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РЕАЛІЇНА ЧАСІ АКТУАЛЬНО

ФУТБОЛ

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».

Людині
для польоту
потрібна
сила духу,
а не пір’я...

Олександр ІЛЬЧЕНКО

À Ä²ÆÄÅÌÎÑÜ
ÒÀÊÈ ÊÎËÈÑÜ

Вчора ми відзначили 21�шу річницю Кон�
ституції України. А напередодні в ОНД «Про�
світа» відбувся круглий стіл з участю гро�
мадськості на тему «Реалізація конституцій�
них прав і обов’язків у сучасній Україні. Реґіо�
нальний аспект»...

Основний Закон незалежної держави народ�
жувався важко, в муках і протистояннях
радянського минулого і невідомого майбут�
нього. П’ять років після проголошення Акту
24 серпня 1991�го Україна жила за Конституцією
УРСР, що було просто якимсь абсурдом.

– Творилась вона важко у політичній бо�
ротьбі національно�патріотичних сил, які
у Верховній Раді представляла Народна рада,
і комуністів – «групи 239» плюс Коцюба, – роз�
повів учасник тих подій – народний депутат I
і II демократичних скликань, голова ОО ВУТ
«Просвіта» ім. Т. Шевченка Степан Волковець�
кий. – Було декілька варіантів проектів, кожна
стаття лягала в тіло Основного Закону лише
за консенсусу, а Народна рада не мала біль�
шості. І комуністи, якщо йшли на поступки, то
лише з розрахунку, що Конституція не буде
виконуватися. І саме це нині є найбільшою
суспільною проблемою...

Справді, скажімо, 10 стаття проголошує,
що українська мова є державною, вона мала б
виключно вживатись в державних установах
і всіма чиновниками. Але чи так воно є на�
справді?.. І дотепер не розроблено закон щодо
реалізації положень Конституції, зокрема про
імпічмент Президента і багато інших.

Заступник міського голови Олександр
Левицький наголосив, що Конституція – атри�
бут держави, як Герб, Славень, Прапор. Вона –
закон прямої дії і його виконання – це відпові�
дальність конкретного громадянина, а насам�
перед – політиків. А вони аж ніяк не зацікавлені
у тому, щоб народ як носій влади повноцінно
реалізував своє право. Як і право на землю,
надра, природні ресурси. Не кажучи вже про
право на безплатну медицину й освіту...

Учасники дискусії – колишній народний
депутат Дмитро Захарук, науковець Володи�
мир Сабадуха, професор Степан Ґеник,
голова Товариства переселенців Донбасу
і Криму Лариса Пантелюк, голова Всеукраїн�
ського братства ОУН–УПА Богдан Борович,
просвітянин Ярема Петрів та інші (хоч науков�
ців, на жаль, було дуже мало) наголошували на
обов’язковості виконання Основного Закону.
Бо якщо Конституція США залишається не�
змінною (окрім декількох доповнень) більш як
впродовж двох століть, то у нас кожний новий
Президент намагається усілякими правдами
і неправдами переписати її під себе, аби мати
безмежні права, а обов’язки – як в англійської
королеви. Усі зійшлися на потребі ввести
в Конституцію положення про національно�
державницьку ідеологію, яка покликана «зце�
ментувати» українське суспільство. Бо нинішні
наші проблеми якраз від того, що, пішовши
на поводу в комуністів, ми відмовились від
такого поняття. А тепер виявилося, що від
рівня національної свідомості залежить без�
пека держави. А ще від громадянського сус�
пільства, яке ми лише тепер починаємо фор�
мувати через усілякі громадські рухи й органі�
зації. На жаль, політичні партії, покликані були
це зробити, так і не виконали свого завдання,
а лише служать політикам для задоволення
їхніх владних амбіцій.

Отож, зважаючи на реформування суспіль�
ства, і покликані цим процесом зміни до Кон�
ституції обіцяють нам нелегке життя, ідейні
протистояння і боротьбу. І знову ми покличемо
на поміч нашого Пророка і разом з ним по�
спитаємо: Чи діждемося Вашинґтона з новим
і праведним законом?.. З Вашинґтоном у нас
все якось не складається. Та вірмо: а діжде�
мось таки колись.

Богдан ВІВЧАР

Як тільки можу, оминаю
бюрократичні установи, нама�
гаюсь усе вирішувати само�
тужки (хоч і важчими зусил�
лями та більшим коштом), бо
так ефективніше й нерви не
так страждають від зіткнення
з чомусь так поширеним остан�
нім часом хамством і тотальною
тупістю. А ще той хаос, який
запанував усюди... Він вибиває
зі звичного ритму й відводить
від того, чим має насправді
жити людська душа.

Але життя вимагає свого –
коли�не�коли, та мусиш щось
з’ясувати, кудись зателефону�
вати. Телефоную ото днями
в одну структуру, а там – три�
вала розмова з роботом (зау�
важте, уже навіть з людиною
безпосередньо не можна
поговорити): натисніть зірочку,
щоб перейти у тоновий режим,
якщо хочете прослухати, натис�
ніть те, якщо хочете ще щось
– натисніть те і музика, музика,
музика... Аж впріла від того
слухання. Та болісно діткнуло
таке: «єслі ви хатіте праслу�
шать інфармацію на рускам
язикє, нажмітє адін, якщо ви
хочете прослухати інформа�
цію українською мовою –
натисніть два».

Таки дочекалась розмови
з оператором. З’ясувала свою
проблему, хоч мало конкрет�
ного, більше – вам потім ска�
жуть, вам надішлють, подиви�
тесь, коли прийдуть рахунки.
До слова, іноді, телефонуючи
в ту ж структуру, різні люди
говорять різне, називають
різні суми, різні борги, коли це
стосується комуналки. Але то
окрема тема. Тож з’ясувала –
не з’ясувала, а насамкінець
кажу чемному хлопцеві, з яким
розмовляла: «Якщо нашу роз�
мову записують, то візьміть
до уваги, що ми живемо в дер�
жаві Україна, то номер один
повинно бути «прослухати укра�
їнською», а вже номер два –
«російською». – «Ми візьмем
до уваги ваші побажання». – «Це
не мої побажання – це норма
Конституції». Як і нормою має
бути те, що автоінформатор
у ліфтах новозведених будин�
ків мав би повідомляти про
прибуття на той чи інший поверх
теж державною.

Ох і ж неприємний осад
залишився від отого «один»
і «два». В голові одразу вихор
запитань. В якій країні живе�
мо й за кого нас мають? Чому
ми завжди номер два на землі,
в якій оселив нас Бог? Хто ро�
бить нас номером два і так
не хоче, щоб ми були господа�
рями тут? А що ж керівництво
установи – невже таке немудре,
що елементарного не розуміє,
а чи таке чуже нам?..

Думаймо. Вимагаймо. Не
будьмо байдужими.

Дарія НАРІВНА

Â ßÊ²É ÊÐÀ¯Í²
ÆÈÂÓ?!.На розгляд XVI сесії облас�

ної ради, яка відбудеться
30 червня, винесено 65 пи�
тань. Такий проект порядку ден�
ного рекомендувала до роз�
гляду депутатського корпусу
президія обласної ради.

Як відзначив на початку за�
сідання голова обласної ради
Олександр Сич, практично всі
проекти рішення були опуб�
ліковані на офіційному сайті
обласної ради згідно чинного
законодавства та були роз�
глянуті у профільних депутат�
ських комісіях. Решта питань,
які надійшли до обласної ради
з порушенням реґламенту,
включені до порядку денного
сесії з уваги на їхню акту�
альність та необхідність опе�
ративного ухвалення рішень
з них.

Розгляд питань порядку
денного розпочнеться з об�
говорення звернень до цент�
ральних органів державної
влади. Вони стосуються роз�
робки державної програми
психологічної реабілітації
учасників антитерористичної
операції на сході України,
ухвалення Державної про�
грами забезпечення дітей�
сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування,

вреґулювання
економічної та
соціально�полі�
тичної ситуації
в Україні, спро�
щення викорис�
тання наркотич�
них та психо�
тропних засо�
бів у віддале�
них структурних підрозділах
лікувальних закладів, роз�
ташованих у сільській міс�
цевості.

Серед ключових питань
порядку денного – звіт про ви�
конання обласного бюджету
за І квартал 2017 року, а також
внесення змін до головного
фінансового документа об�
ласті. Окрім цього, депутати
обговорять фінансування при�
родоохоронних заходів за
рахунок понадпланових річних
надходжень у поточному році
до обласного фонду охорони
навколишнього природного
середовища, внесуть зміни до
рішень обласної ради в частині
фінансування об’єктів з бюд�
жету розвитку та обласного
екологічного фонду.

Декілька питань порядку
денного присвячені захисту
прав та інтересів учасників
антитерористичної операції

ÐÎÇÃËßÍÅ ÑÅÑ²ß ÎÁËÐÀÄÈ

ВІДЗНАЧЕННЯ

Відбулося вручення премії
імені Євгена Паранюка об�
ласної організації Національ�
ної спілки краєзнавців Укра�
їни (НСКУ). Цьогорічними
лауреатами стали коломиянин
Степан Андріїшин за книжки�
дослідження «Слідами мину�
лих окупацій» та «Коломия
1939–1941 рр.» та іванофран�
ківець дослідник історії краю
Богдан Гаврилів.

Патріот свого краю й Укра�
їни, краєзнавець, етнограф,
громадський діяч, зарубіжний
член НСКУ Євген Паранюк
народився в селі Хмелівка
на Богородчанщині. Та доля
повела його світами аж до
далекої Америки. Попри ви�
робничий фах займався пе�
дагогічною діяльністю, само�
освітою, багато подорожував.
За життя в еміґрації назбирав
велику бібліотеку, написав
з десяток книжок, низку нари�
сів і статей. Зокрема, з історії

краю і його видатних особис�
тостей, свого роду, свого
села. Після його відходу у
засвіти ОО НСКУ заснувала
у грудні 2015 року премію
імені Євгена Паранюка, яка
вручається пошуковцям,
які зробили особливий вне�
сок у краєзнавство. Її вже
удостоєні історик і просвітянин
Петро Арсенич, що недавно
відійшов у вічність, відомий
краянин – письменник Роман
Коритко і Тетяна Фіґоль.

Відзначаючи внесок нових
лауреатів у важливу націо�
нально�державну справу
відкриття своєї правдивої
історії і просвітництва на�
роду, голова ОО НСКУ Ми�
хайло Косило наголосив,
що кожен із них належно
проявив себе в справі ви�
вчення, збереження і попу�
ляризації історико�культур�
ної спадщини. Вони відкрили
для загалу невідомі досі сто�

ÇÀ ÂÍÅÑÎÊ Ó ÊÐÀªÇÍÀÂÑÒÂÎ

Вчора у Надвірні завершився VI чемпіо�
нат світу з футболу серед діаспорних
команд.

Чотири дні на стадіонах Богородчан
і Надвірни команди української діаспори
з Іспанії, Молдови, Ізраїлю, Білорусі,

Ì’ß× ÏÎªÄÍÀÂ ÓÑ²Õ
Польщі, Балтії та «Української Європи» ви�
борювали звання чемпіона.

Коли верстався номер, матчі за призові
місця ще не відбулися, тому переможців
назвемо у наступному числі тижневика.

Н. К.

на сході України. Зокрема,
на розгляд депутатського
корпусу запропоновано стра�
тегію розвитку комунального
закладу «Івано�Франківський
обласний госпіталь ветеранів
війни» на 2017–2020 роки та
визнання бійців�доброволь�
ців посмертно.

Серед іншого, пропону�
ється внести зміни до дев’я�
ти обласних програм і схва�
лити Програму з виконання
робіт із землеустрою для
забезпечення оформлення
права на земельні ділянки
спільної власності територі�
альних громад сіл, селищ,
міст області на 2017–2018
роки.

Низка проектів рішень
стосуватиметься вреґулю�
вання земельних та кадрових
питань, погодження надання
у користування ділянок надр
на території області.

рінки нашого минулого і гідні
нагороди.

Добрі слова й побажання
Степанові Андріїшину й Бог�
данові Гавриліву висловили
письменник�просвітянин
Василь Бабій, відповідаль�
ний секретар ОО НСЖУ Вікто�
рія Плахта, голова ОО НСПУ
Євген Баран, голова Товари�
ства охорони пам’ятників
та архітектури Василь Тимків,
голова Коломийського РМО
«Просвіта» ім. Т. Шевченка
Василь Глаголюк та інші.

Вручала нагороди перша лау�
реатка Тетяна Фіґоль. Насам�
кінець керівник Клубу обдаро�
ваних дітей співачка Руслана
Денега подарувала їм і всім
учасникам урочистості пісню
«Розпрощався стрілець...»
А лауреати подарували свої
твори рідній сестрі Євгена
Паранюка Палагні, яка взяла
участь в урочистості.

Богдан ВІВЧАР
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ПРИЄДНУЙСЯ

О

КОМУНАЛКА

СХІД І ЗАХІД – РАЗОМ

ПРАВОЗНАВСТВО

ПРОЕКТИ

Книгарня «Є», ініціатива
«Євромайдан SOS» та «Мо7
лода Просвіта» Прикарпаття
організували дискусію «Чому
потрібно рятувати українських
політичних в’язнів з росій7
ських в’язниць».

44 в’язні.
161 рік залишилось від7

сидіти всім в’язням.
6 в’язнів звільнено.
Захід відбувся в рамках

фестивалю «Правозахисний
вікенд».

Зараз у Росії та в окупова�
ному Криму за ґратами перебува�
ють 44 людини, яких російська
влада назвала «терористами»,
«шпигунами» та «екстреміс�
тами». Серед них – режисер
Олег Сенцов, правозахисник

Емір Усеїн Куку, журналіст Роман
Сущенко, політик Микола Кар�
п’юк, заступник голови Медж�
лісу кримськотатарського на�
роду Ахтем Чийгоз та інші. Деякі
з них уже отримали реальні
тюремні строки та відбувають
покарання у найвіддаленіших
закутках Росії.

Під час дискусії обговорили,
як фабрикують кримінальні
справи, яким чином обирають
потенційних обвинувачених,
що робить Україна для повер�
нення людей додому та що
кожен із нас може зробити, аби
підтримати ув’язнених та їхні
родини.

Окрім дискусії, відбулася пре�
зентація кампанії «Let My People
Go» (http://letmypeoplego.org.ua/

ÒÂ²É ÃÎËÎÑ – ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ

Діти з Донеччини знайом7
ляться з гуцульською куль7
турою та відпочивають у Вер7
ховині.

23 дітей з міста Мар’їнка
Донецької області відпочивають
у молодіжному центрі «Думка»
у Верховині: знайомляться
з гуцульськими традиціями, під�
німаються в гори, оздоровлю�
ються та активно проводять час.
Скажімо, взяли участь у акції
«Діти малюють мир» і власноруч
розфарбували стіни майбут�
нього кафе в молодіжному центрі,
на згадку залишили на стінах
і свої імена.

Під керівництвом директора
Верховинського РЦСССМ, де�
путата районної ради від партії
«ВОЛЯ – РУХ НОВИХ СИЛ»
Ольги Соломійчук та волонтерів
«УМСА�Карпати» молодіжний
центр «Думка» повсякчас прово�
дить різноманітні акції та органі�
зовує відпочинок для учасників
АТО, дітей із обмеженими мож�
ливостями та й для самих юних
верховинців. Цьогоріч уперше
сюди завітали маленькі гості зі
Східної України під опікою Ольги
Дьоміної, спеціаліста з роботи
з дітьми військово�цивільної
адміністрації м. Мар’їнка, та її
чоловіка Юрія.

«До нас із гуманітарною допо�
могою з Верховини приїжджають
волонтери, представники гро�
мадських організацій, саме від
керівника Верховинської само�
оборони Івана Юряка ми дізна�
лися про центр «Думка». З Оль�
гою Соломійчук ми домовились
привезти сюди на відпочинок
наших дітей. Діти охоче погоди�
лись, адже ніколи не були в Кар�
патах. Їм тут дуже подобається»,
– говорить Ольга Дьоміна.

«Нам тут дуже подобається,
так гарно, цікаво, ми багато гу�
ляєм, сьогодні малювали стіни,
написали там свої імена. Най�
важче – підніматись у гори, ми
такого ніколи не робили. І ще дуже
цікава тут кухня, банош, бринза
солена... Сподіваємось ще ко�
лись сюди приїхати», – розпові�
дають юні гості з Мар’їнки.

«Ми намагаємось знайо�
мити дітей з гуцульською куль�
турою, щоб вони побачили, що
в нас тут мир, злагода і ми їх
також дуже любимо. В рамках
акції «Діти малюють мир» ми
хочемо показати, що Схід і Захід
разом. Малюємо кожну цег�
лину на стіні різним кольором,
скільки барв буде на цих стінах,
стільки буде у нас любові й ра�
дості», – зазначає Ольга Соло�
мійчук.

Проживають діти безкош�
товно у хостелі, який нещо�
давно спорудили на другому
поверсі центру «Думка» і вже
облаштували ліжками та всім
необхідним кілька кімнат.

Фінансову допомогу надає
Верховинська райдержадмі�
ністрація і депутатський корпус
райради, ГО «УМСА�Карпати»
та партія «ВОЛЯ – РУХ НОВИХ
СИЛ», місцеві підприємці та
жителі.

«Ми ще добудуємо інші кім�
нати, і наш хостел зможе вміщати
близько 50 відвідувачів. Тут є все
необхідне, санвузли, кухня, від�
починкова кімната і гарна тери�
торія для відпочинку надворі», –
розповідає Соломійчук.

Варто зазначити, що між Вер�
ховинською райдержадміністра�
цією і Мар’їнською військово�
цивільною адмінстрацією підпи�
сано договір про співпрацю.

У Верховній Раді зареєстро�
вано законопроект № 6601, що
змінює реґулювання фінансо�
вих послуг у галузі поштового
зв’язку. Розглянути його народні
депутати повинні вже восени.

Законопроект пропонує на�
дати можливіть «Укрпошті» від�
кривати поточні, ощадні та карт�
кові рахунки для громадян, пише
«Громадське».

Фактично він перетворить
кожне з 12,5 тис. відділень «Укр�
пошти» на відділення банку. Це
більше, ніж у всієї банківської
системи, разом узятої.

За словами Ігоря Смілянсь�
кого, в. о. гендиректора «Укр�
пошти», близько 80 відсотків ме�
режі знаходиться там, де банків
нема і ніколи не буде, бо це еконо�
мічно недоцільно – це найменші

населені пункти України, з насе�
ленням до двох тисяч осіб.

Громадяни зможуть отриму�
вати зарплати, пенсії та пере�
кази на свої рахунки і з них же
здійснювати перекази та опла�
чувати комунальні послуги.

До поштового рахунку можна
буде відкрити платіжну картку
або керувати ним через мобіль�
ний додаток.

«Укрпошта» і зараз надає
послуги з прийняття та відправ�
лення платежів, проте в разі
ухвалення законопроекту це
позбавить її необхідності оперу�
вати великими обсягми готівки
і дозволить перевести платежі
в електронний формат.

Реґулювати таку діяльність
поштового оператора буде
Національний банк України.

ÏÎÑËÓÃÀ Â²Ä «ÓÊÐÏÎØÒÈ»

Будинкові лічильники тепла
постачальників зобов’язали
встановити протягом року,
а води – впродовж двох років.
Однак мешканці будинків від�
шкодують вартість лічильників.
І чималою сумою.

Для всіх будівель, які на мо�
мент набрання чинності Закону
«Про комерційний облік тепло�
вої енерґії та водопостачання»
не були обладнані будинковими
приладами обліку тепла, гарячої
та холодної води, лічильники вста�
новить і сплатить за встановлення
постачальник послуг.

 Монополіст зобов’язаний
встановити будинкові лічиль�
ники тепла протягом року, а бу�
динкові лічильники води – про�
тягом двох років. Якщо він цього
не зробить, на нього, а не на
споживача накладатимуться
штрафні санкції.

Монополіст не зможе само�
стійно визначати вартість вста�
новлення такого лічильника. Цю
ціну буде обґрунтовано затверд�
жувати орган місцевого само�
врядування.

При цьому у споживача зали�
шається право самостійно

купити лічильники, надавши їх
монополісту для встановлення,
або самостійно обладнати свій
будинок обліком.

Мешканці будинків, де будуть
встановлені лічильники за раху�
нок постачальника послуг, про�
тягом п’яти років будуть відшко�
довувати йому цю суму.

За попередніми оцінками,
сума внесків не буде перевищу�
вати 50–70 грн. на місяць з квар�
тири. Але загалом споживач
платитиме менше, оскільки моно�
поліст вже не зможе перекла�
дати на нього свої понаднормові
втрати.

До введення в дію Закону
монополісти закладали вартість
встановлення лічильників до
структури тарифів і розподіляли
ці кошти між усіма споживачами.
Відтак мешканці будинків, де
не було лічильників, платили за
споживачів, яким ці лічильники
встановлювали. А натомість
там, де споживачі встановлю�
вали лічильники за власний кошт,
вони ще й вдруге платили за них
у структурі тарифів.

Тепер плата за встановлення
лічильників буде розраховува�

тися для кожного окремого
будинку, їхні мешканці будуть
впевнені, що сплачені ними
кошти підуть на встановлення
їхніх лічильників.

Це має позначитися змен�
шенням комунальних платежів.

Як свідчить практика, за ра�
хунок енерґоефективних захо�
дів можливо зменшити кому�
нальні платежі удвічі й більше.
Приміром, в ОСББ «Співзвуччя
9» у Ніжині після встановлення
лічильника тепла знизили пла�
тежі за опалення на 30 відсотків,
а це близько 400 грн. із кожної
квартири щомісяця. Натомість
комплексна термомодерніза�
ція будинку сприяє зменшенню
рахунків за опалення удвічі й
більше. Загалом у перевагах
енерґоефективних заходів на
власному досвіді переконалися
ОСББ – учасники урядової про�
грами фінансової допомоги на
утеплення житла.

Нагадаємо, 22 червня Вер�
ховна Рада України ухвалила
ЗУ № 4901 «Про комерційний
облік теплової енерґії та водо�
постачання».

uk/), ініційованої «Євромайданом
SOS» для захисту всіх ув’язнених
за політичними мотивами гро�
мадян України в Росії та окупова�
ному Криму.

Учасників закликали при�
єднуватись до акції підтримки
політичних в’язнів, до якої вже
долучились дисидент Мустафа
Джемільов, письменниця Оксана
Забужко, редакторка «Україн�
ської правди» Севгіль Мусаєва,
письменник Сергій Жадан та
десятки людей, яким небайдужа
доля їхніх співгромадян.

У дискусії брали участь акти�
вісти Олександра Романцова,
Юрій Яценко, Андріан Волгін.
Модератором виступив Ігор
Ткач.

Н. К.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÎ ÇÁËÈÇÜÊÀ
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У рамках фес�
тивалю «Право�
захисний вікенд»
мешканці Івано�
Ф р а н к і в с ь к а
мали змогу по�
спілкуватися за
чашкою кави з
київськими гос�

тями з громадської організації
«Центр громадянських свобод».
На ранкову зустріч завітало більше
десятка людей, які активно зада�
вали запитання та брали участь
у дискусіях.

Керівниця громадської орга�
нізації «Молода Просвіта» При�

ÄÈÑÊÓÑ²ß ÇÀ ÊÀÂÎÞ
карпаття Євгенія Бардяк розпо�
віла, що часто люди, коли чують
слово «правозахисник», уявля�
ють юристів, адвокатів чи, на�
приклад, поліцію. І майже ніколи
пересічний громадянин не асо�
ціює себе з цим визначенням.
Проте, як зазначила правоза�
хисниця Олександра Роман�
цова, кожна людина у той чи інший
період свого життя може стати
правозахисником, не залежно
від наявності спеціалізованої
освіти. Так, мама, яка відстоює
права своєї дитини перед адмі�
ністрацією школи, буде право�
захисницею. Окремі люди оби�

рають цю галузь своєю постійною
професією, інші ситуативно опи�
няються в такому статусі на пев�
ний період.

Йшлося й про те, чи варто зга�
дувати публічно імена чи адреси
осіб, котрих тільки підозрюють
у вчиненні злочину, але чия вина
ще не доведена. В окремих
випадках це може призвести
до дискримінації.

Усі зійшлися на тому, що про�
світництво з прав людини та
недискримінації, починаючи ще
з початкової школи, має вагоме
значення у вихованні толерант�
ного суспільства, де кожен почу�
вається у безпеці.

Н. К.

Івано7Франківська вулиця
у недільні вечори перетво7
риться на територію гастро7
номії і мистецтва.

У неділю вулицю Леся Курбаса
в Івано�Франківську намагалися
перетворити на майданчик для
проведення гастрономічного фес�
тивалю «Квадрат Курбаса».

За словами організаторів,
гастрономічна подія «Квадрат
Курбаса» стане для Івано�Фран�
ківська традиційною та відбува�
тиметься щонеділі. Але, як на
нас, починати її о 20.30 трохи
запізно. Адже понеділок – робо�
чий день.

Культурно�розважальний
простір просто неба створять
чотири місцеві гастрономічні за�

клади. Безпосередньо на вулиці,
яка щонеділі закрита для руху
транспорту, буде встановлено
стільці, крісла й столики, а роз�
важатимуть гостей грою на фор�
тепіано й джазовим вокалом.

Мета проекту «Квадрат Кур�
баса» – показати, що Івано�
Франківськ – самобутнє і цікаве
місто, яке вміє дивувати твор�
чими подіями.

ГАСТРОНОМІЧНІ НОВАЦІЇ

ÊÂÀÄÐÀÒ ÊÓÐÁÀÑÀ

Українсько�польська деле�
ґація зійшла на гору Піп Іван,
щоб ознайомитися з процесом
відбудови найвищого високо�
гірного наукового об’єкта Укра�
їни – астрономічно�метеороло�
гічної обсерваторії.

Віце�прем’єр і міністр куль�
тури і національної спадщини
Польщі Пьотр Глінський осо�
бисто ознайомився з ходом робіт
з відновлення астрономічно�
метерологічної обсерваторії, які
реалізовує Прикарпатський націо�
нальний університет імені Василя
Стефаника і Варшавський уні�
верситет. Крім того, вперше з ря�
тувального поста, який працює
в стінах об’єкта, міністр зателе�
фонував у Варшаву.

Ректор Прикарпатського націо�
нального університету Ігор Це�
пенда та директор Студій Східної
Європи Варшавського універси�
тету Ян Маліцький ознайомили
польських партнерів з ходом
відновлювальних робіт. Учас�
ники позитивно оцінили стан
виконаних робіт та ознайомились
із планом реалізації подальших
етапів відбудови обсерваторії.
Ігор Цепенда та Ян Маліцький

підписали «Лист про наміри»,
у якому сторони заявили, що
в 2017 році продовжать буді�
вельно�відновлювальні роботи,
які фінансуватимуться в рамках
програми міністерства культури
і національної спадщини Респуб�
ліки Польща «Захист культурної
спадщини за кордоном», в рам�
ках Програми «Польського спів�
робітництва з розвитку» мініс�
терства закордонних справ Рес�
публіки Польща – «Малий грант»
посольства Республіки Польща
в Києві.

Ще один документ Pro Memo�
ria підписали всі члени делеґації.
Також пан Глінський зробив пер�
ший запис у Книзі почесних гос�
тей обсерваторії, яка відтепер є
у Білому Слоні.

Нагадаємо, астрономічна та
метеорологічна обсерваторія
була зведена на горі Піп Іван
1938 року. На момент її здачі
в експлуатацію була однією
із найсучасніших високогірних
обсерваторій у Європі. Однак
після війни об’єкт серйозно по�
страждав, а місцеві мешканці
розтягли з нього все, що мало
якусь цінність.

СПІЛЬНА СПРАВА

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-ÏÎËÜÑÜÊÀ ÄÅËÅÃÀÖ²ß
ÍÀ ÃÎÐ² Ï²Ï ²ÂÀÍ
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НЕЗАБУТНІУКРАЇНЦІ У СВІТІ

XXXI Конвенція Союзу украї�
нок Америки (СУА) відбулася
у Флориді 26–29 травня. На
конвенцію, яка відбувається
щотрироки в різних містах Аме�
рики, де існують відділи СУА,
прибуло 105 делеґаток від 36
відділів. Конвенцію відвідав
митрополит Української Право�
славної Церкви США Антоній,
були закордонні гості – голова
Світової федерації українських
жіночих організацій Орися
Сушко (Канада), Філомена Про�
цик та Анна Дзюба (Бразилія),
д�р Марія Фурташ та д�р Василь
Пазиняк (Україна).

В пропам’ятній книзі конвен�
ції було подано звіти Головної
управи СУА про багатогранну
працю організації протягом
останніх трьох років. Чітко озна�
чено працю Суспільної опіки
в галузі гуманітарної допомоги
для України, що було пріорите�
том на 2014–2017 роки, відзна�
чено 50�річчя праці Стипендій�
ної акції СУА, яка давала і дає
поміч студентам у різних краї�
нах української діаспори і в Укра�
їні з вимогою: знання або ви�
вчення української мови, якою
мають листуватися стипендіати
зі своїми спонсорами та членами
Стипендійної акції.

Конвенційний комітет подбав,
щоб була нагода запізнатися
ближче й поділитися враженнями
та ідеями щодо дальшої праці
СУА. Приємне враження робила
велика кількість молодших деле�
ґаток, для яких це була перша
конвенція. Новообрана Головна
управа СУА на чолі з Маріянною
Заяць має дуже добрі кадри для
успішної праці на наступні три
роки.

Успіх конвенції забезпечили
члени Конвенційного комітету
під головуванням Лідії Білоус,
які більше року невтомно пра�
цювали, щоб Конвенція була
діловою і успішною для делеґа�
ток і гостей.

Віра БОДНАРУК

XXXI ÊÎÍÂÅÍÖ²ß
ÑÎÞÇÓ ÓÊÐÀ¯ÍÎÊ

ÀÌÅÐÈÊÈ

Триває підготовка до пер�
шого футбольного Кубка «Крила
дружби», який відбудеться 12–
15 липня на полях Івано�Фран�
ківська, Коломиї та Калуша.

Крім місцевих команд – «Теп�
ловик – ДЮСШ № 3» (Івано�
Франківськ), «Калуш (U16)»,
«Карпати (U16)» (Коломия) – по�
змагається за головний приз і
збірна команда представників
української діаспори «Спілка укра�
їнської молоді (U16)» (США).

Як зазначив голова Івано�
Франківської федерації фут�
болу Тарас Клим, завдання тур�
ніру полягає у популяризації
футболу серед юнацтва та зміц�
ненні дружніх стосунків між коман�
дами не тільки з різних міст, але
й країн і навіть континентів. Тому
крім спортивної складової тур�
нір матиме й культурну: амери�
канська команда відвідає най�
кращі туристичні та історичні
місця Прикарпаття, пізнаючи
традиції краю.

Разом із футболістами з США
до Франківська прибуде й турис�
тична група, яка супроводжу�
ватиме хлопців протягом тур�
ніру. Також гості з гуманітарною
місією відвідають дитячий буди�
нок у Калуші.

Міський голова Руслан Мар�
цінків наголосив, що для Івано�
Франківська в часі відновлення
професійного футболу такі зма�
гання вкрай важливі. Це не про�
сто популяризація міста, а й
шанс молодим спортсменам
проявити себе. Адже без силь�
ного юнацького футболу не бути
й професійному.

ÒÓÐÍ²Ð ÊÓÁÊÀ
«ÊÐÈËÀ ÄÐÓÆÁÈ»

РАЗ ДОБРОМ ЗІГРІТЕ СЕРЦЕ...

Вдова загиблого Сергія Ді�
дича з Городенки, який був сотни�
ком на Майдані під час Революції
гідності, Галина Дідич отримала
компенсацію за дії силовиків.

Нагадаємо, Сергій Дідич з
Городенки, сотник самооборони,
загинув 18 лютого 2014 року під час
трагічних подій на Майдані.

Лише зараз, першою з родичів
загиблих, вдова Галина Дідич
отримала компенсацію 200 тис.
гривень за дії силовиків на Майдані.
І віддала половину суми на потреби
армії, інформують «Вікна».

100 ÒÈÑß× ÍÀ ÀÐÌ²Þ
Â²ÄÄÀËÀ ÄÐÓÆÈÍÀ ÇÀÃÈÁËÎÃÎ ÑÎÒÍÈÊÀ ÌÀÉÄÀÍÓ

Два з половною місяці по�
дружжя Дідичів було на Майдані
разом. 18 лютого 2014 року,
після ходи до Верховної Ради,
почалася бійка між активістами,
«тітушками» та силовиками.
Городенківця затримав харків�
ський «Беркут». Коли провулком
пронеслася вантажівка, «бер�
кутівці», відстрибуючи, відпус�
тили вже пораненого Сергія. Один
із бійців навздогін ударив Дідича
кийком по голові. Вантажівка
наїхала на сотника Майдану, і він
загинув на місці.

На Прикарпаття прибула
делеґація з Німеччини, а саме
– з Тюрингії. В рамках візиту під�
писали меморандум про обмін
досвідом між Тюрингією та чо�
тирма навчальними закладами
Івано�Франківської області.

Зустріч із делеґатами від
Тюрингії відбулася в обласній раді
за участі першого заступника
голови облради Василя Гладія,
керівників департаментів, уні�
верситетів і коледжів.

Тюрингія співпрацюватиме
з ІФНМУ, Івано�Франківським
базовим медичним коледжем,
Коломийським медичним колед�
жем імені Івана Франка та Івано�

ОСВІТА

ÄÎÑÂ²Ä Í²ÌÖ²Â –
Ó ÌÅÄÈÖÈÍÓ É ÒÓÐÈÇÌ!

Франківським коледжем ресто�
ранного сервісу і туризму.

Представляла делеґацію Лілія
Грицишин, яка є уродженкою
Львова, але вже багато років
живе в Німеччині та є членом
правління Тюрингійської аґенції
реґіональних програм.

Гості представили фільм про
Тюрингію. В ньому, зокрема,
йшлося про високий розвиток
реґіону в сфері медицини та
ресторанного бізнесу.

Після зустрічі в обласній раді
делеґація відвідає коледжі й
обговорить з керівниками перс�
пективи співпраці.

Останнім часом загальна
чисельність населення України
зменшується, так само скоро�
чується і кількість молоді. При�
міром, за період з 2000 по 2014
рік чисельність молоді скороти�
лась на 1,5 млн. осіб.

Молодь в Україні «старіє» –
більш численними є вікові гру�
пи 30–34�річних і 25–29�річних,
народжених ще до зниження
демографічних показників, аніж
наймолодших представників
молодіжного континґенту – їх
майже на мільйон менше. Час�
тка молодих городян становить
70 відсотків, у сільській місце�
вості вона близька до 27 від�
сотків.

Найбільше скорочення моло�
діжного континґенту в Україні про�
тягом останніх 14 років від�
булось у східних промислових

реґіонах нашої країни – Донець�
кій, Дніпропетровській, Луган�
ській областях. У Києві, навпаки,
молоді побільшало.

Найбільш привабливими щодо
життєвих перспектив і можли�
востей трудової реалізації для
молоді є Київ, а також Харків�
ська й Одеська області. «Най�
молодшим» є населення у Во�
линській, Закарпатській, Івано�
Франківській, Рівненській, Черні�
вецькій областях.

Українська молодь раніше
і частіше реєструє шлюб, аніж її
однолітки в більшості країн Єв�
ропи, але останнім часом спосте�
рігається тенденція до більш пізніх
шлюбів. У пріоритеті цінностей
української молоді перше місце
попри всі соціальні й економічні
зміни займає сім’я та сімейні
цінності (99,4 відсотка).

907річний ювілей від7
святкував колишній лі7
кар Погонянського психо7
неврологічного інтер7
нату Дмитро Микола7
йович Ферлей.

Враховуючи значний
особистий внесок у роз�
виток соціальної сфери
області, багаторічну сумлінну
працю та з нагоди 90�річчя,
Дмитра Ферлея нагородили
відзнакою Івано�Франківської
облдержадміністрації та обл�
ради – медаллю «За заслуги
перед Прикарпаттям».

Привітали з ювілеєм і вру�
чили Дмитрові Ферлею нагороду
заступник голови облдержад�
міністрації Богдан Кобилянський,
в. о. директора департаменту соці�
альної політики облдержадмі�
ністрації Віталій Яворський.

За час роботи в інтернаті, з
1995 по 2013 рік, Дмитро Мико�
лайович зарекомендував себе
як прекрасний лікар, чудовий

професіонал, добра та чуйна
людина. На громадських заса�
дах долучався до вдоскона�
лення роботи щодо догляду за
підопічними та вихованцями
у всіх інтернатних установах
системи соціального захисту
населення області. Своєю пра�
цею справедливо заслужив лю�
бов підопічних інотернату, шану
й повагу серед працівників.

Загалом стаж роботи в сис�
темі охорони здоров’я та соці�
ального захисту населення
Дмитра Ферлея становить 59
років. Його роботу неодноразово
відзначала грамотами облдерж�
адміністрація.

СТАТИСТИКА

ÌÎËÎÄÅ ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÒß
ÃÎËÎÂÍÎÞ Ö²ÍÍ²ÑÒÞ Â ÆÈÒÒ² ÂÂÀÆÀª Ñ²Ì’Þ
В останню неділю червня в Україні відзначається День

молоді. В Україні молоддю вважають осіб віком від 15 до 34
років. На сьогодні таких осіб у нашій країні приблизно 12 млн.
700 тисяч.

ЗА ЗАСЛУГИ

ÌÅÄÀËÜ – ÌÅÄÈÊÎÂ²-ÂÅÒÅÐÀÍÓ

За спогадами багатьох, він
не любив розповідати про
своє доеміґраційне життя,
обмовлявся про нього вкрай
лаконічно, мало що конкрети7
зуючи.

Здавалося, що Лесич ніби
хоче щось у ньому приховати.

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ

«Пергамент пам’яті пом’я�
тий, не шелестить, як шумлять
затьмарені сади вечора…». Так
писав український поет�еміґрант
Вадим Лесич далеко від рідної
України, відчуваючи необхідність
бодай у спогадах повернутися
в минуле… І нехай воно оживає
уривками, «непов’язано», але
для нього ці спомини «на вівтарі
вечора» із білими свічками як
«доспілі овочі у тиші саду» такі ж
потрібні та жадані, як тій землі,
що жде на той овоч та «меркне
в чеканні». І нехай те минуле як
тінь, і нехай воно постає перед ним
лише «піском розбитих дзеркал
у розсипаній пустині»…

Час уже не склеїть, не ожи�
вить, не оновить ті «розбиті
дзеркала», але вони залиши�
лись та заповнювали порож�
нечу «у розсипаній пустині»…
І тоді, може, як відблиск далекої
блискавки на беззоряному небі,
перед ним оживали юнацькі
мрії та сни блакитні, а в них його
далеке любе роздолля, дзвінкі
простори та синьоокі тіні… В тих
дзеркалах сумні очі рідних,
а крізь павутинку музики Ґріґа
до нього доноситься жалібний
крик журавлів, що покидають
рідну землю…

Отой вічний біль розлуки й
самотності озивається не в од�
ному творі поета Вадима Ле�
сича, якому довелось не тільки
жити скитальцем у чужому краю,
але й змінити псевдонім, яким
він підписував перші поетичні
збірки, та справжнє своє пріз�
вище, ім’я й дату, місце свого
народження.

Минали роки… Воскресла
Україна. З далеких чужих дер�
жав повертаються українці,
яких ворог у 1939 чи 1944 випер
з рідної землі. Ні, вони не нага�
дують весняне повернення
птахів з теплих країв. Бо повер�
таються лише їхні імена та їхня
велика праця, що оповиті най�
святішою любов’ю до рідної
України… Повернувся і Вадим
Лесич у книжці «25 поетів�емі�
ґрантів» Михайла Слабошпиць�
кого та «Вибраними поезіями»,
що видані Тарасом Салигою.

Отже,
ВАДИМ ЛЕСИЧ УЖЕ

В УКРАЇНІ
Чи пізнали його в рідному

краї? Чи згадали в Коломиї
Ярослава Дригинича, молодого
гімназиста, його першу поетич�
ну збірку «Сонцеблиски», що
вийшла під псевдонімом Яро�
слав Ярий у Коломиї 1930 р.?

Снятинщина, напевно, не знає
свого поета�земляка Володи�
мира Кіршака.

Болехів теж про такого поета
не чув.

Мовчала родина Дригиничів
у Львові. І не дивно. В родин�
ному домі поета Вадима Лесича
доживала останні свої роки
Ірина Орися Дригинич (1920–
2015), третя донька о. Зиновія
Дригинича. Тільки після її смерті
Орест Михайлик, внук о. Зино�
вія, переглядаючи родинний
архів Дригиничів, натрапив на
книжечку Н. Кобринської «Каз�
ки», видану 1914 року. А оскіль�
ки це вже наступив ювілейний
рік Н. Кобринської, то він при�
віз «Казки» до Болехова. Такий
скарб я отримала від родини
Дригиничів. І тоді мені прига�
далося, як багато років тому

«ß ÑÀÌ – ÑÎÁ²
ÑÒÀÂ ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÎÌ»

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ ВІДОМОГО ПОЕТА
ВАДИМА ЛЕСИЧА (ЯРОСЛАВА ДРИГИНИЧА)

на моє запитання про вчителів
Дригиничів, що працювали
колись у Болехові, пані Галя,
друга донька о. Зиновія Дриги�
нича і мама Ореста, мені від�
повіла категорично: «Ми ніколи
і з ніким не говоримо про родину
Дригиничів». Тепер я розумію,
що тою таємницею був поет
Ярослав, єдиний син Євгенії та
Стефана Дригиничів, який став
еміґрантом і змінив автобіо�
графічні дані, аби його тато
й мама не були арештовані
та заслані в Сибір.

Прізвище Дригиничів на штампі
та підпис Ярослава, що на обкла�
динці книжки «Казки», повели
і Ореста Михайлика, і мене до
пошукової роботи. Ми спільно
вивчали привезені ним доку�
менти, читали короткі листи Єв�
генії та Стефана Дригиничів до
сина… Сумніву не було. Ярослав
Дригинич – це справжнє пріз�
вище поета, який спочатку під�
писував свої твори і власним
прізвищем, і псевдонімом Яро�
слав Ярий. А те, що він виростав
у Болехові, де мешкали його тато
й мама, засвідчили адреси на
поштових листівках. На одній
поштівці, написаній 7 жовтня,
було вітання родичів Ярослава
з днем його уродин. Це був ще
один доказ того, що Ярослав Дри�
гинич змінив не тільки ім’я та пріз�
вище, але й усі інші біографічні
дані (місце і дату народження).

У США він став Володимиром
Кіршаком, що народився 25 лю�
того/квітня 1909 року в селі
Устя Снятинського району Івано�
Франківської області.

 Так Ярослав Дригинич і про�
жив на чужині під чужим ім’ям,
під чужим прізвищем… Бо був
такий жорстокий час у його
рідній Україні, де найважчим
злочином стали українська
церква, стрілецька пісня, історія
України, українські герої…

Ще 17 червня 2016 року
в Народному домі Союз українок
та «Просвіта» Болехова провели
конференцію «Вороття Ярослава
Дригинича (Вадима Лесича) в
рідний край». Тоді Вадим Лесич
повернувся в рідний край у своїй
чистій юнацькій любові, у весня�
них мріях, у глибокому пізнанні
рідної літератури, у своїх «Бла�
китних снах»… Повернувся як
син Стефана і Євгенії Дриги�
ничів, що виростав у невели�
кому бойківському містечку
Болехові, куди вела його дорога
до батьківського дому в час на�
вчання в Коломийській гімназії
та де жила найсвятіша любов
до нього, передана в листах
словами: «Цілуємо Тя як найсер�
дечніше. Твої мама і тато».

 Декламації шести віршів
з його рукописної збірки «Бла�
киті сни», короткий огляд пер�
ших поетичних збірок Ярослава
Дригинича, що вийшли у світ
під псевдонімом Ярослав Ярий,
розповідь про батька і маму
Ярослава, його юнацькі захоп�
лення – це все вперше пізнали
присутні на конференції.

Лариса ДАРМОХВАЛ,
почесна голова

Союзу українок Болехова
(Далі буде)
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ІДЕЯ Й І ДЕ Я?

НУМІЗМАТИКА

ІНІЦІАТИВИ

ЗНАЙ НАШИХ!

НА ЗДОРОВ’Я

Все більше розгортає свою діяльність
Коломийський мистецький центр «Світо�
вид», який відкрила родина Бережниць�
ких на бульварі Лесі Українки. Тут можна
не тільки оглянути картинну галерею
місцевих талантів, й послухати класичну
музику, переглянути виставу молодіж�
ного театру про Дон Жуана з Коломиї,
створену на основі повісті Мазоха, побу�
вати на презентації книжок, поспілкува�
тися за філіжанкою кави на мистецьку
тему.

Недавно не без участі подвижника
відзначено 770�річчя першої писемної
згадки про місто над Прутом, проведено
Міжнародний поетичний фестиваль. Цього
разу організовано виставку графіки
уродженця Ланчина, коломиянина Василя
Андрушка.

Художник і поет розповів про свою
творчість, що знайшла самовираження
в скульптурі, живописі, графічних ком�
позиціях, поетичних збірках. Михайло
Петрів до слова запросив присутніх
мистців і шанувальників творчості, зок�
рема заслуженого художника Миро�
слава Ясінського, майстриню Марію
Ступарик, поета Василя Рябого, який,
осмислюючи неповторність художніх
пошуків, назвав графічний цикл Анд�
рушка своєрідними віршами.

А далі буде ще цікавіше, обіцяє «Світовид».
Василь МИХАЙЛОВИЧ,

 просвітянин

«ÑÂ²ÒÎÂÈÄ» Ä²ª

Одразу сім рекордів України зареєст�
рували у неділю в туристичному комп�
лексі «Буковель». Така подія відбулась
у рамках фестивалю «Тролей�фест».

Дійство відбувалось на висоті вісімсот
метрів, де розміщений тролей. Тут пред�
ставники книги рекордів України зафік�
сували перший рекорд – «Найдовший
в Україні тролей». Його довжина становить
1130 метрів.

Тролей і став платформою для інших
рекордів: «Наймасовіший спуск на тро�
леї за допомогою кріплень за шкіру спи�
ни» – під час спуску, підвісившись за
шкіру спини, спускались три чоловіки
й одна жінка; «Максимальна швидкість
спуску на тролеї» – Володимир Корнєєв
спускався на тролеї у аеродинамічній
капсулі, розігнавшись при цьому до 152
км/год; «Спуск на тролеї чоловіка най�
поважнішого віку» – цей спуск здійснив
Леонід Станіславський, якому 93 роки та
3 місяці. Цей же чоловік виконав ще один
рекорд – «Гравець найповажнішого віку
у великий теніс».

І останній рекорд – «Мінімальний час
вертикального підйому мотузкою за допо�
могою схоплюючих пристроїв» виконала
Ганна Бут – 18�річна дівчина піднялася
стометровою мотузкою за 9,52 хв.

Крім того, на святі були присутні
рекордсмени України Назар Павлів,
у послужному списку якого вже три силові
рекорди України, та Христина Кречков�
ська, володарка найдовшого в Украні
волосся – 245,5 см. Вони також випро�
бували тролей на міцність.

Ñ²Ì ÐÅÊÎÐÄ²Â
Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ

У Івано7Франківську свою міць пока7
зували богатирі з трьох областей.

На площі Ринок перед міською рату�
шею Івано�Франківська у неділю пройшов
богатирський турнір до Дня молоді.

На головну площу міста вийшли де�
в’ять учасників�стронґменів – богатирі
зі Львова, Чернівців та Прикарпаття.
Вів турнір, роз’яснював і пояснював суть
боротьби відомий прикарпатський бога�
тир Назар Павлів.

Дужаки традиційно виконували вправи,
які показували їхню витривалість і фізичну
силу, підіймали колоди й колеса вагою
в сотні кілограмів на очах у захопленої
публіки. Також на швидкість проходили
дистанції з загальною вагою коромисла
понад 200 кілограмів.

Переможці отримали призи від спон�
сорів турніру.

СИЛА Є!

ÒÓÐÍ²Ð ÁÎÃÀÒÈÐ²Â

У Криворівні Верховинського району
відбулися громадські слухання щодо
створення Національного історико�
культурного меморіальному комплексу
«Українські Афіни».

У них взяли участь голова Комітету
Верховної Ради України з питань культури
і духовності Микола Княжицький, началь�
ник Івано�Франківського управління куль�
тури облдержадміністрації Володимир
Федорак, голова Верховинської райдерж�
адміністрації Олег Лютий, голова Верхо�
винської райради Іван Шкіндюк, священик
церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ
КП с. Криворівня о. Іван Рибарук, жителі
села, інформує прес�служба Верховин�
ської райдержадміністрації.

На слуханнях розглянули питання
щодо охорони культурної спадщини
і створення Національного заповід�
ного музейного комплексу «Українські
Афіни».

За результатами дискусії надіслано
лист у Міністерство культури України
з пропозицією про створення в Криво�
рівні Національного заповідного музейного
комплексу «Українські Афіни». Представ�
ники робочої групи просять Міністерство
надати роз’яснення і рекомендації
з приводу реалізації запропонованого
музейного проекту та його відповідність
чинному законодавству з питань музей�
ної справи в Україні. Підтримала ініціативу
громада села.

Ó ÊÐÈÂÎÐ²ÂÍ² – «ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÀÔ²ÍÈ»

МУЗИКА

На Вічевому майдані в середмісті
Івано�Франківська у п’ятницю виступив
зведений оркестр Національної гвардії
України, в який об’єдналися музиканти
з п’яти міст західного реґіону.

Виступ – у рамках концертного туру
зведеного військового оркестру Захід�
ного територіального управління Націо�
нальної гвардії містами України, приуро�
чено до Дня Конституції.

З цієї нагоди об’єдналися військові ор�
кестри частин Нацгвардії зі Львова, Луцька,

ÌÀÐØ² É ÒÐÎÕÈ ÒÀÍÃÎ
Вінниці, Калинівки та Івано�Франківська.
Наше місто представляли військові музи�
канти частини 1241 на чолі з директром
оркестру, військовим дириґентом, молод�
шим лейтенантом Арсеном Галюком.

Оркестр розпочав концерт маршем,
опісля виконав кілька класичних творів –
вальси й танґо. Українську класику пред�
ставили творами Лисенка.

Закінчити свято на високій ноті зава�
дила злива, на яку нарікали слухачі, ряту�
ючись від негоди.

Національний банк України випустив
в обіг нову пам’ятну монету, яка при7
свячена церковному і громадському
діячеві, педагогу, меценату, богослову,
патріарху Української Греко7Католиць7
кої Церкви Йосифу Сліпому, 1257ту
річницю якого відзначаємо цього року.
Про це йдеться на сайті НБУ.

Монета є продовженням серії «Ви�
датні особистості України». На аверсі
монети зображено портрет Йосифа
Сліпого. З боків від портрета викарбу�
вані слова із заповіту патріарха: «Мо�
літься, працюйте і боріться за збере�
ження християнської душі кожної лю�
дини українського роду і за весь україн�
ський народ».

ÍÎÂÀ ÏÀÌ’ßÒÍÀ ÌÎÍÅÒÀ

Не є таємницею, що корисне хар7
чування позитивно впливає на
зовнішній вигляд. За допомогою зба7
лансованого раціону можна не тільки
привести до ладу фігуру й самопо7
чуття, але також уповільнити про7
цеси старіння. Які продукти обов’яз7
ково повинні бути присутніми у ва7
шому сніданку, обіді й вечері для
того, щоб зберегти молодість...

ГОРІХИ
У горіхах міститься безліч антиокси�

дантів, а також різні вітаміни групи В,
мінеральні речовини – такі як цинк, залізо,
калій, магній, мідь, селен. Завдяки цьому
горіхи мають властивість покращувати
процеси обміну в організмі, підвищують
захисну функцію, виводять з організму
зайву воду. І, звичайно ж, покращують
стан шкіри. Слід виділити волоські горіхи,
кешью і мигдаль. Однак не слід забу�
вати про те, що горіхи дуже калорійний
продукт.

ІМБИР
Імбир покращує мікроциркуляцію

крові. Саме завдяки цій властивості
поліпшується колір шкіри. Крім того,
імбир позитивно впливає на суглоби і при
реґулярному його вживанні біль у сугло�
бах вас ніколи не потурбує.

ПОМІДОРИ
Пігменти, які містяться у помідорах

мають антиоксидантні властивості. Для
того, щоб протягом багатьох років збері�
гати молодість і здоров’я, досить з’їдати
один помідор в день.

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ
Про те, що в зеленому чаї міститься

безліч антиоксидантів – знають усі. Од�
нак нещодавно вчені з Японії провели
масштабне дослідження, в якому взяли
участь більше 14 000 осіб, яким за 65.
У результаті дослідження з’ясувалося,
що у тих, хто звик випивати щодня не
менше 5 горняток зеленого чаю, ризик
виникнення вікових хвороб знижений
на третину порівняно з тими, хто п’є одну
порцію напою в день.

ЗЕЛЕНІ ОВОЧІ
Велика користь організму й від зелених

овочів: кабачків, цвітної та брюссельської
капусти, шпараґівки, шпинату, брокколі,
листя салату. При реґулярному вживанні
ці овочі покращують роботу серцево�
судинної системи, надають організму
додатковий захист, нормалізують артері�
альний тиск. Вони очищають організм від
продуктів розпаду і містять такі корисні
мікроелементи, як магній, кальцій, цинк,
які покращують настрій.

ÏÐÎÄÓÊÒÈ, ßÊ² ÎÌÎËÎÄÆÓÞÒÜ

Активісти в суботу вийшли на толоку,
щоб навести лад. Змогли почистити тільки
частину озера – півколо від «горіхів»,
де збираються моржі, до дамби.

Фото у соцмережі виклала ініціатор�
ка акції, учасниця групи «Вільне озеро»
Наталія Сербин.

«Сьогодні була толока на озері. Робо�
ти, як то кажуть, непочатий край. Взяли
локацію від горіхів (там, де збираються
моржі) до дамби. Власне, щоб не бути
постійно крикунами, спільно з представ�
никами КП «Центр розвитку міста та
рекреації», зокрема Любком Стрембіць�

ким, витягували водорості, збирали
сміття. Усе страшно запущено.

Я б рекомендувала меру Руслану Мар�
цінківу щодня особисто перевіряти роботи
й бігати навколо озера по тій бруківці,
готова скласти йому компанію. Бо на разі
всім зрозуміло – 16 мільйонів просто
освоюють. Також, мабуть, варто закупити
кращий інвентар, а то дуже все убого», –
поділилася враженнями франківчанка.

Активісти порадили поділити озеро на
сектори й закріпити працівників стежити
за чистотою не тільки біля сцени, де лейба
мера, але за всією територією.

ДОВКІЛЛЯ

×ÈÑÒÈËÈ ÎÇÅÐÎ Â²Ä ÂÎÄÎÐÎÑÒÅÉ

А в т о р а м и
пам’ятної мо�
нети стали ху�
дожники Воло�
димир Таран,
О л е к с а н д р
Харук, Сергій
Харук і скульп�
тори Анатолій
Дем’яненко,
В о л о д и м и р
А т а м а н ч у к .
Додамо, що Йосиф Сліпий є символом
незламного українського духу, чиє багато�
страждальне життя папа римський
Йоан Павло II порівнював із Христовими
муками.

ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈÍÀ
ËÈÏÅÍÜ

1 ЛИПНЯ
День архітектора.
Всесвітній день архітектури.
3 ЛИПНЯ
85 років народження Вадима

Іллєнка, відомого українського сцена�
риста, кінорежисера, кінооператора.

6 ЛИПНЯ
80 років смерті Богдана Ігоря АнтоD

нича (1909–1937), відомого українського
поета, перекладача, автора збірок «При�
вітання життя» (1931), «Три перстені»
(1934), «Книга Лева» (1936), «Зелена Єван�
гелія» та «Ротації» (1938, посмертно).

8 ЛИПНЯ
110 років народження Олекси Гасина

(1907–1949), члена Проводу ОУН, пол�
ковника УПА.

105 років народження Іванни НижD
никDВинників (1912–1993), української
художниці, керамістки, килимарниці,
яка у 1930–1938 рр. часто перебувала
у Космачі Косівського району.

11 ЛИПНЯ
60 років народження Богдана Кучера,

журналіста, композитора, виконавця
власних пісень, уродженця с. Діброва
Рогатинського району.

12 ЛИПНЯ
115 років народження Петра Голоти

(1902–1949), українського поета, похо�
ваного в Снятині.

14 ЛИПНЯ
145 років народження Левка БачинD

ського (1872–1930), громадського
діяча, адвоката, віце�президента ЗУНР,
уродженця с. Серафинці Городенків�
ського району.

120 років народження Мирослава
Ірчана (1897–1937), письменника і дра�
матурга, уродженця с. П’ядики Коло�
мийського району, репресованого.

60 років народження Антона МорD
говського (1957–2000), письменника,
автора книжок «Фіфті�фіфті» (1997),
«Аве, Маріє, аве» (2002), який жив і пра�
цював у Івано�Франківську.

15 ЛИПНЯ
125 років народження Мілени РудD

ницької (1892–1976), українського педа�
гога, письменниці, обраної у 1934 році
у Станиславові головою Українського
жіночого Конгресу.

16 ЛИПНЯ
Річниця ухвалення Верховною

Радою Декларації про державний
суверенітет України (1990).

125 років народження Володимира
Оскілка (1892–1926), українського війсь�
кового, громадсько�політичного і церков�
ного діяча, організатора куренів україн�
ського козацтва у 1917 році, командувача
Північно�Західного фронту.

80 років народження Богдана ГолоD
яда (1937–2009), інженера лісового гос�
подарства, доктора технічних наук, про�
фесора Інституту туризму і менеджменту
Прикарпатського національного універ�
ситету імені Василя Стефаника.

80 років народження Ади Роговцевої,
відомої актриси театру та кіно, народної
артистки України та СРСР, неодно�
разово виступала в театрі Івано�Фран�
ківська.

17 ЛИПНЯ
200 років народження Івана АйваD

зовського (1817–1900), художника�ма�
риніста, академіка, члена багатьох іно�
земних академій.

90 років народження Бориса ГуцуD
ляка, доктора хімічних наук (1990), про�
фесора кафедри органічної та приклад�
ної хімії (1992) Прикарпатського націо�
нального університету імені Василя Сте�
фаника.

85 років народження Миколи Гуріна
(1932–2003), заслуженого артиста Укра�
їни, актора Івано�Франківського облас�
ного музично – драматичного театру
ім. І. Франка.

21 ЛИПНЯ
110 років народження Олега КанD

диби (літ. псевдо – Олег Ольжич) (1907–
1944), українського поета, політичного
діяча і науковця, сина українського
поета Олександра Олеся , автора збірок
поезій «Рінь» (1935), «Вежі» (1940),
«Підзамче» (1946) та інших.

22 ЛИПНЯ
135 років народження Ярослава

Гординського (1882–1939), українського
історика літератури, філолога, письмен�
ника, батька Святослава Гординського,
який у 1905–1912 рр. учителював у Коло�
мийській гімназії.

(Закінчення буде)


