поезією «Багатогранність таланту» приурочену 80ій річниці з дня народження дослідника
літературної спадщини Снятинщини,
поета, педагога Мирослава Петровича
Попадюка. За круглим столом бібліотекар Марія Мороз ознайомила присутніх
з творчістю обдарованого учителя-методиста, відмінника освіти України, поета і
просвітянина, громадського діяча і письменника
Народився Мирослав Попадюк 4
листопада 1937 року в с. Хлібичин на
Заболотівщині, у селянській родині. Початкову освіту здобув у рідному селі, а
продовжив навчання у Заболотівській
одинадцятирічці, згодом – навчання в
Івано-Франківському педінституті ім.
Василя Стефаника, де закінчив історико-філологічний факультет, отримавши
спеціальність вчителя української мови
і літератури, а також історії. Вчительську
ниву почав засівати на Вінничині (село
Соболівка Теплицького району).
З 1964-го двадцять два роки директорував у школах Снятинщини (Зібранівка, Троїця, Вовчківці, Заболотів). За
будівництво нових шкільних приміщень у
Вовчківцях і Заболотові та за створення
зразкової навчально-матеріальної бази
був нагороджений орденом „Знак Пошани” (1982) і занесений на обласну дошку
пошани.
Дванадцять років Мирослав Попадюк
завідував Снятинським районним відді-

лом освіти (1985-1997), активно прилучався до відродження національної школи на Снятинщині. З 1955 року Мирослав
Петрович громадський кореспондент обласних і снятинської районної газети „Голос Покуття”. Також є головою районного
об'єднання Всеукраїнського товариства
„Просвіта” ім. Тараса Шевченка — з часу
його заснування як Товариства української мови (1989 р.).
Мирослав Попадюк є лауреатом обласної літературно-просвітницької премії
ім. Марійки Підгірянки та літературномистецької премії ім. Марка Черемшини.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медаллю „За заслуги перед Прикарпаттям”, просвітницькою медаллю „Будівничий України”.
З 2007 року Мирослав Попадюк –
член Національної спілки журналістів
України, Національної спілки краєзнавців
України, обласної організації Національної спілки письменників України. Визнаний лауреатом літературної премії ім.
Василя Стефаника 2017 року у номінації
„поезія” за книгу „Зоряна паморозь”.
На завершення бібліограф краєзнавчого відділу провела огляд літератури та
ознайомила із представленою виставкою
ім’я «Поетичні обрії рідного краю», до
якої було розроблено літературний портрет «Сівач доброго, розумного, вічного».
Дякуємо Вам за Ваш благородний
труд, який ви виконуєте сумлінно і з
любов’ю вже багато років поспіль.
Працівники краєзнавчого
відділу Снятинської ЦРБ
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ПТАХ, ЯКИЙ СИМВОЛІЗУЄ МИР, ЩАСТЯ, ЛЮБОВ
Злітає голуб миром полонений,
Нема для нього жодних перешкод.
У небі він, як чародій натхненний,
Єдна народи у один народ.
Іван ДАВИДЕНКО

Вже давно в умах людей міцно закріпилася думка, що голуб — це птах, який
символізує мир, щастя, любов. Недарма
все більшу популярність на весіллях набуває традиція запускання в небо пари
голубів, яка символізує щасливе майбутнє молодої сім’ї.
За твердженням одних істориків перші приручені голуби з’явилися в Єгипті.
Інші ж історики стверджують, що їх приручили стародавні шумери. Пізніше ці
птахи полюбилися у всьому світі і стали
знаковими. У Вавилоні і Ассирії розводили білосніжних голубів, які вважалися
земним втіленням богині любові Астарти. У древніх греків цей птах з оливковою

гілкою в дзьобі символізувала світ. У народів Стародавнього Сходу закріпилася
впевненість, що голуб символізує довголіття. У християнстві голуб став символізувати Святого Духа.
Вираз «Голуб – птах миру» отримав
всесвітнє значення після Другої світової
війни, коли білу птицю з пальмовою гілкою обрали символом Конгресу світу в

став традиційним для нашого містечка та
проводиться шостий рік поспіль.
В осінній недільний день до Снятина завітали досвідчені голубоводи з
Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької,
Львівської областей, які привезли на
виставку-продаж своїх пернатих друзів
різноманітних пород, які зачаровували
перехожих своїм оригінальним виглядом та забарвленням. Окрім птахів миру
на виставці також були представлені
свійські птиці: кури, гуси, індики, качки,
перепілки, фазани, а також різноманітні
тварини: кролі, собаки, кішки, баранчики,
поросята…

***

1949 році.
Так як краса голубів багатьох не залишає байдужими, існує багато любителів,
які розводять різні породи декоративних
голубів. У Снятині в недалекому минулому було створено Снятинський клуб
голубоводів, який об’єднує поціновувачів
голубів
нашого
району. Уже традиційно, у першу
неділю листопада, за ініціативи
членів клубу, у
міському
парку
Снятина
відбулась
виставкапродаж
голубів
та іншої свійської
птиці та тварин.
Цей захід вже

Підводячи підсумки виставки-продажу організатори даного заходу Володимир Ленько, Григорій Кузик та Ярослав
Жуков подякували всім учасникам та
вручили подяки голубівникам, зазначивши, що традиційний ярмарок-виставка
вже має неабиякий авторитет та популярність серед любителів голубів не тільки Снятинщини, але й далеко за її межами та запросив всіх прийняти участь у
наступному ярмарку, який відбудеться
навесні.
Ольга БІЛОТКА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

МАРШРУТОМ ПО МАЛЬОВНИЧІЙ РИБНИЦІ
На початку листопада учні Джурівської школи, учасники гуртка «геологічне
краєзнавство» під керівництвом вчителя
географії Чобана Романа Дмитровича та
завідувача Косівською філією Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді
Ласитчука Юрія здійснила кількаденну
пошукову експедицію в Покутсько-Буковинські Карпати. Метою цієї подорожі була пошуково-дослідницька робота
по вивченню геолого-геоморфологічних
особливостей гірської долини річки Рибниці. Пройдено
маршрутом майже до витоку
Рибниці і відвідано більшість
геологічних і геоморфологічних об’єктів, що є пам’ятками
природи місцевого значення.
Це вже друга експедиція гуртківців в такому плані. Перша
була проведена ще влітку.
Цього разу робота зосередилася над пошуками різних палеонтологічних екземплярів,
що є своєрідними ілюстраціями розвитку Карпат як колишнього морського басейну. У
відслоненнях русла Рибниці
на поверхню виходять верстви крейдового, палеогенового та неогенового віку
(час утворення 200–15 млн. років тому).
Це закам’янілі морські перешарування,
що по розломах в багатьох місцях насунуті одні на одних. У них можна часто
знайти сліди руху живих організмів, відбитки скелетів риб, різноманітні викопні
молюски, закам’янілі водні брижі та інші
палеонтологічні ознаки морського басейну, що існував колись на місці сучасних
Карпат. Гуртківцями сфотографовано
чимало таких слідів геологічної історії
земної кори. Окремі зразки-екземпляри,
що привезені додому поповнили шкільну
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Син каже мамі:
– Мам, дайте мені грошей на квіти – я сьогодні йду на побачення з
дівчиною!
– Сьома, ти зійшов з розуму не на
тій зупинці! Що ж таке букетик троянд? Це через три дні – колючий віник! Послухай маму, краще подаруй
дівчині мою герань – від неї хоч міль
поздихає!

колекцію гірських порід та мінералів географічного кабінету Джурівської школи.
В самому м. Косові пам’ятками природи є водоспад Гук та Міська гора. Гірські породи тут залягають своєрідно. На
Гуці вони простягаються в напрямі русла
і утворюють так звані «марсові поля», а
на Міській горі піщано-глинисті шари стоять вертикально, на самому верху яких
стоять великі камені – «кам’яні гриби».
Однією із найвідоміших пам’яток По-

кутсько-Буковинських Карпат є Терношорська Лада. Це — комплекс скель із
химерними формами вивітрювання. Їх
ще називають «українським Стоунхенджем», оскільки деякі вчені вважають,
що окремі камені-мегаліти мають штучне
походження і їх встановлено для ідолопоклонства та астрономічних спостережень. Довкола — мальовнича місцевість
із численними струмками, перекатами та
невеликими водоспадами. Це місце майже безперервно відвідують туристи з різних кінців України та інших держав.
Знаменитими в долині Рибниці є Яворівські водоспади: «Ніагара» та Гук. У
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повноводдя їх шум чути за кілька сотень
метрів. Вода спадає з висоти майже 9 м,
утворюючи каскади.
Річка Рибниця тече звивистим руслом, утворюючи то широку, то вузьку
долину. Окремі ущелини серед твердих
порід, де річка пробила собі шлях, геологи називають «воротами прориву». Їх
в Карпатах чимало, на Рибниці вони порівняно менші і сягають у довжину до
кількох десятків метрів. Дещо довшим і
водночас дуже мальовничим
є своєрідний каньйон в селах Город та Соколівка. Ця
унікальна територія мала би
в перспективі мати природоохоронний статус.
Всі геологічні пам’ятки
зазнають сильного впливу
людської діяльності. Русло
Рибниці на багатьох ділянках
«одягнуте» у бетонні стіни,
частина відслонень використовується як каменоломні,
на багатьох ділянках напрям
водотоку змінюють, значною
проблемою залишається забруднення берегів побутовим
сміттям. За останні роки приватизовано
ділянки навіть біля самого річища і власники не завжди дозволяють відвідати
пам’ятку природи. Майже відсутні інформаційні аншлаги, маркування маршрутів
потребує уточнення та постійного оновлення. Однак тішить те, що цікаві місця
Карпат з кожним днем відвідує все більше і більше туристів. Тому надзвичайно
актуальним є подальше впорядкування
природоохоронної спадщини, щоб гідно
презентувати наш край як потужний рекреаційний регіон Європи.
Учасники походу, гуртківці
Джурівської школи

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

Якось надумав турист з московії
познущатися над гуцулами. Сів на
ровер та й поїхав у Карпати, на заправну станцію. А там гуцул Микола
його і питає:
– Прошу пана, що вам завгодно?
Московит:
– Заправтє бензіном маю тачку!
Микола незворушно викручує сідло й наливає до верху в раму ровера
бензин. Закручує назад сідло.
– Ще шо-небудь, прошу пана?
Кацап далі з підколкою:
– А помойтє лобовоє стєкло мнє!
Микола в три секунди акуратно
знімає з нього окуляри, миє їх, протирає і надягає назад. Москаль регоче.
– Іще щось бажаєте?
Московит нічого іншого вже вигадати не може, розплачується, сідає
на ровер і каже:
– Прощайтє, панє.
Микола:
– Нехай щастить! – і як зарядить
московиту щирого гуцульського запотиличника, аж той з велосипеда
злетів…
Кацап з переляку:
– Што ви сєбє позволяєтє?! Ви
спятілі?!?
А Микола так спокійно:
– Та то у вас дверцята погано
були зачинені…

***

Зустрілися два куми. Довго перед
тим не бачилися.
Сіли за чаркою, вирішили поговорити про життя-буття. На енній чарці,
як і годиться кумам-інтелектуалам,
вдарилися у глибоку філософію:
– Куме, як ви думаєте, що сильніше: знання чи відчуття ?
– Відчуття!
– Чому?
– Ось я знаю, що мені не можна
пити, а відчуваю, що вип’ю!

***

Відкрили у одному місті безплатну юридичну консультацію. Одного
дня в офісі лунає черговий дзвінок:
– Доброго дня, це юридична консультація?
– Так, слухаємо Вас!
– Мені потрібна порада юриста.
– Юрист Вас уважно слухає.
– Скажіть, будь ласка, – питає
жінка, – якщо чоловік йде від мене за
власним бажанням, чи повинен він
відпрацювати два тижні?

***

Курсант складає іспит на права
водія. Його запитують:
— Які машини можуть в’їжджати
під заборонні знаки?
— Це…швидка допомога…це…
пожежна машина… цементовоз…
— Який ще цементовоз?
—
Так це той, що ментів возить…
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