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ДУХОВНІ РОЗДУМИКОЛОНКА РЕДАКТОРА ПРИЄДНУЙСЯ!

Осушити одну сльозу –

більша доблесть,

ніж пролити

ціле море крові.
Джордж Ґордон БАЙРОН

ВШАНУВАННЯ

На Прикарпатті відзначили
110"річний ювілей генерал"хорун"
жого, головнокомандувача УПА
Романа Шухевича.

З цієї нагоди 1 липня у селі Тишківці
Городенківського району вшанову�
вали пам’ять леґендарного коман�
дира та видатного діяча українського
національно�визвольного руху.

Урочистості відбулися за участі пред�
ставників влади, народних депутатів,
депутатів обласної ради, ветеранів
ОУН–УПА, воїнів АТО, духовенства.

Біля пам’ятника Романові Шухе�
вичу священики відслужили поми�
нальну панахиду. По її завершенні при�
сутні взяли участь у пам’ятному вічу
«Лицар духу нації» та покладанні гір�
лянди слави до пам’ятника герою.

«Цими днями ми відзначаємо кілька
знаменних дат національної історії
української державності: 110 років
генерала Романа Шухевича та 76�ту
річницю з дня, коли у Львові українські
націоналісти проголосили Акт віднов�
лення української держави, – наголо�
сив, звертаючись до присутніх, голова
облдержадміністрації Олег Гончарук. –

Тільки вона істинна і спасенна, бо обіцяє, за�
певняє і веде до щасливого вічного життя
в Божому Царстві. Її готував і до неї закликав най�
більший із пророків, Предтеча Месії, св. Іван Хре�
ститель. Задля цього він і народився, як об’явив
про це його батькові, праведному священикові
Захарії ангел Господній, кажучи: «Не бійся, За�
харіє, бо твоя молитва вислухана; жінка твоя Єли�
савета породить тобі сина, і ти даси йому ім’я
Іван… він буде великий в очах Господніх…»

Коли святому Іванові виповнилось 30 років,
він почав проповідувати на Йордані, закликаючи
юдеїв: «Покайтеся, бо наблизилося Небесне
Царство». І йшла до нього Палестина, омивалася
від своїх гріхів і наверталася до Бога.

Для всіх вірних, що прагнуть і змагають до
спасіння, покаяння є найважливішою умовою
його осягнення. Тому й Спаситель світу починав
свою спасенну проповідь словами: «Покайтеся,
бо наблизилося Небесне Царство».

Що означає покаятися? Це не лише пожаліти
за свої гріхи і з них висповідатися. Це добре усвідо�
мивши і визнавши свій гріховний стан, цілковито
змінити свою життєву дорогу. Так, це одноразовий
акт, але боротьба на цій нелегкій дорозі з гріхом,
власними пристрастями й вадами, звабами цього
світу й демонами триватиме до останньої години
життя. І цієї боротьби ніколи й нікому не уникнути,
від неї ніде не заховатися, не відвернутися й нікуди
не втекти, бо вона звершується в нашому серці.
Єдиний рятівний вихід і шлях – це перед Госпо�
дом визнати без Нього свою беззахисність, без�
силля і безвихідь. Тому всю свою надію необхідно
покладати тільки на Бога.

Чимало чудесних повчальних випадків
з історії життя святих засвідчують неоціненну
важливість спасенного покаяння. Навіть монахи
високодуховного життя отримували явні знаки
з того світу, які спонукали їх до ще більшого
подвигу молитви і посту в боротьбі з гріхами.
Так, в одному з Патериків повідомляється, що
в монастирі помер монах. А на третій день, коли
його мали похоронити, він воскрес. На численні
запитання, як там і що він там бачив, він повто�
рював: «Моліться, кайтеся і виправляйте своє
життя до найменших дрібниць, бо вони свідчать
про нашу нечистоту. Ви ж знаєте, що серце є
вмістилищем Божого Царства, а отже – і Царя
Христа, і Духа Святого! Ні в чому не фальшуйте
один перед одним. Не шукайте вигоди, вивищен�
ня, влади, слави навіть у найменшому, бо це є
підкресленням вашої особливості, а це –
згубна гординя. В усьому старайтеся догодити,
підтримати, заступитися, піднести й вивищити
всіх своїх ближніх з щирою до них любов’ю, і вона
помилує, виправдає і спасе вас».

Вдумуючись у ці слова, самому робиться
страшно, якими є навіть ми, священнослужителі
всіх чинів (від найвищих до найнижчих). Хіба
можемо засвідчити, за словами нашого Вчителя,
що є Його наступниками, що є Його учнями, бо
маємо любов між собою?! Поміж нами так багато
розбрату і різних поділів, прагнення осягнути
якомога більше всяких земних вигод. І це не має
нічого спільного ні з Христом, ні з Його наукою.

Св. Іван Хреститель ні в чому не шукав вигоди
для себе і виділення своєї особи, бо всім своїм
життям служив нашому Спасителеві, готуючи
Йому дорогу. І гідно приготував її, цим явивши
приклад, як і нам готувати дорогу для Нього
до нашого серця.

Свящ. Михайло МЕЛЬНИК

ÏÎÊÀßÍÍß –
ÄÎÐÎÃÀ ÄÎ ÁÎÃÀ

На сесії Івано�Франківської облас�
ної ради в п’ятницю депутати розгля�
нули звернення націоналістичних сил
області до Президента, Верховної Ради,
Кабміну щодо вреґулювання соціально�
економічної ситуації в країні.

Перед сесією представники націо�
налістичних організацій «Національ�
ного корпусу», «Правого сектора» та
«Свободи» провели мітинґ перед
адмінбудинком.  Вони поставили
чотири основні вимоги: продовження
мораторію на продаж земель сільсько�
господарського призначення, підпи�
сання Закону про амністію учасників
АТО, припинення «тарифного гено�
циду» й націоналізації російського
капіталу в Україні.

ÎÁËÐÀÄÀ Ï²ÄÒÐÈÌÀËÀ
ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀË²ÑÒ²Â

Заслухавши звернення, депутати
подискутували з порушених питань.

Представники «Батьківщини»,
«Свободи», ЦК «Азов» підтримали
документ, а БПП «Солідарність»
наголошував, що не варто ухвалю�
вати все в «одному пакеті». Дехто
посилався на опитування, а вони свід�
чать, що тільки 11 відсотків українців
на референдумі готові підтримати
продаж землі. «Вважаю себе дер�
жавником, вважаю, що запровад�
ження механізму розпродажу україн�
ської землі є демонтажем українсь�
кої держави», – заявив голова обл�
ради Олександр Сич.

54 депутати із 68 зареєстрованих
проголосували «за».

ÏÀÌ’ßÒ² ÐÎÌÀÍÀ ØÓÕÅÂÈ×À
Невід’ємною
частиною пе�
ретворень, які
відбуваються
в українському
суспільстві, є
о б ’ є к т и в н е
вивчення та
переосмис�
лення мину�
лого. Ми повин�
ні знати якнай�
більше правди про таких українців
як Роман Шухевич, які творили бойо�
вий дух нашої нації».

Під час віча і в рамках обласної
естафети «Воскресне волі дух і наша
слава» представники братства ОУН–
УПА урочисто передали прапори
України та Української Повстанської
Армії воїнам АТО і творчій делеґації
з Івано�Франківщини, яка відбуває
на схід України.

Цього ж дня у тематичній кон�
цертній програмі за участю аматор�
ських колективів області прозвучали
патріотичні та повстанські пісні.

(Чит. 2 стор.)

На Івана Купала мешканці Івано"
Франківщини та прилеглих районів
Тернопільщини матимуть можли"
вість переглянути на ОТБ «Галичина»
музичний фільм «Купальське свято
сипле чари».

Його знімали на річці Лімниця, що в Калусь�
кому районі серед чудових краєвидів.

Театралізовані дійства притаманні
цьому святу – плетіння дівчатами вінків

і пускання на воду, які хлопці пізніше
ловили, Марена і Купайло, запалювання
вогню, водіння хороводів показували
учасники театру «Прем’єра» Палацу
культури «Мінерал» під керівництвом
Оксани Лисаник з Калуша. Віночок
купальських пісень підготував гурт «Ма�
річейка» з Центру дозвілля дітей та юнац�
тва з Івано�Франківська. У музичному
фільмі також взяли участь Анастасія

СВЯТОЧНЕ

À ÑÂßÒÎ ÊÓÏÀËÜÑÜÊÅ ÑÈÏËÅ ×ÀÐÈ Павлюк з Клубу обдарованих дітей
ОНД «Просвіта», звідси ж і вокальний
ансамбль «Квіти ромену». А також Юлія
Данилюк з Івано�Франківська, Марія
Гошовська з Брошнева, Мар’яна Роз
із Калуша, Марічка Івасишин з Яремче
та фольклорний гурт «Пшеничне пере�
весло» ОО «Жіноча громада».

Отож святкового вам настрою і гар�
ного відпочинку на Івана Купала.

Михайлина БОДНАР,
авторка проекту і режисер музичного фільму

Український парламент давно став
цирковою ареною. Яких лише вистав ми
тут не набачились: вручення квітів пре�
м’єру з винесенням його з�за трибуни,
бійки і блокування трибуни, вживання
кайфу під час сесійного засідання, не
кажучи вже про масове кнопкодавство.
Але якщо в цирку після третього дзвінка
всі дійові особи на сцені, на своїх робо�
чих місцях, то вийти на парламентську
сцену, себто в сесійну залу – їх не до�
кличешся...

Але найефектніше шоу нам показують
на засіданнях реґламентного комітету
ВРУ. Кілька тижнів перед тим генераль�
ний прокурор Юрій Луценко вихвалявся
тим, що прокуратура робить подання
до Верховної Ради на зняття недоторка�
ності з п’ятьох депутатів. Згодом додали
ще одного сумновідомого антимайда�
нівця і захисника беркутівців, які розстрі�
лювали Майдан, – Михайла Добкіна.
Правда, претензії до нього не за справами
Майдану, а за суто банальний кримінал
– дерибан комунальної землі у Харкові.
У чому, зрештою, першим потрапив під
розгляд нардеп із групи «Воля народу»
Олесь Довгий. Коли він був секретарем
Київради, він доклався до дерибану 1700
гектарів столичної землі.

І що ж ми побачили?.. Артистично фа�
рисейський виступ нардепа, який постає
мало чи не в образі ангела�праведника,
і намагання виставити правовими невігла�
сами Генпрокурора та його команду,
як і всі антикорупційні структури.

Але ж склад правопорушення очевид�
ний: чотири засновники будівельних
кооперативів, яким безкоштовно виділя�
лась комунальна земля, повторюва�
лися в 11 статутах. Невже цього не ба�
чили посадові особи?.. Але члени реґла�
ментного комітету вважають, що право�
охоронцям не можна навіть запитати про
це і подібне недоторканих. А чого варте
вибілювання реґламентним комітетом
день перед тим ще одного фіґуранта про�
курорського подання нардепа Дейдея.
У його справі йдеться про те, що задекла�
рував бідака доходи десь до двох міль�
йонів, а купив дорогих авто на суму у
кілька разів більшу. І цей виправдався,
щоправда, тим, що нібито він позичив
цю суму. Пішов уторованою доріжкою:
перед ним, і, пам’ятається, його колеґа
позичав мільйони на квартиру.

Усе це виглядає смішно, якби не було
таким гірким. Адже побачивши Е�декла�
рації нардепів, розуміємо, що Дейдей,
Довгий, Розенблат, Поляков, Лозовий,
Добкін мають відповісти не лише на запи�
тання прокуратури, а насамперед сус�
пільства. За оцінками експертів до тре�
тини нардепів заслуговують на те, аби
сісти на лаву підсудних. Очевидно, боя�
чись цього, так запопадливо відбілюють
своїх колеґ члени реґламентного комі�
тету. І справді виглядає це як у народній
приповідці: «Рука руку миє, злодій злодія
криє». Словом, своїх не здаємо!

Та опустімось зі столиці на рідні тере�
ни. Хіба у нас теж не бачимо повсюдно
ознак дерибану землі, коли новобудови
буквально залазять на хідники, вгриза�
ються в тіло захисних дамб, хаотично і з
несмаком вививщуються в історичній
частині міста. Якби належно проаналі�
зувати ухвалені рішення щодо таких
забудов, ми б і в себе відкрили багато
цікавого. Шкода, що Верховна Рада не
бажає створити прецедент, який би став
належним уроком для минулих, нинішніх,
майбутніх земельних махінаторів. Усіх
рівнів. І не лише їх.

Богдан ВІВЧАР

АНОНС

ÑÂÎ¯Õ ÍÅ ÇÄÀÞÒÜ?..
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ПЯМА МОВА

ЦІНИ ФУТБОЛ

У цей день – 30 червня
2007 року – до ювілею народ"
ження славнозвісного коман"
дувача УПА в одному з кіно"
театрів Луганська планувався
показ фільму про героїчну
боротьбу за суверенну і неза"
лежну Україну Романа Шухе"
вича – «Нескорений».

За декілька днів до цієї дати
директор кінотеатру розірвав
договір із ВУТ «Просвіта» імені
Тараса Шевченка про показ
фільму. Вирішили провести для
луганців презентацію фільму
«Нескорений» у приміщенні
Луганської обласної «Просвіти»
на території педагогічного уні�
верситету ім. Т. Шевченка.

Напередодні ввечері мені
зателефонувала громадська
активістка І. Магрицька і повідо�
мила, що Арсен Клінчаєв –
депутат Луганської міськради
від «Партії реґіонів» заявив, що
він зі своєю громадською органі�
зацією «Молодая гвардія» не
допустить перегляду фільму

про бандерівця�фашиста Шухе�
вича – «Нескорений».

Я зателефонував своєму
другові – голові обласної ВО
«Тризуб» ім. С. Бандери – Іллі
Єфремову з проханням підійти
зі своїми боєздатними хлоп�
цями на перегляд фільму, демон�
страцію якого планують зірвати
реґіонали на чолі з А. Клінчаєвим.
Ілля відразу погодився.

Зранку 30 червня до обласної
«Просвіти» на чолі з А. Клінчає�
вим підійшла колона молодих
хлопців із прапорами «Молодої
гвардії» і «Партії реґіонів» вигу�
куючи «антифашистські» гасла
та проклинаючи «фашиста»
Шухевича – ворога їхнього світ�
лого комуністичного майбут�
нього. Проукраїнські активісти
стали перед входом до примі�
щення «Просвіти», де планува�
лася презентація фільму «Не�
скорений», домовившись не пус�
кати московських шовіністів
у приміщення, аби забезпечити
спокійний перегляд стрічки.

Настав час показу. Ті, хто
прийшов подивитися фільм,
разом із журналістами пішли
в залу. Я ж із хлопцями з «Тризу�
ба» й УНА–УНСО залишився
біля входу до приміщення «Про�
світи», аби не пропустити мос�
ковських провокаторів.

До мене підійшов один із мілі�
ціонерів, що забезпечували пра�
вопорядок проведення публіч�
ної акції. Він нагадав, що проти
мене порушена кримінальна
справа за умисне нанесення
А. Клінчаєву тілесних ушкоджень
середньої тяжкості, і якщо зараз
виникнуть якісь заворушення,
то всіх «бандерівців» затримають,
а мене, на цей раз, уже надовго –
на роки. Я, у свою чергу, застеріг
міліціонера про те, що ті неприєм�
ності, які правоохоронні органи
Луганська отримали після напа�
ду на мене А. Клінчаєва в теле�
студії обласного телебачення
і порушення проти мене сфаль�
сифікованої кримінальної справи,
будуть ще більшими, якщо він

влаштує провокацію. Міліціонер
саркастично всміхнувся і пішов
до Клінчаєва, який разом зі сво�
їми молодиками вигукував «анти�
фашистські» гасла та погрози
фізичної розправи з бандерів�
цями – ідеологічними нащадками
Шухевича і Бандери.

Після кількахвилинної роз�
мови з ним міліціонер повернувся
й повідомив, що він домовився
про дотримання правопорядку,
а нам запропонував пропустити
комуніста зі своїми прибічни�
ками до перегляду фільму. По�
радившись, ми вирішили про�
пустити трьох осіб.

Разом з міліціонерами Клінчаєв
зайшов у приміщення, де люди
зацікавлено дивилися фільм.
Оскільки ніхто не звертав уваги на
них і розуміючи, що провокація
не вдасться, змушений був за�
братися геть.

Нагадаю, що це відбувалося
у час президентства В. Ющенка,
який ратував за об’єктивне ви�
світлення історичних процесів
боротьби за самостійну і неза�
лежну Україну.

Сергій МЕЛЬНИЧУК

Вартість хліба впродовж
наступних півроку зросте
на 30 відсотків.

Ціни підвищаться попри
достатній врожай. Адже вар�
тість хліба залежить не тільки
від сировини, кажуть аналі�
тики. Сюди відносять по�
датки, виплату заробітної
плати, оплату електрики та
газопостачання.

Експерт Асоціації постачаль�
ників торговельних мереж Олек�
сій Дорошенко вважає, що
незабаром ціни досягнуть євро�
пейського рівня. Про це пише
svitua.com.ua.

«В Україні кілограм чорного
хліба обійдеться в середньому
в 21 грн. А враховуючи, що
середня ціна за кілограм соці�
ального чорного хліба стано�
вить 11,8 грн, то знайдений нами
в зарубіжних магазинах хліб,
виявився значно дорожчим», –
говорить експерт.

Найдешевший хліб y Литві –
33,7 грн. У Білорусі житній хліб
обійдеться в 34,4 грн. В Естонії
– 35,2 грн. У Польщі – 41,4 грн.
Вартість чорного хліба найвища

в Угорщині – 66,2 грн., говорить
Дорошенко.

З 1 липня Кабмін скасував
державне реґулювання цін на
продукти харчування. Це має
допомогти усунути адміністра�
тивний тиск на бізнес та прива�
бити інвестиції. Держреґулю�
вання забороняло торговельні
надбавки вище 15 відсотків на
соціально значиму продовольчу
продукцію. Серед такиx – борош�
но, хліб простої рецептури, крупи,
цукор, яловичина, свинина з кіст�
ками, м’ясо, ковбаси варені 1�го
сорту, молоко жирністю 2,5 від�
сотка, сметана жирністю 20 відсот�
ків, масло вершкове жирністю
72 відсотка, сир жирністю 9 від�
сотків, яйця курячі, олія.

Як ми повідомляли, на
Прикарпатті футбол об’єднав
українців з 11 країн світу.
З восьми діаспорних команд,
заявлених на гру, у фіналі
зійшлися найсильніші: збірна
українців з Іспанії та збірна
українців з Румунії.

Перший тайм закінчився
нічиєю. А вже в другому іспан�
ська команда активізувалась
і забила три м’ячі у ворота супер�
ників.

У матчі за третє місце збірна
команда українців із Білорусі
здобула перемогу над збірною
командою «Української Європи»
з рахунком 3:2.

Нагадаємо, чемпіонат світу
з футболу серед команд укра�
їнської діаспори проходив
у Надвірній та Богородчанах. Це
вже шосте змагання, оскільки
започаткували і вперше про�
вели чемпіонат 2011 року. Попе�
редні п’ять років чемпіонат світу
серед діаспорян проводився
на Тернопіллі.

ВШАНУВАННЯ

29 червня 2017 року ми з Іва�
ном Клим’юком, головою Се�
редньо�Березівського осередку
Косівської станиці Братства
ОУН–УПА відвідали у Коломиї
95�річного леґендарного сотен�
ного УПА Мирослава Симчича
(Кривоноса). Слава Богу, стан здо�
ров’я друга Кривоноса значно
покращився. Тепер Кривоніс
із коштуром походжає своєю
однокімнатною квартирою, схо�
жою на музей УПА, має світлий
розум у згадуванні подій мину�
лого. Іван узгодив з Кривоносом
майбутню поїздку до Березова,
щоб уточнити місцезнаходження
криївки, де знаходився штаб
сотенного Кривоноса. Криївка
була так мудро збудована, що
досі не розсекречена, а на збо�
рах Братства постановили ре�
ставрувати історичну споруду,
щоб молодші покоління бере�
зунів і гості села чи зацікавлені
люди мали змогу осягнути й
збагнути велич героїчного чину
вояків нездоланної УПА.

Мені ж було приємно почути
від Кривоноса відповіді на запи�
тання передусім про Головного
командира УПА Романа Шухе�

вича, 110�ту річницю народ�
ження якого тепер відзначає вся
Україна.

Кривоніс вважає генерала
Романа Шухевича головним твор�
цем не лише УПА, але керівної
державної структури воюючої
України – УГВР (Української
Головної Визвольної Ради), якій
підпорядковувалась УПА. Бо хоч
перші загони Української Повс�
танської Армії були створені на
Поліссі під орудою Бульби – Бо�
ровця, Шухевич зумів у середо�
вищі Вермахту вишколити два
батальйони відбірних україн�
ських націоналістів�доброволь�
ців, які присягли на вірність Укра�
їні, а не Гітлеру, як це зробили
вояки понад мільйонної росій�
ської «освободітєльной арміі»
генерала Власова. Після конф�
лікту з німецьким командуван�
ням обидва батальйони укра�
їнців перейшли в ліси й утво�
рили потужне ядро професійної
армії, яка після закінчення Дру�
гої світової війни ще десять ро�
ків воювала з москало�комуніс�
тичними окупантами.

– Методи збройної і підпільної
боротьби ОУН–УПА, – перекона�

ний Кривоніс, – потрібно прак�
тикувати не лише в АТО, але й
серед українських громадян
окупованих територій Донеч�
чини і Луганщини, за умови, що
ті громадяни справді прагнуть
вільної європейської України,
а не сепаратистської «діри»,
зварґаненої кровожерними
москалями.

Торкаючись питання вступу
України до НАТО, Кривоніс
наголосив, що це першочер�
гове завдання нашої держави,
всіх гілок влади на чолі з Прези�
дентом за підтримки всіх гро�
мадян.

Щодо ролі Америки в тепе�
рішніх геополітичних процесах
– Кривоніс вважає позитивним
явищем прихід до влади в США
людей рішучих, прагматичних,
з ознаками націоналістичної
відданості й вірності своїй країні
і з усвідомленням відпові�
дальності за визначений ще
Гельсінкськими угодами світо�
вий порядок, який тепер бру�
тально ламають московські
аґресори.

– Америка, – вважає Криво�
ніс, – повинна виправити по�

милки минулого, коли її прави�
телі й політики допомогли мос�
калям роззброїти Україну,
не надавши українцям захист
під «парасолькою» колективної
безпеки НАТО. А тепер, коли
на фронтах російсько�україн�
ської війни гинуть найкращі
сини України і мирні громадяни,
коли москальські спецслужби
розгорнули диверсійну війну на
всій території нашої держави,
намагаються залякати терором
всіх українців, коли Україна фак�
тично захищає всю Європу,
США не поспішають надати нам
летальну зброю.

– Справжню Українську Дер�
жаву, – зазначив Кривоніс, –
збудуємо тоді, коли вся повнота
влади в Україні перейде до
націоналістів, які повинні об’єд�
натись у своїх устремліннях, очис�
тити ряди від сумнівних і без�
дарних елементів. Як казав Гарі�
бальді: «Ми здобули Італію, те�
пер треба виховати справжніх
італійців». Це – нелегка праця,
але її треба завершити.

Тези розмови опрацював
Микола Зеновій СИМЧИЧ

«ÍÅÑÊÎÐÅÍÈÉ» ÏÅÐÅÌ²Ã
З ІСТОРІЇ БОРОТЬБИ

ÑÎÒÅÍÍÈÉ ÓÏÀ ÌÈÐÎÑËÀÂ ÑÈÌ×È× (ÊÐÈÂÎÍ²Ñ):

ÀÌÅÐÈÊÀ ÏÎÂÈÍÍÀ ÂÈÏÐÀÂÈÒÈ ÏÎÌÈËÊÈ ÌÈÍÓËÎÃÎ

ÕË²Á ÍÀØ ÍÀÑÓÙÍÈÉ...
ЕКСПЕРТИ РОЗПОВІЛИ,

 НАСКІЛЬКИ ПІДНІМУТЬСЯ ЦІНИ НА ХЛІБ

Ó ÑÂ²ÒÎÂÎÌÓ
×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ² Ç ÔÓÒÁÎËÓ

ÑÅÐÅÄ Ä²ÀÑÏÎÐÈ
ÏÅÐÅÌÎÃËÀ ²ÑÏÀÍ²ß

З 1 липня в Україні запровад�
жено нові екзаменаційні питання
зі знань Правил дорожнього руху
для громадян, які бажають отри�
мати водійські посвідчення. Про
це розповів начальник Голов�
ного сервісного центру МВС
Владислав Криклій.

«Із 1 липня буде дано старт
новим екзаменаційним питан�
ням, які будуть зрозумілі, які
будуть прозорі і які будуть катего�
ризовані», – сказав він. У нових
тестах більше уваги приділили
практичним навичкам, котрі зна�
добляться майбутнім водіям.

Крім того, Криклій зауважив,
що питання згрупували згідно
з категоріями водійського посвід�
чення, тобто водіям легкових
автомобілів не доведеться від�
повідати на запитання, пов’я�
зані з управлінням автобусами
чи вантажівками.

Начальник ГСЦ МВС пояснив,
що тест складатиметься з 20 запи�
тань, які обиратимуться елект�
ронною системою випадково.

За його даними, тест обов’яз�
ково міститиме запитання за 4
тематичними категоріями: 10
запитань із правил дорожнього
руху, 4 – з будови та експлуатації
транспортних засобів, 4 – з основ
безпеки руху та 2 – з надання
першої медичної допомоги.

З 1 липня громадяни отримали
змогу відкрито переглядати тести
й перевіряти свої знання на сайті
ГСЦ МВС в онлайн�режимі. Гро�
мадянам, які вже мають водій�
ські посвідчення, перескладати
іспити не потрібно.

Варто сказати, що вартість
складання іспиту не зросте і ста�
новитиме, як і сьогодні, 26 гри�
вень, а бланк посвідчення водія –
201 гривню.

(Поч. на 1 стор.)
Додамо, що у Тишківцях за

участю родини Шухевичів, крає�
знавців, істориків та громад�
ськості також відбулося засі�
дання круглого столу «Роман
Шухевич – головнокомандувач
УПА: життя та діяльність», присвя�
чене його героїчному шляху.

НОВАЦІЇ

ÏÐÀÂÀ – ÇÀ ÍÎÂÈÌÈ
ÏÐÀÂÈËÀÌÈ

ÏÀÌ’ßÒ²
ÐÎÌÀÍÀ ØÓÕÅÂÈ×À

* * *

А біля гімназії № 2 на вулиці
Шухевичів в Івано�Франківську
заклали й освятили камінь під
будівництво пам’ятника членові
ОУН, головнокомандувачеві
УПА та керівникові УГВР Роману
Шухевичу.

Як зазначив голова Івано�
Франківської обласної Органі�
зації українських націоналістів
Микола Сулятицький, із місцем
під пам’ятник визначилися
кілька днів тому. Попередньо
обговорювалося питання про
встановлення пам’ятника на
перетині вулиць Січових стріль�
ців і Незалежності, однак там
багато комунікацій і недостатньо
простору.

«Знаменно, що тут розташо�
вана гімназія – один із провід�
них наших навчальних закладів.
Ми подаємо таку ідею і споді�
ваємося, що наша освіта її
підтримає, – з часом цій гімназії
присвоїти ім’я Романа Шухе�
вича, – сказав пан Микола. –
Пам’ять живе тоді, коли ми до
неї звертаємося».

Учасник АТО Мартин Брест
спробував прожити кілька днів
на нових сухпайках ЗСУ, які
днями відправили на передову.

Що ж у нього входить?
«Рисова каша зі свининою

дуже смачна. Взагалі я цей сух�
пай їв цілий день, і він дуже сит�
ний», – розповідає ветеран.

У пакет входять галети з пше�
ничного борошна першого сор�
ту, сухарі з борошна пшеничного
першого сорту або з борошна жит�
нього оббивного, готова до вжи�
вання перша страва в реторт�
упаковці, готова до вживання
друга страва – каші з м’ясом або
овочі з м’ясом в асортименті
в реторт�упаковці, розчинна кава,
чай, цукор, мед, джем фруктовий,
перець чорний, сіль, а також
ложка пластикова одноразова,
серветки паперова і волога.

Сухого пайка має вистачити на
день. Також є варіації з борщем,
квасоля з овочами та м’ясом,
горох з овочами та м’ясом.

Для розігріву сухого пайка є
спеціальна хімічна грілка. Для
цього потрібно 15 хвилин.

Загалом новий польовий
раціон матиме сім меню на різні
дні.

«ÑÓÕÏÀÉ»
ÄËß Á²ÉÖß
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НЕЗАБУТНІТАК ДУМАЮ

АКЦІЇ

ПРИДУМКИ

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

Здавалося, що Лесич ніби
хоче щось у ньому приховати.

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ

(Поч. в № 26)
Усіх схвилював той факт:

ніхто й ніколи не знав не тільки
про поета Ярослава Ярого, але
й про вчителів Євгенію та Сте�
фана Дригиничів, громадських
діячів, які жили в Болехові та
працювали у міській школі
багато років…

 Перед кожним постало запи�
тання:

ЧОМУ? ХТО ПОДБАВ ПРО
ЗАБУТТЯ?..

Щоб з’ясувати точне місце
і дату народження Ярослава
Дригинича, 30.11.2016 р. ми
звернулися з запитом до Івано�
Франківського державного
архіву. 14.12.2016 р. отримали
архівну довідку, яка засвідчила:
Ярослав Петро Дригинич наро�
дився у Болехові 7 жовтня 1912
року, хрещений 10 жовтня 1912
року в церкві м. Болехів, греко�
католицького віросповідання.
Цей архівний документ підтвер�
див, що батьками були Стефан
Дригинич, син Івана та Елеонори
уродж. Мигович та Євгенія Тео�
дозія Лодинська, донька Петра
і Кароліни, уродж. Товарницька.

Із копії свідоцтва про хрещення,
яку ми також отримали з архіву,
дізналися, що хресними його
батьками були: Венедикт Сім�
ків та Любов Войцехович, дру�
жина Миколи, гімназійного
професора.

Що нам відомо про родину
Стефана Дригинича.

Його батько Іван Дригинич
був директором народної школи
в Дашаві. Помер і похований
у Стрию. Могила не збереглася.
Відомо лише про трьох його
синів та одну доньку.

Стефан Дригинич народився
13 серпня 1877 р. в Тайсарові,
повіт Жидачів. Закінчив Сам�
бірську вчительську семінарію.
Місця його учительської праці:
Кавсько, Лисятичі, Стрий (повіт
Стрий), Болехів (повіт Долина)
з 01.02.1907 р. Як активний гро�
мадський діяч він належав до
«Просвіти». Відомо, що молодий
Стефан Дригинич бував у Кра�
кові й, можливо, там він і позна�
йомився з Євгенією Лодин�
ською. В листі до нього Євгенія
писала: «Вас тут згадують, пам’я�
тають Вас». 1910 року Стефан
Дригинич одружився з Євгенією
Лодинською. В їхній родині на�
родився син Ярослав. Володи�
мир Дригинич – приватний уря�
довець. Був неодружений. Любов
Дригинич вийшла заміж за гімна�
зійного вчителя Миколу Войце�
ховського, була хресною мамою
Ярослава Дригинича. Дітей у цій
родині не було, мешкала в Коло�
миї, пізніше у Львові в будинку
по вул. Я. Ярославенка, 10.

О. Зиновій Дригинич – греко�
католицький священик, наро�
дився 10.03.1882 р. в Дашаві.

Одружений 10 серпня 1909 р.
з 16�літньою Марією Тимцюрак
з Лисятич. Вінчання відбулося
в парафіяльній церкві в Дашаві.
Як член філії «Просвіти» в Жи�
дачеві о. Зиновій був головою
читальні в Лютинці, до якої вхо�
дило 67 членів, а в її бібліотеці
було 93 книжки. Вже з 1920 року
о. Зиновій має парафію в селі
Гузіїв, що коло Болехова. Помер
у молодому віці, залишивши
вдову з чотирма малолітніми
доньками: Надією (1916 р. н.),
Оленою Галиною (1918 р. н.),
Іреною Орисею (1920 р. н.)

«ß ÑÀÌ – ÑÎÁ²
ÑÒÀÂ ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÎÌ»

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ ВІДОМОГО ПОЕТА
ВАДИМА ЛЕСИЧА (ЯРОСЛАВА ДРИГИНИЧА)

і Лідією (1922 р. н.). Найстарша
донька о. Зиновія Надія Дриги�
нич�Попіль еміґрувала. Прожи�
вала в Нью�Йорку. 22.04.1989 р.
була вибрана до Управи комі�
тету Стрийщини, який працював
над виданням трьох томів істо�
рично�мемуарного збірника
«Стрийщина». Надія Дригинич�
Попіль працювала в контроль�
ному комітеті. Вона листува�
лася з трьома сестрами, які меш�
кали у Стрию та Львові. Це була
чи не єдина людина, яка знала
таємницю свого кузина Яро�
слава та розуміла його.

Євгенія Теодозія Лодинська�
Дригинич народилася 2 травня
1877 р. в українській священичій
родині. Місце народження: Бе�
реги Горішні, повіт Ліско (Західна
Бойківщина, тепер – Польща).

Євгенія Лодинська вчилася
у Кракові. Після іспиту зрілості
складає ще один іспит на вчи�
тельку народних шкіл. Право
викладати українську мову отри�
мала після ще одного іспиту
у Львові. Працювала вчителькою
в Кракові з 1 вересня 1905 р.
до жовтня 1910 р.

29 жовтня 1910 року Стефан
Дригинич та Євгенія Теодозія
Лодинська вінчалися в церкві
Св. Норберта (у Кракові).

З цього часу родина Дригиничів
мешкала в Болехові та працюва�
ла в Болехівській школі. 7 жовтня
1912 році в Дригиничів народився
син Ярослав Петро. В 1935 році
вони виїхали до Львова.

Про родину Євгенії Теодозії
Лодинської (з документу «Квес�
тіонар до доведення арійського
походження Дригинич з Ло�
динських Євгенії Теодозії, урод�
женої 02.05.1877 р. Береги
Горішні, округ Сянік»):

Батько Євгенії: де Сас Лодин�
ський Петро, народився 08.07.
1848 р., с. Телешниця Ошварова.

Мама Євгенії: Іскрицька Каро�
ліна, народилася 15.12.1849 р.,
с. Скородне.

Батько Петра Лодинського:
де Сас Лодинський Йосиф, наро�
дився 14.01.1820 р., с. Райське.

Мати Петра Лодинського: Даш�
кевич Гонората, народилася
03.09.1825 р., с. Чорна.

 Батько Кароліни (матері
Євгенії): Іскрицький Михайло,
народився 16.03.1814 р., с. Лю�
товиска.

Мати Кароліни Товарницька
Емілія, народилася 31.08.
1820 р., с. Либохора.

Такий документ про арійське
походження видавала греко�
католицька Церква, підтверджу�
ючи трипільсько�арійську кон�
цепцію походження українсь�
кого народу, що, мабуть, най�
більш давня з�поміж наукових
концепцій. Згідно цієї концепції,
як вважав український етнограф
Федір Вовк, українці як народ
виникали ще за часів Трипілля (4–
3 тис. до н. е.) або давніх аріїв
(2–1 тис. до н. е.). Існує моди�
фікована версія: трипільці пере�
йшли в арійців, або змішалися
з останніми.

Лариса ДАРМОХВАЛ,
почесна голова

Союзу українок Болехова
(Далі буде)

же багато�багато років
ми чуємо нарікання на

корупцію. Це говорили в часи
президентства Кучми, Ющенка,
Януковича. Ще більше про це
«глаголять» при нинішньому
Президентові Порошенку. Гово�
рять про це всі, а «віз і нині там».
Практично нема жодного з ке�
рівників зарубіжних держав,
що хочуть і можуть допомагати
Україні, які б не закликали наше
керівництво реально боротися
з корупцією.

 Але практичних результатів
ні вони, ні простий люд не ба�
чимо. Чому? Причина відома –
верхи з владних структур і низи
з найнижчих структур – без
к о р у п ц і ї
навіть не уяв�
ляють свого
існування.
Вся систе�
ма керівниц�
тва держа�
вою, господаркою, судочинна
і податкова системи побудовані
на принципах «не даси – нічого
не отримаєш». На всіх рівнях –
кругова порука, зламати яку
дуже складно.

Ще кілька років тому Україна
була однією з найенерґовитрат�
ніших держав світу, Нині спожи�
вання газу суттєво зменши�
лося, але ми не знаємо, наскіль�
ки зменшилися енерґовитрати
на одиницю ВВП. В країнах ЄС
уже більше сорока років діють
закони, що пов’язують збіль�
шення або зменшення податку
на одиницю ВВП з нормами
витрат енерґії на цю одиницю.
Це стимулює бізнес до вкла�
дення коштів у модернізацію
виробництва, впровадження
новітніх технологій, а це не мож�
ливе без фінансування науки.

 У нас не нормальна подат�
кова система щодо залучення
власного і зарубіжного капіталу

до розвідки й експлуатації
родовищ нафти і газу. Нема
чіткої і послідовної роботи
Уряду з залучення цих же капі�
талів у розвиток відновлюваної
енерґетики. Кажуть, що вже
на початковій стадії залучення
приватного капіталу ставлять
умову «відкату» частини капі�
талу в руки чиновників, від яких
залежить дозвільна система.
Прокуратура, НАБУ, СБУ гучно
заявляють про викриття зло�
чинів високопосадовців, депу�
татів Верховної Ради, ми дізнає�
мось про їхні нечувані статки,
а далі все губиться в нетрях
судової системи. Невже цьому
не буде кінця?

Є багато значно менших
чиновників, яких ми бачимо
навколо себе. Біля будівель
судів, прокуратур, владних інс�
титуцій ми побачимо десятки
суперпрестижних і дорогих авто�
мобілів, придбаних за хабарі.
Тож як може судити корупціо�
нерів суддя, що сам брав хабар
або не може пояснити, звідки
у нього взялися маєтності, авто�
мобілі, багатства. Згідно з дію�
чою Конституцією, судова сис�
тема підпорядковується безпо�
середньо Президентові, і в тому,
що вона досі не реформована,
винен він.

Якось я запитав керівника
одного з департаментів облас�
ної адміністрації про розмір
його місячної зарплати і почув
у відповідь – трохи більше двох
тисяч гривень. Ніхто з нормаль�
них фахівців на таку відпові�
дальну роботу з такою зарпла�
тою не піде. Вся річ у тому, що

лише один його підпис на доз�
вільних документах може «вар�
тувати» більше його місячної
зарплати. Тепер їхню зарплату
підняли, але чи звичка оціню�
вати свій підпис зникла?

Або візьмімо ціни ліків у апте�
ках – вони уп’ятеро чи вшесте�
ро вищі, ніж у Польщі. Хоч і наші
фармацевти, і польські закупо�
вують ці ліки у Франції, Індії,
Німеччині. Та значна частина
наших ліків є просто фальсифі�
катом. Уряд анонсував зниження
цін на препарати для лікування
захворювань серця, гіпертонії.
З власного досвіду знаю, що
далеко не всі ліки потрапили
у перелік урядових знижень.

Тож хіба
про це не
знає Уряд?
А якщо знає,
то чому «кри�
шують» фар�
мацевтичну

мафію, що нищить життя мільйо�
нів українців? І за яку реформу
не візьмись – усюди корупція
і брак політичної волі. Не говорячи
вже про економіку, утилізацію того
ж сміття, будівництво доріг.

А ще – коли почнеться бодай
якесь виведення бізнесу з
«тіні»? А причина цього – по�
гана податкова система, яка
глушить малий і середній біз�
нес. І знову причиною причин
є всепоглинаюча корупція та
нікудишня антинародна судова
система, ліквідації яких зале�
жать повністю від дій Уряду та
Президента.

Це є лише маленькою части�
ною тих бід, що накрили Україну
за часи її Незалежності, бід, що
привели нашу Україну до стану
найбіднішої країни в Європі.

Роман ЯРЕМІЙЧУК,
доктор технічних наук, професор,

дійсний член НТШ

Близько двох десятків пере�
селенців із зони АТО в Івано�
Франківську висадили 99 тро�
янд, аби показати, що Україна –
єдина держава.

Директор КП «Центр роз�
витку міста і рекреації» Рус�
лана Василюк розповіла, що
напередодні Дня Конституції
до неї звернулися активісти
ГО «Родина Кольпінга на Прикар�
патті» з пропозицією висадити
троянди у парку. Підприємство
їх підтримало і придбало 99
кущів троянд.

«Ця ідея виникла серед внут�
рішньо переміщених осіб. 99
троянд, тому що Конституція
УНР була утверджена 1918 року,
тобто 99 років тому», – говорить
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Володимир Шегда, голова ГО
«Родина Кольпінга на Прикар�
патті».

Олександр Черкасов, житель
Донецька, один із ініціаторів
висадки троянд, який у 2014
році переїхав в Івано�Фран�

ківськ, говорить, що троянди –
це символ об’єднання України.

«Де б ми не були, ми будемо
саджати троянди. Щоб привер�
нути увагу до того, що пересе�
ленці такі ж самі українці. І тро�
янди є символом об’єднання
нації».

Також акцією переселенці
хочуть нагадати владі про свої
права, які їм ґарантує Консти�
туція.

«Ми захотіли до Дня Консти�
туції нагадати владі про наші
права, і це місто для нас важ�
ливе. І ми сподіваємося, що
влада поверне нам право голо�
сувати на місцевих виборах та
інші права, прописані у Консти�
туції», – сказав Ігор Грицюк.

Громадська акти�
вістка, авторка ініціа�
тиви «Франківськ, який
треба берегти» Марія
Козакевич пропонує
придбати франківцям
ориґінальні листівки,
а кошти будуть скеро�
вані на реставрацію
старовинних дверей.

«Якщо ви підтри�
муєте дбайливе став�
лення до старовинної
архітектури як обличчя нашого міста, то маєте практичну
можливість долучитись до реальних змін, придбавши
такі ось ориґінальні листівки», – написала у «Фейсбуці»
Марія Козакевич.

Комплект вартує символічні 117 грн. – це вік дверей
і будинку на фото.

Приватбанк. Номер картки: 5168 7555 2375 7256.
Призначення платежу:
поповнення картки 5168 7555 2375 7256 (Козакевич

Марія Тарасівна). Всі кошти будуть скеровані на ресH
таврацію дверей.

Також вкажіть адресу для надсилання листівок.

В Івано�Франківській мерії запрова�
дили систему консультативних опитувань.
Хоч, власне, це повернення до давнього.
Досі іванофранківці мали можливість
висловити власну думку лише в режимі
онлайн. Проте, як свідчить практика, не
всі освоїли електронну систему голосу�
вання. Тож чиновники вирішили повер�
нутися до традиційних методів спілкування
з громадою.

Для організації колективного референ�
думу потрібно зібрати більше половини
людей, котрих стосується конкретне питан�
ня. Дільниці для голосування будуть роз�
міщені в тамтешніх бібліотеках і відділен�
нях центру надання адмінпослуг.

Окрім оргкомітету, за голосуванням
стежитиме спеціальна комісія. Ініціа�
тори проведення такого референдуму
повинні запропонувати її склад, відповід�
но до встановлених квот.

Крім того, нещодавно мерія запус�
тила онлайн додаток «Голос громади».
Саме тут проґресивні іванофранківці
можуть залишити власні пропозиції та
скарги. А також проголосувати за ініціа�
тиви міської влади.

У

Ó ÊÎÆÍ²É ÐÅÔÎÐÌ² –
ËÎÆÊÀ ÊÎÐÓÏÖ²¯

ÊÓÏÈ ËÈÑÒ²ÂÊÓ – ÂÐßÒÓÉ ÄÂÅÐ²
У МЕРІЇ

ÂÀÑ ÇÀÏÈÒÀÞÒÜ
ÁÅÇÏÎÑÅÐÅÄÍÜÎФРАНКІВЦЯМ ПРОПОНУЮТЬ

ПРИДБАТИ ОРИГІНАЛЬНІ ЛИСТІВКИ,
ЩОБ ЗБЕРЕГТИ СТАРОВИННІ ДВЕРІ
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ДЛЯ НАЙМЕНШИХ

ВИСТАВКИ

СЛОВО І МОВА

УРБАНІЗАЦІЯ

ДОБРА ПОРАДА

РІЗНОЖАНРЯ

ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈÍÀ
ËÈÏÅÍÜ

(Закінчення. Поч. в № 26)
115 років народження Зенона СтеH

фаніва (1902–1976), підхорунжого УГА,
сотника дивізії «Галичина», військового
історика, журналіста, члена НТШ, дирек�
тора Військово�історичного інституту
НТШ.

23 ЛИПНЯ
385 років від дня смерті Памва

Беринди (між 50–70 рр. XVI – 1632),
українського друкаря і гравера, поета
і лексикографа, уродженця с. Єзупіль
тепер Тисменицького району.

24 ЛИПНЯ
120 років народження Іванни ІваH

ницькоїHСиненької (1897–1988), опер�
ної співачки, яка певний час жила у Ста�
ніславові, а згодом еміґрувала до Німеч�
чини.

26 ЛИПНЯ
115 років народження Михайла

Колодзінського (1902–1939), члена
ОУН, начальника штабу Карпатської Січі
(1932), уродженця с. Поточище тепер
Городенківського району.

27 ЛИПНЯ
190 років народження і 125 років

смерті у Коломиї Федора Білоуса
(1827–1892), українського письменника,
педагога, видавця, засновника першої
української світської друкарні в Коломиї
(1864).

65 років народження Мирослава
Романюка, науковця, публіциста, редак�
тора і видавця, директора Львівської
національної бібліотеки імені Василя
Стефаника, уродженця с. Закрівці Коло�
мийського району.

Щодня в англійській мові народжу�
ється близько п’ятнадцяти слів, і при�
близно половина з них – це сленґ. Він
швидше реаґує на зміни у всіх сферах
життя і дозволяє вкласти складні поняття
в коротку і зрозумілу форму.

Мертвий тиждень (dead week) –
тиждень перед іспитами, коли потрібно
здати й захистити всі проекти і курсові,
внаслідок чого студенти схожі на зомбі.

Ротгазм (mouthgasm) – відчуття
після того, як з’їв щось неймовірно
смачне.

Робочий параліч (work paralysis) –
коли ви не можете взятися за роботу, бо
усвідомлюєте її жахливі обсяги, при цьому
в неї є жорсткий реченець, дедлайн.

Сапіосексуал (sapiosexual) – той,
хто вважає, що інтелект і гострий розум
– це сексуально. Smart is the new sexy.

Селфібомба (selfiebombing) – псу�
вати самофотку людини, з’являючись
у неї за спиною, коли вона натискає
кнопку «зробити знімок».

Хтосьнетойфі (someoneelsie) – коли
хтось зі старшого покоління намага�
ється зробити селфі, та не знає, як три�
мати телефон, і виходить «хтось�
нетойфі».

Апатеїзм (apatheism) – коли людині
по барабану, є Бог чи немає.

Побічний ненависник (sideline
hater) – фальшивий друг, який потайки
бажає зла.

Мікрохвильове мислення (microH
wave mentality) – життєва філософія:
«Якщо щось не можна зробити за 5 хви�
лин або швидше, це не варто робити
взагалі».

Покоління XL (Generation XL) –
покоління Макдональдса, покоління
товстих дітей.

Кафкеск (Kafkaesque: Kafka +
grotesque) – проста ситуація, усклад�
нена до сюрреалізму бюрократією та
умовностями, як у романах Кафки.

Голод першого світу (First World
Hungry) – коли ти ніби й ситий, але
однак шукаєш у холодильнику, чим би
перекусити.

Вікіпедант (wikipedant) – вірний
адепт Вікіпедії.

Студентська кава (college coffee) –
кава з «Red Bull» замість води.

Хвалькожалоба (humblebrag) – хва�
литися чимось, немовби скаржачись:
I am exhausted from my two week vacation
to Hawaii. I need a vacation. – Я такий
вимотаний двотижневою відпусткою
на Гаваях. Мені знову потрібна від�
пустка.

Ранньопташиність (earlybirditude) –
надзвичайний емоційний підйом і жва�
вість вранці, як у «ранніх пташок» – тобто
людей, що прокидаються рано�вранці.

Джерело: gazeta.ua.

У Музеї писанкового роз"
пису відкрито персональну
виставку молодих худож"
ників, майстрів народного
мистецтва України, лауре"
атів Президентської сти"
пендії – Василя та Олени
Беженарів з Чернівців.

 Під символічною назвою
«Буковинські мотиви» пред�
ставлено писанки, ікони на
склі й живописні полотна,
створені на основі самобутніх
мистецьких традицій рідного
краю.

Для створення серії обра�
зів на склі Олену надихнули
давні ікони з колекції Черні�
вецького обласного худож�
нього музею, а також з при�
ватних збірок відомих буко�
винських митців Івана Ба�
лана та Івана Снігура. Пред�
ставлені на виставці образи
відображають релігійні сю�
жети в творчій інтерпретації
авторки.

Поряд з іконами представ�
лено й живописні полотна, що
стали результатом кількаріч�
них творчих пошуків худож�
ниці. Кожна з робіт відтворює
колоритні типажі в народних
строях.

Писанкові орнаментальні
композиції, притаманні для
різних реґіонів Буковини,
знайшли своє відображення
в писанках Василя. Це гео�
метричні елементи, харак�
терні для гірської частини
Вижницького та Путильсь�
кого районів, геометрично�
рослинні й рослинні, прита�
манні для пониззя Північної
Буковини та інші відомі писан�
кові мотиви.

Мистецтвом писанкового
розпису захоплюються також
Олена та чотирирічна донечка
подружжя, яка вже робить перші
кроки в писанкарстві.

Творчу родину в музеї при�
вітали коломийські митці, ша�
нувальники мистецтва, заслу�
жений працівник культури Іван
Арсенич, який супроводжував
це дійство віртуозною грою
на скрипці.

Після відкриття виставки
чернівчани провели майстер�
клас із розпису на склі.

Оксана ЯСІНСЬКА,
просвітянка

У Музеї мистецтв Прикарпаття відкри"
лася виставка живопису двох місцевих
митців"ювілярів – 30"річних Любомира
Худяка та Петра Радіонова.

За словами куратора виставки Михайла
Тимчука, молоду публіку треба стимулювати

Американський гість при�
їхав у рамках «Наступного про�
екту» від платформи «Тепле
місто», пише «Курс».

«Івано�Франківськ зараз пере�
буває в стані активної перебу�
дови і трансформації. Бред Дауні
як один із основоположників
та представників мистецтва в
публічному просторі може про�
демонструвати цікаву роботу
з міським середовищем», – за�
значають ініціатори проекту.

«Наступний проект» поклика�
ний демонструвати мешканцям
міста, яким різноплановим може
бути сучасне мистецтво.

Куратором резиденції став
Євген Самборський, а обрані

ним художники є професіона�
лами своєї справи і досить
вагомими персонами в мис�
тецькому світі. Тому гості пра�
цюють на резиденції у Фран�
ківську з власним багажем
і досвідом.

«Через роботу художників
з інших країн у нас є можливість
відсторонено подивитись на
власну територію проживання з
іншого, незаанґажованого боку»,
– стверджують організатори.

Наприкінці перебування
Бред Дауні створить для міста
арт�об’єкт.

Нагадаємо, у 2015 році мис�
тецька резиденція в Івано�
Франківську зібрала митців

Дитячий майданчик «Фор�
теця» урочисто відкрили
в неділю в околицях вулиці
Івана Павла ІІ.

«Діти відразу “захопили”
майданчик, кожен знайшов
тут місце для себе. Головне,
що нам вдалося зберегти це
незвичне місце відпочинку.
Роботи тут ще не завершилися
повністю. За літо плануємо
розмалювати фортецю казко�
вими персонажами, щоб цей
майданчик став справжнім

світом дитинства. Сподіва�
юся, що такий гучний дитячий
сміх, як сьогодні, лунатиме тут
завжди», – написав міський
голова Руслан Марцінків.

Кошти на реконструкцію
«Фортеці» виділила міська
рада Івано�Франківська. Вар�
тість реконструкції сягає май�
же 1 млн. гривень. А головним
підрядником стало ТОВ «Еліт�
ґарантбуд», засновником яко�
го є Юрій Шелист, повідомляє
«Курс».

ÊÀÇÊÎÂÀ ÔÎÐÒÅÖß
В Івано"Франківську для дітей відкрили майданчик

з казковою фортецею.

ÍÀÄÈÕÀª
ÁÓÊÎÂÈÍÀ

ÇÂ²ÒÓÞÒÜ ÞÂ²ËßÐÈ

з України та з�за кордону,
а головним гостем став поль�
ський художник та скульптор
Павел Альтгамер. А у 2016 році
до міста запросили польсько�
го стріт�арт художника Zbiok’а,
який намалював скандальний
мурал на вулиці Мазепи біля
міського озера.

До слова, Бред Дауні (Brad
Downey) – сучасний амери�
канський художник, наро�
дився в 1980 році в Кентуккі.
Закінчив Pratt Institute в Нью�
Йорку і Slade School of Art
в Лондоні. Живе в Берліні.
Працює в жанрах скульптури,
живопису, фотографії та стріт�
арту.

Коломийський музей
отримає другу срібну монету
у формі писанки, випущену
Королівським монетним дво"
ром Канади.

Презентація й урочиста пере�
дача срібної монети «Тради�
ційна українська писанка�
2017» відбудеться 22 липня
після презентації книжки
«Завалівське коріння Блажен�
ного Любомира».

Як і першу монету торік, цей
цінний експонат для музею

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÈÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÁÐÅÄ ÄÀÓÍ²
ÑÒÂÎÐÈÒÜ ÍÎÂÈÉ ÀÐÒ-ÎÁ’ªÊÒ

і представляти молодих художників.
В авторській колекції Любомира Худяка

близько 500 картин, на яких зображені зде�
більшого квіти. Петро Радіонов – автор соко�
витих натюрмортів та пейзажів. Він викорис�
товує техніку живопису «імпасто».

ПОДАРУНОК

ÑÐ²ÁÍÀ ÏÈÑÀÍÊÀ-ÌÎÍÅÒÀ – ÌÓÇÅÞ
подарує Марія Рипан – ві�
дома дослідниця українсь�
кого народного мистецтва,
мисткиня жіночих прикрас із
бісеру, авторка друкованих
книжок�інструкцій і навчаль�
них програм.

Монету цьогоріч випустив
Королівський монетний двір
Канади як шану українській
культурі, що стала частиною
мультикультурної мистецької
спадщини Канади.

ПРО КОЗАЦЬКУ ДОЛЮ ТА ВІЙСЬКОВУ ДОБЛЕСТЬ
Де козак – там і воля.
Де козак – там і слава.
Що село, то й сотник.
Що козак – то п’ятак, а за дівку – гривня.
Козак не без долі, а дівка не без щастя.
Куди козака доля не закине – все буде козак.
Козак, як не сало їсть, то турка б’є.
Не наше діло з плахтою стрибати, наше діло

з москалем воювати.
Хочеш спокою – готуйся до бою.
Знищ ворога сьогодні, бо завтра нашкодить.
Ворога де знайдеш, то бий.

Куля не галушка – її не проковтнеш.
Або полковник, або покійник.
Краще живий хорунжий, чим мертвий сотник.
Степ та воля – козацька доля.

ПРО КОЗАКІВ ТА ПАНІВ
Ставний козак Максим Залізняк –

славніше Запорожжя.
Ви пани, а ми – запорожці: пам’ятайте,

вражі сини, що ми вам не хлопці.
Коли ти дворянин, то поклонися козакові.
Козак добрий та вороги не хвалять.
Козача потилиця панам ляхам не хилиться.
Висипався Хміль із міха

та наробив панам ляхам лиха.

ДО ПЕРВНІВ

ÍÀÐÎÄ ÑÊÀÆÅ, ßÊ ÇÀÂ’ßÆÅ

ÑËÅÍÃ ÍÀØÎÃÎ ×ÀÑÓ

Сектор комунікації ГУНП в
Івано�Франківській області про�
понує поради, як вберегтися
від вуличних грабіжників.

Як свідчить статистика, від
вуличних пограбувань найчас�
тіше потерпають літні люди,
жінки та чоловіки, передусім
напідпитку. Зловмисники оби�
рають жертвою беззахисну
людину, яка не зможе чинити їм
достатній опір. Забирають
переважно гаманець з грошима,
а також мобільний телефон
і золоті прикраси. І задля того,

ßÊ ÓÍÈÊÍÓÒÈ ÏÎÃÐÀÁÓÂÀÍÍß

щоб не стати жертвою грабіж�
ника, поліцейські радять края�
нам не втрачати пильності, адже
саме тоді, коли ризик під�
датися нападу вам здається
мінімальним, зловмисник діє
стрімко й зухвало.

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ
ВІД ГРАБІЖНИКА

Вечірньої пори уникайте
безлюдних, неосвітлених
місць. Краще ходити там, де
більший рух автотранспорту
і перехожих, уникайте парків
та посадок. Якщо бачите, що

наближається громадянин,
котрий якимось чином викли�
кає недовіру, перейдіть на
інший бік вулиці. Адже від
раптового нападу вберегтися
надзвичайно важко. Ряд напа�
дів грабіжники роблять тільки
на жінок, щоб вирвати у них
сумочку, котру потрібно носити
на ремінці через плече, при�
тискаючи до тіла.

Якщо ж на вас напали, по�
старайтеся голосно кликати
на допомогу. Дітям і жінкам
варто носити з собою свисток
і у разі небезпеки не соромля�
чись використовувати його.

Для захисту від зловмис�
ника можна використовувати
все, що є під рукою: ручку або

олівець, в’язку ключів, пара�
сольку, щітку для волосся.

Коли ж бачите, що грабунку
не уникнути і ви не можете
чинити надійний опір зло�
чинцеві, віддайте те, що у вас
вимагають. Краще вигля�
дати боягузом і втратити
матеріальну річ, ніж ризику�
вати власним життям і здо�
ров’ям.

Обов’язково зверніть увагу
на особливі прикмети зло�
вмисника, це допоможе пра�
цівникам поліції встановити
його особу.

Помітивши потенційну
небезпеку або якщо ви вже
стали жертвою нападу, не�
гайно телефонуйте за номе�
ром «102», або звертайтеся
у найближчий підрозділ внут�
рішніх справ області.

Правоохоронці Прикарпаття звертаються до громадян
із застереженнями бути обачними й обережними, адже
небезпека може підстерігати будь"де і будь"коли. Зокрема,
нерідко трапляються ситуації, коли люди через власну
необачність чи неуважність стають жертвами злочинів.

З а з н а �
чимо, торік
К о р о л і в �
ський мо�
нетний двір
К а н а д и
в п е р ш е
в и п у с т и в
унікальну
срібну мо�

нету у формі писанки. Випуск
монети уряд Канади присвя�
тив 125�річчю першого україн�
ського поселення в Канаді.


