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КАНІКУЛИ З КОРИСТЮ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДУХОВНІ ЗУСТРІЧІ

ЕКОНОМІКА

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ (без оплати оформлення):
на місяць – 5,00 грн.,
на півроку – 30,00 грн.,
на рік – 60,00 грн.

ШАНОВНІ КРАЯНИ! ДОРОГІ ПРОСВІТЯНИ!
Передплачуйте газету «ГАЛИЦЬКА  ПРОСВІТА».

Засилля телевізії
та Інтернету попри
просвітницьку, здава�
лося б, місію аж ніяк
не сприяє розвитку
духовності суспільства,
збереженню народних
традицій, усвідомлен�
ню потреби національ�
ної єдності спільнот
як маленьких чарунок
держави. Підтверд�
ження цього – факти
того, що нині не у кожному селі є
художні колективи, які б повноцінно
продовжували від попередників

ТОВ «Карпатнафтохім» у Калуші
відновив роботу 9 червня після
п’ятирічного простою.

Почалося виробництво товар�
ного етилену, поліетилену і ПВХ.
Сировиною для переробки є прямо�
гонний бензин.

«Таким чином, весь комплекс
виробництва введено в експлуата�
цію», – йдеться в повідомленні під�
приємства.

Вихід на максимальну потужність
з етилену в обсязі 250 тис. тонн на рік
заплановано протягом липня.

Як повідомлялося, Кабінет Мініст�
рів постановою № 299 від 26 квітня
2017 року встановив для «Карпат�
нафтохіму» щорічні квоти на безак�
цизне ввезення і закупівлю сиро�
вини для виробництва: зрідженого
газу – 1070 млн. л, прямогонного
бензину – 1170 млн., дизельного
пального – 985 млн. літрів. Переробка
кожного із зазначених обсягів може

забезпечити випуск 250 тис. тонн
етилену на рік.

Вибір сировини залежатиме від
кон’юнктури сировинних і товарних
ринків. У 2017 році основною сиро�
виною для заводу буде прямогонний
бензин, але в компанії не виключа�
ють використання скрапленого газу
або дизельного палива.

«Карпатнафтохім» виробляє ети�
лен, поліетилен, вінілхлорид, каус�
тичну соду, хлор і суспензійний ПВХ.
Завод зупинився у вересні 2012 року
через несприятливу ситуацію на ринку
нафтохімічної продукції.

У лютому 2017 року НК «Лукойл»
заявив про продаж контрольного
пакета «Карпатнафтохіму». 100 від�
сотків ТОВ належить «Karpaty Che�
mical B. V.» (Нідерланди), кінцевими
бенефіціарами якого є екс�голова
ПІІ «ЛУКОЙЛ�Україна» Ільхам Маме�
дов і гендиректор «Техінсервіс» Ігор
Щуцький.

«ÊÀÐÏÀÒÍÀÔÒÎÕ²Ì» ÇÀÏÐÀÖÞÂÀÂ

ßÊ ÊÓÂÀÒÈ ÑÂÎÞ ÄÎËÞ

Розпочинає роботу Літня наукова студія
для школярів на базі наукового містечка
«Нова енерґія», що в Івано�Франківську.
Школярі міста матимуть змогу скласти
власний роботизований механізм і напи�
сати для нього програму.

Літня наукова студія унікальна, розпові�
дають організатори, бо програмувати само�
тужки роботів діти будуть вперше.

«Почнемо конструювання з «Lego»,
а потім підключимо автоматизацію тих
конструкцій, які складуть учні, – розпові�
дає викладач курсу «Lego RoboARM» Олек�
сандр Рашкевич. – Сьогодні розроблено
чимало конструкторів із власним програ�
муванням, але їхня вартість дуже висока,
не всі батьки можуть дозволити придбати
дітям такі іграшки, ми ж хочемо навчити
школярів писати свої програми для мані�
пуляторів».

Маніпулятори – пристрої, які дозволя�
ють переміщати об’єкти, простіше кажучи,
це – роботизована рука. Сьогодні маніпу�
лятори використовують на кожному вироб�
ництві.

«Маніпулятори – це те, чим обладнують
роботів, наприклад, маніпулятори на за�
водах зараз виконують усю автоматичну
роботу замість людей, – говорить Олек�
сандр Рашкевич. – Знання, здобуті уч�
нями під час курсу, знадобляться їм у май�
бутньому, пройде років десять – і нашим
дітям потрібно буде знайти себе у роботи�
зованому суспільстві».

Окрім курсу «Lego RoboARM», школя�
рам з восьми років пропонують заняття
у 3D�школі та вивчення прототипів систем
«розумного будинку». Наприклад, на базі
платформи «Arduino» можна дистанційно
керувати вуличним і кімнатним освіт�
ленням, поливом рослин, моніторинґом
роботи та споживання електроприладів
у будинку, систем охорони та відеоспос�
тереження.

Зараз триває набір у літню наукову сту�
дію на базі «Нової енерґії», навчання відбу�
ватимуться протягом літа.

ÍÀÂ×È ÐÎÁÎÒÀ

З 15 червня до болгарського
курортного міста Варна курсува�
тиме поїзд зі Львова. Маршрут про�
ходитиме через Івано�Франківськ
та Чернівці.

Про це на своїй сторінці у «Face�
book» написав очільник «Укрзаліз�
ниці» Войцех Балчун.

Він нагадав, що на сьогодні україн�
ська залізниця поєднує Київ з п’ятьма
столицями західних держав, зокрема
Прагою, Братиславою, Будапештом,
Варшавою та Бухарестом.

«Стартує потяг «Ковель – Холм»,
а з 15 червня ми запускаємо сполу�

чення Львів – Варна, який пройде
також через Івано�Франківськ і Чер�
нівці. Це має зробити зручнішими по�
їздки наших громадян на пляжі соняч�
ної Болгарії», – наголосив Балчун.

За його словами, найближчим
часом почне курсувати друга пара
поїздів «Hyundai Rotem» у напрямку
Київ – Перемишль. Поїзди проїжджа�
тимуть через Вінницю, Хмельниць�
кий і Тернопіль.

Він додав, що наразі керівництво
«УЗ» працює над тим, щоб запустити
сполучення Київ – Відень уже з грудня
2017 року.

ТРАНСПОРТ

ÄÎ ÁÎËÃÀÐ²¯ – ×ÅÐÅÇ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊ

Що не кажіть, а отой «безвіз» таки вистраж�
даний. І не стільки загальноукраїнською спіль�
нотою, як владою. Бо ж він чи не єдиний, який
ставав реальністю із тих багатьох обіцянок,
які нам вона давала. Зрештою ж, і Президент
обіцяв його і в 14�му, і в 15�му, і в 16�му роках.
І навіть називав конкретні часові орієнтири.
А все якось не складалося.

І ось нарешті засяяла його зоря 11 червня.
Та попри запуски таймера, ейфорію владної
команди на чолі з Ґарантом і навіть демонст�
рацією ним і свого, і дружини Марини біопас�
портів, хоч це справді виглядало смішно, бо
ніхто їх не перевіряє на президентському
літаку, жодного ажіотажу більше ніде не помі�
чено. Щоправда, виявилося трохи більше
пошуковців щастя за кордоном і то, напевно,
за рахунок журналістів, які роз’їхались в усі
пункти пропусків за гарячими репортажами.
Та новини були якісь мляві й невиразні. Видно,
українцям не до безвізу.

 Хоч, у свою чергу, гарячою стала тема
вироблення й отримання біопаспортів. У соц�
мережах чиновники застерігають не квапитися
і записуватися в черги. Правда, подивувала
хвацькість деяких жителів окупованих реґіонів
Донбасу, які активізувались уже на українській
стороні у справі швидкого отримання потрібних
документів. «Кримнашівці» можуть їм тільки
позаздрити, бо в них такої можливості немає.

Попри те, що Москва більше десяти років
сама наполегливо намагалась отримати
безвіз, поки їй остаточно не відмовили, тепер
вона просто ридає над долею українців, над
якими, мовляв, позбиткувався ЄС, надавши
Україні безвіз. Але за цим – і роздратування,
і заздрість, і безсилля, бо скільки московити
не намагались зашкодити нам у цьому процесі,
нічого у них не вийшло. Ми таки повертаємось
до свого європейського дому, до тих дальших
і ближчих сусідів, з якими родичались і жили
по�доброму наші князі й королі Ярослав Мудрий,
Володимир Великий, Данило Галицький...

Але безвіз – це не лише певний аванс, а й
спонукання нашої влади до реформування,
до боротьби з корупцією, врешті�решт до поліп�
шення життя громадян. Бо чим більше українців
їздитимуть у країни Європи, знайомитимуться
з буттям європейців – інфраструктурою, органі�
зацією праці та її оплатою, соціальною, гумані�
тарною сферою, тим більше питань вони стави�
тимуть до самих себе і до владців: чому у нас
не так? Чому у нас розбиті дороги, батрацькі
зарплати, злиденні пенсії, нікчемна медицина,
майже платна освіта при конституційному
декларуванні, що і перша, і друга безплатні.
І таких питань буде все більше і їх ставитимуть
частіше. І на них потрібно буде таки відповідати.
Хоч би перед виборами чи на виборах.

А поки що переможних реляцій на соціально�
економічному фронті, як, зрештою, і на військо�
вому, – не чути. Напевно усвідомлюючи це,
наші владці все частіше анонсують індек�
сацію пенсій, а останнім часом розуміючи
безперспективність АТО, заговорили про вве�
дення воєнного стану на прифронтових тери�
торіях, визнання непідконтрольних реґіонів
окупованими. Чи навіть проведення там війсь�
кової операції.

А тим часом безвіз із Європою акцентував
питання введення віз для московитів, що
напевно потрібно було зробити після окупації
Криму. Тепер же думки розділились: одні екс�
перти «за», інші твердять, що це зашкодить
Україні, міністр закордонних справ П. Клімкін
запропонував компромісний варіант про попе�
реднє повідомлення в’їжджаючих щодо наміру
перетнути кордон з Україною. Але індикатором
для мене є позиція п’ятої колони: вона одно�
стайно проти введення віз для північних сусідів.
Отже, таки треба вводити.

Богдан ВІВЧАР

ÍÀÐÅØÒ² ÐÓØÈÂ Â²Ç
«ÁÅÇÂ²Ç»

Вчора у Меморіальному сквері
розпочався другий етап міської
молодіжної науково�пізнавальної
патріотичної програми «Чорний ліс�
2017» за участі духовенства.

НА ЧАСІ

Очільник Прикарпаття Олег Гончарук
зазначив, що сміття є важливою пробле�
мою в області. Одним зі способів вирішення
ситуації, на його думку, є побудова заводу
з переробки ТПВ.

«Сміття – проблема номер один на
Івано�Франківщині. За складністю ситуації
Івано�Франківськ наближається до Львова,
– зауважив пан Гончарук. – Дуже добре,
що влада Івано�Франківська, районних
центрів і керівництво області всі мають
одне спільне бачення проблеми сміття.
Ми не розглядаємо питання полігону ТПВ
в с. Рибне окремо, а вбачаємо проблему
в усіх полігонах сміття в області. Обласна
влада готова виступати інвестором заводу
з переробки твердих побутових відходів.
Ми маємо чітке бачення потужності заводу
і вартість запуску, але поки є дві проблеми:
де брати сировину і необхідні інвестиції.
Зараз ми активно ведемо розмову з Євро�
пейським банком реконструкції і розвитку
щодо інвестицій у завод переробки сміття.
Сподіваюсь, що в 2018 році буде виготов�
лена вся документація для заводу з пере�
робки сміття».

Нагадаємо, що на заводі «Пресмаш»
з 2005 року стоїть готова сортувальна лінія
для заводу з переробки сміття. Її виготовили
на замовлення Івано�Франківська, але досі
не оплатили. На момент виготовлення вар�
тість лінії складала 12 млн. грн.

ÎËÅÃ ÃÎÍ×ÀÐÓÊ:
ÌÈ ÃÎÒÎÂ² ÁÓÒÈ ²ÍÂÅÑÒÎÐÎÌ
ÇÀÂÎÄÓ Ç ÏÅÐÅÐÎÁÊÈ ÒÏÂ

ЛІТО&2017

«×ÎÐÍÈÉ Ë²Ñ» ÒÀÁÎÐÓª
Відкриття програми «Чорний ліс�

2017» відбулося сьогодні о 12.00
в наметовому таборі с. Козина Тис�
меницького району.

Гості з Бойківщини
на сцені ОНД «Просвіта»

і передавали нащадкам духовне
буття громад чи то у пісні, танці чи
народній традиції.

(Чит. 2 стор.)
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Діймо! В ім’я народу,
в ім’я найвищих
ідеалів людства –
свободи
і справедливості.

Іван ОГІЄНКО

Â ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÓ ÐÎÇÏÎ×ÀÂÑß ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «PORTO FRANKO»
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НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ... АКЦІЇ

НАРОД І АРМІЯ – ЄДИНІ!

Під такою назвою у при�
міщенні актового залу Коло�
мийського політехнічного ко�
леджу відбувся вечір�спомин
пам’яті полеглих героїв�краян
Майдану та АТО і бійців 10�ої
окремої гірсько�штурмової бри�
ґади. Вечір відбувся в рамках
постійно діючої героїко�патріо�
тичної акції «Україна у вогні!
Україна переможе!», яку запо�
чаткували і втілюють в життя
учасники Спілки АТО Коломиї
та району і працівники бібліотеки
№ 3 для дорослих спільно з викла�
дачами й учнями навчальних
закладів. Цього разу глядачами
в залі були воїни 10�ої окремої
гірсько�штурмової бриґади.

Традиційно дійство розпоча�
лося з пісні�символу Євромайдану
«Плине кача», після чого присутні
змогли побачити світлини полег�
лих героїв і пригадати обставини

ÎÁ’ªÄÍÀËÀ ÏÀÌ’ßÒÜ
Відбувся ІV велопробіг «До�

рогами пам’яті», присвячений
Дню національної пам’яті жертв
тоталітарних режимів і Дню
героїв, започаткованому ОУН
після вбивства аґентом Крем�
ля Судоплатовим у 1938 році
вождя і засновника організації
Євгена Коновальця в Роттер�
дамі. Маршрут його проліг
місцями масових розстрілів
українських патріотів, що боро�
лись за відновлення власної
держави в ХХ столітті. Це МК
«Дем’янів Лаз» – вул. Страче�
них – вул. І. Франка (примі�
щення СШ № 5) – Меморіаль�
ний цвинтар по вул. С. Бандери
– м. Тисмениця – с. Пшеничники
Тисменицького р�ну – пам’ят�
ники Є. Коновальцю та С. Бан�
дері в Івано�Франківську.

 Перед початком на п’яти
могилах меморіалу запалили
поминальні лампадки, поклали
живі квіти й віночки, виготовлені
гуртківцями обласного еколого�
натуралістичного центру учнів�
ської молоді під керівництвом
Ірини Кухар. Потім учасників
ознайомили з метою і завдан�
нями велопробігу, його маршру�
том, правилами поведінки й тех�
ніки безпеки на дорозі.

З Дем’янового лазу вело�
сипедисти поїхали вулицею
К. Ціолковського, якою в 1941
році енкаведисти возили наших
патріотів на розстріли. Завдяки
мешканцям цієї вулиці, які роз�
повіли про ті події членам «Ме�
моріалу», в 1989 році були про�
ведені перші розкопки місця
страхітливого злочину комуніс�
тичної «імперії зла». Масове
перепоховання 524 останків
жертв, знайдених на околиці
Івано�Франківська, що зібрало
близько 500 тисяч людей на пана�
хиду, яку відслужили священики
забороненої греко�католицької
Церкви 29 жовтня 1989 року,
сколихнуло світ і прискорило
розвал СРСР.

Далі колона зупинилась біля
пам’ятника борцям за волю
України з с. Пасічна, який офі�
ційно відкрили й освятили 14 жовт�
ня 2012 року біля старого кладо�
вища на території АС № 2,
де також похований і вояк УПА
з Волині на псевдо Боян, який
загинув у жовтні 1945 року.
Наступна зупинка – монумент
полеглим героям, уродженцям
Княгинина, що споруджений
біля входу на кладовище. Юні
патріоти також поклали вінок,
запалили свічку й помолилися
на могилі Богдана Ясінського,
бійця дивізії «Галичина»; члена
ОУН, УГВР (Українська Головна
Визвольна Рада) і ГВШ (Голов�
ний Військовий Штаб), вихов�
ника української молоді. Далі
була вул. Страчених (пам’ятник
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Івано;Франківський міський
військовий комісаріат прово;
дить набір громадян України
на військову службу за кон;
трактом на посади рядового,
сержантського, старшинського
та офіцерського складу.

Приймаються громадяни
призивного віку, які мають вищу,
професійно�технічну, повну або
базову загальну середню ос�
віту і не проходили строкової
військової служби, військово�
зобов’язані, а також жінки (обо�
в’язково письмова згода від
командира частини), які не мають
військових звань офіцерського
складу, з відповідною освітою
та спеціальною підготовкою.
Вік для прийняття кандидатів
на військову службу за контрак�
том на посади рядового, сер�
жантського та старшинського
складу становить від 18 до 40
років. Разом з тим, оскільки
в державі зараз триває особли�
вий період, громадяни України,

які не досягли граничного віку
перебування в запасі, можуть
бути прийняті на військову
службу за контрактом. Відпо�
відно до статті 28 Закону Укра�
їни «Про військовий обов’язок
і військову службу», граничний
вік перебування військовозобо�
в’язаних у запасі встановлено
до 60 років, для військовозобо�
в’язаних�жінок граничний вік
перебування у запасі встанов�
лено до 50 років.

СТРОКИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА ВІЙСЬКОВУ

СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ
ОСІБ РЯДОВОГО, СЕРЖАНТСЬКОГО

І СТАРШИНСЬКОГО СКЛАДУ
Для громадян України, які

вперше прийняті на військову
службу за контрактом, встанов�
люються такі строки військо�

вої служби в календарному
обчисленні:

з військовозобов’язаними,
прийнятими на посади рядового
складу – строком на 3 роки;

з військовозобов’язаними,
прийнятими на посади сержант�
ського і старшинського складу
– строком від 3 до 5 років
залежно від згоди сторін;

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

РЯДОВОГО, СЕРЖАНТСЬКОГО
СКЛАДУ

Грошове забезпечення війсь�
ковослужбовця залежить від
займаної посади, військового
звання, кваліфікації, терміну
проходження військової служби.
На сьогоднішній час грошове
забезпечення осіб рядового,
сержантського та старшинсь�

кого складу становить від 7600
до 8500 грн., офіцерського
складу від 11 000 до 16 000 грн.
Протягом 2017 року заплано�
вано збільшення грошового
забезпечення.

Для контрактників, які про�
ходять військову службу в зоні
проведення АТО додаткові
виплати становлять: на лінії
зіткнення – 7500 грн., в зоні
АТО – 3500 грн.

Також один раз на рік нада�
ється:

матеріальна допомога для
вирішення соціально�побутових
питань у розмірі місячного окладу
грошового утримання;

грошова допомога на оздо�
ровлення у разі надання щоріч�
ної чергової відпустки, у розмірі
місячного грошового забезпе�
чення.

При переїзді до нового місця
військової служби в інший

населений пункт виплачується
грошова допомога у розмірі 100
відсотків місячного грошового
забезпечення на військово�
службовця та 50 відсотків місяч�
ного грошового забезпечення
на кожного члена сім’ї.

Крім того, для жителів Івано�
Франківська, хто вирішив всту�
пити на військову службу за кон�
трактом, встановлена однора�
зова грошова допомога в розмірі
4000 грн. за рахунок коштів
місцевого бюджету.

Інформація про наявність
вакансій у військових частинах
Збройних сил України знахо�
диться в міському військовому
комісаріаті. Перелік вакантних
посад постійно оновлюється
на підставі заявок з військових
частин.

Чекаємо за адресою:
м. Івано�Франківськ,
вул. Княгинин, 20,
міський військовий комісаріат.
Телефони:
(0342) 75�46�43, 067 37 10 142.
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ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

членам ОУН, розстріляним нацист�
ськими окупантами в центрі
нашого міста в середині листо�
пада 1943 року) і вул. І. Франка
(приміщення СШ № 5), де сиво�
чолий меморіалівець, організа�

тор розкопок у багатьох місцях
нашого краю – Іван Павликівсь�
кий розповів про нелюдські тор�
тури, що чинили тут кати з НКВС
над тисячами наших земляків.

А потім був Меморіальний
сквер (могили січових стрільців,
жертв НКВС і новітніх україн�
ських героїв: Романа Гурика
і вояків, що загинули на Донбасі)
Учасники велопробігу й гуртківці
з обласного еколого�натураліс�
тичного центру (директор – Т. Ґудзік)
зібрались біля пірамідоподіб�
ного п’єдесталу з високим сим�
волічним хрестом пам’яті. Па�
м’ятник цей присвячений 269
жертвам комуністичних репре�
сій 1939–1941 рр., останки яких
були знайдені під час розкопок
проведених історико�просвіт�
ницьким товариством «Меморі�
ал» у 1990 році. З короткою істо�
ричною довідкою виступила
старший науковий працівник
музею Анна Чорній, яка розпо�
віла, що могили українських
січових стрільців, яких на кла�
довищі було 143, в часи комуніс�
тичного правління були по�вар�
варськи знищені. Лише у 1990
році їх відновили, але симво�
лічно і в іншій частині скверу.
Тепер це два ряди спільної
могили, в одному з яких 60 хрес�
тів, в іншому – 40.

До учасників велопробігу
знову звернувся Іван Павликів�
ський, який розповів також про
першу велику політичну і релі�
гійну акцію, що пройшла тут на
Зелені свята 1989 року. Тоді
обласний комітет захисту УГКЦ
з ініціативи пана Івана провів
панахиду за полеглими україн�
ськими героями. Право запа�
лити свічки пам’яті надали Васи�
леві Симчичу, родичу команданта
Гуцульської сотні УСС Григорія
Голинського та сотника Бере�
зівської сотні УПА Мирослава
Симчича, який був учасником
Майдану й отримав поранення
в руку під час подій 18–20 лютого

2014 року. Разом із ним запа�
лену лампадку поклав наймо�
лодший «ветеран» велопробігу
– дев’ятирічний Юрій Симчич,
його син.

Далі шлях проліг до Тисме�
ниці, де на центральній площі
старовинного містечка біля па�
м’ятника Борцям за волю Укра�
їни та арки Героїв Небесної
сотні учасників велопробігу зу�
стріли начальник відділу у спра�
вах молоді і спорту райдержад�
міністрації Василь Дзудзило
і міський голова, професор, док�
тор історичних і юридичних наук
Степан Сворак. Наймолодші
учасники велопробігу: Софійка
Дергун, Юрко Симчич з Івано�
Франківська та Сашко Петра�
нюк і його батько Любомир з Тис�
мениці урочисто поклали кошик
з квітами до підніжжя постаменту.
Звідсіль, зробивши світлини
на згадку, учасники велопробігу
поїхали до Городища – давнього
осередку заснування Тисме�
ниці, неподалік якого є глибо�
кий яр на околиці сіл Пшенич�
ники і Хом’яківка, де 14 вересня
2010 року розпочались пробні
розкопки невідомих поховань.
А через рік, 15 вересня 2011 року
їх було завершено.

За розповіддю учасника роз�
копок, судово�медичного екс�
перта Омеляна Левицького, тут
знайшли останки людей різної
статі й віку: старших, інші заги�
нули в розквіті життєвих сил, є
серед них і ті, які тільки почали
жити. І надзвичайно прикро, що
серед убієнних були навіть ті, які
ніколи не бачили світу Божого,
бо вони загинули, перебуваючи
ще в лоні матері. Таких дітей,
які загинули не народившись,
було десять. Отож дітей – 82,
чоловіків – 317, жінок – 179.

Завершилася акція біля па�
м’ятника Степанові Бандері
в Івано�Франківську, де тради�
ційно поклали квіти, підбили
підсумки й нагородили найстій�
кіших учасників велопробігу:
Олександра Хоменка, Андрія
Бондарєва, Любомира й
Олександра Петранюків, Віру
і Софійку Дергун та подружжя
Василя і  Марію Симчичів
і їхніх дітей Юрія та Анастасію
грамотами й книжками, які
надало товариство «Просвіта»
і музей.

Особливу подяку хочу висло�
вити «Національному корпусу»
Івано�Франківська за допомогу
в організації і проведенні акції
та впорядкуванні висадженої
ними дубової «Алеї слави» в Де�
м’яновому лазі та нацполіції, яка
супроводжувала велопробіг.

Готуймось наступного, ювілей�
ного, V велопробігу.

Михайло ФРЕЇК,
завідувач МК «Дем’янів Лаз»

їхньої загибелі. Священник УПЦ
КП Василь Войчук відслужив
панахиду. Перед присутніми
з піснями та віршами про АТО
виступили ведучі – працівники
бібліотеки Руслана Копильців та
Рустам Аманкулов, студентка полі�
технічного коледжу Богдана Гой�
ло, учасник народного театру
поезії «Орфей» Ерік Никифорук,
учениця ЗОШ № 8 Юліана Панк�
ратьєва, учасник молодіжного
творчого об’єднання «Горицвіт»
та учасник народного театру
поезії «Орфей» Назарій Дем’ян�
чук, учасниця музичної студії «Зо�
репад» Софія Дроган, заслуже�
ний працівник культури, поет Бог�
дан Клапчук, поетеса і викона�
виця власних пісень Лариса
Комендант�Кутинська.

Аня МАТЕЙЧУК,
студентка Коломийського

професійного ліцею сфери послуг

Начальник УТіЗ Олег Ганчак
розповів, де в Івано�Франків�
ську вже встановлені «розумні»
зупинки та де ще планують вста�
новити цього року.

«На вулиці Незалежності,
навпроти «Надії», запрацювала
«розумна» зупинка, яка спові�
щає про прибуття автобусів», –
сказав Олег Ганчак. «Розумні»

зупинки встановлені на Вовчи�
нецькій («Крок»), Галицькій біля
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ЦУМу, а на Незалежності вже є
дві зупинки.

Незабаром планується облаш�
тувати зупинку на вулиці Січо�
вих стрільців («Пошта»).

Також цьогоріч будуть вста�
новлені «розумні» зупинки на
вул. Симоненка біля магазину
«Золота нива», Галицькій («Овен»),
Вовчинецькій («Велес»), Коно�
вальця («Обласна дитяча лікар�
ня»), Мазепи («АЗС»).

КОМУНАЛЬНІ НОВАЦІЇ

ДІЯ

У Орелецькій школі провели
акцію «Збережи дерево, здай
макулатуру». Перемогу здобули
учні 5 класу (класний керівник –
Галина Фодчук) та випускники
9 класу (класний керівник –
Уляна Немиш). Діти зібрали
1500 кілограмів паперу.

Підприємець Мирослав Они�
щук (колишній випускник школи),
який в районі очолює громадсь�
кий рух «Файне Покуття», органі�
зував для учнів�переможців Ріти
Драганюк, Сніжани Дупей, Андрія
Максим’юка, Максима Кознюка,
Олексія Харука, Івана Хміля та Яни
Рожко екскурсію в історико�крає�
знавчий музей Олекси Довбуша

«ÔÀÉÍÅ ÏÎÊÓÒÒß» ÒÀÊÈ ÔÀÉÍÅ
в Печеніжині і є філією Івано�Фран�
ківського краєзнавчого музею.

А далі – незабутня зустріч в селі
Рунґури з Олексієм Бондаренком
– скульптором�самоуком, відо�
мим на всю Україну.

Створена ним скульптура Дов�
буша стоїть біля музею в Печені�
жині. А ще – скульптури Степана
Бандери, Романа Шухевича. А на
його обійсті – відомі історичні
постаті, гуцули з гуцулками, коза�
ки, русалки, закохані пари...

Учні та вчителі щиро вдячні
Мирославу Онищуку за незабутню
екскурсію Коломийщиною.

Наталія ПОРАЙКО,
Світлана ПАШКОВСЬКА,

вчителі Орелецької ЗОШ
Снятинського району

Я і Україна – така тема роз�
мови була на проводі Коло�
мийської міськрайонної станиці
Братства ОУН–УПА, яке вів
голова станиці – колишній
сотенний Мирослав Симчич.
Його підтримували заступники –
старший Іван Грималюк та молод�
ший Ярослав Сорич.

Була жвавою дискусія, бо
йшлося про моральний прин�
цип, високий дух членів Брат�
ства. На цьому загострив увагу
очільник, якому виповнилось

Ç ÓÊÐÀ¯ÍÎÞ Â ÑÅÐÖ²
понад дев’яносто літ, він заслу�
говує звання почесного голови.
Кожен із присутніх підтримав його,
сказав своє слово, з повагою до
ближнього висловив думки.
Відчули себе сильними духом
ветерани, а також молоді хлопці,
серед яких Микола Микитюк.
Отримуючи з рук Симчича посвід�
чення члена Братства ОУН–
УПА, він наголосив, що свідомо
вступив до нього, аби боротися
за краще життя.

 Василь МИХАЙЛОВИЧ

ЖИТТЯ СПІЛЬНОТ
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ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

ПОКЛИКАННЯ

Хоч про справи просвітянські
у Білих Ославах ми розповіда�
ємо протягом року, а минулого
числа повідомляли про вру�
чення нагород лауреатам пре�
мії обласної «Просвіти» імені
Марійки Підгірянки, в селі це
справжнє свято.

З самого ранку у церкві від�
правляється Служба Божа,
а пізніше парафіяни разом зі
своїм парохом Василем Ужит�
чаком приходять до музею
Марійки Підгірянки, де біля па�
м’ятника поетесі відбуваються
святкові урочистості. До цієї
події готуються всі: і місцеві
пластуни, щоб привітати гостей
своїм традиційним «СКОБ!»,
і сільська громадська організа�
ція «Рідне село Білі Ослави»,
яка до цієї події готує спецви�
пуск своєї газети, і, звичайно,
громадськість села чепурить
свої обійстя, а вони здебіль�
шого добротні, з сучасними архі�
тектурними ансамблями.

Завдяки Тамарі Лейб’юк, яка,
вийшовши на пенсію, поверну�
лась у рідне село, та сільським енту�
зіастам Валентині Щерб’юк,
Василеві Левицькому, Василеві
Лейб’юку, Петрові Гуменюку,
Миколі Щерб’юку, Степанові Іва�
сюку та о. Василеві Ужитчаку живе
в селі українська справа.

А ось недавно тут побував
посол Канади в Україні Роман
Ващук, коріння якого теж тяг�

неться з Білих
Ослав. Тут за
Польщі у свяще�
ничій резиденції
(плебанії) мешкав
з родиною парох
Михайло Дурдел�
ло, прадід Рома�
на Ващука. Шко�
да тільки, що до
такого гарного
села немає ще й

гарної дороги. Але є надія, що
буде. Уряд передбачив на цю
дорогу Делятин–Яблунів 37 млн.
грн. Івано�Франківській обл�
держадміністрації і службі авто�
мобільних доріг в області зали�
шається отримати ці кошти й
використати.

А ще, як не дивно, в такому
великому селі, де в школі
навчається 700 учнів, немає
сільського клубу. Отож ми домо�
вилися з сільським головою
Михайлом Щерб’юком про про�
світянські культурно�мистецькі
поїздки в село.

У художній частині відзна�
чення лауреатів премії імені
Марійки Підгірянки 2017 року
виступили народне аматорське
тріо Вівчаренків – лауретаів цієї
премії минулих років, Руслана
Денега – керівник Клубу обда�
рованих дітей обласної «Про�
світи», виконавці музичних шкіл

№ 1 – Христина Сорока, № 2 –
Ярослав Андрусяк, вокальної
студії «Муза ІФ» – Ярина Тарас,
просвітянин Андрій Фуштей.
Відбулося нагородження й
представлення самих пере�
можців Любові Дрогомирецької
в номінації «мистецтво», Миро�
слави Камінської у номінації
«просвітянська діяльність». В цій
номінації визнано переможцем
й Ірину Слезінську.

Декілька своїх поезій про�
читав лауреат у номінації «літе�
ратура» Іван Війтенко з Коло�
мийщини. Переможцем у цій же
номінації стала також Аделя
Григорук із Косова, яку тепло
зустріли присутні.

На закінчення звучала пісня
у виконанні Руслани Денеги
«Єднаймось в «Просвіті». Її під�
тримали присутні, взявшись
за руки, демонструючи єдність
у праці на українську справу.
А вона проявляється у праг�
ненні вступити в ОТГ з центром
у Делятині. Аби своїм спільним
громадським майном розпо�
ряджалась сільська громада,
яка налічує 4600 осіб, набуття
права власності на земельні
ділянки планують надавати
людям, які прописані й прожи�
вають у Білих Ославах не менше
п’яти років. На думку сільсь�
кого голови Миколи Щерб’юка,
ухвалене рішення буде виваже�
ним і послужить на благо роз�
витку села.

В Білих Ославах з ініціативи
ГО «Рідне наше село» рішенням
виконкому сільської ради засно�
вано медаль «За заслуги перед
Білими Ославами». Посвідчен�
ня № 1 вручено активній про�
світянці Валентині Щерб’юк.

Про духовне виховання
й опіку дбають отці Василь Ужит�
чак (УПЦ КП) та Сергій Белдик
(УГКЦ). А дбати є про кого, адже

торік народилося більше пів�
сотні дітей. Але є і втрати. По�
прощалися зі своїм односель�
цем Михайлом Шкрумеляком.
Перебуваючи на пенсії, він завів
бджоли, збудував лікувальний
будиночок�вулик. Він працював
над довідником гуцульських
говірок, зібравши понад дев’ять
тисяч слів, очолював громад�
ську організацію «Рідне село».
У 2013 році відкривав пам’ятник
Марійці Підгірянці. Мріяв, щоб
місцевій школі присвоїли ім’я
поетеси. Цими днями мрія здійс�
нилась...

На засіданні виконкому сільсь�
кої ради вирішили провести
нинішнього року флюорогра�
фічний огляд жителів, дбаючи
про здоров’я односельців...

Ось так живуть у Білих Осла�
вах люди, небайдужі до долі
своєї держави й рідного села.

Благословенне будь,
моє село!

Ослави Білі –
мила батьківщино,

Мого дитинства
чисте джерело

І батькова любов до України, –
звучить як заповіт для кожного
білоославчанина.

Михайлина БОДНАР,
завідувачка культурно$масової

роботи обласної «Просвіти»

Побіля Яремче відбувся
II реґіональний фольклорно;
етнографічний фестиваль
«Татарівська ватра».

На свято приїхали гості як із
сусідніх районів, так і з цілої
України.

Сільський голова Татарова
Олег Дзем’юк наголосив, що
«Татарівська ватра» – найперше
збереження та популяризація
традицій та автентики гуцуль�
ського реґіону. Крім того, Татарів
позиціонує себе як курортне
містечко, тому такі свята є своє�
рідною промоцією краю.

«Хочемо, аби до нас при�
їжджали на відпочинок. Ми за�
прошуємо відомих виконавців,
оскільки усвідомлюємо, що
зірка зацікавить більше гля�
дачів, туристів, відповідно фес�
тиваль буде на найвищому рівні.
Але основою свята все�таки
залишаються місцеві виконавці.
Цього року у дійстві взяли участь
до 30 етнографічних колек�
тивів», – розповів сільський
голова.

Під коломийки, гуцулки про�
давали свої вироби майстри
кулінарії, виноробства, вівчар�
ства та гончарства. Для малечі
проводили майстер�класи. Всі
охочі могли скуштувати банош,
бриндзу, вурд, страви з грибів
м’яса. Свято проводилося за
сприяння Татарівської спілки
підприємців.

Крім фольклорних колек�
тивів, глядачів запалювали «Дикі
гуцули», Ярослав Рибак, Петро
Сказків з Ворохти і відомий гурт
«Петрос».

А ввечері «Татарівську ватру»
зарядив латиноамериканською
енерґетикою Амадор Лопес
і гурт «Rumberos».

ДУХОВНІ ЗУСТРІЧІ

ÁÓËÎ ÑÂßÒÎ Ó Á²ËÈÕ ÎÑËÀÂÀÕ

ПРОМОЦІЇ
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Петро Мушак народився і
мешкає в селі Козаківка Боле�
хівської міськради. Мистецькі
таланти, як і любов до природи,
перейняв від своїх батьків, які
змалку навчали хлопця доброти,
вихованості, любові й терпіння.
Хист до різьби ще в ранньому ди�
тинстві прищепив батько, поради
й настанови якого стали для юного
Петра орієнтиром у мистецтві.

Спочатку Петро Мушак на�
вчався в Козаківській школі. Зго�

дом вроджений потяг до пре�
красного привів його до Прикар�
патського університету імені
Василя Стефаника, де навчався
в Інституті мистецтв на худож�
ньому відділенні в групі декора�
тивно�ужиткового мистецтва.
Здобувши професію художника
декоративно�ужиткового мистец�
тва та викладача, захистив маґі�
стерську роботу на тему «Художні
особливості різьби на дереві
Бойківщини ХІХ–ХХ століття».

Навчання в університеті дало
змогу Петрові ознайомитись із
гуцульським різьбленням, яке
найбільше захопило молодого
майстра своїм багатством еле�
ментів і мотивів. Надихнув юнака
любов’ю до дерева великий май�
стер Василь Васильович Корпа�
нюк, який є нащадком династії
майстрів Корпанюків та Шкріб�
ляків, що прославили гуцульську
різьбу на весь світ. Великою гор�
дістю в студентські роки для Петра
була участь у виставці, присвя�
ченій 120�річчю народження Се�
мена Корпанюка – діда Василя
Корпанюка, адже роботи моло�
дого майстра були серед творів
видатних митців�різьбярів.

У ранніх роботах Петро Мушак
наслідував свого батька, пізніше
– вчителів, а зараз він – майстер,
який має досвід роботи, працює

над збереженням традиційної
художньої обробки дерева та
вдосконалює свою майстер�
ність. Переглядаючи творчий
доробок різьбяра, бачимо, що
найбільшою популярністю корис�
туються створені ним власноруч
скриньки, рахви, тарелі, інкрусто�
вані різнокольоровим бісером,
різьблені писанки. Для молодого
митця характерні відчуття мате�
ріалу, майстерність виконання,
вміння побудувати композиції

орнаменту. Не всяка деревина,
як каже пан Петро, гарна для
різьблення. Добре підходить
липа, яка піддається всім видам
обробки, осика, береза, явір,
черешня. Найкраще майстрові
подобається працювати з дере�
виною горіха та груші.

Петро Мушак працює вчите�
лем образотворчого мистецтва
в Козаківській загальноосвітній
школі та керівником гуртків «Ху�
дожня обробка дерева» і «Писан�
карство» в Будинку дитячої та
юнацької творчості в Болехові,
де навчає учнів різьби на дереві
та писанкарства. Його підопічні
з радістю займаються на занят�
тях гуртків і неодноразово скла�
дали конкуренцію учням області
на обласних конкурсах з писан�
кового розпису в Коломиї та на
конкурсі різьбярів у Косові «Знай
і люби свій рідний край».

Сам Петро Мушак постійний
учасник виставок декоративно�
ужиткового мистецтва – міських,
обласних, творчих звітів майстрів
мистецтв.

Тепер же митець в Болехові
представив першу персональну
виставку, на яку було запрошено
численних шанувальників різьбяр�
ського мистецтва.

З успішним дебютом автора
привітали начальник управління

освіти виконавчого комітету
Болехівської міської ради Ігор
Сайко, методист міського мето�
дичного центру управління освіти
Ігор Берізко, методист Будинку
дитячої та юнацької творчості
в Болехові Стефа Григорська,
керівник гуртка «Початкове тех�
нічне моделювання» Галина Лох�
ман. Вітала молодого митця за�
ступник директора з виховної
роботи Прикарпатського лісо�
господарського коледжу Леся
Янишівська, а студенти коледжу
в подарунок для Петра Мушака
виконали кілька пісень.

Велике щастя – віднайти своє
покликання ще змолоду і бути впев�
неним у тому, що ти – на правиль�
ному шляху, а обрана тобою профе�
сія необхідна суспільству. З твор�
чого доробку пана Петра бачимо, що
митець знайшов своє покликання.

Петро Мушак спільно з дружи�
ною Русланою виховує двох синів
і з любов’ю творить прекрасні,
сповнені глибини й щирості речі,
що тішать душу красою, гармо�
нією, теплою енерґетикою. Роботи
Петра Васильовича є у приватних
колекціях як в Україні, так і за кор�
доном, зокрема Італії, Франції,
Китаї, Канаді, США, Росії.

Оксана ПІВЕНЬ,
директор музею історії

м. Болехова ім. Р. Скворія

 У музеї історії міста Болехова імені Романа Скворія відбу;
лася презентація першої персональної виставки «Світ добра
і любові» молодого талановитого майстра;різьбяра Петра
Мушака.

Ð²ÇÜÁÀ – ÉÎÃÎ ÆÈÒÒß

(Поч. на 1 стор.)
А про драмгуртки і говорити

годі. І тому такою примітною
подією у ОНД «Просвіта» стала
вистава почесного просвітя�
нина Микола Кардащука «Ко�
валі своєї долі» у постановці
драмгуртка БК села Церківна
Долинського району.

Власне, у просвітянській
оселі висадився цілий худож�
ньо�самодіяльний ансамбль із
далекого бойківського села.
Численних глядачів, автора
п’єси Миколу Кардащука, а та�
кож свого земляка – дев’я�
носторічного Василя Гука з його
новою книжкою «Я все віддав
тобі, Україно» вітали сімейний
гурт «Ґроно любові» о. Василя
Бурія, пароха с. Липа, який дару�
вав присутнім пісню�молитву
«Ти моя Україно», «Дорога до
Бога», «Господи помилуй»... А
ще від колективу драмгуртка,
від об’єднаної територіальної
громади автору п’єси вручили
ікону Гошівської Богородиці
з Ясної гори, а учителя, про�
світянина, активіста у відстою�
ванні УГКЦ Василя Гука запро�
сили на презентацію його книжки
в рідному селі Церківна.

А потім почалося сценічне
дійство. Глядачі з переживан�
ням і розумінням спостерігали
за подіями, що розгорталися
на сцені. Адже у своїй п’єсі
М. Кардащук окреслив моральні
проблеми конфлікту поколінь.
А він, на жаль, часто дає про себе
знати через відмову дітей, внуків
від духовно�моральних імпе�
ративів своїх батьків і дідів, на�
віть від національних цінностей
рідного народу, якими є його
мова, культура, звичаї. У виставі
показано конфліктну ситуацію,
що виникла між героями п’єси
– подружжям Іваном та Ганною
з одного боку, і їхніми сином,
невісткою і вже дорослими вну�
ками з другого боку. Загостри�
лися ж протиріччя між пред�
ставниками різних поколінь
в одній родині передовсім через
відмінність їхніх поглядів на
життєві пріоритети. Одна із тем
вистави – старше покоління
не може сприйняти того, що їхні
діти і внуки, які живуть у вели�
кому українському місті і зрідка
приїздять у гості, воліють розмов�
ляти з ними не рідною мовою,
а на «общєпонятном...». А спро�
ба батьків вжитися в те середо�
вище виявилася неможливою
для старших, які покинули свою
домівку. Але і для молодих це
стало уроком. І згадалась народ�
не: що посієш, те й пожнеш...
Жнива були гіркі...

Вистава нікого в залі не за�
лишила байдужим. Тож глядачі
щедро нагородили оплесками
її постановників й учасників.
А директору Будинку культури
с. Церківна Ірині Гук, художньому
керівникові цього закладу Марії
Галишин, виконавцеві головної
ролі, Івана, – вчителю історії
місцевої школи і режисерові
Степану Штурмаку голова Івано�
Франківського міського об’єд�
нання ВУТ «Просвіта» імені Та�
раса Шевченка Василь Бойко
вручив грамоти. А ще – подяку
голові Витвицької ОТГ Миколі
Шикору. Дякувала гостям і голо�
ва первинного просвітянського
осередку Національного мед�
університету Марія Гуцол.

Присутні ще раз вшанували
й автора книжки «Я все від�
дав тобі, Україно» Василя Гука
й запросили презентувати її
у рідній Церківні.

Святочне дійство в ОНД «Про�
світа» продовжилось традицій�
ною зустріччю «Кому за...».

Богдан ВІВЧАР

ßÊ ÊÓÂÀÒÈ
ÑÂÎÞ ÄÎËÞ...
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ДАЙДЖЕСТ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ФЕСТИВАЛІ

РАЗ ДОБРОМ ЗІГРІТЕ СЕРЦЕ...

ЗАПРОШЕННЯ

СЕМІНАРИ

Нещодавно Гарвардський уні�
верситет включив його до списку
обов’язкових для перегляду
студентам, які претендують на
вищий ступінь у кінознавстві.

Не можна назвати себе експер�
том кіно, якщо людина не бачила
«Тіні забутих предків» – стрічку,
якою захоплювалися Мартін
Скорсезе та Федеріко Фелліні.
Про це пишуть «Версії».

Фільм знімали 1,5 року, значно
довше ніж планували. Параджа�
нов не хотів поспішати й іґно�
рував численні догани за по�
вільні зйомки. Робив, як відчу�

ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ ÊÀÐÒÈÍ ÑÂ²ÒÓ ÂÑ²Õ ÊÐÀ¯Í ² ÍÀÐÎÄ²Â
«Ò²Í²...» ÓÂ²ÉØËÈ Ó ÄÂÀÄÖßÒÊÓ

Український фільм «Тіні забутих предків» увійшов у двадцятку найкращих картин світу
всіх країн і народів. Зйомки фільму здійснювалися в справжніх гуцульських хатах та околи;
цях села Криворівня Верховинського району. Саме тут Михайло Коцюбинський написав
свою повість.

вав: коли вже був затвердже�
ний увесь акторський склад,
в останню мить забрав головну
роль у російського актора Ген�
надія Юхтіна й передав її Іванові
Миколайчуку.

Іванко – головний герой
стрічки «Тіні забутих предків»
у виконанні українського актора
Івана Миколайчука. За спиною
перешіптувались – цьому сту�
денту лише 23 роки і це взагалі
його перша робота в кіно. Пара�
джанов не зважав. Він готував
шедевр. Тож якщо потрібно було
перезняти якусь сцену декілька

разів, так і робили, і байдуже, що
до місця зйомок потрібно було
пробиратись десятки кілометрів
через карпатські хащі.

Режисер розумів, якщо він
не відчуватиме гуцулів – стрічка
не вдасться. Тому навідувався
на весілля й похорони, ходив на
полонини до вівчарів і єдиний
з усієї знімальної групи жив не
в готелі, а у звичайній гуцуль�
ській сім’ї – як сам він казав,
біля джерела натхнення.

Параджанов не допускав
фальші. Замість статистів –
справжні гуцули у своєму одязі.

Народна музи�
ка й закадрові
голоси теж у
їхньому вико�
нанні. Інший
режисер уже
давно запро�
сив би профе�
сійних співаків
із Києва, але
Параджанов
садив на літак
найбільш голо�
систих жителів Карпат і особисто
допомагав заносити в салон
літака триметрові трембіти.

Першими змонтований фільм
побачили cамі гуцули 24 серпня
1965 року. До сільського клубу
запросили всіх акторів масовки.
Для кожної жінки Параджанов
привіз по квітчастій хустці.

Офіційна презентація в київ�
ському кінотеатрі «Україна» про�

йшла зі скандалом. На сцену під�
нялись Іван Дзюба, Василь Стус,
В’ячеслав Чорновіл і виступили
проти арештів серед інтеліґенції.

Після такого стрічку фактично
було заборонено до показу. А не�
вдовзі вірменину приписали
український буржуазний націо�
налізм. Утім, у світі стрічка зро�
била справжній фурор і зібрала
28 Міжнародних відзнак.

До цiєї хатини в селi Старi
Богородчани часто навiдуються
гостi. Особливо їх багато в день
уродин господаря – Iвана Кост�
раб’юка.

Цьогорiч вiн вiдзначає 104�ий
день народження, пише газета
«Експрес».

«У мого тата двi доньки – я та
моя сестра Ганна, – говорить
донька пана Iвана Орися. – А ще
п’ять онукiв, дев’ять правнукiв
i один праправнук. Привiтати
тата стараються прийти всi. Та й
у буднi навiдуються часто».

На життєвому шляху цього
чоловiка було вдосталь i радо�
щiв, i горя. Уже з 14 рокiв Iван
пiшов до працi. Наймався до
багатiїв – у своєму селi та сусiд�
нiх, працював за харчi й одяг.
«Вийду на вулицю, а там дiти
гуляють, – згадує дiд Iван. – А я
мушу робити».

Iван навчився шити й ремон�
тувати чоботи, став заробляти
бiльше. Побудував хату, одру�
жився, народилася донечка. Та
почалася вiйна. Iвана забрали
в армiю. На вiйнi вiн зазнав по�
ранення. Куля влучила в голову,
чоловiк пережив контузiю i був
комiсований. А пiзнiше частково
втратив слух.

«Тато працював на боднарствi
– бочки робив, – пригадує донь�
ка. – Уже перед самою пенсiєю
пiшов на будiвництво – бо там
бiльше платили. Ну й на госпо�
дарствi було досить роботи.
Сьогоднi має 4200 гривень
пенсiї... Ще рокiв десять тому
порався в господарствi».

Сьогоднi дiда Iвана нiчого не
болить. Хiба вже вiд старостi ноги
не слухаються. Все розумiє, добре
бачить. А от чує вже погано. Тому
й телевiзор не дивиться.

Як каже панi Орися, дiд Iван
нiколи не курив, оковиту вживав
хiба трошки у великi свята. Лiку�
вався травами, якi сам збирав.
А ще дуже любив мед. Його мiг
з’їсти багато. Та й мiг собi доз�
волити. Бо тримав немалу пасiку.
У цьому, мабуть, i секрет його
довголiття.

ÑÅÊÐÅÒ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß

16 липня у селі Верхній
Ясенів (урочище Запідок)
Верховинського району відбу;
деться обласне свято «Поло;
нинське літо;2017».

Організаторами заходу є управ�
ління культури, національностей
та релігій Івано�Франківської обл�
держадміністрації, Верховин�
ська райдержадміністрація та
Верховинська райрада.

У програмі: запалення поло�
нинської ватри, святкові поло�
нинські дійства, виставка�
ярмарок продукції, виробленої
на полонинах, святковий кон�
церт за участю мистецьких
колективів реґіону Гуцульщини
та Прикарпаття, гуцульські роз�
ваги, розіграш святкової лоте�
реї, народні гуляння, інформує
оргкомітет.

Це свято демонструє пріори�
тети району у відродженні вів�
чарського господарства, літу�
вання на високогірних пасови�
щах, збереженні та примно�
женні матеріальної та духовної
культури гуцулів.

ÏÎËÎÍÈÍÑÜÊÅ
Ë²ÒÎ-2017

Щосекунди у світі прода�
ється 125 кулькових ручок. Тре�
тина ринку кулькових ручок в
Америці належить компанії BIC,
яка з 1983 року продала в США
понад 7 мільярдів ручок.

За рік людина списує 3–4
ручки, при цьому кожною ручкою
можна написати 50 тис. слів.

Якщо людині дати нову ручку,
то першим словом, яке вона
напише, буде її ім’я.

В Америці є ручка�комп’ю�
тер, яка розмовляє англійською
мовою і продається в наборі зі
спеціальним папером. Вона
сама виправляє допущені
в написанні помилки, може
здійснювати переклад на іс�
панську мову й знов на англій�
ську і при цьому вимовляти сло�
ва вголос.

Найдорожча ручка, занесена
в книгу рекордів Гіннеса, кош�
тує 1 млн. євро. Це платинова
авторучка «Montegrappa».

Щороку, вдавившись кулько�
вою ручкою, помирає близько
100 осіб.

З ІСТОРІЇ РЕЧЕЙ

ÊÓËÜÊÎÂÀ ÐÓ×ÊÀ

В Івано�Франківську вже
четверте літо поспіль на сцені
посеред віковічних дерев збира�
ються професійні артисти. Тут
триває фестиваль «Мелодії
парку». На Зелені свята літню
сцену «окупували» музиканти
Муніципального духового ор�
кестру. Слухачів вони зачарову�

вали народним, академічним
та естрадним співом. Соліст
Олександр Семчук підготував
одразу кілька композицій.

Солістка обласної філармонії
Оксана Романюк – дебютант
«Мелодій парку». На сцені вона
виконала пісні на слова Воло�
димира Івасюка.

Змінити оркестровий зал
на сцену просто неба зважу�
ється не кожен артист, зізна�
ються учасники «Мелодій парку».
Але вбачають у цьому і позитив.
Зокрема, у парку долучитися до
прекрасного можуть люди, яким
дотепер не вдавалося навіда�
тись до концертної зали.

Починаючи від Зелених свят
концерти на літній сцені стануть
реґулярними, кажуть організа�
тори. «Мелодії парку» звучати�
муть щонеділі та у свята до
24 вересня.

Сцену у парку імені Шев�
ченка підкорятимуть артисти із
Народних домів приміських сіл,
Клубу обдарованих дітей ОНД
«Просвіта», гості нашого міста.
Долучайтесь і ви.

Н. К.

«ÌÅËÎÄ²¯ ÏÀÐÊÓ» Ó ÐÎÇÏÀË²

У Коломийській районній
бібліотеці відбулась презен;
тація першого і другого чисел
за 2017 року журналу «Пере;
вал». Розмову про видання
повела завідувачка крає;
знавчого відділу, член НСЖУ
Наталія Тарновецька.

Слово мали головний редак�
тор Ярослав Ткачівський та
голова обласної організації
НСПУ Євген Баран, який сказав,

«ÏÅÐÅÂÀË» Ó ÊÎËÎÌÈ¯
що значну частину сторінок жур�
налу зайняли коломияни. Так,
відомий поет Василь Рябий роз�
повів про краянина, директора
видавництва «Просвіта», юві�
ляра Василя Клічака, незабутніх
двох Василів�літераторів – Олій�
ника, пам’яті якого присвятив
вірші Іван Війтенко, і Ніньовсь�
кого. З рубаями прийшов до
читачів Володимир Франкевич,
з поетичним гумором – Василь

Михайлищук, з добірками віршів
– Іван Війтенко і Ярослав Руда�
нець, дебютував кількома пое�
зіями Сергій Мікловда.

Участь у дискусії взяли пись�
менники і просвітяни. Опубліко�
вані матеріали висвітлюють літера�
турний процес на Прикарпатті,
залишають після прочитання
добрі враження, на чому наголо�
сив голова Коломийської «Про�
світи» Василь Глаголюк.

Михайло СЛОБОДЯН,
член НСЖУ, просвітянин

Страшно,
коли у сім’ю
п р и х о д и т ь
біда. А ще
страшніше,
коли знаєш:
вихід є, але
тільки тоді,
якщо мати�
меш гроші.

Досить велику суму. 125 тисяч
доларів – стільки коштує життя
люблячого чоловіка, доброго
батька Любомира Михайловича
Коника, уродженця с. Тужилів.

У 45�річного Любомира –
страшний діагноз: «Гостра

ÄÎÏÎÌÎÆ²ÒÜ ÎÄÓÆÀÒÈ
лімфобластна лейкемія, індук�
ція ремісії, набуте імунодефі�
цитне порушення паранеоплас�
тичного генезу». Зараз Любо�
мир проходить курси хіміоте�
рапії. Тож дружина Ірина звер�
тається до всіх небайдужих
із проханням про допомогу:
врятувати життя її чоловіка, щоб
не залишився сиротою їхній син
(інвалід дитинства), який від
народження бореться з хворо�
бою серця.

Рахунок у ПАТ КБ «Приват&
банк»: 5168742600708923.

Одержувач: Коник Ірина
Романівна.

Для поповнення в інших
українських банках:

Одержувач платежу:
«Приватбанк»,
МФО банку: 305299,
КОД ЄДРПОУ: 14360570,
Рахунок одержувача:
29244825509100.
Для поповнення картко&

вого рахунку:
5168742600708923, Коник

Ірина Романівна, 2797808709.
Телефон дружини:
0978569604.
Дякуємо за вашу чуйність

і милосердя.

З метою підвищення фахо�
вого рівня бібліотечних праців�
ників, що працюють з юнацт�
вом, в обласній бібліотеці для
юнацтва відбувся обласний
семінар «Бібліотека і молодь:
пошук інноваційної моделі
співпраці».

Учасники представляли
16 централізованих бібліотеч�
них систем області. Відкрили
семінар: М. М. Корнелюк – за�
ступник начальника управління
культури, національностей та ре�
лігій облдержадміністрації та
С. Я. Шаган – директор облас�
ної бібліотеки для юнацтва.

Досвідом ділились М. М. Ста�
сюк, заступник директора об�

ласної бібліотеки для
юнацтва; О. В. Люба,
завідувач відділу центру
електронних засобів
інформації обласної
універсальної наукової
бібліотеки ім. І. Франка;
Н. В. Іванова, завідувач відділу
абонементу обласної бібліо�
теки для юнацтва; В. В. Мель�
ник – провідний бібліотекар
читальної зали обласної бібліо�
теки для юнацтва.

Директор обласної бібліо�
теки для юнацтва С. Я. Шаган
нагородила переможців облас�
ного етапу Всеукраїнського
конкурсу молодіжної творчості
«Наша спадщина», а ще подя�

кувала голові обласної органі�
зації профспілки працівників
культури Б. Й Бойчуку за спри�
яння.

Завершив розмову виступ
творчого колективу «Барвінок»
у складі Стефанії Капустинської
та Галини Бегматюк Навчально�
методичного центру культури
і туризму Прикарпаття.

Н. К.

Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ Ó ÏÎØÓÊÓ

ДО ПЕРВНІВ

Козацькі приказки та прислів’я
(їх ще називають «приповідки»)
століттями живуть в українських
сім’ях. Вони є виявом великої
мудрості нашого народу.

Найвідоміші
Надія на Бога, а лицарство

наше.
Береженого і Бог береже,

а козацька шабля стереже.
Бог не без милості, а козак

не без щастя.
Козак в дорозі, а надія в Бозі.
Козацькому роду нема пере$

воду.
Або перемогу здобути, або

вдома не бути.
Слава не поляже, а про себе

розкаже.

ÍÀÐÎÄ ÑÊÀÆÅ, ßÊ ÇÀÂ’ßÆÅ


