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НОВОСІЛЛЯ

ПЕРСПЕКТИВАКОЛОНКА РЕДАКТОРА ТРАДИЦІЇ

ВИЗНАННЯ

Любов к отчизні де героїть,
Там сила вража не устоїть,
Там грудь сильнійша

од гармат,
Там жизнь – алтин,

      а смерть – копійка.
ВЕРГІЛІЙ,

переспів КОТЛЯРЕВСЬКОГО

В Івано�Франківську вже традиційно
всьоме пройшов фестиваль «Свято
хліба», присвячений завершенню збору
врожаю. Пекарі демонстрували свої
вироби, а містяни дегустували й оціню�
вали їхній смак.

Після церемонії відкриття фестивалю
подяками міського голови нагородили
найкращих працівників пекарської
галузі.

Цікавинкою свята стало вуличне ви�
пікання хліба, а на діючих майданчиках
проводили майстер�класи для дітей
і батьків. На виставці�продажу кон�
дитерської та пекарської продукції гості
могли придбати усіляких смаколиків,
подивитись на конкурси «Найращий
коровай» і «Станіславський пляцок»,
виступи колективів художньої само�
діяльності.

ÑÂßÒÎ ÕË²ÁÀ

В день Успіння Пресвятої Богородиці,
28 серпня, в селі Крилос Галицького ра�
йону відбулось освячення відновленого
природного джерела.

Над відновленням одного з джерел
до святкування Успіння Пресвятої Бого�
родиці активно вело підготовку Галицьке
міжрайонне управління водного госпо�
дарства, яке виконало основні технічні
роботи, повідомляє прес�служба облас�
ного водного господарства.

Село Крилос – історичне, на території
якого в середні віки існувала столиця
Галицько�Волинської держави. Воно
відоме існуванням в XII столітті Успен�
ського собору, який був не тільки компо�
зиційним і сакральним центром княжого
города, поряд з яким розташовувались
княжий і єпископський двори, а й вико�
нував роль укріпленої цитаделі, з багатьма
природними джерелами.

ДУХОВНЕ

ÎÍÎÂÈËÈ É ÎÑÂßÒÈËÈ

Відтепер обласний державний
нотаріальний архів знаходиться
у Івано+Франківську за адресою:
вул. Гаркуші, 15. Для цього збуду+
вали нове приміщення. Вартість будів+
ництва перевищила 3 млн. грн.

За словами завідувачки архіву Галини
Стефанко, досі працювали й тіснилися
на Галицькій, 45.

«Це для нас свято, – говорить Сте�
фанко. – Нове обладнання, кабінети.
Документи потребують дублікатів, які
в нас зберігаються. Сьогодні телефону�
вали, що хочуть документи за 1962 рік.
Найстаріші документи в архіві – 1944
року, це документи про купівлю�продаж,
власність, спадок».

На відкритті нового архіву був присутній
міністр юстиції Петро Петренко.

ÀÐÕ²Â, ÙÎ ÒÐÅÁÀ

Президент Світового конґресу
українців Євген Чолій потрапив до
дванадцятої редакції довідника
«Найкращі юристи в Канаді» 2017
року.

Про це повідомляє прес�служба СКУ.
Чолія обрали до довідника у сферах

його практики з корпоративних і комер�
ційних судових процесів, а також із права
неплатоспроможності й фінансової
реструктуризації.

Зазначимо, що починаючи з 2012 року
ім’я Євгена Чолія щороку вносять до
довідника «Найкращі юристи», що є од�
ним із найстарших і найбільш поважних
видань у юридичній сфері.

Нагадаємо, що Євген Чолій належить
до другого покоління еміґрантів, батько
Ярослав Олексійович народився в селі
Черче на Івано�Франківщині, еміґрував
з України 1944 року зі своїми батьками
в чотирнадцятирічному віці.

ÍÀÉÊÐÀÙÈÉ ÞÐÈÑÒ ÊÀÍÀÄÈ – ÍÀØÎÃÎ ÐÎÄÓ

Розпочато капітальний ремонт у се�
редмісті. Тому до кінця року в Івано�
Франківську перекриють рух транс�
порту по вулиці Лесі Українки та довкола
площі Міцкевича. Завершення робіт

ПАТ «Укрзалізниця» у 2018 році пла+
нує закупити нові швидкісні поїзди.
Про це повідомляє прес+служба УЗ.

За словами в. о. голови Правління
«Укрзалізниці» Євгена Кравцова, менедж�
мент компанії продовжить роботу з удос�
коналення технічного стану рухомого
складу і закупівлі нового, зокрема збіль�
шення кількості швидкісних денних поїздів

і придбання пасажирських вагонів для
нічних поїздів.

«Швидкісні поїзди користуються
попитом в Україні – поїздки ними зручні
та економлять час, тому спільно з пар�
ламентом і Урядом працюватимемо над
реалізацією програми закупівлі їх у 2018
році за державні кошти», – сказав Євген
Кравцов.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ÐÅÌÎÍÒ ÁÓÄÅ ÒÐÈÂÀËÈÉ

В Івано�Франківську створять роту тери�
торіальної оборони при військкоматі.

З 21 до 30 вересня на базі табору «Лім�
ниця» у Вістовій проведуть збори підроз�
ділу територіальної самооборони.

Про це повідомив на сесії Івано�Фран�
ківської міської ради військовий комісар
Івано�Франківського міського військо�
вого комісаріату Ігор Сорокопуд.

НАРОД І АРМІЯ

ТРАНСПОРТ

ÁÎÐÎÍÈÒÈ Ð²ÄÍÈÉ ÊÐÀÉ

ÍÎÂ² ØÂÈÄÊ²ÑÍ² ÏÎ¯ÇÄÈ

заплановано на кінець року, повідомив
у мережі начальник Департаменту жит�
лової, комунальної політики та благо�
устрою Михайло Смушак.

«Запрошую депутатів прийти в комі�
саріат і також провести роботу з залу�
чення учасників до підрозділу. Запрошую
приєднуватися», – закликав комісар.

Рота складатиметься зі 120 осіб, які
мають пройти бойову і тактичну підго�
товки. У випадку надзвичайного стану
підроділ залишиться в місті й буде вико�
нувати завдання з охорони порядку.

ÇÀÏÐÀÖÞª ÇÀÂÎÄ Ó ÁÓÐØÒÈÍ²
У Бурштинській міській раді відбу+

лася зустріч міського голови Роксо+
лани Джури з представниками ні+
мецької компанії «Leoni AG», на якій
обговорювалась перспектива спо+
рудження заводу на території індуст+
ріального парку «Бурштин».

Йшлося про формування банку робо�
чого персоналу, а це 3500 працівників,
акцентувалась увага на тому, якою має
бути його структура. Одна з головних
вимог – достатня кількість кваліфікова�
них працівників, які мали б змогу доїжд�
жати на роботу. Обговорено рівень заро�
бітної плати, пакет соціальних умов та
ґарантій для  працівників заводу.

За словами міського голови Роксолани
Джури, Бурштин славиться кваліфікова�
ними кадрами, але і в нинішніх економіч�
них обставинах частина людей шукає

свою долю і вирішення матеріальних
проблем за кордоном. Тобто робочі руки
є, бажання працювати є, талановиті люди
теж є – немає тільки підприємств, де
вони могли б бути задіяні. Тих самих ком�
паній, які працюють у Польщі, Німеччині,
інших країнах, які наших людей беруть
на роботу. Пошук інвестора не є легким
і швидким, ми сповнені очікувань, наше
завдання – зробити все, щоб серйозний
бізнес увійшов у наш населений пункт,
розвивався, сплачуючи податки до місце�
вого бюджету.

До слова, індустріальний парк плану�
ють створити на площі 37 га. У стратегії
розвитку Бурштина на 2016–2020 роки
передбачено найближчим часом підве�
дення до ділянки інженерних мереж.
Виготовлено проект землеустрою.

Ось і стартував новий політичний
сезон. І якщо з футболом не склалося,
бо збірна України програла збірній
Ісландії, то парламент показав, що може
працювати результативно: розглянувши
більше тисячі поправок до законопроекту
про реформування освіти, 255 голосами
ухвалив його як закон.

Чи не головною новацією є перехід
на 12�річне навчання в школі, зменшення
часу бакалаврату, підвищення зарплат
вчителям... Щоправда, записано в ньому
і таке, що на голову не лізе: передбачене
викладання в дошкільних і середніх навчаль�
них закладах мовою нацменшин. Але ж є
мова державна. І як майбутні випускники
таких шкіл адаптуються в українськомовне
суспільство, не знаючи її? Зрештою, вже
маємо гіркий досвід. Там, де було най�
більше російських шкіл, йде сьогодні
війна, на якій гинуть українці.

Гадаю, що тема війни і миру теж буде
топовою в новому політичному сезоні.
І підняв її володар Кремля заявою про те,
що Москва запропонує сесії ООН проект
резолюції щодо миротворчої місії на Дон�
басі. Це попри те, пам’ятаємо, що про
неї говорив український Президент Петро
Порошенко ще у 2015 році. І особливо
наголошував у промові на відзначенні
26�ої річниці Незалежності. Та поки наші
політики лише голослівно заявляють,
Кремль пропонує конкретику. І можемо
зрозуміти, що не на нашу користь.

Перехопивши ініціативу щодо мирного
вреґулювання війни на Донбасі, Москва
пропонує ввести туди миротворчий кон�
тингент ООН не для контролю території,
російсько�українського кордону, через
який вільно перекидаються російські
війська і йде постачання зброї і техніки
бойовикам. Натомість Путін пропонує
з погодженням із ОРДЛО розмістити миро�
творців по лінії протистояння для конт�
ролю за припиненням вогню. А далі –
покроково за Мінськими угодами.
А відомо ж, як вони прописані: амністія
вбивцям, вибори, леґітимація бойовиків
і їхньої нинішньої влади і втюхування її
Києву. Зрозуміло, що не йдеться ані про
московську аґресію, ані про виведення
російських військ, про роззброєння бан�
дитів, ані про утвердження української
влади.

Через це мене найбільше обурює те,
що наша влада попри заяви давно
не подала в ООН проект своєї резолюції,
хай би московити обговорювали наш
варіант.

 «У нас усе це є, напрацьоване. Воно є
на руках у наших партнерів. Ми подивимося
протягом кількох днів, якщо буде потреба,
ми подамо і розповсюдимо свій альтерна�
тивний варіант – працювати на базі росій�
ського проекту. Це не означає, що там має
все лишитися так, як вони написали», –
заявив постпред України при ООН Воло�
димир Єльченко в коментарі.

У будь�якому випадку, за словами
Єльченка, українська сторона в кінцевому
проекті резолюції про відправлення миро�
творців на Донбас розраховує, що миро�
творці ООН будуть присутні у всіх райо�
нах у зоні конфлікту, включаючи кордон,
а принциповим моментом є виведення
російських військ з ОРДЛО до розгор�
тання місії, в якій не має бути ані мос�
калів, ані їхніх апологетів.

Ось так, нам знову доводиться їхати
в тому вагоні, в який нас вкотре посадила
білокам’яна. Та ще й пильнувати, аби нас
не обікрали. І як тут не подумати про п’яту
колону, яка діє в Україні на всіх рівнях.

А назагал політичний сезон обіцяє
нам ще багато сюрпризів.

Богдан ВІВЧАР

ÙÎ ÍÀÌ ÃÎÒÓª
ÄÅÍÜ ÏÐÈÉÄÅØÍ²É
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РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕКООФІЦІЙНО

2 вересня в Меморіальному
комплексі «Дем’янів Лаз» відбу�
лося відкриття VІ дитячо�юнаць�
кого турніру з міні�футболу на
Кубок пам’яті українських геро�
їв. Ідея проведення Кубку Мемо�
ріалу «Дем’янів Лаз» із футболу
народилася в жовтні 2010 року
за досить цікавих обставин. Вчи�
телі Крихівецької ЗОШ І–ІІІ сту�
пенів історик Михайло Фреїк та
фізкультурник Олег Гнатишин
привели на екскурсію до музею
групу школярів – учнів 7 класу.
Двоє з них, а саме Андрій Кос�
тишин і Роман Хом’як, розгле�
діли, що серед речей, знайде�
них під час розкопок і виставле�
них в експозиції, є футбольний
черевик – бутс. Наукові праців�
ники музею припустили, що
бутса могла належати членові
ОУН Федору Пастушенку з села
Павлівка Тисменицького району,
що захопився футболом, навча�
ючись у Празі.

 Закінчивши університет
у Празі й повернувшись додому,
Федір Пастушенко займався
активною громадською діяль�
ністю, був співзасновником у
рідному селі товариств «Пласт»,
«Сокіл», спортивного това�
риства «Луг» та читальні «Про�
світа». Він організував футбольну
команду з юнаків Павлівки
і Ямниці, що виступала під укра�
їнським стягом у довколишніх
селах. Після «золотого вересня»
1939�го, влаштувавшись бух�
галтером у Станіславському від�
ділку управління залізниці, грав
за її футбольну команду, але був
заарештований НКВД. Тому

виникло припущення, що йому
міг належати цей черевик.

На користь цієї версії свідчить
лист Пастушенка до дружини,
датований 24 травня 1941 року.
У ньому він, зокрема, просить її
піти на його місце роботи й за�
брати з шафки черевики (мож�
ливо, мова йде про «бутси»),
які були придбані у Чехії. До
дослідження було залучено
журналістів спортивного
відділу газети «Захід�
ний кур’єр». Результатом
співпраці стали статті
«Бутса з Дем’янового
Лазу. Незвичайна зна�
хідка працівників Мемо�
ріалу» та «Небезпечна
гра». Встановити точно
власника спортивного
взуття наразі неможливо.
Ними могли бути також
Онуфрій Миколайович
Стасюк, 1910 р. н., і Пи�
лип Дем’янів, гравець і капітан
футбольної команди «Сокіл»
з с. Загвіздя, заарештовані
22 червня 1941 року в перший
день війни.

З матеріалів однієї з кримі�
нальних справ стало відомо і
про цілу групу українських фут�
болістів з Долини, що боролись
із комуністичою диктатурою і
були знищені карателями�енка�
ведистами. Серед них: Ярослав
Мазуркевич, Юліан Бойдуник,
Василь Маруняк та інші.

Отож для вшанування па�
м’яті Федора Пастушенка та
інших знищених кривавим режи�
мом футболістів було вирішено
провести Кубок з футболу серед

юнаків. Починання знайшло
підтримку в місцевому това�
ристві «Меморіал», обласних
організаціях НРУ та КУНу та
Всеукраїнському братстві ОУН–
УПА, які стали першими меце�
натами турніру. Сприяння надала
й обласна федерація футболу.
З другого турніру долучилась
і обласна організація ГО «Пат�
ріот України».

Організатори турніру розра�
ховували, що він стане тради�
ційним і до участі в ньому долу�
чаться інші футбольні команди.

Власне, так і сталось. Кіль�
кість команд, що виступали
в турнірі постійно зростала.
В останньому турнірі були пред�
ставлені юні футболісти з Тисме�
ницького, Калуського, Галиць�
кого районів; Тлумача, Снятина
й Івано�Франківська.

В кінці травня 2015 року на
кладовищі неподалік меморі�
алу «Дем’янів Лаз» із військо�
вими почестями поховали новіт�
нього українського героя, мо�
лодшого сержанта 72�ої бри�
ґади Тараса Ярославовича Шев�

ченка, який загинув поблизу
с. Гранітне Волноваського району
на Донбасі. Він навчався в ЗШ
№ 17, а потім у ВПУ № 13. Ак�
тивно займався футболом. Пер�
шим його тренером був відомий
на Прикарпатті футболіст, май�
стер зі стандартів Степан Рибак.
Пізніше Тарас грав за команди
селища Лисець та с. Угринів
Тисменицького району та

м. Надвірна. Батько двох
дітей: Сніжани і Яро�
слава. Поруч з ним був
похований ще один наш
земляк, який загинув на
Донбасі 20 вересня 2015
року – Олег Басараб.

Оргкомітет турніру для
пошанування всіх поко�
лінь українських футбо�
лістів, що загинули в борні
за народ і власну неза�
лежну державу, дещо
змінив назву турніру та

розширив віковий склад учас�
ників, розділивши їх на три групи:
молодшу – з 9 до 11 років;
середню – з 12 до 14 років та
старшу – з 15 до 17 років.

Особливістю цьогорічного
турніру стало значне збіль�
шення спортивних відзнак і призів
завдяки меценатству івано�фран�
ківського підприємця Олега
Савчука та його фірми «Про�
фесійне обладнання».

Учасники і гості турніру перед
початком змагань, які прохо�
дили на стадіоні села Угринів,
ознайомилися з експозицією,
помолилися в каплиці Меморі�
алу жертв комуністичного те�
рору, поклали вінки й запалили

свічки пам’яті на могилах героїв.
Вони дізналися багато цікавого
з історії футболу. Адже Галичина
була місцем народження пер�
ших українських команд, а за�
сновник молодіжного товариства
«Січ» на Снятинщині Кирило Три�
льовський у 1906 році видав
правила гри у футбол – копанку
на українській мові.

Голова ОО «Національний
корпус» Сергій Сивачук нагоро�
див почесними відзнаками «За
оборону Маріуполя» полков�
ника міліції у відставці Ярослава
Манжелея і парамедика облас�
ного осередку «Національні дру�
жини» Володимира Костика.

Зі словами подяки до юних
звернулася мати полеглого
в боях на Донбасі О. Басараба
– пані Леся.

Цьогоріч виступали десять
команд.

Отож переможцями стали...
У молодшій групі: І місце –
«Сокіл» (Павлівка); ІІ місце –
«Сокіл» (Боднарів); ІІІ місце –
УГ № 1. У середній групі: І місце
– «Аванґард» (Загвіздя); ІІ місце
– ФК Угринів; ІІІ місце – УГ № 1.
У старшій групі: І місце – «Вихор»
(Ямниця); ІІ місце – ФК «Угринів»;
ІІІ місце – ФК «Чорнолізці».
Перший гол турніру забив Андрій
Іваночко з с. Ямниця. Найвлуч�
нішими серед бомбардирів
стали Назар Багрій з ФК «Угри�
нів» (мол. гр.) та Василь Ілащук
і Ярослав Бибик з Ямниці.

Переможці нагороджені куб�
ками, грамотами, медалями.

Михайло ФРЕЇК,
завідувач МК «Дем’янів Лаз»

Президент Петро По+
рошенко підписав Указ
№ 259/2017 «Про відзна+
чення державними наго+
родами України».

За особисту мужність і
самовіддані дії, виявлені
у захисті державного суве�
ренітету й територіальної
цілісності України, зразкове
виконання військового обо�
в’язку Глава держави наго�
родив 57 військовослуж�
бовців Збройних сил Укра�
їни та Національної гвардії
України.

Медаллю «Захиснику Віт�
чизни» нагороджено 45  вій�
ськовослужбовців Зброй�
них сил.

Одинадцять військово�
службовців ЗСУ та одного
військовослужбовця Нац�
гвардії нагороджено по�
смертно орденом «За муж�
ність» III ступеня.

Глава держави наголосив,
що понад 16 тисяч україн�

Громадськість та ЗМІ
мають контролювати, аби
пацієнти, яким потрібна
невідкладна операція зі
стентування, отримували
стенти безоплатно.

Як повідомили УНІАН у
Міністерстві охорони здо�
ров’я, перша партія стентів
у кількості 4657 штук уже
найближчим часом буде
розподілена у реґіони.

У МОЗ наголосили, що
громадськість та ЗМІ мають
контролювати, аби пацієнти,
яким потрібна невідкладна
операція зі стентування,
отримували стенти без�
оплатно.

Усі закуплені медичні
вироби пройшли тривалий
процес заміни реєстрацій�
ного свідоцтва на сертифі�
кат відповідності вимогам
технічних реґламентів та
отримали санітарно�епіде�
міологічний висновок, що
підтверджує якість цих про�
дуктів та їхню безпеку для
життя і здоров’я україн�
ських пацієнтів, наголосили
у МОЗ.

Міністерство охорони
здоров’я за допомогою

У Прикарпатському національ�
ному університеті імені Василя
Стефаника 1 вересня урочисто
відкрили оновлене приміщення
гуманітарного корпусу. У будівлі
утеплили фасад і замінили пів�
тисячі вікон.

Урочистості з нагоди Дня знань
у Прикарпатському університеті
розпочалися зі Святої Літургії у
храмі. Пізніше ректор, викладачі
й студенти університету вшану�
вали пам’ять загиблого героя
Небесної сотні Романа Гурика.

Опісля відбулася презентація
оновленого приміщення гумані�
тарного корпусу університету,
в якому протягом літа утеплили
фасад і замінили вікна.

Корпус збудований у 80�их
роках, відтоді жодного ремонту
фасаду не було.

Голова студентського сенату
Ірина Сапіга тішиться виглядом
нового корусу.

«Ми надзвичайно раді, що цей
корпус зроблено за європей�
ським зразком. Коли я вступала
сюди, то він виглядав досить ста�
рим. Є велика різниця», – гово�
рить студентка.

Ректор університету Ігор Це�
пенда зазначив, що утеплення
фасаду й заміна 500 вікон кош�
тували 12 мільйонів гривень. Ро�
боти розпочалися у квітні і, за
словами ректора, ніхто не вірив,
що до 1 вересня вдасться їх
завершити.

«Це не тільки матеріальна пере�
мога. Це перемога над залеж�
ністю від Росії. Ми цим започат�
ковуємо програму енерґозбере�
ження», – сказав Ігор Цепенда.

На території Карпатського націо�
нального природного парку буде ство�
рено науково�освітній центр, який
працюватиме на базі нині відновлю�
ваної астрономічно�метеорологічної
обсерваторії. Його мета – здійснення
комплексної оцінки екологічної ситуа�
ції у Центральній та Східній Європі
й попередження загроз виникнення
екологічних катастроф.

Про це заявив під час наради в Івано�
Франківській облдержадміністрації,
присвяченій розвитку природно�запо�
відного фонду в Карпатському реґіоні,
заступник міністра екології та природ�
них ресурсів Василь Полуйко.

За його словами, під час наради,
яка відбулася за участю природоохо�
ронців області, мова також ішла про
перспективи розширення територій
природних парків у рамках проекту
збереження Карпатських пралісів.
Велика увага була приділена питанню
отримання установами природно�
заповідного фонду речових прав на
землю, інформує прес�служба Івано�
Франківської облдержадміністрації.

«В Європі давно природоохоронні
території займають велику частину.
Україна ж нині лише продовжує фор�
мувати свій природно�заповідний
фонд, тому актуальним залишається
питання розширення територій, вив�
чення території, яка має екологічну,
рекреаційну, цінність і головне – є
важливим елементом для підтримки
екологічної рівноваги Центральної та
Східної Європи», – зазначив Василь
Полуйко.

Заступник міністра нагадав, що
відповідно до Державної стратегії
реґіонального розвитку на період до
2020 року природоохоронні території
на Івано�Франківщині мають бути збіль�
шені до 403,9 тисяч гектарів.

Також заступник міністра екології
та природних ресурсів України Василь
Полуйко разом із директором депар�
таменту екомережі та природно�
заповідного фонду Мінприроди Вікто�
ром Клідом відвідали Карпатський
національний природний парк, де озна�
йомилися з ходом робіт щодо віднов�
лення астрономічно�метеорологічної
обсерваторії.

Нагадаємо, що обсерваторія, роз�
ташована на горі Піп Іван, є найви�
щою спорудою в Україні. Це унікальна
в Європі територія для вивчення
та охорони природи, в якій зосеред�
жені важливі і маловивчені з ланд�
шафтно�екологічної, ботанічної та
зоогеографічної точок зору екосистеми
Карпат.

З метою стабілізації оператив�
ної обстановки щодо незаконного
обігу зброї, боєприпасів та вибу�
хівки на території Прикарпаття
з 21 серпня по 6 жовтня проводиться
оперативно�профілактична опе�
рація «Зброя та вибухівка».

Її завдання – виявлення і вилу�
чення з незаконного обігу вогне�
пальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин, вибухових при�
строїв, розкриття злочинів, скоє�
них із використанням зброї, при�
пинення діяльності організованих
груп та злочинних організацій.

ТУРНІРИ

ÏÀÌ’ßÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÔÓÒÁÎË²ÑÒ²Â-ÃÅÐÎ¯Â

ÑÔÎÐÌÓÂÀÒÈ
ÇÀÏÎÂ²ÄÍÈÉ ÔÎÍÄ

ÍÀÃÎÐÎÄÈ ÇÀÕÈÑÍÈÊÀÌ

НАДІЯ Є

ÑÒÅÍÒÈ ÄËß ÁÅÇÎÏËÀÒÍÈÕ ÎÏÅÐÀÖ²É
міжнародної організації
«Crown Agents» забезпе�
чили українців найсучасні�
шими стент�системами. На
виділені з Держбюджету�
2016 кошти у розмірі 5,9
млн. дол. закупили інно�
ваційні стенти і супутнє
обладнання для проведення
екстреної імплантації паці�
єнтам в перші години гост�
рого інфаркту.

У МОЗ зазначили, що в
Україні необхідно створити
реперфузійну мережу. За
словами співзасновника
Асоціації інтервенційних
кардіологів України Мак�
сима Соколова, в Україні
з’явиться 13 нових репер�
фузійних центрів.

«Це будуть медичні за�
клади з сучасним облад�
нанням, де допомога пацієн�
там надаватиметься в ре�
жимі 24/7/365. Пацієнти,
котрі потребуватимуть не�
відкладного стентування,
зможуть отримати вчасну,
високоспеціалізовану та
безкоштовну медичну допо�
могу за найсучаснішими
стандартами», – сказав
Соколов.

ських героїв
отримали
в и с о к і
державні
нагороди,
з них біль�
ше 2600,
на жаль,
посмертно.
44 найви�
датніших українців відзна�
чені високим званням Герой
України.

Серед нагороджених –
наш земляк, військово�
службовець Національної
гвардії України, полковник,
заступник командира за�
гону спеціального призна�
чення Олександр Олександ�
рович Бойко. Він загинув
3 червня цього року поблизу
села Катеринівка Луган�
ської області, виконуючи свій
військовий і громадянський
обов’язок. Його посмертно
удостоєно ордена «За муж�
ність» IІІ ступеня.

ÁÓÄÅ ÒÅÏËÎ É ÇÀÒÈØÍÎ

ЗАКЛИК

ÇÄÀÂ ÇÁÐÎÞ – ÑÏÈ ÑÏÎÊ²ÉÍÎ
Нагадуємо, що відповідно до

статті 263 КК України (Незаконне по�
водження зі зброєю, бойовими при�
пасами та вибуховими речовинами)
особам, які незаконно зберігають
зброю і вибухівку, загрожує пока�
рання у вигляді позбавлення волі
на строк від трьох до семи років.

Працівники поліції звертаються
до всіх мешканців Івано�Франків�
щини з проханням добровільно зда�
ти зброю та вибухівку, які незаконно
зберігаються в них. З корисною
інформацією звертайтесь за тел. 102
або ж на вул. Академіка Сахарова, 15
в Івано�Франківську.

Керівництво обласної ради
урочисто передало 12 шкіль+
них автобусів «Еталон» для
дев’яти районів, двох міських
рад та одної ОТГ.

В області тринадцять тисяч
учнів і близько трьох тисяч педа�
гогів, які потребують підвозу.
За 2003–2016 роки закупили 203
шкільні автобуси. Нинішні на суму
18 млн. 760 тис. придбали за
кошти освітньої субвенції.

«Ми сподіваємось, що на
кінець 2018–2019 потреба у шкіль�
них автобусах буде на 100 від�
сотків задоволена», – зазначив
голова облдержадміністрації
Олег Гончарук.

ÀÂÒÎÁÓÑÈ
ÄËß ØÊÎËßÐ²Â

З 1 вересня компанія «Київ+
стар» закрила ряд старих та+
рифних планів для контракту.
Користувачів переводять на
більш дорогі.

Зміни торкнулися таких тариф�
них планів: «Київстар Комфорт 35»,
«Київстар БЕЗЛІМ 35», «Вільний
Київстар 35», «Київстар Комфорт
50», «Київстар БЕЗЛІМ 50», «Київ�
стар Комфорт 55», «Вільний Київ�
стар 55», «Київстар комфорт 75»,
«Київстар комфорт 70», «Київстар
БЕЗЛІМ 70», «Київстар комфорт
95», «Київстар БЕЗЛІМ 100», «Київ�
стар комфорт 100», «Київстар ком�
форт 130», XXL, «Необмежений
Ексклюзивний», «Необмежений
Легкий +» й ін.

ÄÎÂÃÎ
ÍÅ ÍÀÃÎÂÎÐÈØÑß

ОСВІТА ЦІНИ
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ЗНАЙ СВОЄ ВШАНУВАННЯ

Влітку представники
громадської організації
«Молода Просвіта» При�
карпаття активно працю�
вали над напрямками та
заходами розвитку своєї
діяльності. Під координу�
ванням досвідченого тре�

нера Андрія Круп’яка було проведено
сесію стратегічного планування роботи
на три наступні роки. До дводенного
заходу долучилися як члени та волонтери
організації, так і запрошені експерти.
Під час зустрічі обговорили сильні та
слабкі сторони, яким варто приділити
більше уваги, потенційні можливості,
загрози. Перспективними партнерами
було визначено державні освітні установи,
активну сільську молодь, іноземні гро�
мадські організації, що працюють у сфері
неформальної освіти.

Спільно сформувалося бачення роз�
будови чіткої структури «Молодої Про�
світи» і пропаґування дієвого суспільного
продукту з неформальної освіти. Відпо�
відно до цього, місія організації передба�
чає навчання мешканців краю через не�
формальну освіту впливати на підвищення
якості життя в громадах шляхом реалі�
зації суспільно�корисних ініціатив.

«Серед наших цінностей є вдячність,
відкритість, компетентність і вміння від�
давати, – зазначає представниця органі�
зації Катя Микитюк. – І мені особисто все
це дуже близьке».

Програмними пріоритетами на най�
ближчі роки обрано розвиток громад,
зокрема, сільських, пропаґування прав
людини, українознавство і, звичайно,
сприяння власній організаційній спро�
можності.

Спершу в районах обласну організа�
цію представлятимуть координатори, які
локально залучатимуть волонтерів.

Зараз команда організації працює
над ребрендинґом і зміною логотипу.
Найближчим часом буде оголошено
конкурс і винагороду для розробника
найкращого лого для «Молодої Про�
світи» Прикарпаття.

Н. К.

Місцевих парафіян мало – церкви
живуть за рахунок паломників.

Українські дерев’яні церкви, які ви�
стояли на території Польщі після війни
та примусового переселення українців,
тепер стали частиною польських турис�
тичних веломаршрутів. Для нащадків
переселенців із території нинішньої
Польщі ці місця досі святі, однак їх догля�
дає лише один священик, ідеться в одному
з сюжетів «ТСН».

Українці приїздять вклонитися навіть
зруйнованим храмам, від яких залиши�
лися лише стіна дзвіниці серед лісу. По�
при те, що храм було знищено в 1944 році,
а священика вбито, і відтоді Служби Божі
не правилися, місце паломники вважа�
ють особливим. «Є відчуття, що я у сакраль�
ному місці», – говорить один із них.

У польському місті Чесанів українці
не живуть, проте там збереглася дзві�
ниця і навіть український храм, який стояв
у руїні, але у 2013 році його відреставру�
вали, бо він у центрі міста. Зазвичай храм
зачинений – величезного ключа прино�
сить місцевий наглядач. Споруді вже 117
років, всередині її фрески, на яких янголи
спускали з неба тризуби й просили
порятунку для України. Прочани пере�
вірили чудову акустику храму співом
молитви «Отче наш».

Польські туристи до церкви приїздять
велосипедами й зізнаються, що такі
пам’ятки архітектури нині є частиною
туристичного веломаршруту. «На основі
карти ми розробляємо маршрут і їдемо
дивитися дерев’яні церкви», – говорять
вони. Дерев’яна греко�католицька
церква у польському Жукові збереглася,
але після примусового переселення
українців там заправляють римо�като�
лики. Із УГКЦ замість колишніх ста зали�
шився тільки один священик – отець Іван.
«Ми так час від часу відправляємо, коли
приїжджають люди з Заходу і з України»,
– говорить він.

У містечку Любачів раніше проживало
дві тисячі українців, але тепер на служби
приходять щонайбільше 15. Все внут�
рішнє облаштування довелося збирати
в непрацюючих церквах. «Престолу не
було, нічого не було. Одне розп’яття
залишилось», – розповів священик.
Церква отця Івана у Гребінному неподалік
українського кордону перебуває під
сигналізацією, бо раніше її обікрали –
забрали все, що блищало. «Якісь кадила
за 50 гривень – все покрали», – диву�
ється священик.

Храму під ґонтами чотири століття, спо�
чатку погрожував розвалитися – кришився
просто під час богослужінь. Але під час
ремонту виявилося дуже багато цікавого,
наприклад, знайшли ікону Богородиці,
про котру ніхто не знав близько ста років.
А на люстрі виявили тризуб.

Наталя НАГОРНА,
кореспондент «ТСН»

Нещодавно на Закарпатті
розгорівся «культурний» скан�
дал. В Закарпатській обласній
універсальній бібліотеці було
оголошено зустріч із канадцем
Полом Робертом Маґочієм,
який мав презентувати свою
останню працю «Євреї та
українці: тисячоліття співіс�
нування». Однак‚ для закар�
патської громадськості цей
науковець, який, до того ж,
ще й парадоксальним чином
очолює Катедру українських
студій в Торонто, асоціюється,
в першу чергу, як «батько»
новітнього русинства.

Саме П. Маґочій став моз�
ковим центром політичного
неорусинства, саме він вису�
нув теорію про четвертий
східнослов’янський народ і
докладає всіх зусиль, аби ця
теорія втілилася в життя. Він
організував Світовий конґрес
русинів і довгий час очолював
неорусинський рух. Діяльність
П. Маґочія призвела до того,
що українство в Словаччині,
Польщі, Сербії, Угорщині по�
чало зазнавати величезного
тиску і нападів неорусинів, для
яких українофобія стала про�
відною темою на шпальтах їхніх
видань. П. Маґочій заподіяв
величезну шкоду українській
справі у світі й далі працює
в цьому напрямку.

Ясна річ, що як керівник
українських студій він не може
зосереджуватися виключно
на неорусинстві, мусить долу�
чатися й до загальноукраїн�
ських проектів. Тому видає
й такі книжки, як згадана
«Українці та євреї». Зрештою,
для меткого канадця це ще
чудовий спосіб леґалізува�
тися в Україні, де його авто�
ритет сильно підмочений
русинською ідеєю.

Зі своєю новою книжкою,
де він є співавтором, П. Маґо�
чій об’їздив понад десяток міст
України, де зустрічався зі сту�
дентами й викладачами. Всю�
ди його сприймали вдячно,
адже мало хто знає, чим на�
справді займається П. Маґо�
чій. Гірше було у Львові, де він
побоявся з’явитися на презен�
тацію‚ та в Ужгороді, де чудово
обізнані з головним «проек�
том» канадця. Після протестів
громадськості зустріч з ідео�
логом неорусинства у Закар�
патській обласній бібліотеці
скасували.

Але виникає ціла низка за�
питань до української влади
і силових структур. Чому люди,
які системно й цілеспрямо�
вано доводять, що Закарпаття
– це не Україна, а закарпатці
– не українці, можуть не тільки
вільно роз’їжджати Україною,

У кімнаті�музеї І. Франка при крає�
знавчому відділі міської бібліотеки від�
булась музично�поетична композиція
«Вогонь в одежі слова», приурочена 161�ій
річниці його народження (організатори
– Ганна Паркулаб та Оксана Одокій). Від
департаменту культури Івано�Франків�
ського міськвиконкому участь у святі
взяли директор МЦБС Ганна Михай�
лівна Медвідь та інспектор департаменту
управління культури Ірина Дмитрівна
Мороз�Тарновецька.

На свято працівники краєзнавчого
відділу запросили правнучку молодшого
брата І. Франка Онуфрія, Олесю Франко
– старшого викладача фортепіано, музи�
канта, поета, члена НСХП України. Вона
розповіла про свої дитячі та юнацькі роки,
які пройшли на обійсті прадіда, де чер�
пала й черпає натхнення для своєї твор�
чості. Музичні твори талановитої поетеси
і музиканта О. Франко виконала бард

З ініціативи студентів і викладачів
Коломийського навчально�наукового
інституту коломияни провели акцію
«Франкові читання – 2017» на площі біля
пам’ятника Іванові Франку.

«Є імена, які увібрали в себе живу душу
народу, стали часткою його життя. Таким
ім’ям для нас, українців, стало ім’я вели�
кого генія Івана Франка, чиї твори викли�
кають почуття гордості й захоплення», –
зазначив завідувач кафедри філології
Коломийського навчально�наукового інсти�
туту Михайло Ковальчук на початку заходу.
Голова Коломийського міськрайонного
об’єднання «Просвіта» Василь Глаголюк
розповів про перебування Івана Франка
в Коломиї. Студенти Коломийського
навчально�наукового інституту Вікторія
Трофанюк, Ірина Іллюк, а також студенти
Коломийського медичного коледжу імені
Івана Франка, учасниці народного аматор�
ського театру поезії «Орфей» (керівник –
Оксана Гаращук) Надія та Наталія Коби�
лянські прочитали улюблені вірші та уривки
з творів видатного письменника.

Цікавинкою акції став виступ юного барда
Юрія Міляна, котрий виконав кілька
пісень на вірші Каменяра. Слід зазначити,
що у «Франкових читаннях – 2017» взяв
участь комбатант УПА, політв’язень Юрій
Рудко. Він продекламував твір «Каме�
нярі» й наголосив на незламності духу
Франка і незламності духу українського
народу. До літературних читань долучився
і відомий український митець, співавтор

але й мати публічні виступи,
зустрічі з владою?

Чому той, хто говорить, що
Крим і Донбас – це не Україна,
вважається сепаратистом, а той,
хто таке постійно пише про За�
карпаття – начебто ним не є?

Сепаратизм завжди почи�
нається з гасел. Ідея «Ново�
росії» довго винношувалася
в головах російських і місцевих
«теоретиків», поки її не спробу�
вали закріпити танками і «гра�
дами». Сепаратизм забрунь�
ковується в книжках і газетах
у привабливій обгортці. Зруйно�
вані будинки і сльози біженців
з’являються вже у прикінцевій
частині цієї трагедії.

Неорусинство є для Укра�
їни сепаратистським рухом від
самого початку, бо в основі його
– приховано чи відверто –
лежить заперечення природного
зв’язку з Україною. Толеруван�
ня ідеології русинства – це пле�
кання сепаратизму власними
руками. Коли почнуться про�
блеми на Закарпатті, вже пізно
буде гасити пожежу. Кожна
держава бореться з сепара�
тизмом в самому зародку.
І Україна не виняток.

Тому якщо «персонами нон
ґрата» в Україні є артисти, які
виступили на окупованих тере�
нах, чи чужоземець, що заїхав
не з того боку в Крим, то чому

Г. Різничук. Прозвучали вірші Б. Лепкого
«І. Франко»; О. Франко «На мапі місто є
Франкове», «Борімося, як вчив Франко»,
«Не пора»; власний вірш «Незбагненний,
мов світ» зачитала С. Пілецька.

Спонтанно свято тривало у формі круг�
лого столу «Іван Франко в нашому житті».
У своєму виступі доцент І. Макаровський
акцентував увагу на особистості І. Франка
як титана праці, ориґінального мислителя, лю�
дини�патріота, рідкісної чуйності і доброти.

Музикознавець і педагог О. Турянська
зацікавила учасників дійства маловідо�
мими фактами ролі Івана Франка у роз�
витку української музичної культури. Так,
баладу про Олексу Довбуша «Ой попід гай
зелененький» у записі Івана Франка по�
клав на музику Микола Лисенко.

Цікавими були міркування професора
Йосипа Гаха про громадсько�політичну
діяльність Франка. А Богдан Сохань ви�
словлював свої міркування про націо�
нальний дух творчості письменника.

Солістка Центрального народного
дому № 1, керівник народного вокаль�
ного ансамблю «Смерічка» Леся Мель�
ник порушила питання активізації інтелі�
ґенції та владної еліти в популяризації
творчості Івана Франка.

Володимир БАКАЛА,
старший науковий співробітник

історико�меморіального музею Олекси Довбуша

пам’ятника Іванові Франку в Коломиї
Василь Андрушко.

Бібліотекарі міської бібліотеки № 1 для
дорослих представили книжкову виставку
«Іван Франко – поет національної честі»
(організатор виставки – бібліотекар Галина
Тупичка). «Нема, певне, тієї ділянки літера�
турної, якої б не збагатив своєю працею
Франко. І скрізь він визначався з гурту
своїм яскравим талантом і кипучим темпе�
раментом; скрізь ставив рідний народ під�
ставою своєї діяльності, добро народне –
метою; розум і науку – шляхом до мети», –
писав про Франка відомий громадський
діяч ХІХ століття Сергій Єфремов. Каме�
няр ствердив європейськість як визна�
чальний шлях українського поступу. Тож
такими акціями ми наближаємо його ідеї
до сучасності, а сам Франко є символом
інтелектуальної України.

Галина ВОЛОЩУК,
 кандидат філологічних наук,

викладач кафедри філології Коломийського
навчально�наукового інституту, просвітянка
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канадський професор, який де�
сятиліттями займається пропа�
ґандою сепаратистської теорії
про «відрубність» закарпатців,
досі спокійно їздить Україною?
Логіки в цьому нема жодної. Або
ми боремося з сепаратизмом в
усіх його проявах, або самі роз�
валюємо Україну через свою не�
мудру або нездорову голову.

Ужгородське видавництво
«Падяка», яке вважає себе
найбільш «русинським» у світі,
не тільки вільно видає і продає
сепаратистські книжки, в тому
числі й П. Маґочія, але й дру�
кує видання для Закарпатської
обласної універсальної бібліо�
теки. Тобто гроші українських
платників податків ідуть на
утримання видавництва, яке
вперто заперечує український
характер Закарпаття. Уявіть собі,
що в Маріуполі чи Запоріжжі
фонди з управління культури
спрямовуються у видавництво,
що відкрито позиціонує себе
найбільшим пропаґандистом
«Новоросії». Маразм? А в Ужго�
роді це – реальність.

Поки вільно поширювати�
меться теорії про неукраїн�
ськість Закарпаття (Одеси,
Харкова, Бессарабії і т. ін.), доти
ніякої ефективної боротьби
з сепаратизмом в Україні бути
не може.

Олександр ГАВРОШ, Ужгород

ÍÅÎÐÓÑÈÍÑÒÂÎ ÍÅ ÇÀÃÐÎÇÀ?..
ЧОМУ ІДЕОЛОГ ЗАКАРПАТСЬКОГО СЕПАРАТИЗМУ ВІЛЬНО ЇЗДИТЬ УКРАЇНОЮ

ÂÎÃÎÍÜ Â ÎÄÅÆ² ÑËÎÂÀ

×ÈÒÀËÈ ÔÐÀÍÊÀ Â ÊÎËÎÌÈ¯

ЗМІНА МОЛОДА

ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ
Ç ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÎÞ

ВИЗНАЧЕНО ПРІОРИТЕТНІ
НАПРЯМКИ РОБОТИ

«МОЛОДОЇ ПРОСВІТИ» ПРИКАРПАТТЯ
НА НАСТУПНІ ТРИ РОКИ

XV Всеукраїнський фестиваль сучас�
ної пісні та популярної музики «Чер�
вона рута�2017» проходить у ці дні
в Маріуполі. Концерти, конкурси, вис�
тавки, майстер�класи, творчі зустрічі,
караоке на пляжі, нічні музичні кав’ярні.
Загалом – 16 локацій основних та су�
путніх заходів!

У ньому беруть участь солісти і гурти
з кожної області України, а це 350 учас�
ників – переможців відбірних конкурсів
минулого року та зірки української масо�
вої музики.

«Червона рута» – єдиний в Україні
наймасштабніший загальнодержавний
україномовний безкоштовний та най�
старший фестиваль в країні, який сфор�
мував українську сучасну молодіжну
масову музику. Він єдиний масштабний
некомерційний музичний фестиваль,
де участь в усіх заходах є безоплатною,
а вхід – вільним!

 Основним завданням діяльності фес�
тивалю є здійснення громадської діяль�
ності у сфері культури та інформації,
залучення української молоді до форму�
вання патріотичної свідомості засобами
української масової культури, здійс�
нення цілеспрямованого пошуку й популя�
ризації молодих талантів, відродження
національних традицій та автентичного
фольклору. Він має україномовний ста�
тус і критерії оцінки національної визна�
ченості в музиці, зрештою, сформував
українську сучасну молодіжну масову
музику.

«×ÅÐÂÎÍÀ ÐÓÒÀ» –
ÄÎÍÁÀÑ!

МИСТЕЦЬКИЙ ДЕСАНТ
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НОВІ ВИДАННЯ

ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈÍÀ
ÂÅÐÅÑÅÍÜ

(Закінчення. Поч. в № 35)

17 ВЕРЕСНЯ
145 років  народження Івана Макуха

(1872–1946), громадсько�політичного
діяча, міністра внутрішніх справ ЗУНР,
адвоката з Тлумача.

110 років  народження Івана Атама9
нюка (1907–1989), поета, прозаїка,
перекладача, уродженця с�ща Яблунів
тепер Косівського району.

110 років  народження отця Романа
Луканя (1907–1943), історика Церкви,
друкарства і преси, бібліографа, урод�
женця с. Старуня тепер Богородчан�
ського району.

75 років  народження Василя Бойка,
громадсько�культурного діяча, голови
Івано�Франківського міського об’єднання
ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка
(з 1992 року), професора Національного
університету нафти і газу, академіка УНГА,
доктора технічних наук.

19 ВЕРЕСНЯ
120 років  народження Василя Кос9

тинюка (1897–1942), письменника, режи�
сера, уродженця с. Пістинь тепер Косів�
ського району.

60 років  народження Василя Семе9
нюка, художника, уродженця с. Чорний
Потік Надвірнянського району.

20 ВЕРЕСНЯ
130 років  народження Володимира

Самотулки (1887–?), греко�католиць�
кого священика і громадсько�культурного
діяча.

65 років  народження Катерини Кар9
кадим, науковця, члена Національної
спілки народних майстрів України та
Спілки художників України, уродженки
Коломиї.

21 ВЕРЕСНЯ
185 років  народження Петра

Ніщинського (1832–1896), композитора,
поета�перекладача, збирача українських
народних пісень, викладача класичних
мов.

22 ВЕРЕСНЯ
145 років  народження Осипа Роз9

дольського (1872–1945), фольклориста,
вчителя Коломийської гімназії, який
перекладав польською та німецькою
мовами твори Василя Стефаника, Леся
Мартовича.

23 ВЕРЕСНЯ
145 років  народження і 65 років

смерті Соломії Крушельницької (1872–
1952), видатної української оперної
співачки.

25 ВЕРЕСНЯ
85 років   народження Анатолія

Солов’яненка (1932–1999), видатного
українського співака, народного артиста
СРСР, чий голос підкорив найпрестижніші
концертні зали світу.

27 ВЕРЕСНЯ
День туризму.
28 ВЕРЕСНЯ
205 років  народження Йосафата

Кобринського (1812–1901), священика,
педагога�філолога, організатора Народ�
ного дому в Коломиї. Його ім’я носить
Коломийський музей Гуцульщини і По�
куття.

29 ВЕРЕСНЯ
165 років  народження Юліана За9

кревського (1852–1915), артиста опери
та вокального педагога, який виступав
в оперних театрах Венеції, Львова, Кракова,
Варшави, Києва, уродженця Косова.

30 ВЕРЕСНЯ
Всеукраїнський день бібліотек.

У селі Ліски Коломий+
ського району відбувся юві+
лейний Х обласний літера+
турно+мистецький фести+
валь імені Квітки Цісик.

Саме з цього села взяла
свій початок родина Цісиків,
яка подарувала світові й Укра�
їні талановитих музикантів,

вчителів, просвітителів. Доля
розкидала цю родину по ці�
лому світу, однак вони зуміли
зберегти любов до рідної
української мови, української
пісні, до своєї землі та стали
прикладом для наслідування,
пише прес�служба Івано�
Франківської облдержадмі�
ністрації.

Під час урочистого від�
криття фестивалю на при�
міщенні школи�музею від�
крили пам’ятну дошку митро�
политу Андрею Шептицькому.
На знак шани і вдячності від
імені жителів села і гостей
фестивалю вихованці Лісків�
ського НВК поклали квіти до
пам’ятника Онисиму Кочію,

Миколі Цісику, о. Івану Ісаєву
та до могили Марії Цісик
(бабусі Квітки).

Присутні вшанували хвили�
ною пам’яті Героїв Небесної
сотні, військовослужбовців
і добровольців, які загинули
на сході України, усіх, хто
поклав життя за волю і Неза�
лежність України.

Благословив учасників
фестивалю керуючий Коло�
мийської єпархії УПЦ КП єпис�
коп Коломийський та Косів�
ський Юліан Гатала.

Відкрила мистецьку про�
граму заслужена артистка
України Алла Кобилянська.
Звучали пісні з репертуару
Квітки Цісик. Естафету пісень,

На кінофестивалі у бол+
гарській Варні українська
акторка Римма Зюбіна
отримала нагороду за най+
кращу жіночу роль у фільмі
«Гніздо горлиці».

Про це повідомляє прес�
служба Держкіно на сторінці
у «Facebook».

«Вітаємо Римму Зюбіну,
режисера Тараса Ткаченка,
продюсера Володимира Філіп�
пова і всіх творців картини з
заслуженою нагородою!» –
йдеться у повідомленні.

Зазначимо, фільм «Гніздо
горлиці» став сенсацією Одесь�
кого кінофестивалю.

У сюжеті фільму – українка
Дар’я, яку грає Римма Зю�
біна, змушена їхати на заро�
бітки в Італію, щоб прогоду�
вати свою сім’ю. Та через
заробітки за кордоном сім’я
починає розвалюватися.

Відомий письменник Ва�
силь Шкляр презентував істо�
ричний роман «Троща» про
боротьбу УПА. Прототипом
головного героя став повста�
нець із Косівщини Мирослав
Симчич.

За основу роману Василь
Шкляр узяв свідчення леґен�
дарних прикарпатських повс�
танців – зв’язкової УПА Ганни
Зеленої та сотеннго УПА
Мирослава Симчича. Саме
Мирослав Симчич став прото�
типом головного героя.

«Троща» – це катастрофа,
бійня, трощення людських
життів, доль і багато для кого
– майбутнього, – говорить пись�
менник. – Довго шукав уні�
версальну історію про бан�
дерівське підпілля, найтяжчі
часи, які прийшли в другій
половині 1940�их. Вони поча�
лися після того, як заверши�
лася збройна боротьба.

Знайшов таку історію на
Тернопільщині. Між селами
Купчинці, Ішків і Багатківці
Теребовлянського і Козівсь�
кого районів протікає річка
Стрипа. Там у плавнях, очере�
тах переховувалися вояки
Української Повстанської
Армії. Було їм де скупатися
і відігрітися трохи на сонці.

І от саме там боївку повс�
танців 1947 року через зраду
оточили «червонопогонники»
– і відбулася драма.

Це власне вже були «зали�
шенці», які не мали надії на
визволення, на перемогу.
Боролися тільки заради од�
ного. Заради того, що ідею
української Незалежності під�
хоплять наступні покоління»,
– додає Шкляр.

Книжку написано галиць�
ким діалектом. Вона вийшла
друком у видавництві «Клуб
сімейного дозвілля».

«Роман ще й про зраду.
Розпочинається тим, як воїн
УПА, «відсидівши» свої 25
стандартних літ, приїздить до
міста на сході. Бо їм заборо�
няли повертатись у рідні краї,
до Галичини: «На схід, бан�
дьори, на схід!».

«Одного разу, зайшовши на
міський цвинтар, він раптом
побачив могилу близького
товариша, з яким воював. Той
наче загинув 25 років тому,
1947�го. Але з напису на мо�
гилі зрозумів, що помер нещо�
давно, сфотографований був
у військовому «френчі», з
ворожим орденом на грудях.
Таку тяжку зраду можна зро�
зуміти, але не можна виправ�

Випуск просвітянського вісника
«Дзвони «Просвіти» на проводо�
вому обласному радіо (перша
субота місяця о 18.10) та щосуботи
просвітянські передачі о 19.10 на
хвилях 72.02 FM – Івано�Франківськ,
106.6 FM – Долина, 100.6 FM –
Косів, 101.7 FM – Верховина.

Кожної першої неділі місяця
о 17.10 – радіожурнал для жінок
і про жінок «Ярославна».

Автор і ведуча – член Національ�
ної спілки журналістів Михайлина
Боднар.

Івано9Франківське обласне об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка
НД «Просвіта»

8 жовтня (неділя) 12.00

ЗАПРОШУЄМО НА ОСІННІЙ ПІСЕННИЙ ЯРМАРОК
Зголошуються люди звідусіль ярмаркувати з вишивками, в’язаними, гачкованими, мережа�

ними виробами, з виробами декоративно�прикладного мистецтва, українськими жіночими при�
красами, лікувальними травами і чаями, фруктами, овочами, солодощами, медами, книжками
і виставками квітів. Але найголовніше – приходьте з українськими піснями і танцями, жартами,
дотепними оповідями й сміховинками.

Тож чекаємо на вас! Ласкаво просимо на ярмарок!

Контактні телефони:
(0342) 75+05+86, 095 08 78 068 (Михайлина БОДНАР)

Національний заповідник «Давній Галич»
здійснив археологічні дослідження вже неісну�
ючих над поверхнею архітектурних деталей
церкви Різдва Христового – контрофорсів.
Їх основу музеєфіковано та відкрито для
загального огляду під склом.

У 2017 р., через 192 роки після розбору
контрофорсів (у 1825 р.), силами співробіт�
ників Національного заповідника «Давній
Галич» уможливлено всім зацікавленим пос�
тійний огляд залишків давніх конструкцій.

Основи контрофорсів було розкопано
з північного боку храму, після обстеження
їх накрили склом. Облаштовано дві оглядові
ніші, захищені склом відповідного ступеня
захисту. Для самостійного знайомства гос�
тей міста з пам’яткою розміщено таблички
з зображенням розрізу фундаменту храму
та відповідною цитатою про ці елементи.
І тепер як туристу, так і екскурсоводу буде
практичніше уявити собі, як могла виглядати
церква ще двісті років тому.

За даними сайту meteoprog.ua,
у вересні на Сонці штормить п’ять разів:
1, 13, 14, 15, 16 вересня.

З 17 по 23 вересня будуть спостерігатися
посилені збурення геомагнітного поля Землі.

Медики попереджають, що магнітні бурі
можуть стати причиною різкої зміни настрою,
погіршення загального самопочуття і загост�
рення хронічних захворювань. Особливо страж�
дають люди з захворюваннями серцево�судин�
ної системи. Можливими реакціями організму
людини на магнітні бурі є: біль голови, пору�

шення сну, занепад сил, різка зміна показ�
ників артеріального тиску.

«Якщо ви відчули різке нездужання, під�
вищився тиск або почастішала частота сер�
цевих скорочень, відкладіть роботу або до�
машні справи, випийте заспокійливі ліки або
50 крапель корвалолу і ляжте на годину від�
почити в темному, добре провітрюваному
приміщенні. Добре висипляйтеся – безсоння
підвищує метеочутливість втричі», – рекомен�
дує лікар Борис Скачко.

ФЕСТИВАЛІ ÇÃÀÄÀËÈ ÊÂ²ÒÊÓ які виконувала Квітка, підхо�
пили молоді виконавці Діана
Дяків, Роман Сончак, Оксана
Бабіїв. Гучні оплески лунали
і на адресу гостей: солістки
Христини Кривцун, авторки�
виконавця Наталі Онищук
з Івано�Франківська, народ�
ного аматорського родинного
тріо Вівчаренків з Угринова,
солістки Людмили Ковалюк
із селища Кути та виконавців
із Коломийщини. Традиційно
мистецькі виступи чергува�
лися з виступами письмен�
ників зі Львова, Чернівців,
Івано�Франківщини і Коло�
мийщини.

Під час фестивалю пока�
зали фільм про Квітку Цісик
та збирали кошти на побудову
їй пам’ятника.
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У Верховині в рамках
святкування дня селища
відбулося перше районне
свято автентичної гуцуль+
ської вбирі.

Колоритними світлинами
зі свята поділився в мережі
верховинець, власник «зеле�
ної садиби», рятувальник
Василь Кобилюк.

«Як на мене, будь�який
показ мод просто відпочи�
ває. Безперечно, Гуцуль�
щина і через 70 років точно
залишиться Гуцульщиною», –
прокоментував він.

«Ну і ни було би ниєкого
с’єта єк би на нему ни було
файної чілідини (жінок). Так
шо рахуйте, що ці ґречні
ґазди, файні ґаздині і чемні
ґаздівські діти запросили всіх
вас через рік на Першу Бого�
родицу у Верховину на храм
і Другий фестиваль автентич�
ної гуцульської вбирі.

Щасливий, що живу в та�
кому автентичному краї се�
ред високих гір, вічнозелених
смерек, квітучих полонин,
різнобарвного гуцульського
вбрання та на березі чистого
і швидкоплинного Чорного
Черемоша», – написав гуцул
у мережі.
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дати. Однак, коли опиняєшся
в тій ситуації, в якій були
мої герої, то ніхто з нас не
скаже, як би він повів себе
на його місці», – розказав
письменник.

Мирослав Симчич – наро�
дився в селі Вижній Березів
Косівського району, один із
останніх командирів УПА, від
яких ми ще можемо почути
історію українського визволь�
ного руху ХХ ст. Сотнику сьо�
годні 90 років. П’ять із них він
провів в УПА, 33 роки – в ра�
дянських таборах. Найбільш
відомий епізод боротьби
УПА за участю сотника Кри�
воноса – битва за Космач,
де повстанці перемогли чис�
ленні сили НКВС.
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