
Ярмолинецька центральна районна бібліотека 

Краєзнавчий відділ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(до 80-річчя з дня народження О. Снігура) 

 

 

Ярмолинці 

2013 р. 



 
 

Народився 10. 01. 1933 року в с. Підлісний Олексинець 

Городоцького району в сім’ї службовця. Після закінчення 

школи служив в армії. В 1957 році пішов працювати в 

редакцію газети «Шляхом Леніна» («Вперед»). Поступив в 

Український поліграфічний інститут ім. Федорова по 

спеціальності редактор масової літератури. Після закінчення в            

65-76-х р.р. працював в Чемерівцях заступником редактора 

районної газети. В другій половині 80-их років працював в 

смт. Ярмолинці в апараті райкому партії, а потім в редакції 

газети «Вперед», за сумісництвом працював директором 

районного краєзнавчого музею.  

Автор більше трьохсот публікацій в районній, обласних 

та республіканських газетах. Автор книги про історичне 

минуле рідного краю та співавтор «Книги Скорботи України». 

Переможець багатьох престижних творчих конкурсів, 

лауреат найпрестижнішої у галузі журналістики 

республіканської премії «Золоте перо». Автор слів гімну 

нашого містечка.  

Йому присвоєне звання «Почесний громадянин 

Ярмолинець». Олександр Семенович постійно підтримує 



зв’язки з газетою «Вперед». В даний час працює над новим 

виданням, що стосується періоду Великої Вітчизняної війни, 

пов’язаного з нашим краєм.  

На журналістській ниві О. Снігура, крізь його газетярське 

сито пройшли більше десятка майстрів пера це і В. Сакова, і 

М. Назарчук, і М. Цимбалюк, і Б. Фурман. Всі вони прагнули 

рівняти крок на свого наставника.  
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