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ПАМ’ЯТЬ

ВІДЗНАЧЕННЯ

День Незалежності уже в мину�
лому. В Івано�Франківську його
відзначили велелюдною ходою
у вишиванках.

До пам’ятника Іванові Франку, де
формувалася святкова колона, зійш�
лися тисячі іванофранківців і гостей
міста. Прийшли родинами, з малень�
кими дітьми. Люди не лише одягли
вишиванки, а й прикрасили себе й
візочки кульками та патріотичною
символікою.

В голові колони розгорнули вели�
чезний прапор України – його несли
громадські активісти, журналісти, ви�
кладачі місцевих вишів та інші відомі
містяни. В колону вишикувались міс�
цеві військовики, ветерани УПА й АТО,
міські чиновники, духовенство.

В супроводі двох оркестрів і танцю�
вальних колективів колона пройшла
вулицею Незалежності до Вічевого
майдану. На майдані відбулося свят�
кове віче.

Сотні іванофранківців напередодні
Дня Незалежності зійшлися на площу
перед пам’ятником Іванові Франку,
де відбувся концерт народного ар�
тиста України, автора неофіційного
гімну України Тараса Петриненка.

Крім пісень, Тарас Петриненко
читав містянам власні вірші, жартував,
передбачав, що в повітрі пахне ще
одним Майданом: «Прийде весна –
прийдуть сини, – говорить Петри�
ненко. – На те зима, щоб прагнути
весни».

Разом із ним на сцені – незмінна
Тетяна Горобець.

Тарас Петриненко й Тетяна Горо�
бець зробили зустріч теплою і щирою.
Вони подарували франківчанам час�
тинку своїх сердець, – відгукнувся
у «Фейсбук» міський голова Руслан
Марцінків.

А 24 серпня на святкуванні Дня
Незалежності в Івано�Франківську
співали гурти «Кому вниз», «Тартак»,
«Антитіла».

У третю річницю Іловайської тра�
гедії в Івано�Франківську вшанували
воїнів, які загинули в пекельному котлі,
хто упав у війні з російським аґресо�
ром.

Більше півтисячі військових, рідних
загиблих і просто небайдужих прикар�
патців прийшли до катедрального
собору, де відслужили Службу Божу за
полеглими.

Колоною учасники рушили вули�
цею Незалежності до Меморіального
скверу. Лунало «Слава Україні! –
Героям слава!»

Побіч стометрівки горіли лампадки.
У Меморіальному сквері відбулася
панахида за загиблими. Полеглих
ушанували хвилиною мовчання.

Учасник АТО Василь Андріїв подя�
кував усім, хто прийшов вшанувати
пам’ять бійців, і поділився своїми пере�
живаннями. «Мені прикро, що коли в нас
свято вишиванки, всі – патріоти, а коли
така річниця – лише військові та їхні
сім’ї», – сказав Андріїв.

Слово мали бійці, які вийшли з Іловай�
ського котла, а матерям загиблих героїв
вручили «Орден матері бійця».

ІЗ ПЕРШОВЕРЕСНЕМ, ДОРОГІ ОСВІТЯНИ І ПРОСВІТЯНИ!ІЗ ПЕРШОВЕРЕСНЕМ, ДОРОГІ ОСВІТЯНИ І ПРОСВІТЯНИ!ІЗ ПЕРШОВЕРЕСНЕМ, ДОРОГІ ОСВІТЯНИ І ПРОСВІТЯНИ!ІЗ ПЕРШОВЕРЕСНЕМ, ДОРОГІ ОСВІТЯНИ І ПРОСВІТЯНИ!ІЗ ПЕРШОВЕРЕСНЕМ, ДОРОГІ ОСВІТЯНИ І ПРОСВІТЯНИ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ось і відійшла в історію 26�та річниця Неза�
лежності України. Були військовий парад і ходи
у вишиванках, з полотнищами українського пра�
пора, усілякі фестивалі, святочні акції і дійства.
Щоправда, радість змішується зі смутком про
Іловайську трагедію, в якій впали сотні укра�
їнських вояків, з твердішим усвідомленням, що
Московія була, є і напевно залишиться назавжди
нашим ворогом. І з цим розумінням доведеться
нам вікувати.

Зрозуміло, що у святочні дні країна жила
і своїм буденним життям: аґрарії збирали вро�
жай, селяни поралися на городах, будівельники
зводили житло, вчителі наводили лад у школах,
готуючись до першовересня, лікарі рятували
хворих... І тривала війна на сході.

Україна ж велика країна. Та не подвиги хлібо�
робів чи будівельників, зрештою навіть не
стійкість наших вояків на фронті стали топ�
новинами на теле� і радіоканалах, та й, зрештою,
усіх ЗМІ. Головною новиною стала звичайна
аварія: син нардепа Шуфрича Нестор молодший
збив на пішохідному переході на нібито позиче�
ному «Bentley» пішохода. Гірко і боляче за моло�
дого чоловіка, який потрапив під авто, що про�
тягло його кілька десятків метрів. Бажаю нещас�
ному швидшого одужання. Прикро, що така ока�
зія сталася з молодим водієм. Але невже це є
найважливішою новиною для багатомільйонної
країни, з якої починають свої новинні випуски
всі розкручені телеканали і навіть суспільне мов�
лення. І головне, що із мажора роблять мало
не героя: і тверезий був, і не курить, і не нюхав.
Але ж чого гнав, як навіжений?..

Та, власне, мова не про це. Оцінку його діям
мають дати правоохоронці. Я про те, що ось та�
кими «топ�новинами» ЗМІ дебілізують суспіль�
ство: вся країна обговорює подію, яка вартує
лише кримінальної хроніки. Але за цим туманом
завжди щось приховують, зокрема негожі діяння
влади. Скажімо, чому не б’ють на сполох через
те, що Генпрокуратура за кошти держбюджету
закуповує все нові й нові автівки. Торік на 5 млн.
гривень. А щойно – два «Lanos Cruiser» по 1,3 млн.
та ще одинадцять авт «Toyotа» по 619 тис. гривень.
Хоч постанова Кабміну № 710 від 11.10.2016 року
«Про ефективне використання державних коштів»
передбачає припинення придбання легковиків за
кошти бюджету. Напевно «бідним» прокурорам,
яким нещодавно підвищили зарплати, потрібно
ж їздити бодай на престижних авто.

А що ж залишається пересічним українцям?..
Для них у вересні починається новий політичний
серіал – сесія Верховної Ради. Інтриґа закручена
неабияка. Не кажу вже про розгляд пенсійної,
медичної, судової, освітньої реформ... Щойно
представник Президента у ВРУ Ірина Луценко
оголосила, що давно очікуваний проект закону
про реінтеґрацію окупованих Московією тери�
торій готовий більш як на 99 відсотків. І його вне�
суть на розгляд із початком роботи парламенту
(хоч обіцяли розглянути його ще на минулій сесії
– авт.). Та одразу ж з усіх боків почулися сумніви
щодо готовності цього законопроекту, повідом�
ляють, що вже є і кілька альтернативних. А тут ще
багатьом не дає спокою Юлія Тимошенко, яка,
мовляв, веде переговори з міністром МВС Арсе�
ном Аваковим і вже закручує інтриґу навколо
прийдешніх президентських і парламентських
виборів. А ще ж Михеіл Саакашвілі обіцяв 10 ве�
ресня повернутися в Україну...

Словом, суспільство очікує штормова полі�
тична осінь. Та українцям не варто тим пере�
йматися, не надіятися на підвищення пенсій і
турботи влади про них. Зрештою, вони розумі�
ють, що політики їм нічим не допоможуть і да�
ють собі самі раду: збирають урожай, роблять
заготування на зиму, запасаються дровами,
готують поля й городи до весни. І ця доброгоспо�
дарність нас і рятує. На жаль, саме про це, про
цей досвід самовиживання журналісти чомусь
не пишуть. Їм подавай мажора...

Богдан ВІВЧАР

ÑÀÌ² ÑÎÁ² ÐÀÄÍÈÊÈ
É ÏÎÐÀÄÍÈÊÈ

Розділена радість –

подвійна радість,

розділене горе –

половина горя.
Народна мудрість

Ó ÂÈØÈÂÀÍÊÀÕ

У День Незалежності України укра�
їнська громада зібралася вранці біля
«North Port City Hall», де перед входом
до міської ради українсько�амери�
канські ветерани підняли американ�
ський та український прапори, було
виконано американський та україн�
ський гімни, а мер Норт�Порту прочи�
тав Прокламацію про Незалежність
України. Опісля в Українському релі�
гійному і культурному осередку імені
Святого Андрія всі разом відсвяткували
цей урочистий день в історії України.

Варто зазначити, що перед тим
заходами Громадського комітету в місті
Норт�Порт, Флорида, міська рада North
Port City Council на своєму засіданні
6 липня ц. р. проголосила 24 серпня
2017 року Днем української Незалеж�
ності. А повітова комісія, Sarasota
County Commission, на своєму засі�
данні 11 липня також видала прокла�

мацію про те, що 24 серпня 2017 року
є Днем Незалежності України.

У Норт�Порті Прокламацію отри�
мали члени Громадського комітету
Леся Попель і Ненсі Возна в присут�
ності представників українсько�амери�
канських організацій: Дарії Томашос�
кої, Одарки Горбачевської, Наталки
Невмержицької, Зенка і Лариси Шпонів,
Ігоря Гроня, пастора Михайла Якубо�
вича і його дружини, Мирослави Бой�
сюк, судді Богдана Футея, Іванни Мар�
тинюк, д�ра Володимира Мотики.

Прокламацію від повітової комісії
отримали Ненсі Возна і Леся Попель
в присутності членів комісії та україн�
сько�американської громади: Ігоря
Гроня, Мар’яна Бойсюка, Одарки Гор�
бачевської, Наталки Невмержицької
та пастора Михайла Якубовича.

проф. Віра БОДНАРУК,
Норт�Порт

УКРАЇНЦІ У СВІТІ

ÓÐÎ×ÈÑÒ²ÑÒÜ ÄËß ÂÑ²Õ
ЩИРО ВАШ…

² Ï²ÑÍß, ² Â²ÐØ,
² ÐÎÇÄÓÌÈ…

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÎËÅÃËÈÕ

На завершення святкувань Дня
Незалежності в Івано�Франківську
підсвітили катедральний собор Святого
Воскресіння.

Підсвітка собору обійшлася міському бюд�
жету у 295,5 тисяч гривень. Роботи виконувало
київське ТОВ «Укрсвітлопроект».

Нагадаємо, катедральний собор Святого
Воскресіння – пам’ятка архітектури XVIII ст.
Він є головним храмом Івано�Франківської
греко�католицької єпархії.

Собор має назву церкви Святого Воскре�
сіння, що була головною українською церквою
міста Станиславова від початку його існування
та збудованої ще 1601 року в с. Заболоття на місці
сьогоднішньої синагоги. Храм реставрували
в 1835 р., 1885 р., 1995 р. і 2003 р.

У місті підсвітили вже кілька пам’яток: міську ратушу, Художній музей, дитячу
бібліотеку, адмінбудинок, управління СБУ, будинок по вулиці Мазепи, 7–9, теле�
візійну вишку, фасад будинку по вулиці Незалежності, 7 і готель «Київ». А також
Фортечний провулок.

АРХНОВАЦІЇ

Ï²ÄÑÂ²ÒÈËÈ ÑÎÁÎÐ
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ПРЯМА МОВА

НАГОРОДИПОДВИГ

ЕКОНОМКЛАС

ВРОЖАЙ�2017

ФІНАНСИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Герой України Василь Тара�
сюк, якому Президент вручив на�
городу на Майдані Незалежності
24 серпня, скромний військовий,
про свої фронтові досягнення
розповідати не любить, тому про
його леґендарні вчинки розпо�
віла військовий кореспондент
Євгенія Цвєтанська.

«Коли ми ще не були знайомі,
вся Авдіївка говорила: ти обо�
в’язково маєш познайомитись
із Василем. Це людина, яка ви�
йшла в бою сам на сам із тан�
ком. Він сховав у бліндажі своїх

підлеглих, узяв протитанковий
гранатомет і почав бій із заліз�
ною технікою. Не зізнається,
скільки в нього контузій, мабуть,
до десяти, безліч поранень, але
однак повертався на фронт.
Дуже багато військових завдя�
чують своїм життям Василеві,
бо він витягав їх поранених з�під
обстрілів. Брав участь у тяжких
авдіївських зимових боях. Ми всі
чули, яке там було пекло, коли
українська армія зайняла по�
зиції бойовиків, і Вася, офіцер

72�ої бриґади, був одним із тих
бійців, хто йшов попереду», –
розповіла кореспондент.

Лейтенант говорить, що нині
на фронті не вистачає під�
тримки співвітчизників, які став�
ляться до війни як до чогось
буденного.

«Головне – підтримка. Бачиш
хлопців, до яких приїжджають
небайдужі, волонтери, приво�
зять якусь листівку чи малюнок
дітей. Війна, на жаль, для країни
стала звичною, тому підтримка

дуже відчувається, навіть сло�
вом, це дуже приємно», – запев�
нив військовий.

Свої знання і вміння у подаль�
шому офіцер мріє докласти до
розбудови українського війська.

«У майбутньому – в першу чергу
як молодого офіцера, як моло�
дої людини, яка розвивається, –
хочу щось змінити. Змінити дер�
жаву, армію, щоб ми здобули
перемогу і змінились так, щоб ми
починали відновлюватись не
в стані війни, а були готовими до
всього», – поділився Тарасюк.

Президент України Петро
Порошенко підписав Указ
«Про відзначення держав�
ними нагородами з нагоди
Дня Незалежності України».
Серед нагороджених семеро
прикарпатців.

Орденом «За заслуги» ІІІ сту�
пеня нагороджено декана При�
карпатського національного уні�
верситету імені Василя Стефа�
ника Миколу Васильовича Кугу�
тяка та директора Івано�Фран�
ківського коледжу фізичного
виховання Національного уні�
верситету фізичного виховання
і спорту України Любомира
Васильовича Пасічняка.

Почесне звання «Заслуже�
ний будівельник України» при�
своєне Миколі Петровичу
Ковальчуку – інженерові�буді�
вельнику Івано�Франківської
центральної міської клінічної
лікарні;

«Заслужений вчитель Укра�
їни» – Ірині Михайлівні Попа�
дюк, учительці Івано�Франків�
ського фізико�технічного ліцею�
інтернату Івано�Франківської
обласної ради;

«Заслужений працівник куль�
тури України» – Роману Михай�
ловичу Хімею, керівникові
народного аматорського хору
«Просвіта» Коломийського місь�
кого палацу культури «Народ�
ний дім»;

«Зааслужений працівник
освіти України» – Михайлу
Васильовичу Калинюку, ди�
ректорові Івано�Франківської
загальноосвітньої школи I–III
ступенів № 22 Івано�Франків�
ської міської ради;

«Заслужений художник Укра�
їни» – Андрію Миколайовичу
Шабуніну, художникові (м. Івано�
Франківськ).

З цим і вітаємо.

Аґрарії Прикарпаття завер�
шили збирання ранніх зернових
і зернобобових культур.

З площі майже 94 тисячі гек�
тарів намолочено 496 тисяч
тонн зерна (472 тис. тонн у ми�
нулому році), при середній вро�
жайності 52,1 ц/га (у 2016 – 47,3
ц/га), інформує прес�служба
Івано�Франківської облдержад�
міністрації.

Половину врожаю (52 від�
сотка) ранніх зернових культур
зібрано у сільгосппідприєм�
ствах області, урожайність при
цьому склала 56,6 ц/га (у мину�
лому році 50,2 ц/га).

Висока врожайність досяг�
нута завдяки вирощуванню
високопродуктивних сортів зер�
нових культур і високій культурі
ведення землеробства.

Валовий збір озимої пшениці
по області склав 290 тис. тонн,
ярої – 38 тис. тонн, ячменю ози�
мого – 42 тис. тонн, ярого – 88 тис.
тонн, вівса – 16 тис. тонн, жита
– 12 тис. тонн, крім того, ріпаку
– 77 тис. тонн.

Урожайність ранніх зернових
культур у цьому році у Городен�
ківському районі – 60,8 ц/га,
і є найвищою на Прикарпатті.
У Рогатинському – 57,6 ц/га, Ка�
луському – 57,0 ц/га, Снятин�
ському – 53,7 ц/га, Галицькому
та Коломийському по 51,6 та
51,4 ц/га відповідно. У деяких
господарствах області врожай�
ність сягнула понад 90 цент�
нерів з гектара.

Із завершенням основних жнив
розпочинається комплекс осінньо�
польових робіт – збирання пізніх
культур і посів озимини під урожай
наступного року.

Під озимий зерновий клин із
прогнозованих 87 тис. га площі
підготовлено ґрунт на площі
40 тис. га.

Оборонна сфера України,
яка вимушено поглинає понад
100 мільярдів гривень на рік,
є дуже непрозорою і потребує
суттєвої зміни.

Про це заявив народний
депутат від партії «Рух нових
сил Михайла Саакашвілі» Юрій
Дерев’янко в ефірі телеканалу
«112 Україна».

Він наголосив, що українська
армія повинна мати сучасне
озброєння та сучасну техніку.
«Ми маємо достатньо фінансу�
вати наші Збройні сили, для
того, щоб у цей час, коли у нас
іде війна, захищати свою Неза�
лежність і територіальну ціліс�
ність», – сказав нардеп.

Він також вважає, що обо�
ронна сфера є дуже непрозо�
рою. «Я маю на увазі закупівлю
військової техніки, в тому числі
приладів зв’язку», – пояснив
Дерев’янко.

Він нагадав, що народні
депутати з антикорупційного
комітету та з комітету з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності не�
одноразово порушували ці пи�
тання. «Я вважаю, що система
проведення закупівель в обо�
ронній сфері потребує докорін�
ної зміни. Тому що найбільша
корупція сьогодні там», – наго�
лосив депутат.

Він вважає дуже показовим
той факт, що США позбавили
деяких чиновників Укроборон�
прому американських віз і не�
одноразово натякали на те, що
ця структура є дуже непрозо�
рою.

Нагадаємо, раніше Дере�
в’янко заявив, що за ціною най�
новітніших зразків ізраїльсь�
кого обладнання в кінці мину�
лого року було придбане ту�
рецьке обладнання на суму

1 млн. 500 тис. доларів. За оцін�
ками експертів, вартість облад�
нання турецької компанії, яка не
є лідером на ринку, мала би бути
на 30–40 відсотків нижчою.

За інформацією Дерев’янка,
на цій закупівлі спритники, се�
ред яких і голова комітету з пи�
тань безпеки та оборони Сергій
Пашинський, намагались вкрасти
100 мільйонів доларів. Генпроку�
ратура порушила кримінальну
справу з цього приводу, а Війсь�
кова прокуратура відмовила
у порушенні справи.

Рука руку миє?..

Фіскальна служба України визнала продаж
вживаних речей, побутової техніки та меблів
додатковим прибутком.

Тепер українці змушені платити податки
від продажу раніше вживаних речей, інакше
їм загрожують штрафи. Про це повідомив Укр�
інформ.

«Коли приймали Податковий кодекс, були
палкі дискусії з цього приводу. В результаті
отримані таким чином гроші віднесли до
категорії інших доходів. Але про це не знають
не те що прості українці – навіть багато
підприємців», – прокоментував президент
Українського аналітичного центру Олександр
Охрименко.

Податкова не зобов’язана повідомляти
продавцеві про позапланову перевірку. Якщо
виявлять товар, котрий не оформлений
належним чином (тобто без паспортних даних
та ІПН, необхідних для утримання податків) –
покарають магазин або продавця. Великі
комісійні магазини зазвичай дотримуються
правил, але є безліч дрібних, особливо реґіо�
нальних магазинів, котрих торкнеться ново�
введення.

До речі, ті, хто здають речі в ломбард, теж
будуть змушені платити податок.

Івано�Франківськ здобув перемогу в національно�
му конкурсі порад із розумної економії «Заощаджуй,
обираючи якісне», організованому компанією «P&G»
у партнерстві з мережею магазинів «METRO».

Протягом двох місяців господині й господарі з усіх
куточків України ділилися порадами щодо оптимізації
сімейного бюджету, який витрачають на щоденні клопоти:
прибирання будинку, догляд за собою та дитиною.

Журі конкурсу отримало тисячі порад із розумної
економії.

Серед 70 міст з усієї України саме жителі Івано�
Франківська найактивніше ділилися своїм досвідом.
Завдяки цьому місто отримало благодійну допомогу
в розмірі 100 000 грн. для закладів, які найбільше
цього потребують.

Продукцію першої необхідності від «P&G» пере�
дали реґіональним реципієнтам «Фудбенк» – Залу�
чанському дитячому будинку�інтернату й Микули�
чинській спеціальній школі�інтернату для дітей з ва�
дами розумового розвитку.

«Ми раді, що завдяки нашому партнеру «P&G»
маємо можливість системно допомагати тим, хто
найбільше потребує турботи й уваги. За підсумками
кампанії ми забезпечили дітей у цих закладах високо�
якісними товарами особистої гігієни, а також засо�
бами для миття і прибирання. І в цьому велика за�
слуга жителів Івано�Франківська», – повідомив Воло�
димир Іванов, керівник КМБФ «Фудбенк».

У вересні проводяться мас�
штабні збори резервістів на
території п’яти областей. На
зборах будуть задіяні дев’ять
бригад, які приймуть до своїх
лав понад 8000 резервістів.

Військовими комісаріатами
Івано�Франківської області
в серпні – вересні 2017 року
заплановано до відправки меш�
канців області на місячні збори
резервістів, інформує прес�
служба Івано�Франківської обл�
держадміністрації.

Національний банк України
скасовує останні обмеження
на видачу коштів з банківських
рахунків.

У НБУ зазначають, що фізичні
особи зможуть отримувати
готівку в іноземній валюті або
банківські метали з поточних
і депозитних рахунків через каси
та банкомати без обмежень
за сумою.

Нагадаємо, з вересня мину�
лого року діяв ліміт, згідно з яким
один клієнт на добу міг отри�
мати не більше 250 тис. грн.
в еквіваленті. Наразі Національ�
ний банк вважає за можливе
повністю прибрати таке обме�
ження з огляду на суттєве покра�
щення ліквідності банківської
системи в іноземній валюті та
стабілізацію валютного ринку.
Водночас таке рішення має спри�
яти подальшому відновленню
довіри вкладників до банків.

Портфелики першоклас�
никам, батьки яких загинули
чи були поранені на Донбасі,
вручав міський голова Рус�
лан Марцінків.

Учні старших класів, чиї батьки
загинули чи були поранені
в зоні АТО, отримають портфелі
у департаменті соціального
захисту.

Це дуже добра ініціатива,
сказав мер і нагадав, що місто
також традиційно закуповує
портфелики для дітей�сиріт.

ÂÇßÂ ÃÐÀÍÀÒÎÌÅÒ ² Ï²ØÎÂ ÍÀ ÒÀÍÊ
ЗА ЩО ЛЕЙТЕНАНТ ТАРАСЮК ОТРИМАВ ЗІРКУ ГЕРОЯ УКРАЇНИ

ÌÀÉÆÅ
Ï²ÂÌ²ËÜÉÎÍÀ ÒÎÍÍ

ЮРІЙ ДЕРЕВ’ЯНКО:

ÍÀÉÁ²ËÜØÀ ÊÎÐÓÏÖ²ß – Â ÎÁÎÐÎÍÖ²

ÎÐÄÅÍÈ ² ÇÂÀÍÍß

ÁÅÐÈ, ÑÊ²ËÜÊÈ ÒÐÅÁÀ…
ßÊÙÎ ª

НБУ СКАСУВАВ ЛІМІТ
НА ЗНЯТТЯ ВАЛЮТИ

З БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ

ÏÎÄÀÒÎÊ ÍÀ ÑÅÊÎÍÄ-ÕÅÍÄ ÏÎÐÀÄÀ ÊÐÀÙÀ ÇÀ ÃÐÎØ²

НАРОД І АРМІЯ

ÍÀ ÇÁÎÐÈ
ÐÅÇÅÐÂ²ÑÒ²Â

РАЗ ДОБРОМ ЗІГРІТЕ
СЕРЦЕ…

ÏÎÐÒÔÅËÈÊÈ
Ä²ÒßÌ ÀÒÎÂÖ²Â АРТПРОЕКТ

В галереї «Арт на Мур», що
у Бастіоні Івано�Франківська,
напередодні Дня Незалеж�
ності проект із реабілітації
учасників війни на Донбасі
«Творча криївка» презентував
творчий проект, в якому об’єд�
нані живопис, фото, музика
і відео. Його присвятили річ�
ниці Іловайського котла.

«В Україні четвертий рік три�
ває війна. Війна руйнує не тільки
будівлі та інфраструктуру міст.
Вона руйнує душі людей, які
торкаються її. Загиблі воїни,
ціною життя яких ми маємо
можливість жити, заслуговують
на те, щоб ми вшановували їхню
пам’ять. Саме цим вшануван�
ням пам’яті полеглих захис�
ників України і є цей проект», –
говорить кураторка мульти�
мистецького проекту «Маки»,
художниця і керівниця «Творчої
криївки» Віталіна Маслова.

До проекту пам’яті залучили
воїнів, які сьогодні несуть служ�
бу в зоні бойових дій із 72�ої
ОМБР. На відео, яким супрово�
дили виставку фото і картин,
бійці разом із відомим співаком
та громадським діячем кримсь�
ко�татарського народу Фемієм
Мустафаєвим заспівали пісню
на слова Володимира Матвієнка
«Маки червоні» (композитор –
Євген Пухлянко).

 Під час виконання цієї пісні
воїни тримали в руках картини
друга Барклая, на яких зображені
маки – символ пролитої крові й
пам’яті. Художник Павло Кулик,
який використовує військовий
позивний «друг Барклай», – нині
демобілізований учасник війни
з Росією. Малювати почав під час
служби на передовій. Картини,
які сьогодні представили у Бас�
тіоні в Івано�Франківську, ство�
рені Павлом на війні.

Ð²×ÍÈÖ² ÒÐÀÃÅÄ²¯
ДО ПЕРВНІВ

У рамках програми «Івано�
Франківськ – місто героїв»
у Івано�Франківську відкрили
дошку Лук’янові Вардзаруку.

Унікальна постать нашого
міста Лук’ян Вардзарук об’їхав
всю Івано�Франківську область
та відвідав могилу кожного
загиблого, який поліг за волю
та Незалежність України. Ці
знання й напрацювання вили�
лися у працю «Реабілітовані
історією. Івано�Франківська об�
ласть», завдяки якій збережено
прізвища, що могли загубитися
у сторінках історії.

«Це колосальна праця, яка збе�
режеться навіки. Й найменше,
що ми можемо зробити для пана
Лук’яна Вардзарука – це зберегти
пам’ять про нього у наших сер�
цях», – сказав на відкритті ано�
таційної дошки міський голова
Руслан Марцінків.

Ірина БАБІЙ

ÄÎÑË²ÄÍÈÊÎÂ²
É ÏÎØÓÊÎÂÖÞ
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27 серпня в Івано�Франківську відбу�
лись традиційні «Франкові читання».

На площі перед пам’ятником вели�
кому поету зібралися кілька десятків
іванофранківців. Вони підходили до
мікрофона й зачитували вподобані ними
вірші Івана Франка.

Серед учасників читань люди різного
віку, освіти. Вони працють в різних галу�
зях, проте їх об’єднує любов до твор�
чості Івана Франка.

Зокрема, начальник відділу спорту
міськради Денис Рудницький зачитав
вірш «Ти, брате, любиш Русь»…

23 серпня у День Державного Пра�
пора України молоді представники
Івано�Франківського обласного об’єд�
нання ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка
вийшли на найвищу вершину україн�
ських Карпат.

 В. о. голови Михайло Січка вирішив
започаткувати гарну традицію сходження
на Говерлу для відзначення одночасно трьох
величних подій – Дня Прапора, Дня Неза�
лежності та уродин Івана Франка. Таку ж
ідею втілили представники Бурштинського
осередку МО «Молода Просвіта».

Незважаючи на вже звичні для цієї
гірської височини погодні умови, більш ніж
півсотні прикарпатських просвітян дійшли
до вершини. Після невеличкої руханки,
мандрівники взяли участь у Святій Літургії,
під час якої молилися за мир в Україні та
справжню Незалежність.

«Ще такої екстремальної Служби в
мене не було, але це дуже круто, коли паде
дощ, руки й ноги закоцюбнули, а всі гур�
туються, співають, моляться, тоді тепло
стає всім, починаєш відчувати пальці на
руках і ногах і розумієш – це щастя. А ще
кажуть, якщо хочеш пізнати людину –
візьми її з собою в гори. А я в горах пізнала
себе, чого і вам бажаю», – ділиться вра�
женнями Вікторія Гуринович.

Насамкінець відбулося освячення
прапорів – національних та просвітян�
ських, і благословення отця, що є дуже
символічним для подальшої активної
просвітянської роботи.

Михайло Січка і його товариш�про�
світянин Павло Колковський урочисто
прочитали «Каменярі» та «Не пора», до�
лучившись до оголошеної напередодні
акції «Франкові читання – 2017». Йдеть�
ся про своєрідний флешмоб, що поля�
гав у одночасному прочитанні творів
Івана Франка в усіх куточках України.
Його організатори – обласна «Просвіта»
і Громадський інститут аналітики – кілька
днів приймали фото� і відеоматеріали
від усіх охочих, а 27 серпня опівдні ви�
клали матеріали у мережу «Фейсбук».

Сподіваємося, сходження на вершини
з нагоди національних свят стане доб�
рою просвітянською традицією і гарним
способом згуртування молоді для актив�
ної роботи і відпочинку крізь призму
національних цінностей.

Карпати горді, прадіди ліси,
СмерЕкова колиска України!
Із серцем, повним миру і краси
Упевнено долаємо вершини!
З небес блакитних котиться у світ
Наш гордий вибір правди і свободи!
А на Говерлі обласна «Просвіта»
З Днем Прапора вітає свій народ.

Підготувала Оля БОЙЧУК

ьогодні Україна пере�
буває в стані після�

операційної реанімації. Опе�
рацією була московська за�
гарбницька війна. Ця війна має
певний позитив, котрий поля�
гає в усвідомленні згубності
курсу впродовж усіх років
Незалежності. Якби не було мос�
ковської аґресії, то впродовж
кількох наступних років мир�
ним шляхом відбулося б цілко�
вите підпорядкування України
Москві – в економіці, енерґе�
тиці, гуманітарній сфері, не ка�
жучи про судочинство, право�
охоронні органи, Збройні сили
і Службу безпеки. Все йшло до
цього. Хоч і сьогодні ми надалі
тотально залежні від Московії
і майже нічого не робимо для
зменшення цієї залежності,
для того, щоб стати незалеж�
ною державою.

Сьогодні державі необхідно
рішуче, швидко й результа�
тивно здійснювати масштабні
зміни. Природно, що багато
до чого, як мовиться, руки
можуть не дійти. В першу чер�
гу, маю на увазі неналежний
стан здоров’я молоді, низький
рівень фізкультурно�спортив�
ної роботи як у закладах ос�
віти, так і поза їхніми стінами.
Ця проблема може сягнути
рівня катастрофи. В таких
реаліях Україні незабаром
доведеться запрошувати
контрактників для Збройних
сил зі Швейцарії, Фінляндії,
Польщі чи інших країн. Адже
на високі урядові посади ми
вже запрошуємо іноземців,
виплачуючи їм захмарні за
українськими мірками зар�
плати. А в підсумку отримуємо
розчарування від їхньої «праці»
й переконання, що ніхто нас
не виведе з сьогоднішнього
ганебного стану. Хіба самі
спам’ятаємося.

ому «Просвіта» вважає,
що потрібно невідклад�

но працювати над покращен�
ням здоров’я нації, фізичного
і спортивного розвитку мо�
лоді. Це та сфера, де прак�
тично нічого не робиться для
покращення. Про економіку,
проблеми пенсійної системи
чи охорони здоров’я бодай
говорять. Здоровий спосіб
життя не є навіть предметом
обговорень. А даремно, бо дер�
жава має для цього армію
в особі викладачів фізичного
виховання, медичних праців�
ників шкіл і дитячо�юнацьких
спортивних закладів системи
міністерства освіти. Оче�
видно, що керівництво, чи то
командування, цією армією

здійснює міністерство, а на
місцях – управління і відділи
освіти.

Здавалося б, що тут є мож�
ливості для успішної праці
та змін на краще. Насправді
виявилося, що законодавча
і нормативна бази, створені
за часів перебування сумно�
відомого Табачника на посадах
міністра освіти і профільного
віце�прем’єра, передбачають
не те що належну працю, а
навпаки – цілковитий зане�
пад. Це ми і спостерігаємо
впродовж років. Приводом
до такого курсу було кілька
нещасних випадків під час

уроків фізичної культури. При�
чиною цих випадків була
лише свідома вкрай погана
робота в закладах освіти впро�
довж тривалого часу. І аж ніяк
не здача нормативів. Однак
не стали усувати причину.
Навпаки, використали привід
для доведення системи фізич�
ного виховання до ще біль�
шого занепаду. Певний рівень
зберігається лише завдяки
наявності серед педагогів
ентузіастів, фахівців і патрі�
отів, які зі всією повнотою
і відповідальністю розуміють
згубність намірів і політики
неукраїнської влади за всі
роки Незалежності.

аме для зміни цієї згуб�
ної тенденції «Про�

світа» в Україні почала пропа�
ґувати здоровий спосіб життя
в шкільному середовищі й
серед дорослих. Подібно і в
Надвірнянському районі ми
керуємося метою зупинити
фізичне деґрадування нації
і робимо конкретні кроки.
З цією метою подавалися
численні публікації і було здійс�
нено значну роботу.

Так, минулого і цього року
«Просвіта» району тричі орга�
нізовувала змагання з легко�
атлетичного кросу серед шко�
лярів. При цьому керівникам
закладів освіти подавали
методичні матеріали, де про�
фесійно й арґументовано
доводили очевидну ефектив�
ність оздоровчого бігу, необ�
хідність збільшення бігу в сис�
темі фізичної підготовки шко�
лярів, наводили позитивні
приклади з досвіду країн ци�
вілізованого світу.

«Просвіта» району створила
лекторій з тематикою, орієн�
тованою на посилення праці
державних структур з патріо�
тичного, духовного (тут теж є
проблеми), фізичного вихо�
вання українських школярів
і з пропаґування здорового
способу життя. До складу
лекторської групи входять два
відомі священики і профе�
сійно готові до подання мате�
ріалу фахівці. Кожен лектор
укладає конспекти своїх лек�
цій. Тривалість лекції – інфор�
мації від 7 до 30 хвилин залеж�
но від аудиторії і обставин. Все
це ми робимо на громадських

засадах. Ааудиторією вважа�
ємо учнів від 5 до 11 класу
(виховні години), батьківські
збори, педради, виробничі
наради й засідання в колекти�
вах підприємств і організацій.
Кожна аудиторія має свою
специфіку, і ми її враховуємо.
Наголошуємо, що патріотизм,
висока духовність, добра
фізична підготовка в цивілі�
зованих країнах є запорукою
успіху держав і кожної людини.
Батькам подаємо кваліфіко�
вані поради, як спілкуватися
з дітьми, щоб вони самі і їхні
діти були щасливими й витра�
чали час на добру перспек�
тиву й успішність.

Педагоги формують умови
для успішності всього народу
і держави на роки. Ці прості
й загальновідомі істини за�
своїли спільноти цивілізова�
них держав, що розвиваються
і постійно вдосконалюються.
Та прикро приходити до не�
втішного висновку, але за роки
Незалежності Україна руха�
ється в протилежному напрям�
ку. Тому «Просвіта» і наголошує
на необхідності забезпечення
єдності впливу родини і дер�
жавних інституцій у справі
не просто навчання, а якісного
навчально�виховного процесу
в закладах освіти.

ож яким є досвід «Про�
світи» району, зокрема

спів�праці з системою закладів
освіти району. На жаль, не все
складається добре. Коли ми
починали працювати в цьому
напрямку в час керівництва
відділом Михайла Винника,
то «Просвіта» своєю працею
органічно доповнювала роботу

закладів освіти як державних
установ. Ми поєднували нашу
організаційну працю з мето�
дами заохочення. Переможців,
викладачів фізвиховання і ке�
рівників шкіл – учасниць про�
бігів «Просвіта» нагороджу�
вала грамотами, пам’ятними
подарунками (книжки, футболки,
олімпійська символіка). Була
впевненість у тому, що така
співпраця обов’язково дасть
позитивні результати, а тра�
диції здорового способу життя
увійдуть у побут кожної укра�
їнської родини, кожної школи,
установи і організації. Через
ЗМІ ми пропаґували цю важ�
ливу справу і своїм прикладом
заохочували інші райони, де
наш досвід сприйняли.

Але так було недовго. Зі
зміною керівництва відділу
освіти від ініціатив допомоги
«Просвіти» відмовляються.
Скажімо, замість сприяння
у проведенні традиційного
пробігу навесні 2017 року
методист відділу освіти органі�
зував засідання методоб’єд�
нання викладачів фізвихо�
вання, куди у віддалене село
прибуло аж 14 вчителів (для ро�
зуміння – в кожній школі є 2–4
викладачі). А ініціаторам гово�
рили, що пробіг не входить
у програму заходів відділу ос�
віти. Цікаво, як в районі органі�
зовувалася районна спарта�
кіада. Повідомлення про час
проведення в деякі школи по�
дали електронною поштою за
день до відкриття. Звичайно,
що крос до програми спарта�
кіади не був включений.

Це відповідь на запитання,
яким є рівень спортивної
і фізкультурно�масової роботи
в районі. А на освітніх теренах
цією важливою справою заві�
дує колишній компартійний
функціонер, який далі веде
курс Табачника на дистрофі�
зацію українців. Без їхніх ста�
рань Україна справді могла б
стати цивілізованою євро�
пейською державою. Гадаю,
що наш район не є винятко�
вим. Сидять у численних кабі�
нетах від околиць до столиці
«видатні» люди радянських
часів і будують для нас «світле
сьогодення і майбутнє». Як тут
не згадати крилату фразу
вождя всіх народів: «Кадри
рєшают всьо».

Чи не настав час із цим
розібратися? Коли прийде
розуміння?

Богдан БЕРЕЗИЦЬКИЙ,
голова Надвірнянського

райоб’єднання «Просвіта»
ім. Т. Шевченка

При кожній моїй поїздці в Україну у мене
відновлюються враження про українсько�
польські відносини‚ які останнім часом погір�
шилися через аґресивність польської сторони.
На площі Ринок у Львові поляків – ціле море.
На Личаківському цвинтарі – великі групи поль�
ських туристів. Після української мови‚ мабуть‚
польська мова є другою у Львові. Російську
мову далеко менше чутно.

З польського боку в Перемишлі є Україн�
ський народний дім Об’єднання українців
Польщі. Занедбаний, але це вина українців.
Є виставка у вікні про акцію «Вісла». Поблизу
– штаб шовіністичної‚ але владної, партії
«Порядок і справедливість». Багато українців
сьогодні у Перемишлі – є катедра, церква,
українські власники домів.

Десять років тому разом із відомим украї�
нським поетом Дмитром Павличком, раніше
послом України у Варшаві, був я у Перемишлі,
у костелі кармелітів босих Св. Терези. Ми були
вражені неґативними написами в пам’ять
польських вояків‚ які згинули з рук «україн�
ських націоналістичних банд». Як президент
Світового конґресу українців я тоді написав
у цій справі до папи Бенедикта‚ до патріарха
Любомира Гузара та інших із проханням, щоб
кармеліти усунули ці написи‚ бо у церкві не
повинно бути звинувачень‚ а має бути про�
щення. Не було відповіді‚ лише патріарх
Любомир погодився з моїм зауваженням.

21 липня я знов відвідав згаданий костел‚
але вже не побачив тих написів. Правда‚ костел
був частково у риштуванні і‚ мабуть‚ якраз там
висіли ці написи.

Наступного дня я поїхав до села Павло�
коми, де 1–3 вересня 1945 року польська
Армія крайова замордувала 366 невинних

Рейтинґ найкращих шкіл
України складений за се�
реднім арифметичним від
усіх отриманих балів за всіма
предметами на ЗНО�2017. До
уваги бралися лише ті школи,
де троє і більше дітей зда�
вали ЗНО.

Всеукраїнський рейтинґ
шкіл за результатами ЗНО вже
другий рік поспіль публікує на
dou.ua Сергій Городоцький.

До цьогорічного рейтинґу
сотні найкращих шкіл країни
увійшли три навчальні за�
клади з Івано�Франківської
області.

У десятку найкращих потра�
пили Українська гімназія № 1
Івано�Франківської міської
ради, вона на шостій сходинці.
Минулого року івано�фран�
ківська гімназія була другою
в Україні.

На 18 сходинок у рейтинґу
в порівнянні з 2016 роком
піднялась Калуська гімназія
імені Дмитра Бахматюка.
Вона зайняла 8�ме місце
у десятці найкращих.

До сотні найкращих потра�
пила Бурштинська ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 3. У порівнянні з поперед�
нім роком вона покращила
свої позиції на чотири сходинки
й посіла 84�те місце.

АКЦІЇ

ДІЯ

«ÔÐÀÍÊÎÂ² ×ÈÒÀÍÍß»
ÄÎ ÄÍß ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß ÊÀÌÅÍßÐÀ

ÄÎËÓ×ÈËÈÑÜ
ÌÎËÎÄ² ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈ

ГАРТ ЗМОЛОДУ. ДОСВІД

людей. У Павлокомі є спільна могила�пам’ят�
ник цим жертвам. Виписані прізвища загиб�
лих‚ але не зазначено‚ хто їх убив. Поруч з укра�
їнським цвинтарем стоїть костел. Біля нього
– пам’ятник 38 полякам‚ полеглим у 1939–
1945 роках. Виразно написано, що вони заги�
нули від рук українських націоналістів.

Ось така подвійна мораль і філософія, а фак�
тично – політика. На українському військовому
цвинтарі у Перемишлі спочивають тлінні останки
вояків Української Галицької Армії та Української
Повстанської Армії‚ які загинули в селах Бірча
та Лішні. На могилах немає окреслення‚ від яких
рук загинули ці українські воїни.

На Личаківському цвинтарі польських
«Орлят» у Львові написано, що вони загинули‚
захищаючи Львів‚ але не вказано‚ від кого. За
цe відповідає українська влада.

Пам’ять і прощення – це пасивна політична
позиція і християнська мораль, а звинувачення
– аґресивне наставлення. У політиці й для само�
збереження треба знати своїх ворогів. У хрис�
тиянстві треба прощати своїм ворогам‚ як
Христос прощав. Натомість польський провід�
ний діяч Ярослав Качинський говорить‚ що
Україна зі Степаном Бандерою до Європи не
дійде. Його партія сьогодні при владі у Польщі.
Поляки зробили фільм «Волинь»‚ у якому брали
участь актори театру імені Марії Заньковець�
кої зі Львова. Головний режисер театру хвалив
цей кіновитвір.

Мабуть‚ ми інші люди. Тема до призадуми.
Маємо бути чемними, увічливими, пасивними чи
аґресивними, захищаючи свої інтереси. Мабуть‚
треба діяти по�християнськи‚ але пам’ятати, що
наші противники чи вороги діють інакше.

Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ,
Нью�Йорк

ÊÎËÈ ÏÐÈÉÄÅ
 ÐÎÇÓÌ²ÍÍß?

Є ТАКА ДУМКА ШКОЛА

ÄÂ² Ô²ËÎÑÎÔ²̄  – ÏÐÎÙÅÍÍß ² ÇÂÈÍÓÂÀ×ÅÍÍß ÓÂ²ÉØËÈ Â ÄÅÑßÒÊÓ
ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ
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УВІЧНЕННЯ

МАЙСТЕР�КЛАС

ВАРТО ЗНАТИ

ТЕАТР

В І Т А Є М О !В І Т А Є М О !В І Т А Є М О !В І Т А Є М О !В І Т А Є М О !
З РОСИ І ВОДИ!..

Національний банк України у серії
«Стародавні міста України» випустив
пам’ятну монету «Давній Галич».

Монету номіналом 5 гривень викарбувано
з нейзильберу тиражем у 40 тисяч штук.

На аверсі у верхній частині монети
зображено малий Державний Герб Укра�
їни та напис УКРАЇНА, у центрі на дзер�
кальному тлі – фраґмент керамічної
плитки з грифоном церкви Св. Кирила
та Методія (ХІІ ст.), ліворуч від якої вер�
тикальний напис – 5 ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети зображено стилі�
зовану композицію: на тлі реконструкції
давнього міста вершник – король Данило
Галицький; угорі – герб міста, праворуч
від якого напис – ГАЛИЧ/ДАВНІЙ.

…Â ÌÀÐÖ² É ÊÎÍÂÅÐÒ²
Галич святкує також 650 років отри�

мання маґдебурзького права.
24 серпня в залі засідань Галицької

міськради відбулося спецпогашення
конверта і марки, присвячених 650�річчю
надання Галичу маґдебурзького права.

Організаторами заходу стали Галицька
міська рада, центр поштового зв’язку № 6
Івано�Франківської філії ПАТ «Укрпошта»
і Національний заповідник «Давній Галич».

Міський голова Галича Орест Трачик
привітав присутніх із Днем Незалежності
й важливою датою в історії місцевого
самоврядування – надання місту маґ�
дебурзького права, завдяки чому давня
столиця Галицько�Волинського князів�
ства перебувала в когорті європейських
міст, що визначали своє управління за
нормами цього акту.

Спецпогашення здійснили представ�
ники місцевої влади і центру поштового
зв’язку. Пізніше в центрі поштового
зв’язку Галича здійснювалося погашення
конвертів для філателістів.

На поштовому конверті (формат 110
х 220) зображено будинок маґістрату
(ратушу) Галича. Ця будівля не зберег�
лася, оскільки згоріла під час обстрілу
міста російськими військами 1916 р. і
згодом була розібрана польською вла�
дою у 1922 р. Напис на конверті засвід�
чує подію «650 років з часу надання маґ�
дебурзького права місту Галичу». Кон�
верт стилізовано давньоруським виттям.
Ідея і дизайн конверта Ярослава Поташ�
ника (НЗ «Давній Галич»).

Поштовий конверт (формат 114 х 162)
подає зображення печатки князя Владис�
лава Опольчика і гравюру авторства львів�
ського професора Б. Гаккета (1794) з крає�
видом Галича (північна сторона). Напис
ідентичний до того, що на першому кон�
верті: «650 років з часу надання маґде�
бурзького права місту Галичу». Також на
конверті розміщено герб міста Галича –
чорну галку в полі щита. Художником кон�
верта є Геннадій Задніпряний. Конверт
видано накладом 600 000 примірників.

Спеціальна поштова марка зображує
Шляхетську вежу Галицького замку (з
бічною галереєю до каплиці Св. Катерини).
Марка кольорова, з написами «Україна»
українською та англійською мовами
і гербом України. Спеціальний штемпель
виконано у вигляді фортечних бастіонів
з текстом в середині «77101 м. Галич.
24.08.2017» і написом по колу «650 років
маґдебурзького права. Івано�Франків�
ська обл.». Таким чином, з нагоди юві�
лею Галич отримав два нові поштові кон�
верти, спеціальну марку і штемпель.
Філателістична продукція стала гарним
подарунком як самому місту, так і його
мешканцям та колекціонерам. Згадані
новинки сприятимуть туристично�крає�
знавчій популяризації міста.

ÂÊÀÐÁÎÂÀÍÎ Â ÌÎÍÅÒ²…

На свято винограду й вина в Івано�Фран�
ківську з’їхалися виноградарі з усієї Укра�
їни. На дводенному виноградному фести�
валі, який проходив учетверте, на площі
Ринок свою продукцію представляли
52 виробники винограду й вина з різних
куточків України. Виноградарі радо при�
гощали перехожих вином і виноградом.

Книжку «Вулиці старовинної Коло�
миї» презентував автор, історик
і краєзнавець Степан Андріїшин.
У книжці є понад півсотні світлин та
інформація про більш ніж 800 коло�
мийських вулиць.

На сторінках видання можна дізна�
тися про коломийські реалії у різні епо�
хи. Видання фінансоване спільнокош�
том – його підтримали коломияни.

Головною темою книжки є наша істо�
рія, особистості, які її творили, говорить
Степан Андріїшин. Автор докладно опи�
сав, хто з відомих людей жив на не менш
відомих коломийських вулицях.

Івано�Франківський театр ляльок
2 вересня урочисто й весело відкри�
ває наступний, 73�ій, сезон вистав.

Відкриття театрального сезону відбу�
деться просто неба на вулиці Незалеж�
ності – перед театром ляльок. Дійство
лялькарів зі своїми персонажами запла�
новане з 11.00 до 15.00.

У програмі:
11.00 – «Знайомство з лялькою» –

вуличний перформанс (вул. Незалеж�
ності);

11.15 – «Ляльки запрошують» – театралі�
зоване дійство (майданчик на вул. Неза�
лежності, 10а);

11.35 – «Кольоровий світ дитинства»
– відкриття виставки творчих робіт вихо�
ванців Івано�Франківського міського
центру дитячої та юнацької творчості;

12.00 – Прем’єра вистави «Бабуся
і Ведмідь» (Олександра Олеся).

З нагоди прем’єри Івано�Франків�
ський театр ляльок влаштував конкурс
для глядачів.

Нагадаємо, до Дня захисту дітей
Івано�Франківський театр ляльок підго�
тував вуличну виставу «Вечірні розмови
під дощем» за мотивами повісті Рея
Бредбері «451° за Фаренгейтом» «Мені
сімнадцять, і я божевільна».

Кава має свої плюси і мінуси. Пити чи
не пити – вирішувати вам. Однак, якщо
ви вживаєте цей напій лише аби збадьо�
ритись вранці, то ми назвемо вам кілька
продуктів, які стануть чудовою альтер�
нативою кави.

ЯБЛУКА
Цей фрукт, окрім інших корисних влас�

тивостей, може позбавити вас млявості
і сонливості. В одному яблуці міститься
13 грамів цукру, а швидкі вуглеводи
допомагають мозку швидше прокину�
тися і включитись у роботу. Тож велике
соковите яблуко цілком може замінити
горнятко кави.

ЯЙЦЯ
Яйця багаті білком, а це корисно для

мозку. Крім того, в яйцях міститься цілий
коктейль поживних речовин, які дають
поживу не лише тілу, але й мозку.

В Івано�Франківську вперше від�
бувся фестиваль весільно�ресторан�
ної музики «Лабух Fest ІF». У ньому
взяли участь десяток колективів
весільних музик Прикарпаття.

Під час фестивалю журі визначало
найкраще ведення весілля, якісне вико�

нання інструментальної та акустичної
музики, оцінювало мистецьку майс�
терність, творчість і якість виконання
музики наживо, пише «ГК».

Крім того, серед глядачів провели кон�
курс на найкращий віршик про «Лабух�
фест», а також оцінювали дітей, які
танцювали перед сценою. Активні учас�
ники отримали від міського голови
солодкий подарунок. Були сміливці й
серед дорослих, правда, небагато.

Призовий фонд фестивалю «Лабух
Fest ІF» становив 40 тисяч гривень. Третє
місце між собою розділили музики з Ко�
ломийщини «Зоряне сяйво» і гурт «Бра�
во» з Косова (10 тис. грн.), гурт «По цим�
балах» (Івано�Франківськ) (10 тис. грн.),
перше місце одноголосно журі присудило
«Маник Бенд» (20 тис. грн).

ФЕСТИВАЛІ

ËÀÁÓÕ FEST ²F

² ÑÅÁÅ ÏÎÊÀÇÀÒÈ, ² ÂÈÍÀ ÑÊÓØÒÓÂÀÒÈ
У програмі було все – майстер�класи

з виготовлення вина і конкурси на тему
виноградництва, виставки продуктів ви�
ноградарства, дегустації і конференція.
І, звичайно ж, нагородження найкращих.
А ще протягом двох днів зі сцени лунали
пісні знаних і поки що маловідомих
виконавців.

НОВІ ВИДАННЯ

ÂÓËÈÖ² ÑÒÀÐÎÂÈÍÍÎ¯ ÊÎËÎÌÈ¯

ËßËÜÊÀÐ² Â²ÄÊÐÈÂÀÞÒÜ ÑÅÇÎÍ

Коломийський академічний облас�
ний український драматичний театр
імені Івана Озаркевича запрошує
на ІХ Всеукраїнський театральний
фестиваль «Коломийські представ�
лення», який відбудеться з 10 по
17 вересня.

Фестиваль збере на сцені одного
з найдавніших театрів України 15 теат�
ральних колективів з різних реґіонів
України.

КАКАО
Какао, зокрема, шоколад, навіть

у малих дозах бадьорить не гірше кави.

ГРЕЙПФРУТ
Доведено, що запах цитрусових збуд�

жує організм. Крім того, ці фрукти багаті
вітаміном С, який також дає організму
заряд бадьорості.

ВІВСЯНКА
Вівсянка не тільки швидко наповнить

організм енерґією, але і з самого ранку
покращить метаболізм.

МЕД
Мед містить натуральний цукор, пере�

робляючи який організм прокидається.
Крім того, він виводиться набагато по�
вільніше ніж кофеїн, тож організм довше
зберігає бадьорість.

ÁÀÄÜÎÐßÒÜ ÍÅ Ã²ÐØÅ ÊÀÂÈ

АНОНС

За доброю фестивальною традицією
відкривати і закривати фестивальну про�
граму будуть Національні театри України
– київський ім. Івана Франка і львівський
ім. Марії Заньковецької.

Яскраві сценічні роботи підготували
театри з Полтави, Чернівців, Херсона, Уж�
города, Чернігова, Ніжина, Черкас, Мико�
лаєва, Тернополя, Вінниці, Мукачева.

Очікують приїзд іменитих гостей, які роб�
лять славу і честь Україні. Вхід за квитками.

ÊÎËÎÌÈÉÑÜÊ² ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍß

ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈÍÀ
ÂÅÐÅÑÅÍÜ

Івано�Франківське обласне і міське
об’єднання ВУТ «Просвіта»

ім. Т. Шевченка, друзі, колеґи висловлюють
щире співчуття рідним і близьким

з приводу смерті активістки�
просвітянки, колишнього члена
Правління міського об’єднання
товариства «Просвіта», лікаря�

педіатра, заслуженого лікаря України
Сельської Надії Миколаївни

(18.02.1937–28.08.2017).
Сумом наповнені наші серця, болить

душа за людину, яка так любила життя,
створювала навколо себе атмосферу
добра. Висловлюємо щире співчуття
чоловікові Володимирові та родині
й близьким покійної.

Хай вічна світла пам’ять про просві�
тянку збережеться в наших серцях!

С. ВОЛКОВЕЦЬКИЙ, В. БОЙКО,
Т. ФІҐОЛЬ, Н. СИНИЦЯ, М. ТУРЧИН,

просвітяни міста

ВТРАТИ

1 ВЕРЕСНЯ
День знань.
3 ВЕРЕСНЯ
125 років  народження Анни Франко�

Ключко (1892–1988), письменниці, доньки
Івана Франка, яка написала книжку спо�
гадів «Іван Франко і його родина» (1956),
«Рукописи Івана Франка в Канаді» (1957).
З 1952 року жила в Канаді. У 1967 побувала
в Криворівні у музеї Івана Франка.

80 років  народження Юрія Суржи,
актора, народного артиста України
(1981), який із 1976 р. працює в Івано�
Франківському драматичному театрі
імені Івана Франка.

5 ВЕРЕСНЯ
125 років  народження Івана Риб�

чина (1892–1970), українського істо�
рика, викладача гімназії у Станиславові,
члена виділу філії «Просвіти», добровольця
УСС і УГА.

75 років  народження Богдана Крав�
чука, поета, автора збірок «Жито на
межі» (1993), «Птах у піднебессі» (1994),
уродженця с. Годи�Добровідка Коло�
мийського району.

6 ВЕРЕСНЯ
75 років  народження Ярослава

Бабія (1942–1997), режисера, заслуже�
ного діяча мистецтв Тувинської АРСР, урод�
женця с. Середня Калуського району.

7 ВЕРЕСНЯ
145 років  народження Василя Рав�

люка (1872–1955), педагога, фолькло�
риста, просвітнього діяча, автора спога�
дів про В. Стефаника, уродженця с. Оре�
лець тепер Снятинського району.

55 років  смерті Тодося Осьмачки
(1895–1962), українського письменника.

8 ВЕРЕСНЯ
День українського кіно.
9 ВЕРЕСНЯ
120 років  народження Марії Стру�

тинської (1897–1984), письменниці,
журналістки, уродженки м. Долина, яка
після війни еміґрувала до США. Там
написала повісті «Буря над Львовом»,
«Американка» та інші оповідання, репор�
тажі, спогади.

12 ВЕРЕСНЯ
125 років народження Юрія Корпа�

нюка (1892–1977), заслуженого майстра
народної творчості, уродженця с. Яворів
Косівського району.

14 ВЕРЕСНЯ
65 років  народження Василя Шкур�

гана, педагога, письменника, члена НСПУ,
громадського активіста, уродженця
с. Смодна Косівського району.

130 років  народження Василя
(Ярослава) Арсенича (1887–1953),
відомого юриста, педагога, редактора,
видавця у Канаді, де він був одним із
засновників і розбудовників УГКЦ, Укра�
їнської видавничої спілки, уродженця
с. Нижній Березів тепер Косівського
району.

15 ВЕРЕСНЯ
140 років  народження Олени Куль�

чицької (1877–1967), художниці та гра�
фіка, авторки картин «Ярмарок у Ко�
сові», «Гуцульщина», серії акварелей
«Народна архітектура західних областей
України» тощо.

125 років  народження Михайла Гай�
воронського (1892–1949), композито�
ра, автора відомих стрілецьких пісень.

65 років  народження Любомира
Грабця, педагога, громадсько�культур�
ного діяча Коломийщини.

Щиро вітаємо члена Правління
ІФ МО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка,
поета, журналіста, члена НСПУ та НСЖУ

Івана ГАВРИЛОВИЧА з 65�річчям!
Своєю багаторічною плідною працею,

діяльною участю у важливих громадсько�
політичних заходах, своєю людською
щедрістю Ви зробили й робите значний
особистий внесок у процеси духовного
відродження України. Високо цінуємо
Вашу самовідданість і просвітницьку
працю на благо громади.

Прийміть слова щирої вдячності за
Вашу працю розуму і серця, спрямовану
на утвердження Української держави,
активну життєву позицію і діяльність зі
створення надійної духовної та інтелек�
туальної основи розвитку суспільства
та особистості.

Щиро зичимо Вам міцного здоров’я,
творчого натхнення і многих благосло�
венних літ! З роси і води!..

Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,
Василь БОЙКО, Михайло СІЧКА,

Наталія СИНИЦЯ, Богдан ВІВЧАР

(Закінчення буде)


