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ДОРОГІ ПОКУТЯНИ!

Закінчується зимовий святковий
цикл – три великі релігійні свята зігрівають добром і злагодою наші серця,
вселяють надію на те, що майбутнє
буде щасливим, завтрашній день
буде радісним, а Україна вільною й
єдиною.
На Водохреще цілюща свята йорданська вода завжди була здатною
вигнати за поріг чвари й ненависть,
натомість оберігала від зла, зціляла й
об'єднувала душі, сприяла тому, щоб
люди ставали ближчими один до одного.
Чи не символічно, що саме по завершенню цих величних свят, майже
сто років тому відбулась вікопомна подія для всього українського народу –
22 січня 1919 року дві суверенні українські держави – Українська Народна
Республіка й Західно-Українська Народна Республіка – об'єдналися в самостійну соборну державу.
І сьогодні ми маємо незалежну
українську державу, буття якої благословив Бог. І ми повинні кожен на
своєму місці працювати і робити все
для зміцнення нашої української держави.
Нехай День Соборності та Свободи України назавжди буде джерелом
надії на наше краще майбуття, і ця
надія живиться зі споконвічної героїки
визвольних змагань нашого народу.
В єдності – наша сила! Тож слава
Україні та її народові! Хай береже нас
Господь! А свята йорданська вода зцілює й об'єднує наші душі, примножує
достаток
у кожному
домі, засіває щастя
при міцному
здоров'ї на
многії-многії
літа.
З повагою міський голова
Анатолій ШУМКО
УВАГА! ВІДЕОКОНКУРС!
Снятинська міська рада
запрошує жителів міста та району
взяти участь у відеоконкурсі
«Проблеми благоустрою
Снятина»
Мета конкурсу: побачити проблеми благоустрою нашого міста очима
жителів та гостей Снятина, щоб зробити наше покутське містечко красивішим та ошатнішим…
Вимоги конкурсу:
– у своїх відеоматеріалах пропонуємо відобразити та вказати на недоліки благоустрою міста та тих, хто
його порушує (викидання сміття та
недопалки від сигарет, ламання гілок
дерев, молодих саджанців, ходіння по
клумбах, нищення комунальної власності (дитячі та спортивні майданчики)
та ін.);
– відеозйомку можна проводити
смартфонами або будь-якою іншою відеотехнікою;
– участь у конкурсі можуть взяти як
діти шкільного віку так і старші жителі;
– вказати місце та дату відеозйомки.
Матеріали просимо надсилати
на е-пошту snyatyn.vega@gmail.
com або заносити в редакцію газети «Снятинська вежа» (2-й поверх
міської ради)
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЩОМІСЯЦЯ!!!
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
ЧЕКАЮТЬ ГРОШОВІ ПРЕМІЇ!!!

ВІД РОМАНА ДО ЙОРДАНА
Як співається в коляді: «А той третій
празник – Святе Водохреща». Хрещення
Господнє – третє і завершальне велике
свято різдвяно-новорічного циклу, яке в
народі має назву Йордан,
або Водохреща. Православні та греко-католицькі християни відзначають
його 19 січня, тому воно
збігається зі святом Богоявлення. Однак, ці свята
слід розрізняти.
Із Хрещенням Господнім пов'язують хрещення
в Йордані Христа. Коли
Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Коли
вийшов на берег – з небес
почувся голос Бога-Отця,
який назвав Ісуса своїм
Сином. І на нього зійшов
Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – Богоявлення. Православні та греко-католики
вважають, що саме це свято засвідчує

таїнство Святої Трійці. Адже в цей день,
за християнським вченням, з'явився Бог
у трьох іпостасях: Бог Отець – в голосі,
Син Божий – у плоті, Дух Святий – у ви-

гляді голуба.
Ще за тиждень перед Водохрещам
колись парубоча громада, а пізніше

окремі господарі – «спеціалісти» прорубували на річці ополонку, випилювали з льоду великий хрест, ставили його
над ополонкою і обливали буряковим
квасом, щоб був червоний. Біля
хреста будували – теж з льоду
– престол. Все це оздоблювали
аркою з ялинових або соснових
гілок – «царські врата».
Від найдавніших часів християнська Церква вважає освячену йорданську воду за велику
святість. Її бережуть цілий рік,
ласкаво називаючи «водичкоюйорданичкою». Ця вода має силу
очищувати і зцілювати душу й
тіло людини. Йорданською водою також скроплюють оселю,
щоб оминало всяке нещастя і
гарно велося в домі. Деякі священики навіть переконані, що не
існує ліків кращих за святу воду. І
що цікаво незрозумілим залишається той факт, як свячена йорданська вода не псується і може довго
зберігатися.
Дар’я РЕВЕНКО

Увага! Зменшено соціальні нормативи користування
житлово-комунальними послугами, щодо яких
держава надає пільги та встановлює субсидії

Відповідно до прийнятої постанови Кабінетом Міністрів України від
18.08.2017 року № 609 „Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міні-

стрів України» із внесенням змін до Постанови Кабінету Міністрів від 06.08.2017
року №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” передбачено наступні зміни:
З 01.01.2018 року зменшено соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо яких
держава надає пільги та встановлює субсидії, а саме:
– для користування послугами з електропостачання у житлових приміщеннях
(будинках):
у житлових приміщеннях (будинках)

– 70 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30
кВт/г на місяць на кожного іншого члена
сім’ї (домогосподарства), але не більш як
190 кВт/г на місяць.
Відповідно до вищенаведеного управлінням соціального захисту населення
Снятинської райдержадміністрації буде
здійснено перерахунок призначених житлових субсидій в межах установленого
строку її призначення без звернення громадян з 01.01.2018 року.

Начальник управління соціального
захисту населення Уляна МИРОНЮК

Виконком

ПРО ТАРИФИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ПЛАН
РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НА 2018 РІК

12 січня в залі засідань міської ради
відбулось спільне засідання виконавчого
комітету та громадської ради «Радник».
Приємною несподіванкою засідання
стали колядники, які прийшли привітати
працівників міської ради з Різдвяними
святами. У виконанні викладачів Снятинської дитячої музичної школи прозвучала
коляда «Різдвяна ніч», а маленькі гості –
вихованці Снятинського ДНЗ «Золотий
ключик» – віншували-засівали та гарно

колядували, подарувавши усім присутнім
у залі святковий настрій. За різдвяні віншування та колядування міський голова
Анатолій Шумко щиро подякував гостям
за візит до міської ради та вручив гостинці.
А далі міський голова розпочав засідання виконавчого комітету із вітань
членам виконкому та громадської ради,
які відсвяткували своє день народження
у грудні-січні. Заступники міського голови

Василь Анатійчук та Віктор Кушик
доповідали про виконані роботи.
Також на засіданні виконавчого
комітету були присутні представники комунальних підприємств міста
«Покуття-Комунальник» та «Водоканал», які поінформували присутніх про збільшення тарифів на
комунальні послуги. Як зазначили
економісти КП «Покуття-Комунальник» та «Водоканал» Іван Ясінський
і Дмитро Маланчук збільшення тарифів на послуги комунальних підприємств є досить гнучкими для
населення та обумовлюються збільшенням мінімальної заробітної плати та підвищенням цін на пальне.
І досі болючим питанням залишається питання ремонту доріг.
Зокрема, Анатолій Богданович наголосив на необхідності ремонту вулиці
Микулинської. Далі секретар ради Марія Орищук доповідала про план роботи
міської ради та виконавчого комітету на
2018 рік. Міським головою було зачитано
текст звернення до голови обласної ради
О. Сича, голови облдержадміністрації
О. Гончарука та народного депутата Ю.
Солов’я (див. на стор. 2).
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»
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ЗВЕРНЕННЯ до народного депутаТА
України Солов’я Юрія Ігоровича
Шановний Юрію Ігоровичу!
Звертаємось до Вас із проблемою, яка стосується всієї громади міста Снятин.
В останні роки відбулось недопустиме зниження продуктивності системи водопостачання.
Це пов’язано з відсутністю промислових споживачів та значними витратами на утримання
споруд, зокрема платою за використану електроенергію, а також із зношенням обладнання і,
особливо, трубопроводів та збоєм гідравлічного регулювання
системи подачі і розподілу води,
наслідком якого є значні втрати.
Причиною цього, в основному, є те, що водопровід м. Снятин експлуатується із 1902 року.
На балансі КП «Водоканал» знаходиться 25,7 км. водопровідних
мереж. Із них повністю замортизованих 17,4 км., що становить
68 %. Середній річний потік аварій – 1,3 ав./км. в рік, що свідчить
про те, що даний водопровід
необхідно замінити.

За рахунок міського бюджету
неможливо самостійно модернізувати водопровідні мережі в
м. Снятин, а дотації з міського
бюджету, які за останні три роки
склали 1 472 130 грн. ідуть на
погашення заборгованостей, які
виникають за попередні періоди.
З постійним збільшенням затрат (заробітна плата, електроенергія, податки) росте собівартість 1 м3 води і відповідно КП
«Водоканал» вимушене піднімати ціну на питне водопостачання,
яка є однією із найвищих в ІваноФранківській області.
Враховуючи
вищенаведене, просимо Вас, як депутата нашого виборчого округу,
посприяти у виділенні коштів
на модернізацію водопровідних
мереж (кошторис додається),
оскільки КП «Водоканал» є єдиним підприємством в місті, яке
здійснює водопостачання та водовідведення.

Як і в кожному місті, в житті
Снятина мають місце різні нагальні проблеми, які терміново
потрібно вирішувати. Одна з них
– ситуація, що склалася з міськими кладовищами.
Всі три міські кладовища
функціонують в межах населеного пункту, адже засновані були
ще в далекому ХVІІІ ст. за часів
Австро-Угорської імперії.
Розташування цвинтарів та
значні території, які вони займають (біля 10 га) не дають можливості розвитку житлового та
комунального господарства та
суперечать нормам, передбаченим Законом України "Про поховання та похоронну справу», що
приводить до погіршення екологічного та санітарного стану.
Хаотичність поховань в попередні роки привела до порушення
інженерних та комунальних комунікацій, що практично виключає можливість застосування
техніки по утриманню кладовищ
комунальними службами. Порушуються моральні та людські
принципи під час проведення поховань.
Окрім того, дані кладовища
розміщені вздовж дороги державного значення Чернівці –
Львів, яка входить в транспортний коридор з Польщі, Угорщини
в Румунію, Болгарію, Туреччину і
під час поховань призводить до
довготривалих блокувань руху

автотранспорту, що викликає
справедливі нарікання водіїв іноземного транзитного автотранспорту.
Нині існуючі кладовища вичерпали свій ресурс щодо вільних місць для поховання. Географічне розташування міста, яке в
ХІІІ-ХІV ст. відігравало роль міста-фортеці, не дає можливості
розширення кладовищ в місцях
їх розміщення.
У ситуації, яка виникла, експлуатація кладовищ міста є
практично неможливою, що було
підставою для неодноразового
розгляду питання будівництва
нового кладовища на громадських слуханнях міста та виступах священнослужителів всіх
конфесій.
Зрештою, міською радою виділено земельну ділянку для будівництва нового кладовища, виготовлено проектно-кошторисну
документацію. Реалізація проекту потребує значних коштів. Вартість будівництва станом на 2014
рік становила 9 156 814 грн. На
даний час проектно-кошторисна
документація знаходиться на коригуванні в проектному інституті.
У зв’язку із вищевикладеним,
просимо Вас, як депутата нашого виборчого округу, посприяти у
виділенні коштів на будівництво
нового кладовища із державного
фонду регіонального розвитку
або інших джерел.

Виконавчий комітет Снятинської міської ради інформує Вас
про те, що відповідно до рішення Снятинської районної ради
від 22 вересня 2017 року №39614/2017 року та рішення Снятинської міської ради від 17 листопада 2017 року №235-12/2017
Снятинська міська рада взяла на
баланс спортивний майданчик,
що знаходиться за адресою: вул.
Шевченка, 8А, м. Снятин.
Майданчик прийняли у вкрай
незадовільному стані, проте за
кошти місцевого бюджету та зусиллями КП «Покуття-Комунальник» було проведено роботи з
відновлення майданчика (відремонтовано огорожу, відновлено освітлення тощо) загалом на
суму понад 100 тис. гривень.
На даний час є потреба у заміні штучного покриття спортивного майданчика, оскільки він
збудований понад 10 років тому і
ресурс його покриття вже вичерпаний. Снятинська міська рада
звернулась до ТОВ «ЗАХІД-МАСТЕРФАЙБЕР» із запитом щодо

вартості даних робіт. Вартість заміни штучного покриття складає
741 050 грн. та є непосильною
для міського бюджету.
Хочемо наголосити на тому,
що даним спортивним майданчиком користуються не тільки
жителі м. Снятин, але і всього
району, організовуються та проводяться змагання з різних видів
спорту.
З метою вдосконалення необхідних умов для подальшого
розвитку фізичної культури та
спорту в місті Снятині, сприяння
безперервності та послідовності занять фізичною культурою і
спортом громадян різних вікових
категорій, просимо Вас, як депутата нашого виборчого округу,
посприяти у виділення коштів
в сумі 741 050 грн. для заміни
штучного покриття спортивного
майданчика із державного фонду регіонального розвитку або
інших джерел.
З повагою міський
голова А. Шумко

вежа
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ЗВЕРНЕННЯ до голови вано-Франківської обласної
ради Сича О. М. та начальника Івано-Франківського
обласного управління водних ресурсів Михайлюка Р. Й.
Жахлива повінь 2008-го року змусила владу
і громаду області звернути увагу на стан річок
– на проблему укріплення берегів, регулювання
русел, діяльність "чорних шутристів", які масово і
незаконно вибирали гравійно-піщану суміш.
У вересні 2011 року депутати Івано-Франківської обласної ради прийняли рішення №2459/11 «Про порядок проведення руслоочисних та
русло регулювальних робіт на річках області»,
яким дозволили на Прикарпатті, в тому числі
Снятинській міській раді проводити руслоочисні
та руслорегулювальні роботи на річках, що мало
б знизити ризик паводків, сприяти відновленню
природного стану русла, зняти проблему з "чорними шутристами".
Відповідно до вищезгаданого рішення та договору на виконання робіт «Регулювання і розчистка русла р. Прут в м. Снятин Івано-Франківської області» 20% гравію використовувалось на
потреби міста Снятин.
З 74 вулиць міста Снятин 43 вулиці є з ґрунтовим покриттям, утримання яких потребує щорічного гравіювання. Для утримання згаданих

вулиць необхідно близько 4 – 4,5 тис. м3 гравію.
За час виконання робіт по даному об’єкту місто
було забезпечене гравієм. Однак, 23.09.2016 р.
обласна рада скасувала своє рішення №245-9/11
від 30.09.2011 року, через що роботи по розчистці та регулюванні русла р. Прут не проводились,
внаслідок чого русло річки замулене. Існує ймовірність при проходженні наступних повеней і
паводків руйнування берегової лінії, затоплення
присадибних ділянок і будівель. Крім того, жодного державного фінансування на руслоочисні
роботи не виділяється.
На даний час вартість 1 м3 гравію у найближчому кар’єрі (с. Неполоківці, Чернівецька обл.)
складає 256 грн., тобто елементарне утримання
ґрунтових доріг обійдеться місту в понад 1 млн.
грн. на рік.
Враховуючи вищенаведене, звертаємося до
Вас із проханням прийняти порядок проведення
руслоочисних та руслорегулювальних робіт на
річках, що убезпечить жителів від затоплення
та дасть можливість утримувати ґрунтові дороги
міста у належному стані.

звернення до Івано-Франківської
ОДА, Івано-Франківського
обласного управління водних ресурсів
Під час повеней, що сталися 23-27 липня
2008 року та в червні 2010 року, внаслідок підняття рівня води в річці Прут, величезних збитків
завдано жителям мікрорайону Кулачин м. Снятин
– було затоплено земельні ділянки для ведення
особистого селянського господарства жителів
загальною площею понад 43 га, водою було пошкоджено 246 житлових будинків жителів міста.
Державна компенсація на ліквідацію стихійного
лиха по м. Снятин становила більше 22 млн. грн.
На жаль, і на сьогоднішній день жителі вказаного мікрорайону не захищені від підтоплення при
майбутніх розливах річки Прут.
В лютому 2011 року проведено обстеження
захисної дамби. Комісією у складі голови Снятинської РДА А. Рябошапко, голови Снятинської
районної ради В. Томаша, міського голови А.
Шумка, директора КП «Водоканал» В. Неп’юка
та спеціалістів і начальника Івано-Франківського
обласного виробничого управління по меліорації
і водному господарству Д. Гринишина встановлено, що основними заходами до стабілізації протипаводкової ситуації є зміна русла р. Прут в районі очисних споруд Снятинського КП «Водоканал»
- кордон Чернівецької області. Після цього Снятинською міською радою були направлені листи
від 04.03.2011 р. за №1-21/192 та від 14.04.2011
р. за №01-18/317 в Івано-Франківське обласне
виробниче управління по меліорації і водному
господарству з проханням виготовити проектнокошторисну документацію на виконання робіт
по зміні русла р. Прут. В нашому проханні усно
було відмовлено в зв’язку із тим, що вирівнявши
русло р. Прут в межах м. Снятин – кордон ІваноФранківської та Чернівецької областей, значним
чином прискориться руйнування лівого берега
р. Прут в с. Оршівці, Кіцманського району, про
що свідчать документи, які поступили до ІваноФранківського обласного виробничого управління по меліорації і водному господарству.
Снятинська міська рада неодноразово
зверталася з проханням посприяти у вирішенні
даної проблеми на рівні Івано-Франківської та
Чернівецької обласних державних адміністрацій,
щоб спільними терміновими зусиллями вжити

всіх необхідних заходів по стабілізації протипаводкової ситуації на р. Прут. За нашим зверненням була направлена комісія Державного
агентства водних ресурсів України і проведена
спільна нарада в м. Снятин за участю начальника відділу охорони водних ресурсів і ТЕБ Івано-Франківського управління облводресурсів
Пискливця С.В., головного спеціаліста інституту
«Львівдіпроводгоспу» Приплеся А.Й., заступника начальника Дністровсько-Прутського БУВР
Шишука В.О., Оршівського сільського голови та
представників Кіцманського району Чернівецької
області, міського голови м. Снятин. Для оптимального вирішення проблеми необхідно виготовити техніко-економічний розрахунок захисту
м. Снятин та с. Оршівці Чернівецької області від
затоплення паводковими водами з врахуванням
технічного стану існуючих водозахисних дамб на
р. Прут. Нарада відбулася, склали відповідний
протокол і, на жаль, на цьому етапі, через брак
коштів, справа дальше не рухається.
Маючи на увазі обмежене фінансування державних програм протипаводкового захисту, звертаємося до Вас з проханням допомогти
віднайти можливість фінансування для виготовлення техніко-економічного розрахунку та інших
необхідних робіт по захисту м. Снятин від можливого затоплення паводковими водами р. Прут,
оскільки в декількох місцях русло річки підійшло
вкрай близько до захисної дамби і при наступному паводку вона може бути знищена, що приведе
до затоплення вулиць Кулачинської, Заводської,
Завалівської, Л. Українки, Надпрутної, Листопадової і очисних споруд нашого міста та с. Оршівці
Кіцманського району Чернівецької області. Спрямування русла р. Прут дасть можливість запобігти руйнуванню існуючої дамби.
Жителі міста Снятин вдячні Вам за розуміння і надіються на Вашу допомогу у вирішенні
такої важливої та нагальної для Снятина і регіону проблеми.
З повагою міський голова А. Шумко
Прийнято на засіданні виконавчого
комітету Снятинської міської
ради 12 січня 2018 року

Відбулось засідання редколегії журналу «Снятин»

12 січня у кабінеті міського голови Анатолія
Шумка відбулось чергове засідання редколегії
журналу «Снятин». Засідання проводила головний редактор журналу Ольга Слободян. Також

участь у роботі редколегії взяли
шеф-редактор журналу Анатолій
Шумко та члени редколегії Володимир Карий, Марія Марусяк, Тетяна
Вовк, Руслана Кірєєва, Іванна Марусяк та Іван Оробець.
Ольга Слободян ознайомила
присутніх із планом-графіком підготовки і випуску чергового сімнадцятого номеру краєзнавчого і
літературно-мистецького журналу
«Снятин». Кожен з присутніх поінформував про підготовку до наповнення кожної рубрики журналу,
висловили свої пропозиції та зауваження.
Також члени редколегії відвідали музей визвольних змагань імені Василя Андрусяка та висловили свої пропозиції щодо розширення приміщення музею та експозиційної тематики.

Народний часопис
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Снятинська

СНЯТИНЧАНИ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ
ПОЛКОВНИКА УПА ВАСИЛЯ АНДРУСЯКА
– «ГРЕГОТА», «РІЗУНА»
11 січня минуло 103 роки від дня народження легендарного командира УПА,
полковника Василя Андрусяка – «Грегота», «Різуна». За ініціативи районної
станиці Братство вояків ОУН–УПА біля
пам’ятника Василя Андрусяка зібрались
братчики районної станиці на чолі з головою братства Ігорем Юринцем, голова
районної ради Іван Угрин, заступник голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк,
секретар міської ради Марія Орищук та
небайдужі снятинчани.
Невеличке віче розпочалось покладанням квітів пам’яті до підніжжя
пам’ятника. А далі виступили представники районної та міської влади. У своїх
промовах вони наголосили на важли-

вості збереження та вшанування пам’яті
наших захисників як минулого так і сьогодення, наслідувати їх героїзм, виховувати в собі любов до України та гідно нести ім’я українця.
Закінчилось
вшанування
пам’яті
спільною молитвою.
Після заходу голова районної ради
Іван Угрин, голова районної станиці
Братство ОУН–УПА Ігор Юринець, радник голови районної ради Тетяна Вовк,
голова районного товариства «Меморіал» Богдан Слюсар та редактор газети
«Снятинська вежа» Ольга Слободян навідалися до героїчної снятинчанки Ольги
Козубської для вручення обласної нагороди з нагоди 75-річчя створення УПА.

3

вежа
СВЯТКОВИЙ РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ

У морозяно-сніжний недільний день у
свято Василія Великого на центральній
площі міста відбувся святковий різдвяний концерт за участі аматорів художньої
самодіяльності міських клубів та гостей із
сусідньої Буковини шоу-групи «Вікторія».
Розпочала різдвяний концерт секретар
ради Марія Орищук, яка привітала жителів та гостей міста з різдвяними святами,
побажала усім приємного перегляду та
святкового настрою.

шувала на щастя, на долю…
А далі святкову програму продовжили невтомні аматори міського клубу №1.
Розпочали виступ Марта Дудчук та Ірина
Човган, у виконанні яких прозвучали коляди. Згодом на міській сцені жителі мікрорайону Микулинці виконували чудові
різдвяні музичні імпровізації народження
Сина Божого. Чудові виступи кулачинських та микулинських аматорів художньої самодіяльності супроводжувалися

Святкову програму розпочав аматорський фольклорний колектив міського
клубу імені Назарія Яремчука «Барви
Кулачина», які виконали коляди «Пречиста Діва церкву збудувала» та «Настав
святий вечір». Своїм приємним голосом порадувала глядачів і юна солістка
Єлизавета Стратейчук. Також завідуюча
міським клубом №2 Ярослава Корж він-

гучними оплесками глядачів.
Опісля виступу міських колективів на
снятинчан та гостей міста чекала концертна програма чернівецької шоу-групи
«Вікторія» та запальна дискотека від dj
Antona Pugachevа.
Власна інформація
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Відбулась зустріч міського голови
А.Б. Шумка з начальником ДРП-3 філії
Коломийська ДЕД П.С. Кіцулом
15 січня відбулась зустріч міського
голови Анатолія Шумка та членів виконавчого комітету й громадської ради
Віктора Кушика, Василя Спасюка і Руслани Кірєєвої із виконробом, начальником Дорожно-ремонтного пункту-3 філії
Коломийська ДЕД Петром Кіцулом щодо
стану дороги Снятин–Косів в межах Снятина (мікрорайон Микулинці). У ході розмови вирішувалось питання поточного
ремонту вул. Микулинської в найбільш
проблемних ділянках, а саме на повороті
поблизу «вічного вогню».
Ось уже протягом тривалого часу на
зазначеній ділянці автомобільної дороги загального користування державного
значення Снятин–Косів не проводилось
жодних ремонтних робіт. У зв’язку із зна-

чним навантаженням на дорожнє полотно на дорозі утворились великі ями, які
погіршують рух транспортних засобів та
призводять до поломки автомобілів. Начальник ДРП-3 філії Коломийська ДЕД
Петро Кіцул запевнив очільника міста та
представників виконкому, що уже цього
тижня, будуть проводитися відповідні роботи задля покращення дорожнього полотна.
Нагадаємо,
що
ТОВ
«ПБС»
зобов’язалось до 31 грудня 2018 року виконати поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-09 Снятин
– Косів – Старі Кути за 82 950 000 млн
гривень.
Олег СЛОБОДЯН

Про розширення музею визвольних
змагань імені Василя Андрусяка
12 січня у кабінеті міського голови
відбулось засідання ініціативної групи
по розширенню приміщення музею визвольних змагань імені Василя Андрусяка. На засіданні були присутні міський
голова Анатолій Шумко, директор музею
Ігор Юринець, член районної станиці
Братство ОУН–УПА Дмитро Садовий,
директор музею культури та книги Покуття Володимир Карий, директор літературно-меморіального музею Марка

Черемшини Руслана Кірєєва та головний
редактор газети «Снятинська вежа» Ольга Слободян.
У ході розмови розглядалось питання
розширення приміщення музею та наповнення його тематичними експозиційними матеріалами визвольної боротьби.
Міський голова зазначив, що підтримує
ідею розширення музею, його експозиції
та надасть підтримку у вирішенні цих питань.

Різдвяні вітання від дітей недільної школи

13 січня, напередодні свята Обрізання Господнього і дня пам'яті святителів
Василія Великого і Петра (Могили), після вечірнього богослужіння вихованці
недільної школи, що діє при Свято-Троїцькому соборі міста Снятина, привітали
настоятеля, кліриків і парафіян храму із
Різдвом Христовим, Новим роком та Богоявленням Господнім.
Різдвяною колядою, віршами та інсценівкою діти прославили Народженого
Спасителя світу. Особливого колориту
короткому привітанню додала колядка

Учасники новорічної зустрічі Тезе-Базель
колядували та ділилися враженнями
Нещодавно завершилось Ювілейне
паломництво довіри на землі, організоване спільнотою Тезе у Базелі. Участь
у паломництві прийняло близько 20 тис.
молоді, серед яких 2800 – українців. Зустріч Тезе відбулась у Швейцарському
місті Базелі, що знаходиться на кордоні
Франції, Німеччини та Швейцарії. Молодь була розселена в гостинних родинах. У паломництві організованому Молодіжною комісією Івано-Франківської
Архієпархії УГКЦ до ТЕЗЕ-2017 взяли
участь 200 осіб. Духовно збагачені, насичені новими враженнями і пережиттями
вони повернулися по своїх домівок.
У неділю, 14 січня, у храмі Зіслання
Святого Духа (м. Івано-Франківськ, вул.

Коновальця, 105) відбулася зустріч молоді - учасників новорічного паломництва
довіри Тезе. Розпочалася зустріч Службою Божою та молитвою в дусі Тезе, після чого усі ділилися своїми враженнями
від прощі та разом колядували. Зустріч
проходила у дружній і теплій атмосфері.
На завершення усі присутні домовились зустрічатися на молитву Тезе кожної останньої неділі місяця у храмі Зіслання Святого Духа. Варто відзначити,
що участь у паломництві взяли і жителі
міста Снятин, в яких залишилось багато
приємних спогадів.
Інформаційний центр
Молодіжної комісії ІваноФранківської Архієпархії УГКЦ

БЕРЕЖІМО ЗЕЛЕНІ ЛЕГЕНІ ПЛАНЕТИ!!!
Під час засідання виконавчого комітету Снятинської міської ради членом
громадської ради Довганюком Романом
Васильовичем було порушено проблему стану дерев на території автостанції. Поблизу автостанції знаходиться
невеличкий горіховий сад. Нещодавно
було виявлено, що невідомими особами було навмисне пошкоджено кору
близько десяти дерев.

"Спи, Ісусе, спи" у виконанні Софії Марикот (флейта) і Мар'яни Дмитрук (скрипка).
Після виступу отець-настоятель прот.
Михайло Марусяк подякував дітям за
щирі вітання і закликав усіх не бути байдужими до духовного життя, до спілкування з Богом і залучати до навчання в
недільній школі своїх друзів і знайомих.
На завершення дійства діти отримали солодкі подарунки і пам'ятні сувеніри.
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Усім відомо, що кора являє собою
зовнішній захисний шар стовбура та
гілок дерева. Вона бере участь у регуляції дихання рослини, а також оберігає
дерево від впливу зовнішнього середовища і надмірного випаровування води.
Кора захищає внутрішні шари від комах
та інших дрібних тварин, що ушкоджують її, а також поразки грибами-паразитами. Середнє за розміром дерево
за добу може дати таку кількість кисню,
якої б вистачило для чотирьох людей.

Дерева переробляють вуглекислий газ
на кисень, який так потрібен для життя
живих організмів.
Пошкодження кори плодових дерев
може спричинити їх загибель. Так звані
«рани» у дерев можуть з'являтися при
відриві гілок або ділянки стовбура, при
круговому або частковому пошкодженні
кори і деревини, що і було виявлено на
стовбурах горіхів.
Така поведінка людей, які, з невідомих причин, нищать зелені насадження міста, викликає обурення в жителів
міста. Ми хочемо жити по-новому, поєвропейськи, а при цьому шкодимо собі
самі.
Люди схаменіться!!! Подумайте
про наслідки, про майбутнє своє
та прийдешніх поколінь. Не робіть
шкоди деревам, не вирубуйте їх!
Адже вони – легені нашої планети!
Бережімо їх!!!

Народний часопис

Снятинська
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Вакцинація проти кору – необхідність чи
профілактика можливих ускладнень?!

З початку 2018 року в Україні було зафіксовано спалахи кору. Для попередження виникнення
ускладнень викликаних цією хворобою в Україні
є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна, і забезпечує тривалий захист. Для найкращого захисту
дитина повинна отримати дві дози КПК вакцини(
вакцинація в перший рік життя та ревакцинація в
6 років). Вакцина проти кору — це вакцина, яка
дуже ефективно запобігає зараженню кором.
Протягом 7 місяців 2017 року було вакциновано 410 осіб від запланованої кількості 610, що
становить 67,2 %. Ревакцинацію проведено 537
особам, від запланованої кількості – 733, що становить73,3%. Після першої дози 85 % дітей віком
дев'ять місяців та 95 % дітей віком дванадцять
місяців набувають імунітет. Майже всі з тих, хто
не набув імунітет після першої дози, набувають
його після ревакцинації — введення другої дози.
Коли вакциновано більше 93 % населення, спалахів кору, як правило, більше не відбувається.
Проте вони можуть виникнути знову, якщо охоплення населення вакцинацією зменшиться. Набутий після введення вакцини імунітет залишається напруженим багато років. Вакцина може
також захистити людину від появи хвороби, якщо

її введено протягом декількох днів після контакту
з хворою людиною. Залишок на кінець липня місяця вакцини КПК по Снятинському району становить 870 доз.
Відповідно п.2.12. наказу МОЗ України
№188 від 17.05.2005р. «Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором» передбачена вакцинація контактних осіб у віці від 12 місяців до 30 років, які не
хворіли на кір, не щеплені проти кору (не мають
документально підтверджених відомостей про
щеплення) не пізніше 72 годин з моменту виявлення першого хворого, тощо.
З метою запобігання виникнення нових випадків захворювання у дитячих організованих колективах (школах та дитячих садочках) з початком
нового навчального року у школах та початком
відвідування дітками садочків та щоб попередити
захворювання і уникнути ускладнень проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо вакцинації.
Завідувач відділенням
організації Юлія Циганюк
епідеміологічних досліджень
Снятинської МФ

правила купання в ополонці
19 січня всі християни відзначають велике свято – Хрещення
Господнє (Водохреща). Саме
хрещення означає очищення
душі і тіл. Купання у цей день
– це традиція зі своїми правилами. Багато сміливців приймають
героїчне рішення скупатись в
ополонці. Віруючі люди стверджують: купання в ополонці на
Водохреще для православної
людини – не небезпека, а благо, яке може принести навіть
чудесне зцілення від хвороб.
Втім, перш ніж стрибнути в ополонку, запам'ятайте кілька простих правил, які зроблять ваше
занурення безпечним.
Перш ніж зважитися на купання, ознайомтеся з основними правилами купання в ополонці на Водохреще.
Правило перше: протестуй
свій організм на наявність медичних протипоказань.
Правило друге: для купання
в ополонці на Хрещення потрібно правильно вибрати місце.
Водохресні свята для рятувальників – це чималий головний біль. Люди лізуть у воду, де
заманеться... Результат буває
дуже сумним.
Ідеальна ополонка для ку-

пання на Водохреще – це:
– перевірений місце. Бажано
– організоване, а не сільський
ставок опівночі,
– глибина купелі не повинна
перевищувати 1,8 м,
– купіль повинна бути огороджена, щоб уникнути випадкового падіння у воду.
Правило третє: не забудьте
про "обмундирування"!
Вам знадобляться: купальник або плавки, рушник і махровий халат, комплект сухого
одягу. Візьміть з собою і якесь
взуття, щоб не йти по льоду босоніж – це далеко не кожній людині під силу. Але врахуйте, що
тапочки не повинні бути на гумовій підошві – вона ковзає.
Можна взяти вовняні товсті
шкарпетки, в них дійти до ополонки, в них же і плавати.
Після купання потрібно переодягтися в суху білизну.
Правило четверте: перед купанням злегка розігрійтесь, але
не до сьомого поту. Роздягнувшись, помахайте руками, зробіть декілька присідань, нахилів.
Тіло повинне бути гарячим, але
не пітним.
Правило п'яте: православна
традиція передбачає триразове

занурення в ополонку з головою. Але майте на увазі, що купання в ополонці на Хрещення
– це не канон, а традиція. Тобто
не буде гріхом, якщо ви побережете свою голову, знаючи, що
доведеться їхати з мокрим волоссям по морозу.
Правило шосте: бережіться
ейфорії! Багато людей, занурившись у воду, відчувають прилив
нестримної радості, який провокує їх затриматися у воді хвилин
на п'ять. Майте на увазі, що цей
напад радості – не благодать
Божа, а наслідок складних хімічних реакцій, що протікають в організмі під впливом холоду. Затримавшись у воді під впливом
ендорфінів, ви ризикуєте своїм
здоров'ям.
Правило сьоме: зігрійтеся
після купання! Розітріть тіло
рушником, швидко одягніться. І
випийте що-небудь гаряче: чай,
наприклад.
І, перед тим як зайти у воду,
поговоріть з нею. Вода – це особлива інформаційна сутність у
будь-який день року. А на Водохреща вона дійсно жива. Попросіть її очистити тебе від старого,
непотрібного і наповнити тебе
світлом і чистотою!

Снятинське КП «Покуття-Комунальник» повідомляє,
що з 01.02.2018 р. змінюються тарифи на виробництво
житлово-комунальних послуг у 2018 р., а саме:
1. Захоронення ТПВ на сміттєзвалищі – 50,84 грн./м.куб.
2. Ритуальні послуги (копання
ями)
• копання ями на кладовищі у літній період – 650,00 грн.
• копання ями на кладовищі у зимовий період – 800,00 грн.
3./1 Тракторні послуги трактором
МТЗ – 82, 1 год. робочого часу для:
- І зони – 314,00 грн.
- ІІ зони – 326,00 грн.
- ІІІ зони – 382,00 грн.
3./2 Тракторні послуги трактором МТЗ – 82 з агрегатами 1 год. робочого часу для:
- І зони – 382,00 грн.

- ІІ зони – 396,00 грн.
- ІІІ зони – 407,00 грн.
4. Тракторні послуги трактором Фотон 1 год. робочого часу –
133,00грн.
- І зони – 170,00 грн.
- ІІ зони – 176,00 грн.
- ІІІ зони – 181,00 грн.
5. Тракторні послуги навантажувачем фронтальним НК-319 за 1 год.
роб. часу
- І зони – 537,00грн.
- ІІ зони – 557,00 грн.
- ІІІ зони – 572,00грн.
6. Автопослуги на 1 год. робочого
часу
- І зони – 222,00грн.
- ІІ зони – 231,00 грн.
- ІІІ зони – 237,00грн.
КП «Водоканал»
7. Автопослуги – на 1 км пронадає послуги
бігу – 9,00 грн.
Послуги ескаватора:
8. Косіння газонокосарками:
- З пальним – 380,85 грн/1 год
• 1м кв. рівної поверхні –
- Без пального – 257,20 грн/1 год
2,00грн.
Послуги асинезаційної машини:
• 1м кв. окопів та чагарників –
- Населення – 245,00 грн/1 маш.
- Бюджетні та інші організації – 315,00 2,50 грн.
9. Помол зерна 100 кг – 21,00
грн/1 маш
грн.
Виготовлення технічних умов:
10. Надання дитячо-розва- Населення – 234,60 грн.
жальних послуг (10 хв.) – 8,00 грн.
- Інші – 287,92 грн.
11. Проведення обстеження
Опломбування:
димо-вентиляційних
каналів для
- Населення – 50,00 грн.
фізичних осіб – 45,00 грн.
- Інші – 50,00 грн.
Чистка димохідного каналу –

26,00 грн.
Чистка вентиляційного каналу –
18,00 грн.
12. Проведення обстеження димо-вентиляційних каналів для юридичних осіб паливні яких розміщені в
висотних будівлях – 45,00 грн.
Чистка димохідного каналу –
26,00 грн.
Чистка вентиляційного каналу –
18,00 грн.
13. Проведення обстеження димо-вентиляційних каналів для юридичних осіб з великими паливними
та котельнями –100,00 грн.
Чистка димохідного каналу –
94,00 грн.
Чистка вентиляційного каналу –
66,00 грн.
14. Послугу туалету –2,00 грн.
15. Оренда сцени збірно-розбірної – 4517,00 грн./день
16. Надання ритуальних послуг
автомобілем (катафалка) – 162,00
грн. /год.
17. Надання послуг автобусом
«Ікарусом» – 381,00 грн./год.
18. Висадка зелених насаджень
– 80,00 грн./шт.
19. Заробка траншеї грунтощебенем 1 кв. м. – 362,0 грн.
20. Заробка траншеї асфальтом
1 кв. м. – 782,0 грн.

вежа
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Головні новини світу та України
Українське військо вже готується
прийняти на озброєння протитанкові
ракетні комплекси Javelin - Муженко

і
с
т
Йдеться й про питання безпеки та умов зберігання такої зброї, ан
також оформлення процесу її передачі.
д
Українська армія готується до прийняття на озброєння амери-н
канських протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це заявив
начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних силн
України генерал армії Віктор Муженко у середу, 17 січня.
П
"Позиція одна: йдеться про Javelin. Є відповідна процедура їхс
отримання. Вона не така швидка, як нам би хотілося. Для цього щеВ
необхідна робота відповідних експертів у питаннях обстеження го-п
товності України приймати таку зброю", - розповів начальник Генштабу ЗСУ.
Зокрема, Муженко уточнив, що йдеться й про питання безпеки та
умов зберігання такої зброї, а також оформлення процесу її передачі.
"Підготовка до застосування та експлуатації такої зброї нами вже
проводиться", - повідомив головнокомандувач Збройних сил України.
Як повідомлялося, 21 грудня Державний департамент США схвалив рішення про затвердження постачання в Україну летальної зброї,
зокрема, снайперських систем, на загальну суму $45 млн.
Нагадаємо, 12 грудня президент США Дональд Трамп підписав
оборонний бюджет США на 2018 рік, в якому передбачається виділення $350 млн для надання безпекової допомоги Україні. З-поміж
іншого, документ санкціонує надання Україні летальних озброєнь
оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки з
боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах.

США підтримали розслідування
шахрайських схем у Приватбанку

Сполучені Штати Америки підтримують розслідування шахрайських схем у Приватбанку, яке було оприлюднено Національним банком України (НБУ) 16 січня.
Про це посольство США написало у своєму мікроблозі Twitter.
У посольстві вважають, що законне, успішне розслідування та повернення викрадених активів стане позитивним кроком в боротьбі з
корупцією в Україні.
т
Раніше повідомлялося, що Приватбанку до націоналізації завда-в
ли шкоди щонайменше на $5,5 млрд через схеми відмивання коштів.г
Також Kroll з'ясувала, хто був організатором махінацій всерединіС
Приватбанку.
к
Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський прокоменту-є
вав розслідування Kroll щодо махінацій в Приватбанку.
ц
У 2017 році Україна експортувала понад 2 млн тонн ріпаку
п
Протягом 2017 року Україна експортувала 2,14 млн тонн насінняЛ
ріпаку на загальну суму $ 881,67 млн.
д
Про це свідчать дані Укрінформ, повідомляє Агробізнес Сьогодні.н
Основними покупцями українського ріпаку у минулому році булиш
Нідерланди (548,74 тис. тонн на загальну суму $ 226,54 млн), Бельгіял
(472,48 тис. тонн на суму $ 195,02 млн) і Німеччина (459,67 тис. тонн
$ 189,74 млн).
Як повідомлялося раніше, Україна за підсумками 2016 року, у порівнянні з 2015 роком, знизила експорт ріпаку на 30,7% до 993,97
тис. тонн (1 434,96 тис. тонн в 2015 р).

Для очищення доріг в Києві залучено
більше 600 одиниць техніки

р
В Києві для очищення доріг залучено понад 600 одиниць техні-м
ки і близько 4 тисяч працівників. Про це сказав під час виступу нак
засіданні уряду заявив голова Держслужби з надзвичайних ситуаційВ
о
Микола Чечоткін, передає УНН.
“У місті Києві організовано очищення доріг прибирання вулиць і
тротуарів, для чого залучено понад 600 одиниць техніки і близькоп
4 тисяч працівників. Державною службою на проблемних ділянкахк
виставлено 4 тягачі для надання допомоги при буксируванні авто-я
транспорту. Це — вулиця Олени Теліги, бульвар Дружби Народів,т
ц
бульвар Лесі Українки і Деміївська площа”, — повідомив він.
За його словами, всього для прибирання снігу залучено близькот
півтори тисячі одиниць спеціальної техніки.
“Пік інтенсивності опадів припаде на другу половину, починаючи з пізнього вечора сьогодні — на другу половину ночі і на ранок
завтрашнього дня. Для забезпечення проїзду на дорогах залучено
1300 одиниць техніки і 1800 працівників “Укравтодору”, — зазначив
голова ДСНС.
Як повідомляв УНН, у ніч з 17 на 18 січня через снігопад планують
обмежити в'їзд до столиці з усіх напрямків.

Уряд ухвалив рішення про перенесення
робочих днів у 2018 році

Кабінет міністрів України затвердив перенесення робочих днів у
2018 році. Відповідне розпорядження ухвалено на сьогоднішньому
засіданні Уряду. Згідно з розпорядженням для працівників підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), крім органів
Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських
установ, у 2018 році перенесено робочі дні з: п’ятниці 9 березня на
суботу 3 березня; понеділка 30 квітня на суботу 5 травня; п’ятниці 29
червня на суботу 23 червня; понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;
понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.
Перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалостіг
робочого часу впродовж року, обсягів виробництва і надходжень по-н
даткових та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів і при цьомув
сприятиме створенню сприятливих умов для святкування у 2018 роцід
8 березня – Міжнародного жіночого дня, 1 травня – Дня праці, 28м
червня – Дня Конституції України, 25 грудня – Різдва Христового тап
у 2019 році 1 січня – Нового року, а також дасть змогу громадянамє
заздалегідь планувати час відпочинку.
За матеріалами інтернет виданьд
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МЕЛАНКА В НАШ ДІМ ІДЕ
Вечір-забава «Меланка в наш дім
іде», який відбувався протягом 13-14
січня є дуже популярним у селі Красноставці. Це стародавнє дійство, яке починається з раннього-ранку і триває майже
дві доби, є найулюбленішим та найжаданішим для всіх жителів нашого села.
З самого ранку, коли надворі ще темно, в домівки, де є дівчата приходить
Переберія або Маланка. Саме дійство
симолізує собою союз хлопця та дівчини:
Василя та Меланки, що є центральними
персонажами забави.

день мають найбільше роботи – бігають,
роблячи збитки, зачіпають людей. Їх усі
бояться, особливо діти. За звичаєм, Переберія ходить від хати до хати, шануючи
господарів та їх родини. Слід зазначити,
що останніми роками Переберія набирає
все більшої популярності серед жителів
села. Маланкують та перевдягаються не
тільки хлопці, але й діти та жінки. Всі ці
Маланки, котрі стають у танок ввечері, є
уособленням нашого села – веселі, пустотливі, серйозні, задумані…
Але головне дійство розгортається

У наших предків Меланка (день святої Меланії відзначається 13 січня) символізувала Місяць, а Василь (день якого святкується 14 січня) був символом
Сонця. Вважалося, що в цю ніч Меланка вийшла заміж за Василя. Їх весілля
є основою цього свята. В дійстві, окрім
центральних, є і багато другорядних
персонажів: Воїни, Лікарі, Болотники,
Лісовики. В останні роки зявилися нові
дійові особи, часто політичні. Напевне,
найвеселішими та водночас найстрашнішими персонажами є Чорти, що символізують собою нечисту силу. Вони в цей

ввечері – Забава. Майже всі жителі села
збираються в сільському клубі для того,
щоб подивитися на танець Меланки та
Василя. Окрасою вечора є танець усіх
сільських Маланок. Звичайно, завідуючий бібліотекою-філією с. Красноставці
не міг залишитись осторонь такого свята.
Долучившись до цього радісного дійства
разом з користувачами книгозбірні, всі
веселилися, колядували, радісно прославляли народженого Христа.
Зав. бібліотекою-філією
с. Красноставці
М. В. Бигар

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОМУ ОБ’ЄДНАННЮ
«ВІД РОДУ ДО РОДУ» – 18 РОКІВ!
Кожній людині притаманна любов до
рідного краю, «малої Батьківщини», як
ми часто величаємо непримітну краплинку на карті, де з'явилися на світ. Чуття
Вітчизни супроводжує нас усе життя і є
одним із найсвітліших і найсвятіших.
Бібліотечне краєзнавство – одна із
пріоритетних сфер роботи Орелецької
книгозбірні. Вона направлена на сприяння соціального та культурного розвитку регіону, виховання патріотизму, національної свідомості, поваги до історії,
традицій Снятинщини, поширення по-

глиблених знань про рідний край, охорону та використання природних багатств,
виявлення та популяризацію місцевого
досвіду, взаємодію з державними і громадськими установами та організаціями,
підвищення престижу бібліотечного краєзнавства.
На Покутті бережуть і примножують
давні традиції, які передаються від поко-

ління до покоління. Для кращого пізнання свого народу необхідно вивчати його
історію, мову, культуру, традиції, що творилися впродовж багатьох століть.
Саме зимою в 2000 році при бібліотеці-філії с. Орелець завідуюча бібліотекою
Надія Богданівна створила історико-краєзнавче об’єднання «Від роду до роду»,
якому цього року виповнилося 18 років.
З метою популяризації краєзнавства в бібліотеці проводяться різноманітні масові заходи, зустрічі з письменниками, дні
краєзнавства, краєзнавчі читання, екскурсії, туристичні мандрівки
рідним краєм. Мета пошуководослідницької роботи – зібрати, зберегти і надати користувачам документальні джерела
та інформацію про минуле та
сучасність рідного краю.
Вертеп і Меланка залишаються улюбленими формами
мистецького вираження різдвяної радості. Вертеп – це
свого роду театр, у якому читачі залюбки приймають активну участь. Це дійство, яке
відображає дитячу щирість та
зрілу віру, віру у народження
Господа нашого Ісуса Христа.
Меланка — українське народне і церковне свято, вечір
напередодні «старого» Нового року або святого Василія
Великого; новорічний обряд з
традиційним переодяганням у
тварин і фольклорних персонажів.
Дуже приємно, що краєзнавча робота Орелецької книгозбірні потрібна і затребувана читачами, не залишає їх байдужими і спонукає до вивчення рідного
краю.
Завідуюча бібліотекоюфілією с. Орелець
ХАРІТОНИК Надія Богданівна
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ВВЕСЬ СВІТ КОЛЯДУЄ – КОЛЯДУЄ
Й РІДНИЙ СНЯТИН

Христос ся Рождає!!! Славімо Його!!!
«Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику
радість, що буде радістю всього народу: Сьогодні вам народився у місті Давидовім Спаситель – Христос Господь»
(Лука.2:10-11). Такими словами, небесні
посланці-ангели сповістили убогим пастушкам про народження Божого Сина,
Месії, Спасителя світу. Чому саме пастушкам? Чому не царям, чому не сильним цього світу, не владі чи воїнам, а
саме убогим пастушкам? Адже убогі пастушки були у суспільстві нікому не цікаві, вони були край дороги, пахли своїми
овечками та худобою. Вони завжди були
приниженими та відкинутими людьми,

колядками домівки вірних, торгівельні
центри, магазини, перукарні, місця, де
найбільше людно, для того, щоб прославляти нашого Господа-Месію. Люди
радо нас приймали, пригощали солодощами, та раділи разом з нами.
Дуже приємно було бачити щасливих людей, які разом з нами колядами
та віншуваннями прославляли Бога. Діти
та молодь в ці дні продемонстрували, що
вони є не тільки красиві зовнішньо, але й
дуже красиві внутрішньо, духовно. Вони
закликали людей прийняти Христа до
свого серця, у свої родини.
Нам потрібно зберігати наші традиції.
Дбати про наш духовний стан, особистим

але бачимо, що Господь Бог не відкидає
нікого. І бачимо, що найперше їм сповіщає про народження Ісуса – Божого
Сина у місті Вифлеємі.
В ці дні ми переживає велику радість – Рождества Христового. Переживає увесь світ та Україна. Переживає це
велике Торжество народження Божого
Сина і наш рідний Снятин. Ми радіємо,
бо Христос ся Народив!!! Спасіння нам
дано. Вічний, незбагненний, недоступний Бог стає людиною, не просто стає
доступний, Він стає близьким до кожного з нас, переймає на себе усі наші болі,
страждання, але теж надії і радості. Ми
сьогодні питаємо себе? Чому нам доводиться жити в часі війни?
Який зміст є наших страждань, нашої
жертви, так багато «чому?» турбує серце
кожного мешканця міста Снятин, району,
області, України? Нам так потрібно мати
твердий фундамент надії на завтрашній день. На ці питання ніхто з людей не
може дати вичерпної відповіді, але на
ці питання приносить відповідь Новонароджений Спаситель. Ми питаємо себе
чому ми страждаємо? Чи Бог нас покинув? Христос у своєму Різдві каже «Ні,
навпаки, Я до вас зблизився». Христос
каже, «Не бійтеся, Я з вами аж до кінця
віку!»
Цими днями учасники спільноти
«Українська Молодь Христові» при Храмі Чуда Святого Архистратига Михаїла
УГКЦ м. Снятин разом із сотрудником
цього Храму отцем Михайлом Луканюком, колядами прославляли Новонародженого Христа. Молоді дівчата та хлопці
несли світло, мир та радість усім людям,
подібно, як убогі пастушки сповіщали добру новину про прихід Месії. Відвідували

прикладом навчати та виховувати наших
дітей.
Дорога молоде! Ви переживаєте той
час, котрий є найкращим у вашому житті.
Ваша прекрасна зовнішність має відповідати вашому внутрішньому, духовному
стану. Хочу висловити слова подяки нашій молоді та дітям міста Снятин, а також
старшому поколінню, котрі в ці дні жертвують свій час та здоров'я для того, щоб
прославити Вічного Бога Ісуса Христа колядами та віншуваннями. Особливо хочу
подякувати молоді та дітям спільноти
«Української Молоді Христові» при Храмі Чуда Святого Архистратига Михаїла
УГКЦ м. Снятин, котрі в ці дні разом ходили та колядували на Славу Божу. Хочу
подякувати редакції газети «Снятинська
вежа» за те, що висвітлюєте ці та інші добрі події нашого міста Снятин.
Щирими молитвами обіймаємо усіх
недужих та терплячих, немічних. Нехай
молитва наша лине далеко, де йде війна
на сході України, в окопи, за воїнів. Огортаємо своїми молитвами усіх переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання
й майно, і всіх людей доброї волі. Нехай
Новонароджений Спаситель благословить усіх нас, а ми зігріємо Його у яслах
на сіні своєю вірою, надією й любов'ю.
Ввесь світ колядує – колядує й рідний
Снятин. З нами Бог, розумійте, народи, і
покоряйтеся, бо з нами Бог!!! Христос ся
Рождає!!! Славімо Його!!!
З повагою і молитвами сотрудник
Храму Чуда Св. Архистратига
Михаїла УГКЦ. м. Снятин,
адміністратор Храму Різдва
Пресвятої Богородиці УГКЦ
с.Підвисоке – ієрей Михаїл ЛУКАНЮК

Голова міської ради, депутатський
корпус, члени виконкому, громадської
ради міста, працівники адмінапарату та
редакція газети «Снятинська вежа» висловлюють щире співчуття рідним та
близьким з приводу важкої втрати
Гунько Єфросинії Петрівни
Нехай наше співчуття
полегшить
ваше горе.

Загублене пенсійне посвідчення видане на ім’я Різун Андрій
Васильович 4.01.1999 р. н., жителя
с. Вовчківці, вважати недійсним.
Загублене посвідчення лікаряспеціаліста Кушик Лесі Ігорівни
№ 296 за спеціальністю стоматологія вважати недійсним
На роботу потрібен
бухгалтер. За додатковою
інформацією звертайтесь
за телефоном 0502568185.
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День
Соборності
України – свято, що відзначається
щороку в день проголошення Акту
возз’єднання Української Народної
Республіки та Західно-Української
Народної Республіки, що відбулося
22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.
Йому передувало підписання (22
січня 1918 р.) Четвертого універсалу
Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західно-Українську Народну Республіку було
проголошено в листопаді 1918 року.
Процес об’єднання України завершився
22 січня 1919 року.

ГІРКА СОБОРНІСТЬ

Майже сто років, як взялись за руки,
Хоч дружба наша ще була з віків.
Відвічно прагнув Схід і Захід злуки,
І час настав для з’єднання братів.
Радів наш Київ. Площа скандувала:
«Навіки разом!» – линуло до хмар.
Казилась більшовицькая навала,
Нахабніша від лютих орд татар.
Соборній Україні вічно бути!
Її майбутнє осява зоря…
Та не судилося цього здобути.
Від тих «братів» із вовчого кубла
Вже армія – душителька повзла
І кров’ю юнаків залила Крути.
Іван АНДРУШКО
с. Джурів

ВІКОПОМНЕ

Вікопомній Українській революції, яка
відбулася 100 років тому, присвячую
Сто літ, як український люд повстав –
Ярмо москальське подолав –
Жадане світло волі засвітив
І кров’ю вражою скропив –
Державу Україна відновив.
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С езон роз п о ч а т о

8 січня в селі Завалля було проведено традиційні змагання з шахів на приз
Зіновія Храпка. Кращі шахісти з сіл Потічок, Залуччя, Хутір-Будилів, Прутівка,
Ганьківці та господарі змагань розіграли
між собою в одноколовому турнірі призи. Розпочалися змагання з урочистого
відкриття. Прозвучав Гімн України, учасників привітали сільський голова Василь
Гунько та депутат районної ради Дмитро
Пошиван. Спортивна боротьба, азарт,
бажання перемогти – все це показали
учасники змагань. З проведених 42-х
партій лише одна зустріч закінчилася
мирною угодою, а решта поєдинків проходили в напруженій боротьбі з успіхів
одного із спортсменів.
У підсумку перемогу здобув учасник

із с. Ганьківці Василь Григорійчук, другим
став Хризант Бурдяк із с.Завалля, третє
місце між собою поділили Мирослав Гнідан (с. Хутір-Будилів), Василь Кузик (с.
Прутівка), Олександр Семирга (с. Потічок). Переможці, призери та всі учасники
змагань нагороджені грамотами, медалями та перехідним кубком.
Наступні змагання згідно календарного плану відбудуться 21 січня у с. Стецева, де буде проходити відкрита першість
села з настільного тенісу серед кращих
тенісистів району та області. Запрошуємо бажаючих до участі у змаганнях.
Дмитро ПОШИВАН
фахівець зі спорту районної
організації ВФСТ «Колос»

***

Після свят. Повненька пані телефонує у фірму стосовно схуднення:
– Скажіть, а ваша фірма дійсно гарантує значне схуднення за короткий
термін? – О, так, пані. – Справа в
тому, що мені чоловік зробив чудовий подарунок на день народження,
але я не можу в нього влізти. – Пані,
ми обіцяємо, що за два місяці ви
зможете вільно одягнути вашу нову
сукню. – При чому тут сукня?! Він подарував мені машину!

Б ор ц івс ь кі зв и тяг и - 2017
Дуже високо піднімається планка
спортивних здобутків та звитяг борціватлетів нашого району. Не кожний може
похвалитись таким надбанням, напевне не знайдеться спортивного закладу
в Україні, де на одному килимі могли б
спарингуватись чемпіони та призери
України, Європи та Світу практично у
всіх вікових групах. 2017 рік виявився напрочуд високим на урожай медалів різного гатунку. Дякуючи плідній та титанічній
праці тренерів-викладачів Снятинської
ДЮСШ «Колос» Василя Курилюка, Віктора Гаврилка та старшого тренера відділення, Заслуженого тренера України
Івана Курилюка 11 вихованців зараховані
до складу національної збірної команди
України на 2018 рік:
Білейчук Петро МСУ – чемпіон України серед чоловіків до 23 р.;
Білейчук Іван МСУ– чемпіон України
серед чоловіків;

***

України ВФСТ «Колос», чемпіон України
серед юнаків,
Танасійчук Вадим КМСУ – чемпіон
України ВФСТ «Колос», чемпіон України
серед юнаків, срібний призер міжнародного турніру (Азербайджан),
Білашевський Валентин КМСУ – чемпіон України ВФСТ «Колос», бронзовий
призер чемпіонату України серед юнаків.
На п’яти «іменитим» наступають і
наймолодші, серед них чемпіони та призери України серед юнаків наймолодшої
вікової групи: Шокалюк Андрій, Шулепа
Степан, Корбутяк Максим, Николюк Іван.
Варто відмітити, що окрім меценатів,
федерацій боротьби області та України,
оргкомітету БК «Ластівка» протягом року
фінансову допомогу для виступів на змаганнях різного рівня виділяли і очільники
району в особі голови райдержадміністрації Богдана Свіщовського та голови
районної ради Івана Угрина, за підтрим-

Бідкається чоловік своєму колезі на роботі: – Я, мабуть, розлучуся
зі своєю дружиною. – О, а це чого?
У тебе ж така красива жінка і така
господиня, що таку ще треба добре
пошукати. – Так, але вона вже занадто любить порядок. – Та це ж добре!
– Добре, але не завжди! Наприклад,
минулої ночі я встав, щоб попити
води, повертаюся – а ліжко вже застелене!

***

Зима. Вечір. На вулиці сніжить і
сильнішає мороз… Тут стукіт в двері.
Чоловік відкриває, а там стоїть теща.
Щоки і ніс червоні, вся труситься від
холоду. – О, мамо, добрий вечір! А
що ж це ви в таку погоду на вулиці
робите? Ще де простудитеся, йшли
б додому.

***

Дзвонить кум до кума, який живе в
Карпатах, і питає: – Куме, як ви там?!
– Добре, куме! А чого таким голосом
питаєте? – У вас же там холоднеча
страшна! – Та нормально, мінус 10,
ми вже звикли. – А по радіо тільки що
сказали, що в Карпатах десь мінус
30! – Аааа, та то на вулиці…

Хоч москалі розбили УНееР1,
Та дух свободи не помер –
Не допоміг їм штучний голод в нас,
Ані страшна війна, ні час,
Ані «братерства» лживий викрутас.
Не помогли репресії й ГУЛАГ2,
Бо з нами Тризуб для звитяг
Й наш український синьо-жовтий стяг.
Нас нищили усякі вороги –
Ми ж є, набравшись сил, снаги,
І бережемо край наш дорогий.
З дев’яностих3 маєм волю знов –
Звільнились од москальських пут-оков,
За що століттями лилася кров.
Та лютий Моксель4 скалить зуби знов,
Щоб Україну знову поборов –
В кайдани закував під свій покров.
І вже наш Крим загарбала «сестра»
Й Донбас воює та страшна мара
І за Карпати ласо позира.
Гібриди тої держави Моксель,
Подавитесь од всіх чужих земель –
Вже тоне ваш імперський корабель.
В нас канула неволя в небуття –
І Україна йде у майбуття
Для вірного і доброго життя.
Антон МАЛИНЯК
м. Снятин
13.01.2018 р.
Примітки:
1
УНееР – Українська Народна Республіка (1917–1921).
2
ГУЛАГ – концентраційні невільницькі табори примусової роботи в колишньому СРСР.
3
з дев’ятдесятих – початок 90-тих
років минулого 20-го столітя, під час незалежности України.
4
Моксель – давніша (перша) назва
Московії, а згодом так званої імперської
Росії, перейменованої з Московії москальським царем Петром І у 1720-му.

Народний часопис
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Кусяк Іван МСУМК – переможець Кубка України;
Гуцуляк Роман МСУМК – чемпіон
України серед молоді;
Джелеп Андрій МСУ – чемпіон України та Європи серед кадетів (Греція);
Блясецький Валентин МСУ – бронзовий призер чемпіонатів України серед
молоді та чоловіків до 23р., переможець
та «Кращий борець» міжнародного турніру (Іран);
Никифорук Ігор КМСУ – призер України серед кадетів, переможець міжнародного турніру серед молоді (Естонія);
Марусик Іван КМСУ – призер чемпіонату України серед кадетів;
Гаврилюк Ярослав КМСУ – чемпіон

У магазині чоловік питає в продавця: – А чи Ви маєте шапочки для
плавання? – Ні, – з подивом відповідає продавець. – А ключки для
хокею? – Ні. – Ну, а лижі маєте? –
Слухайте, ви що не бачите, що це
винно-горілчаний магазин? – Та бачу,
дайте тоді мені пляшку вина. Ех, а
так хотілося спортом зайнятися…
Леся ЯВОРСЬКА

ки одностайних голосів постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету (голова
Мирослав Остафійчук), постійної комісії
районної ради з питань охорони здоровя,
соціального захисту населення, сімї, молоді та спорту (голова Василь Гаврилюк)
та депутатського корпусу. Тож можна
завірити про передбаченість та далекоглядність всіх разом взятих в очікуванні
Олімпійців. Бажаємо ще вище піднімати
планку спортивних здобутків та визнання
на міжнародній арені.
Михайло СЛОБОДЯН
директор Снятинської
ДЮСШ «Колос»

Шановні снятинчани
та жителі району!

Повідомляємо, що газету
«Снятинська вежа» можна
передплатити у будь-якому
поштовому відділенні чи у листоноші
нашого району з будь-якого місяця.
Передплатний індекс 61703.
Творімо історію разом!

До відома жителів міста та району!

СПИТАЙ У ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Поліція – орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки. Згідно опитувань, 2016 року рівень довіри
населення до поліції становив 40–55 %. Тому не дивно, що і в
жителів нашого міста та району є безліч запитань до працівників Снятинського відділення поліції. Деякі з питань прозвучали на передноворічному засіданні сесії Снятинської міської
ради. Спільним рішенням депутатів міської ради, начальника Снятинського відділення поліції Романа Запоточного та
редакції «Снятинської вежі» було домовлено про щомісячні
розмови редакції з представниками поліції, щодо виконання

Засновник
Снятинська міська рада

Свідоцтво про реєстрацію ІФ №353
від 19 березня 1997 року
Газета виходить українською мовою.
E-mail: snyatyn.vega@gmail.com

службових обов’язків.
Тож редакція газети та YouTube каналу «Снятинська вежа»
розпочинає рубрику «Спитай у поліцейського». Участь у нашій
рубриці може взяти будь-хто. Свої питання можете залишати
анонімно, висловити в усній чи письмовій формі завітавши до
міської ради (в кабінет прийому громадян (1-й поверх)), або
в редакцію газети (2-й поверх міської ради), виславши свої
запитання на е-пошту snyatyn.vega@gmail.com а також безпосередньо взяти участь у зйомках рубрики. Детальніше за
телефоном 0502251210 або 0971712217. Чекаємо Ваших запитань та активної участі в нашій рубриці.
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