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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ЗНАЙ НАШИХ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПИЛЬНУЙ!

АНОНС

В ув’язненні в Росії перебу�
вають сто громадян України,
які поїхали туди на роботу. Такі
цифри назвала уповноважений
Верховної Ради з прав людини
Валерія Лутковська, пише
«ВВС Україна».

Омбудсмен попереджає, що
українцям небезпечно їхати на
роботу до РФ.

ÇÀÐÎÁ²Ò×ÀÍÈ Â ÐÎÑ²¯ ÑÒÀËÈ Â’ßÇÍßÌÈ

На Прикарпатті передисло�
ковуватимуть військову тех�
ніку, – мешканців попереджа�
ють про відповідальність за
фото� і відеозйомку.

Через залучення сил Повітря�
ного командування «Захід» до про�
ведення низки командно�штабних
навчань планується передислока�
ція озброєння та військової техніки.
Військові нагадують про відпові�
дальність за ведення фото� і відео�
зйомки військової техніки, режим�
них військових об’єктів Повітряних

ÍÅ ÇÍÈÌÊÓÉ!

«Івано�Франківськ посів третє
місце у рейтинґу «Легкість веден�
ня бізнесу», поступившись лише
Сумам і Львову. Тобто в Івано�
Франківську достатньо добрий
діловий клімат», – зазначив на�
чальник відділу промисловості та
розвитку підприємництва Івано�
Франківського міського виконав�
чого комітету Володимир Устин�
ський.

За його словами, організато�
рами конкурсу «Легкість ведення

Дев’ятьох іванофранківців
відзначили у щорічному рей�
тинґу ТОП�100 людей культури.

«Новое время» назвало тих укра�
їнців, чиї твори легко переступа�
ють межі й перетворюються на
надбання світової культури, чиїми
зусиллями і талантами музичні
майданчики і арт�простори Києва,
Львова, Одеси та інших міст отри�
мали репутацію стильних місць,
які задають тренди. Тих, чиї ідеї
і творчість затребувані й стають
каталізатором для інших.

У четвертому рейтинґу учас�
ників розділили за п’ятьма номі�

На вулиці Грушевського, 16 біля
центрального входу до ЗОШ № 7
встановлять пам’ятник Олені Сте�
панів (Степанівні).

Таке рішення ухвалив виконком
Івано�Франківська.

За власні кошти пам’ятник вста�
новить «Союз українок».

Департамент містобудування,
архітектури та культурної спад�
щини проведе конкурс на визна�
чення найкращої ескізної пропо�
зиції пам’ятника.

Олена Степанів (Степанівна) –
українська географ, історик, громад�
ська та військова діячка, перша
у світі жінка, офіційно зарахована
на військову службу у званні офі�
цера. Четарка Української Галиць�
кої Армії.

ВШАНУВАННЯ

ÂÑÒÀÍÎÂËßÒÜ ÏÀÌ’ßÒÍÈÊ
ÏÅÐØ²É Ó ÑÂ²Ò² Æ²ÍÖ²-ÎÔ²ÖÅÐÓ Ç ÓÃÀ

БІЗНЕС

ÑÏÐÎÁÓÉÒÅ. ÊÀÆÓÒÜ, ËÅÃÊÎ

²ÂÀÍÎÔÐÀÍÊ²ÂÖ² – Ó ÒÎÏ-100 Ä²ß×²Â ÊÓËÜÒÓÐÈ

Як переслідують напасті,

В кулак зібрати волю треба.

Єдина втіха у нещасті:

Є ще нещасніші за тебе.

Віталій ІВАЩЕНКО

Кажуть, в історію можна
увійти або вляпатись. У си�
туації з колишнім президен�
том Грузії, а нині лідером
політичної партії «Рух нових
сил» Михеілом Саакашвілі:
набуття ним українського
громадянства, призначення
на посаду голови Одеської
облдержадміністрації і по�
збавлення його громадян�
ства виглядає так, що Україна
таки в історію вляпалась.

Власне, нас вляпала влада
і її недолуга політика й прак�
тика запрошувати на дер�
жавні посади варягів. Вигля�
дає так, що вона не вірить
у свій народ, яким же кер�
мує. Не вірить, що серед со�
рока мільйонів українців, чи
скільки нас нині є, можна
знайти десяток�два ефек�
тивних управлінців. Зреш�
тою, досвід показав цілко�
виту неспроможність такої
практики. Бо, не показавши
жодних результатів, запро�
шені тихо зійшли з нашої
владної сцени.

Та з імпульсивним Михеі�
лом Саакашвілі так не ста�
лось. Він стрімко увійшов
в українську політику, ство�
ривши політичну партію «Рух
нових сил». До нього потяг�
лися всі, хто розчарувався
у нинішній владі, у її спро�
можності побороти коруп�
цію, провести так необхідні
реформи, поліпшити життя
громадян. Власне, це нове
покоління вже визріло: саме
хоче стати владою. І така
зміна, як на мене, дуже по�
трібна Україні. А саме цього
ніяк не хочуть і дуже бояться
нинішні владці. І перелякав�
шись того, як стрімко «Рух...»
набирає популярності, Пре�
зидент Петро Порошенко
вирішив стяти йому голову
і в липні позбавив Михеіла
Саакашвілі українського гро�
мадянства.

Я вже тоді стверджував, що
це помилка. Замість того,
щоб опонувати йому і його
критиці дій влади, зрештою,
виправляти помилки й ефек�
тивно рухати реформи, вда�
лися до кроку, який інакше не
виглядає, як політична помста.
А ситуація з Михеілом Саака�
швілі лише загострилася і
врешті вилилась у велике
політшоу з його поверненням
в Україну, перетином кор�
дону, заявами політиків, влад�
ців, правоохоронців та й
самого Ґаранта.

Виглядає так, що він на�
решті хоче посадити за ґрати
свого друга. Правда, не за
корупцію чи розкрадання
бюджетних коштів, а за полі�
тичне опонування. «Позбав�
лення (М. Саакашвілі – авт.)
громадянства абсолютно не
законне і мотив у нього лише
один – особиста образа Петра
Порошенка... просто по�

ÓÂ²ÉØËÈ ×È ÂËßÏÀËÈÑÜ

30 вересня – 1 жовтня в монас�
тирі Успіння Матері Божої (с. По�
гоня Тисменицького району) від�
будеться XXІІ Міжнародна проща
вервиці за мир і єдність Церкви
з нагоди 400�ліття Василіянсь�
кого чину.

Цариця Покуття запрошує всіх
у Погоню.

Конт. тел. в Погоні: 067 344 35 52;
www.pohonia.in.ua

XX²² Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÏÐÎÙÀ ÂÅÐÂÈÖ²
ÇÀ ÌÈÐ ² ªÄÍ²ÑÒÜ ÖÅÐÊÂÈ

«Якщо ви вийдете зараз на ву�
лицю, метро, на Майдан Незалеж�
ності, ви там знайдете запрошення
на роботу кур’єром в РФ. Я вам
можу сказати, що у мене на сьогодні
десь близько ста осіб, які зверну�
лися через те, що так поїхали на
роботу, а потім опинилися за ґра�
тами», – заявила Лутковська.

Омбудсмен нагадала про ри�
зики для громадян України, які
виникають при перетині кордону
з РФ. Нещодавно 19�річний украї�
нець Павло Гриб зник під час по�
їздки до Білорусі. Через деякий
час з’ясувалось, що його утри�
мують у СІЗО у російському Крас�
нодарі.

людськи підло», пише екс�
депутат, координатор у політ�
силі «Альтернатива» Єгор
Фірсов. Зрештою, це пору�
шення Конституції самим її
Ґарантом. Та ба, влада пішла
далі, влаштувавши на кор�
доні цирк із замінуванням
кордону, зупинкою потяга,
перенесенням місця пере�
ходу із Краковця до Мос�
тиська, ганьблячи Україну на
весь світ. А чого вартують
заяви про обов’язкове пока�
рання не лише головного
героя цих подій, а й усіх
учасників і алярмові допити
деяких учасників...

Але «з чийого боку без�
законня більше? Подиві�
мось. Незаконне позбав�
лення Президентом грома�
дянства Саакашвілі. Генпро�
куратура мовчить. На пункт
пропуску перед в’їздом
Саакашвілі проникають «тітуш�
ки», розслідування нема,
Генпрокуратура мовчить.
Зупинено поїзд на території
Польщі – Генпрокуратура мов�
чить, розслідування немає.
«Заміновано» пункт про�
пуску «Шегині» – Генпроку�
ратура мовчить, розсліду�
вання немає. Саакашвілі в
оточенні своїх прибічників
перетинає кордон – Генпро�
куратура одразу ж погрожує
правовими наслідками, Пре�
зидент одразу ж робить зая�
ву», пише філософ Сергій
Дацюк.

Зрозуміло, що ситуація,
що склалася, має «розрули�
ти» закон. І про це говорить
комісар ООН з прав людини
і спецпредставник США по
Україні Курт Волкер. Зокре�
ма, останній вважає, що
Україна повинна дозволити
Саакашвілі відстоювати свої
права в суді, а влада не має
драматизувати конфлікт із
головою політичної партії
«Рух нових сил». Політична
драма має припинитися й
увійти в русло правового
вреґулювання. А ще К. Волкер
не радив би Порошенкові
затримувати Саакашвілі.

«Якщо Україна хоче буду�
вати правову державу, Ми�
хеілу Саакашвілі потрібно
дати можливість відстою�
вати своє громадянство в суді.
Порошенкові треба менш
драматично підходити до
Саакашвілі і зайнятися пи�
таннями поліпшення управ�
ління країною і боротьбою з
корупцією», – радить К. Вол�
кер. Не знаю, наскільки при�
ємно чути таке нашому Пре�
зидентові, але коли чиниш з
іншими неправедно, очікуй,
що і з тобою можуть так вчи�
нити. І з цієї історії якось
потрібно виплутуватись. А тим
часом Михеіл Саакашвілі
поїхав у реґіони, напевно,
починаючи похід на Київ.

Богдан ВІВЧАР

НОВАЦІЇ

Міністерство освіти і науки за�
твердило перелік предметів, за
якими буде проходити в 2018 році
зовнішнє незалежне оцінювання
(ЗНО) в Україні. Про це йдеться
в наказі МОН.

Так, згідно з документом, ЗНО
буде проходити на основі повної
загальної середньої освіти в період
з 22 травня до 14 липня 2018 року.

«Кожен зареєстрований учас�
ник ЗНО має право скласти тести
не більше ніж з чотирьох навчаль�
них предметів з переліку», –
йдеться в наказі.

Так, до переліку предметів уві�
йшли: українська мова та літера�
тура, історія України, математика,

Â ÓÊÐÀ¯Í² Â²ÄÌÎÂÈËÈÑß Â²Ä ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ ÍÀ ÇÍÎ
У ПЕРЕЛІКУ ПРЕДМЕТІВ НА 2018 рік

МІНОСВІТИ ЗАЛИШИЛО ЧОТИРИ ІНОЗЕМНІ МОВИ
біологія, географія, фізика, хімія.
Серед іноземних мов учням можна
буде вибрати з англійської, фран�
цузької, німецької, іспанської. Вар�
то зазначити, що російська мова
не потрапила до переліку.

«Для проведення ЗНО з англій�
ської, іспанської, німецької, фран�
цузької мов використовуються
завдання двох рівнів складності:
рівня В1 і рівня В2», – вказується
в документі МОН.

Як розповідали раніше в Мін�
освіти, в 2018 році ЗНО доведеться
здавати випускникам профтех�
училищ і коледжів. Зміни також
торкнуться вступників до маґіст�
ратури.

націями: «Арт», «Книжки», «Му�
зика», «Театр і кіно», а також
«Менеджери, меценати і кура�
тори».

В категорії «Книжки» до списку
потрапили письменники Софія
Андрухович, Юрій Андрухович,
Іван Малкович, Юрій Іздрик, Таня
Малярчук.

В категорії «Музика» – спів�
автори проекту «Nova Opera» Ро�
ман Григорів та Ілля Разумейко.

В категорії «Театр і кіно» –
актриса Ірма Вітовська та дирек�
тор облмуздрамтеатру Ростислав
Держипільський.

бізнесу. Regional Doing Business»
є Офіс ефективного реґулювання
(BRDO) та Спілка українських
підприємців (СУП). Українські
міста оцінювали за критеріями:
сплата податків, створення під�
приємства, одержання дозволів
на будівництво, оформлення
земельної ділянки під об’єктом
нерухомості та приєднання до
електромереж.

З можливих 171 Івано�Фран�
ківськ набрав 101 бал.

сил Збройних сил України та спроб
проникнення на їхню територію.

Командування з’єднання звер�
тається до кожного з проханням
бути уважними та утримуватись від
спроб випадкового чи навмисного
проникнення на території військо�
вих частин.

Військові застерігають від прово�
каційних дій поруч з військовими час�
тинами та колонами військової тех�
ніки і звертаються до всіх небайдужих
громадян із проханням повідомляти
повітряне командування «Захід»,
правоохоронні органи – Службу без�
пеки України, Національну поліцію –
про підозрілих осіб та їхні дії.

НАРОД І АРМІЯ

Військові капелани з Прикар�
паття передали військовослужбов�
цям та місцевим жителям східних
реґіонів гуманітарну допомогу.

У с. Побєда Луганської області
о. Роман Залеський, координатор
військових капеланів в Івано�Фран�
ківській архієпархії УГКЦ, о. Воло�
димир Олійник та о. Орест Сало
після Божественної Літургії у каплиці
св. Архістратига Михаїла пере�
дали жителям населеного пункту
одяг і взуття, а військовослужбов�
цям ПВО – продукти і засоби гігієни,
інформує прес�служба Івано�Фран�
ківської архієпархії УГКЦ.

Відтак у м. Новоайдар дітям інтер�
нату священнослужителі переда�
ли 50 комплектів білизни, закрутки
та літературу. Гуманітарна допо�
мога також була надана 59 захис�
никам нашої країни, що знахо�
дяться у військово�польовому гос�
піталі м. Сєвєродонецька, а саме
медичні препарати, памперси та 70
комплектів постільної білизни.

Протягом перебування у зоні АТО
військові капелани при кожній мож�
ливості служили молебень за нашу
Батьківщину Україну, а у с. Дмит�
рівка освятили пам’ятний хрест за�
гиблим українським солдатам.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ Â²Ä ÊÀÏÅËÀÍ²Â



ГАЛИЦЬКА  ПРОСВ ІТА 14 вересня 2017 р.2 № 37 (663)

ПАМ’ЯТЬ ТАРИФИ

ЦІНИ

У лісовому масиві мікро�
району «Підгірки» урочисто
відкрили криївку та пам’ятний
знак українським підпільникам
ОУН–УПА, які загинули 6 ве�
ресня 1945 року.

«Це історичне місце стане од�
ним із об’єктів туристичного марш�
руту Калуша», – інфомрує прес�
служба Калуської міськради.

Відкритя криївки розпоча�
лося з театральної постанови
«Життя за волю віддали...» за
участю акторів народного театру
«Леґенда».

Освячення пам’ятного знаку
загиблим підпільникам та віднов�
леної криївки і панахиду пам’яті
відслужили священики.

До виступу запросили місь�
кого голову Ігоря Матвійчука,

голову Всеукраїнського брат�
ства вояків ОУН–УПА Богдана
Боровича, директора музею
визвольної боротьби імені
Степана Бандери Ярослава
Коретчука, громадського акти�
віста Романа Даніва.

Від родини загиблих звер�
нувся рідний брат 18�річного
підпільника Зеновія Табачука
(псевдо – Вітер) Тит Табачук
і представники від родини під�
пільника Івана Лилака (псевдо
– Олексій).

Н. К.

У селі Ільці, що під Верховиною, вже дру�
гий рік поспіль тренуються пілоти військової
авіаційної частини 2269 з Олександрії. Це
місце вони обрали собі за постійну локацію
для навчання.

За словами полковника Руслана Яковлєва, такі
польоти в гірській місцевості дуже важливі.

«У нас є окремо підготовка морська, водна та
гірська. Льотчики готуються в різних умовах, –
говорить Яковлєв. – Відпрацьовують тут посадку
на 1000, 1500 метрів. Завершальною буде посадка
на Малу Говерлу. Такі навчання тут потрібні, бо є

свої особливості місцевості, і льотчик має вміти
посадити машину».

Допомагає з навчаннями і Олександр Маке�
єнко. Він єдиний із тих, хто вижив у гелікоптері,
в якому загинув генерал Сергій Кульчицький та
шестеро іванофранківців.

Він допомагає на навчаннях, організовує без�
пеку, викладає теорію молодим льотчикам. Впро�
довж усіх навчань на сільському стадіоні, де
дислокувалися учасники навчання та проводили
показові вильоти, було багато дітвори. Їм подоба�
ється спостерігати за польотами і напевно не в
одного з них зароджується мрія про небо.

До кінця вересня бійців АТО
забезпечать новою зимовою фор�
мою. Цей одяг відповідає вимо�
гам стандарту НАТО 2333.

Про це заявив начальник
Головного управління речового
забезпечення тилу ЗСУ Дмит�
ро Кузнєцов.

Одяг протестували на термо�
манекенах, волонтерах і безпо�
середньо в АТО. Пошили понад
100 тис. комплектів. Вартість
одного – близько 8 тис. грн.

До кінця року 2/3 українських
військових одягнуть «натівську»
форму. У першу чергу її видава�
тимуть учасникам бойових дій
на сході України.

Заступник міського голови
Волновахи Донецької області
запропонував Руслану Мар�
цінківу на вибір три земельні
ділянки під будівництво церкви
УГКЦ у місті.

Лист від заступника голови
міста Волноваха Ігоря Ісміха�
нова міський голова Івано�
Франківська оприлюднив на
своїй сторінці у «Фейсбук».

«Зараз із побратимами пере�
буваю у відрядженні в зоні АТО.
Ми маємо угоду про співпрацю
з Волноваським районом і,
окрім звичної гуманітарної
допомоги, намагаємось всіляко
підтримати реґіон у прагненні
стати повноцінною частиною

Кажуть, Церква відокремлена
від держави. Кажуть… Бо як
відокремлена, згідно з Конститу�
цією, Церква так не поводиться.
Особливо Церква Московського
патріархату. Вона поводиться
так, ніби вона державна. Якщо
відокремлена від держави, то,
будь ласка, свою діяльність здійс�
нюйте в межах своїх церковних
територій. Та ні, вона баламутить
усю країну. Тобто державу. Хресні
ходи всією Україною і від Почаїв�
ської лаври, і від Святогірської,
і головне – дефілювання Хреща�
тиком, столицею держави. А сотні
автобусів для звезення з усіх�
усюд тисяч прихильників Мос�
ковського патріархату, за чиї
кошти?

Колись ми (літератори) були
свідками, як двигтіла дорога під
колесами сотні «Ікарусів», що
йшли з Донбасу на Київ. Я пи�
сав про це і друкував у «Літера�
турній Україні», що «тоді вони
їхали за кубком, але так можуть
приїхати і за владою»… Через
сім років це і сталось. І знову
організовані автобуси… І непо�
карані реґіонали, що і тоді ви�
ряджали колону, і сьогодні зво�
зять свій електорат, і разом із
ієрархами очолюють ту масу,
прикидаючись, що повірили в
Бога. Ідуть, щоби продемонст�
рувати на вулицях столиці свою
силу, навіть кількісну перевагу.
Бо з Філаретом на Володимир�
ську гірку йтимуть кияни, чи до�
лучиться ще хтось із гостей
Києва. І що ж держава? Дозво�
ляє вільно розгулювати країною
і столицею малосвідомій масі
неприхильного до Незалеж�
ності люду. Державці мовчать.
Чи тільки вдають?

Чи справді не вбачають повзу�
чої загрози для нашої само�
стійності? Не помічають демон�
стративного святкування чужої
ідеології? А може, це свідчить про
те, скільки малоросів серед дер�
жавного конґломерату? Скільки

писано, скільки казано, що
належність до структури країни
аґресора у час, коли Москва
нищить Україну, калічить народ,
а земля полита кров’ю наших
синів і скроплена слізьми моло�
дих вдів, матерів, дітей�сиріт –
а з ієрархів МП і досі, як із гуски
вода. Вони тільки моляться, щоб
припинилася «братовбивча» війна.
Уповають на Бога. Безбожники
і слуги московського Сатани.

Серце скипає болем і кров’ю.
За скривавлений, нищений,
поруйнований Донбас. Кров і
руїни, каліцтва і смерть. Край,
поруйнований і понищений
москалем. Але як і захоплений
сьогодні Донбас, болить мене
давно захоплений шедевр –
Почаївська лавра. І навіть не
через те, що православ’я ін�
шого, чужого відтінку відправ�
ляє Службу в українській свя�
тині, а через ту несправедли�
вість, що давно запанувала і те�
пер брутально стверджує ту ве�
лику неправду. Давно, ще коли
російський чобіт ступив на во�
линську землю, все окуталося
войовничою неправдою, і так
було затоптано історичну сут�
ність, що навіть Тарас Шевченко,
цей великий правдолюб, худож�
ньо опрацьовуючи велич свя�
тині, не впізнав тоді самодер�
жавного злодійства. Що там
приховувалося крадене і витав
тоді там чужий дух для Волин�
ської землі. А справжній духов�
ний розвій, ще переданий попе�
редниками, продовжував вели�
кий будівничий, великий украї�
нець Микола Потоцький.

Ось спогади про нього з опису
очевидця: «Розмовляв україн�
ською мовою, мав довгі вуса й
оселедець, закладений за вухо,
в руках завжди була велика люль�
ка. Походив із давнього козаць�
кого роду. За вірою – греко�като�
лик. Людина надзвичайно багата.
70 церков і соборів побудував з
допомогою багатьох будівничих,

яких запрошував із Європи і яким
щедро платив».

Нічого ми не знали про роди
Потоцьких і тим більше про фунда�
тора Миколу Потоцького. Шляхта
і все. Ренегати. Зрадники україн�
ського народу. Один тільки палац
Потоцьких у Львові був знаний і то,
як залишений невідомо яким із
Потоцьких. Щось десь просочу�
валось про Потоцького, що мав
якийсь стосунок до Почаївської
лаври. І то на рівні леґенди. Все
ховали від нас.

Мені, волинякові, випало на�
вчатися в Галичині, в Бережанах
і Львові, та бути раз на весіллі у
Бучачі, і ще раз проїздити через
Бучач. Як і в Бережанах, де
навчався у медичному училищі
два роки, за той час ні від кого не
чув, що тут проживав Маркіян
Шашкевич, Богдан Лепкий, що
звідтіля художниця Олена Куль�
чицька… Так і в Бучачі ніхто навіть
не натякнув, що це місто�музей,
і які майстри творили його. І що
саме Микола Потоцький, влас�
ник Бучача, запросив талано�
витих архітектора Меретина,
скульптора Георгія Пінзеля, які
й піднесли тут шедевр – міську
ратушу. От тоді й була піднесена
Миколою Потоцьким Почаївська
лавра. Про це набагато пізніше
нам розповіла Віра Стецька
завдяки тому, що у Варшаві
зберігся Бучацький архів.

Останні роки свого життя
Микола Потоцький проживав у
прибудові Почаївської лаври.
Там і помер. Похований під
Успенською церквою. Як йому
лежиться зараз, коли над ним
чиниться такий глум, глум над
українським звичаєм і традиці�
ями. Коли попи Московського
патріархату перетворили святиню
на кубло російської феесбешної
аґентури? Ті, що ненавидять Укра�
їну, для якої фундатор�патріот
так багато зробив.

Степан БАБІЙ
(«Слово Просвіти», 24.08.2017 р.)

КП «Івано�Франківськводоеко�
техпром» скерувало до органу
державного реґулювання тарифів
на комунальні послуги – Націо�
нальну комісію, що здійснює дер�
жавне реґулювання у сферах
енерґетики і комунальних послуг
заяву з розрахунковими матері�
алами для встановлення тарифів
на ліцензовані види діяльності:
централізоване водопостачання
та водовідведення.

Тарифи сформовані відпо�
відно до річних планів ліцензо�
ваної діяльності, планових ви�
трат на матеріальні ресурси та
послуги, галузевих технологіч�
них нормативів використання
питної води.

Пояснюють необхідність під�
вищення тарифів на підпри�
ємстві зростанням витрат на
електроенерґію, амортизацію,
паливно�мастильні матеріали,
збільшенням зарплат.

Прогнозні тарифи на 2018 рік
становлять:

на централізоване водопос�
тачання – 6,23 грн./м3 (без
ПДВ);

на централізоване водовідве�
дення – 8,03 грн./м3 (без ПДВ).

Зазначимо, що сьогодні та�
риф на водопостачання стано�
вить 6,16 грн./м3 (з ПДВ), тариф
на водовідведення – 8,68 грн./
м3 (з ПДВ). Тобто, 14,84 грн. за
кубометр.

Таким чином, з урахуванням
20 відсотків ПДВ тариф зросте
до 17,11 грн. за кубометр.

З 9 вересня в Україні набула чин�
ності постанова Кабінету Мініст�
рів про підвищення мінімальних
роздрібних цін на алкогольні напої.

Зокрема, мінімальні роздрібні
ціни на горілку підвищені на
14 відсотків, або на 9,77 грн. до
79,55 грн./пляшка ємністю 0,5 л.

Розмір мінімальних оптово�
відпускних і роздрібних цін на
окремі види алкогольних напоїв
підвищено таким чином: на го�
рілку і лікеро�горілчані вироби на
14–19,41 відсотка, віскі, ром, джин
– на 6,5–6,6 відсотка, коньяк
(бренді) – на 12,3–29,1 відсотка,
вина – на 7,1–13,3 відсотка.

На коньяк «тризірковий» міні�
мальні роздрібні ціни, виходячи
з таких розрахунків, складуть
119,46 грн., «чотиризірковий» –
129,03 грн. і «п’ятизірковий» –
138,5 за пляшку 0,5 літра.

Підвищено також ціни на
вина виноградні з 33 грн. до
37 грн., міцні вина і вермути –
з 42 до 45 грн., ігристі вина –
з 69,9 до 79,19 грн.

В Україні зростають ціни на
продукти. Зокрема, гречка
може підскочити до 40 грн. за
кілограм.

Згідно з даними Державної
служби статистики, середня
вартість кілограма гречки зараз
становить 24,25 грн., але ціна на
гречку може зрости. Однак така
ситуація триватиме недовго –
з появою нового врожаю ціни
повинні знову трохи знизитися.
Проте, вже не повернуться до
теперішнього рівня.

Крім того, на 20 відсотків до
кінця року можуть подорожчати
продукти з борщового набору.

Вже зараз можна спостерігати
додавання в ціні перцю, бакла�
жанів та помідорів. На найбільших
оптових ринках країни вартість
баклажанів останнім часом зросла
майже на 75 відсотків, а солод�
кого перцю – на 55 відсотків.
Зростають ціни й на помідори –
більш як на 25 відсотків.

Поповзуть вгору і ціни на
м’ясо, наприклад, кілограм
яловичини може подорожчати
впродовж місяця на 5–15 грн.

БЛАГОДІЙНІСТЬ

БФ «Карітас Івано�Франківськ»
вручив 45 сертифікатів на при�
дбання шкільного приладдя уч�
ням других�одинадцятих класів.
Сертифікати на суму 600 гривень
отримали діти з багатодітних,
малозабезпечених родин, діти
з інвалідністю, діти учасників АТО
і вимушено переміщених осіб.

Напередодні івано�франківські
школярі вже отримали від «Карі�
тасу» сто сертифікатів та 52 порт�
фелика в рамках благодійної акції
«Перший портфелик».

«Минулого року я отримала
портфелик для доньки, що йшла
в перший клас, – говорить пані
Вікторія, – про сертифікати діз�
налася від знайомої, зібрала всі
документи і прийшла, бо мені по�
трібні чималі гроші, аби придбати
шкільне приладдя двом дітям».

Восьмикласник Тарас Стець на
отриманий сертифікат уже планує
придбати собі атлас, зошити, папки,
пенал. Говорить, портфель зали�
шився ще з минулого року. Хлопця
виховує мати, тому кошти на прид�
бання шкільного приладдя є суттє�
вою допомогою для родини.

За словами директора «Каріта�
су» отця Володимира Чорнія,
благодійний фонд намагається
підтримувати родини, які опинили�
ся у складних життєвих обстави�
нах, і допомагати дітям, аби вони
у школі почувалися комфортно.

ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÒÈ
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На земельній ділянці по ву�
лиці Довженка, яка належить
обласному військовому коміса�
ріату, планують збудувати багато�
квартирний житловий будинок
для учасників АТО.

Комісія обласної ради з пи�
тань соціально�економічного
розвитку, управління комуналь�
ною власністю, розвитку малого
і середнього бізнесу розглянула
питання про затвердження
технічної документації з поділу
земельної ділянки по вулиці
Довженка у селі Крихівці.

Мова йде про ділянку військ�
комату площею 1,4 га, півгектара
з якої відводиться на зведення
будинку для учасників АТО.

Голова комісії Остап Дзеса
висловив побоювання щодо ух�
валення такого рішення.

«Це дуже тонке питання. Там
територія 1,4 га. Ми хочемо за�
брати не в будь�кого, а у військ�
комату півгектара поля і по�
будувати будинок, – сказав
Дзеса. – Ми повинні забезпечи�
тися, щоб ділки від цих справ не
побудували будинок, зробили
бізнес, а учасникам АТО виді�
лили якихось 5–10 квартир».

Він запропонував виписати,
скільки квартир отримають учас�
ники АТО, щоб не стати заручни�
ками нечесних маніпуляцій.

Олександр Левицький, депутат
облради і заступник міського
голови, зазначив, що замовником
будівництва буде обласна спілка
учасників АТО і міська рада не
втручається у розподіл квартир.

ÁÓÄÈÍÎÊ
ÄËß Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÀÒÎ

До 1 жовтня можна подати
документи для участі в конкурсі
на найкращу екскурсію містом
Коломиєю і на найкращого гіда�
екскурсовода.

Для участі потрібно подати за�
повнену анкету�заявку до відділу
інвестиційної політики, зовнішньо�
економічної діяльності та енерґо�
збереження міської ради (21 каб.).
Зразок анкети�заявки розміщено
на офіційному веб�сайті.

Підсумки конкурсу і переможці
будуть визначені 20 жовтня 2017
року. Після оголошення пере�
можця конкурсу робота й інфор�
мація про її автора опублікову�
ються в засобах масової інформа�
ції. Після виплати винагороди авто�
ру його робота стає власністю тери�
торіальної громади міста в особі
Коломийської міської ради.

Деталі за тел.: (03433) 4 76 16.
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СХІД І ЗАХІД – РАЗОМ

ÎÄßÃÍÓÒÜ Ó ÔÎÐÌÓ
ÑÒÀÍÄÀÐÒ²Â ÍÀÒÎ

ÇÁÓÄÓªÌ ÖÅÐÊÂÓ ÓÃÊÖ Ó ÂÎËÍÎÂÀÑ²
України. Так, минулого року ми
допомогли з підручниками, коли
волноваські школи переходили
на українську мову навчання»,
– пише Марцінків.

Він зазначає, що під час
одного з візитів до Волновахи
домовились із тамтешньою
владою про будівництво греко�
католицької церкви на території
Волновахи.

 «Я неодноразово заявляв
і дотримуюсь надалі думки, що
якби чвертьстоліття тому в
нашій країні скрізь була укра�
їнська школа, українська церк�
ва, українські звичаї, нинішньої
війни ніколи б не було», – напи�
сав Марцінків.

ÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÊÀÒ ²… ÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀÒ
ДАЙДЖЕСТ

ÇÍÎÂÓ Ï²ÄÂÈÙÀÒÜ...
² ÎÁ²ÖßÞÒÜ, ÙÎ ÁÓÄÅ ÊÐÀÙÅ

ÂÑÅ ÂÈÙÀ ² ÂÈÙÀ...
«ÒÓÐÁÎÒÀ» ÓÐßÄÓ ÏÐÎ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â

АГІЙ!

×È ÑÌÀ×ÍÎÞ ÁÓÄÅ
ÇÎËÎÒÀ ÃÐÅ×ÊÀ

УКРАЇНЦІВ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ
ПРО ПОДОРОЖЧАННЯ ПРОДУКТІВ
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Ще в одну країну Південної
Америки – Бразилію мене від�
рядив голова Правління ДАТ
«Чорноморнафтогаз» Ігор Фран�
чук з метою ознайомлення з
організацією видобування нафти
на шельфі Атлантичного океану
компанією «Петробраз». Сприяв
нашим контактам відомий бра�
зильський інженер і бізнесмен
українського походження Георг
Гаврилишин. Разом зі мною був
у відрядженні тоді доцент, а нині
професор Івано�Франківського
національного технічного універ�
ситету нафти і газу Олександр
Кондрат. Десять днів нашого пере�
бування в Ріо�де�Жанейро були
заповнені вщент – відбулися мої
доповіді в компанії, в двох уні�
верситетах, поїздки на морські
платформи. Після повернення
в Україну я підготував текстовий
звіт, в якому виклав результати
побаченого й окремо записку
для Президента Леоніда Кучми,
а через два роки аналогічну за�
писку я передав наступному Пре�
зиденту – Віктору Ющенку.

Йшлося в них ось про що.
Бразилія за 20 років, почавши
з нуля, стала видобувати біля
110 мільйонів тонн нафти в рік.
Це було досягнено так: уряд
Бразилії дозволив великій на�
фтовій компанії «Шлюмбурже»
провести масштабні тривимірні
геофізичні дослідження на Бра�
зильському шельфі Атлантич�
ного океану й дозволив цій ком�

ÏÎ¯ÄÅØ ÄÀËÅÊÎ – ÏÎÁÀ×ÈØ ÁÀÃÀÒÎ…
(Продовження. Поч. в № 33–34) панії без погодження з урядом

продавати виділені перспек�
тивні нафтогазові структури
відомим нафтогазовим компа�
ніям світу. Ці виділені струтури
були продані по 100, 300 і навіть
700 мільйонів доларів. Компа�
нія «Шлюмбурже» сплатила
уряду Бразилії податок з отри�
маних коштів від продажу струк�
тур. Уряд Бразилії висунув ком�
паніям, що придбали ці струк�
тури, декілька умов: 1) видобуту
нафту, в першу чергу, треба
було постачати на нафтопере�
робні заводи Бразилії за світо�
вими цінами й сплачувати дер�
жаві податок від вартості про�
даної нафти; 2) компанії зобо�
в’язані були організувати випуск
усього сучасного нафтопромис�
лового обладнання на бразиль�
ських заводах в Сан�Паоло (сьо�
годні на цих заводах працює
біля 5 мільйонів людей), що ви�
рішувало проблему зайнятості
населення; 3) весь робочий
та інженерний персонал пови�
нен бути бразильським, тому
нафтогазові компанії мусили
вкладати досить великі кошти
у навчання кадрів (до речі, на
нафтогазовому факультеті Ка�
толицького університету імені
Кеннеді лише лабораторний
корпус сягає 27 поверхів і на
завершальному році навчання
студентів навчають спеціалісти
компанії «Петробраз»).

Компанія «Петробраз» здійснює
всю координуючу роботу Міжна�
родних нафтогазових компаній,
забезпечує суворий контроль

за розробкою родовищ згідно
з проектом і будь�яке порушення
суворо карається аж до ліквідації
ліцензій на розробку, суворо конт�
ролюють захист довкілля.

Це лише приблизний опис
того, що ми побачили. Піся по�
вернення в Україну я підготував
проект освоєння нафтогазових
ресурсів Чорного і Азовського
морів, у якому запропонував
комплекс заходів залучення
відомих у світі нафтогазових
компаній, які працюють і мають
досвід роботи на морі, вивести
ДАТ «Чорноморнафгаз» з під�
порядкування НАК «Нафтогаз
України» і надати йому функції,
подібні до функцій «Петробра�
зу». Моя записка потрапила
в руки Президента України Лео�
ніда Кучми і з його адміністрації
прийшла відповідь про те, що в
найближчий час наш Президент
виїжджає з візитом до Бразилії
і там серед інших питань будуть
розглядати і наші пропозиції.
Але Л. Кучма через проблему
Тузли і публікацію «плівок Мель�
ниченка» перервав візит і повер�
нувся в Київ так і не обговоривши
мої пропозиції.

Ці матеріали через два роки я
вручив особисто в руки нового
Президента України Віктору
Ющенку. За якийсь час отримав
відповідь з НАК «Нафтогаз» і від
заступника міністра енерґетики
Бурзу Алієва, що прийшов на цю
посаду з керівника автозаправоч�
ної станції в Чернігові. В цих
відповідях ішлося, що НАК «На�
фтогаз України» працює над

програмою розгортання розвіду�
вальних робіт на шельфі Чорного
і в акваторії Азовського морів, що
багато моїх пропозицій будуть
враховані, але пропозиція про
вихід «Чорноморнафтогазу» з під�
порядкування НАК є неприйнят�
ною, бо розглядається питання
об’єднання ДК «Укргазвидобуван�
ня» з НАК «Чорноморнафтогаз» в
одну структурну одиницю в складі
НАК «Нафтогаз України».

Ще одна знакова подія втраче�
них можливостей кардинального
вирішення енерґетичної незалеж�
ності була пов’язана з приїздом
в ДАТ «Чорноморнафтогаз» пре�
зидента відомої світової компанії
«Хант» разом із сімома віце�пре�
зидентами, де під час зустрічей
пропонували початок масштабних
робіт при глибині моря 2200
метрів. Ця компанія володіла уні�
кальним обладнанням, персона�
лом і готова була вкласти 300
мільйонів доларів для буріння пер�
шої свердловини. Проте в Києві
передали право на виконання
робіт маловідомій компнії «ВЕНКО»,
яка не мала ані власних фінасів,
ані обладнання, ані персоналу.
Президент компанії «Хант» з гірко�
тою сказав, що ноги його в Україні
більше не буде, а Юлія Тимошенко
назвала угоду з «ВЕНКО» міждер�
жавною корупцією.

В цей час у Сімферополь за за�
прошення тодішнього голови Прав�
ління приїжджали ще декілька
відомих компаній, але в Києві не
лише не хотіли з ними серйозно
розмовляти, а й зняли з посади
керівника І. Франчука.

З позицій нинішнього часу ми
можемо стверджувати, що і за�
хоплення Криму путінською
Росією могло б не відбутися,
якби на наших морях працю�
вали відомі компанії, бо воювати
Путіну з зарубіжним капіталом
було б дуже ризиковано.

Тут лише конспектно викла�
дений погляд на дві великі
Південноамериканські держави
(до речі, в Бразилії сьогодні про�
живає 203 мільйони людей).
Обидві країни є наче сучасним
Вавилоном, де проживають люди
багатьох національностей, але
державними мовами однієї є
іспанська, другої – португаль�
ська, і ніхто з інших етносів не
вимагає визнати їхню мову
другою державною, а переваж�
на більшість фахівців будь�якої
галузі вільно володіють англій�
ською мовою.

І для Бразилії характерними є
прекрасні шляхи і на них суворо
дотримуються правил дорож�
нього руху. Запам’яталося і таке
– протягом тижня тодішній пре�
зидент Бразилії Лулу да Сильва
на різних телеканалах вибачався
перед своїм народом, бо він
вимушено перевищив швидкість
руху до 120 кілометрів за годину
на тій ділянці дороги, де швид�
кість руху була обмежена 90 км
за годину і це порушення було
зафіксоване їхньою автоінспек�
цією. Уявити собі таке в Україні
не можемо.

Роман ЯРЕМІЙЧУК,
доктор технічних наук, професор

(Продовження буде)

ÂÒÐÀ×ÅÍ² ØÀÍÑÈ

ВІДГУК

Василь Клічак – уродженець
села Рудники Снятинського ра�
йону, очолює видавничий центр
«Просвіта», доцент кафедри ви�
давничої справи та редаґування
Інституту журналістики КНУ імені
Тараса Шевченка, лауреат бага�
тьох премій, автор збірок віршів
«Дощовий годинник» (1989),
«Пелена» (2003), «Вздовж даро�
ваних Божих днів» (2015), низки
публікацій в часописах.

Ось переді мною нова збірка
поета�вісімдесятника «Копана
гора», яка щойно вийшла у світ.
Вона складається з розділів «Ко�
пана гора» та «Мізерніє усе мало�
значуще». Автор залишається
вірний темам, досліджує людсь�
кий дух, красу, яка рятує світ від
зла. В анотації сказано, що поет
завше перебуває у пошуку запо�
вітних скарбів – невтомний арго�
навт, який, переборюючи штилі
й шторми, прагне досягти омрі�
яного берега, де знайде очіку�
ване золоте руно. Таким симво�
лом і є Копана гора в Рудниках,
у якій сховані, як оповіли старо�
жили, небачені скарби.

У своєму передньому слові
молодий вчений Дмитро Дроз�
довський пише: «Копана гора» –
поетична збірка, в якій схоплено
життя. Це своєрідна відповідь
пост�катастрофічному часу…
Це поезія хоч і мінімалізованої
метафоричності, проте особливої
символічності. Їй притаманна
символізація світу».

Читаючи «Копану гору», помі�
чаєш, що ця збірка продовжує
тематично попередні, тут багато
портретів сьогодення, осмислення
сучасних подій і речей навколиш�
ньої дійсності. Зокрема, автор не
обійшов увагою злободенну тему
війни. Одного з опублікованих
раніше з «атовських» віршів –
«Присутність Божої руки» – шану�
вальники поезії називають шедев�
ром. Цікаві присвяти й водночас
портрети «Спартак» академікові
Михайлові Слабошпицькому,
«Слово» – вчительці О. В. Слобід�
ник, «Священний ідеал» – патріо�
тові, колишньому політв’язню
Дмитрові Жовтяку, поема�реквієм
«Сім затихлих струн» («Тютюн�
ник», «Забаштанський», «Діден�
ко»,«Римарук», «Череватенко,
Перепадя», «Талалай»). Іванові
Драчеві присвята називається
«Стефаник», Володимирові Стеб�
люку – «Іловайськ», Вадиму Сви�
риденку – «Дебальцево». В дип�

тиху читаємо про Гагаріна і Сі�
корського. В іншому диптиху – про
чоловіка з Котовська і козака
нерозіпятого… А сприяє в досяг�
ненні взаєморозуміння між пое�
том і шанувальниками поезії

…рідне Слово натхненне,
тепле, ніжне, мов цвіт.
І від нього у мене
заяскравився світ…
Автор, що важливо, у світо�

відображенні зберігає свій стиль,
розгортає образний лад, нічого
не вигадує, як зауважили кри�
тики, просто має талант помі�
чати, вміє реальний образ пере�
плавити в художній.

Поет прагне істини, тому він
не захоплюється фантазіями,
хоч фантазії мають своє призна�
чення, поет вдумується в реаль�
не існування енерґії миті, шукає
і знаходить правду в суперечли�
вому бутті, осягаючи позитиви й
неґативи життя, коли пише про
спів натхненний Білоножків, Різдва
врочисту мить, пса на коні, кафе
в Івано�Франківську, ходу вервеч�
кою вовків… Автор дотримується
точності в творенні образу, навіть
якщо це стиль ліричного щоден�
ника, коли «виразніша стала
мова», він залишається невтом�
ним ліриком, справжнім поетич�
ним майстром слова.

Його поезії хвилюють. Особ�
ливо зворушливий вірш «Сповідь»,
присвячений пам’яті батьків Йо�
сипа і Марії. Сльозу викликає
вірш «Де Україна?», в якому поет
спрямував думку на загиблих під
Крутами, а завершує її так:
Де Україна? – в хлопцеві отім,
що муки ледь витримує в полоні.
Й наперекір всім недругам своїм
душею українця не холоне.

У розгорнутій післямові «Зо�
лото поета» відомий поет, лау�
реат Шевченківської премії
Василь Герасим’юк, зауважує:
«Слово поета у кожному ви�
падку викликане, перш за все,
інтенсивністю переживання…

Василь Клічак, вступивши
в пору життєвої і творчої зрі�
лості, збагнув, що найбільший
скарб закопаний якраз на горі
його дитинства. Вона береже не
тільки казки дитинства і леґенди
юності, а й золото життєвої
правди багатьох поколінь спів�
вітчизників автора. Береже
і його щире золото».

Василь ГЛАГОЛЮК,
заслужений працівник освіти

України, просвітянин

ÑÊÀÐÁÈ ÊÎÏÀÍÎ¯ ÃÎÐÈ
УКРАЇНА – ЄДИНА

Цьогоріч фестиваль відбувся
зі ще більшим розмахом, до нього
приєднався Всеукраїнський
творчий марафон «Мистецтво
єднає Україну», та з певних при�
чин «полісяночки» не змогли
приїхати в Росільну. Та, щоб не
втрачати ниток дружби, поради�
лись із сільським головою, чудо�
вим любителем української пісні
Володимиром Боклагом, черні�
гівчани запросили учасників
Творчого марафону до свого
села на 12 серпня, коли святку�
ватиметься його день.

 Не могли відмовитись від
такого запрошення співзаснов�
ники Творчого марафону поет�
пісняр Володимир Канюка з
м. Малин, що на Житомирщині,
та автор цих рядків, активні
його учасники, поет�пісняр із
Калуша Ірина Яськів та чудова
українська співачка з цього ж
міста Маріанна Роз, бо ж скоро
буде рік, як мандрує марафон
Україною, а одного разу навіть
перетнув кордон, опинившись
у Словенії…

Отож 12 серпня невеликий
за кількістю, але надзвичайно
патріотичний десант «висадив�
ся» в чудовій Носелівці. Правда,
дорогою сталася прикрість, яка
переросла в надзвичайну хви�
люючу оказію. Одній із артис�
ток не склалося з поїздкою,
і ми мали зайвий квиток з Києва
і назад… І тут до купе, в якому
ми їхали, заходить симпатич�
ний молодий чоловік, пропону�
ючи купити його книжку… Пред�
ставився, сказав, що побував
у АТО, а сам родом з Криму. Спо�
чатку ми купили одну книжку,
яка сподобалася нам з першої
прочитаної сторінки, а опісля
з Петром Орловим (Рух) зав’я�
залася полеміка стосовно полі�
тичних питань… Слово за сло�
вом, і ми запропонували йому
поїхати з нами, приєднатися до
нашого творчого марафону…
Ось так Петро став активним
учасником свята.

Приїхавши до Бах�
мача, ми були приємно
здивовані, що нас че�
кали дві автівки, які й привезли
нас до села, яке було вквітчане
в барви пізнього літа.

Як ведеться, свято розпоча�
ли місцеві аматори сцени. При�
ємно було чути у виконанні пре�
красного ансамблю «Поліся�
ночка» пісню «Вишиванка», на�
писану на мої слова. А ще один
сюрприз на всіх чекав тоді, коли
чудове чоловіче тріо з сусід�
нього села Нові Млини виконало
й презентувало пісню «Україна
була, є і буде», також написану
на мої слова місцевим компо�
зитором Миколою Лисюком, яку
разом із ним виконали добре
знайомий росільнянцям з минуло�
річного фестивалю Іван Пого�
рілий, а також молодий співак
Володимир Сорока.

І ось на сцену виходять учас�
ники Всеукраїнського творчого
марафону «Мистецтво єднає
Україну», автор цих рядків, Во�
лодимир Канюка, Ірина Яськів,
Маріанна Роз, а також Петро
Орлов. Спочатку, як годиться,
я привітався їхнім «Добрий день»
та нашим «Слава Ісусу Христу».
На наше приємне здивування,
останнє вітання було зустрінуте
відповіддю «Слава навіки Богу»,
що одразу зблизило господарів
і гостей.

Ми запросили на сцену
настоятеля місцевого храму
о. Степана (до речі, родом із
м. Турка, що на Львівщині), якому
ми подарували старовинну
ікону… Отець поблагословив
учасників свята й попросив
у Господа хорошої погоди та
здоров’я для всіх.

Звичайно, що учасники мара�
фону закликали на сцену гос�
подаря, сільського голову Воло�
димира Боклага, який, незважа�
ючи на свій молодий вік, дуже
багато доклався до святочного
дійства. Зокрема, саме він
організував транспорт і домо�

вився про поїздку гостей в
Батурин – столицю гетьманів
України, де було проведено
чудові екскурсії.

Щоб гості дійсно почувалися,
як удома, їх запросили ночувати
до себе місцеві активістки, учас�
ниці ансамблю «Полісяночка»,
чудові подруги Надія Омельченко
та Валентина Устименко.

А сам концерт тривав більше
чотирьох годин… Поруч з місце�
вими артистами, свої пісні та вірші
пропонували глядачам поет�
пісняр Володимир Канюка, який,
до речі, вперше виконав осо�
бисто Гімн марафону, поетеса
з Калуша Ірина Яськів декламу�
вала власні вірші та виконала
декілька пісень, написаних на її
слова… Розчулив своїми прав�
дивими та патріотичними вір�
шами поет Петро Орлов (Рух).
Дещо продемонстрував гляда�
чам і автор цих рядків…

Хвилюючим було розста�
вання. До станції Бахмач гостей
супроводжувала ціла делеґація
носелівчан… Сльози, обійми,
прощальні поцілунки, українські
пісні, які залюбки слухали паса�
жири, що чекали на потяг…

Я би мав гріх, якби не подя�
кував людям, завдяки яким від�
булася наша поїздка... Насам�
перед, заступникові голови
Івано�Франківської облдержад�
міністрації Ярославу Паранюку
та голові Богородчанської рай�
держадміністрації Франку Єжаку,
а також Володимиру Лемішу,
вихідцю з с. Носелівка, керів�
нику Чернігівського земляцтва
у Києві…

Ми кажемо «До побачення,
Носелівка», й чекаємо на нові
запрошення для продовження
марафону «Мистецтво єднає
Україну»…

Нестор МАРТИНЕЦЬ,
член обласної «Просвіти», член НСЖУ,

співзасновник марафону

ÒÂÎÐ×ÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ Ó ÍÎÑÅË²ÂÖ²
Запам’ятався своїми виступами на Першому Все�

українському фестивалі мистецтв «Золота Долина»,
який проходив у с. Росільна, що на Івано�Франківщині,
жіночий ансамбль «Полісяночка» з прекрасного села
Носелівка, що на Чернігівщині. Своїми чарівними
голосами вони ніби заворожили мешканців Росільни
і численних гостей, які з’їхалися не тільки зі всієї
України, але і з�за кордону.

ВРАЖЕННЯ І РОЗДУМИ
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рак певних знань і куль�
тури життя й низький
рівень духовності зу�

мовлюють хвороби. Вияв�
ляється, що в кінцевому
результаті ми є те, що ми їмо,
про що думаємо та що спо�
відуємо. Захистити свій ор�
ганізм від хвороб зможе той,
хто має сильну волю і міцний
імунітет і думає про «вишнє»
(духовне).

Основою фізичного здо�
ров’я є правильний обмін
речовин в організмі, який
відбувається найкраще при
збалансованому харчуванні,
який характеризується кис�
лотно�лужним станом. Як же
нормувати кислотно�лужний
стан крові, коли збалансова�
ність продуктів харчування
порушена в бік лужної реакції.
У нас немає іншого виходу,
ніж підкислювати воду орга�
нічними кислотами для попов�
нення іонів водню в крові.

Кожній людині необхідно
пити воду, підкислену лимон�
ним соком (лимонною кисло�
тою) або домашнім яблучно�
медовим оцтом. Доза: одна�
дві чайні ложки лимонного
соку або фруктового оцту двічі
на день на склянку м’якої води
кімнатної температури за
20–30 хв. до їжі. Додайте одну
чайну ложку меду (не цукру).
Лимонний сік можна замі�
нити чвертю чайної ложки
лимонної кислоти. Хворим
людям та вагітним жінкам вжи�
вати тричі на день.

А ще головною причиною
довголіття потрібно вважати
низький рівень кальцію у крові
(академік М. Друзьяк). Отже,
другою умовою поперед�
ження тяжких захворювань є
перехід на вживання питної
води з малим вмістом каль�
цію, обмеження молочного
і відмова від соєвого кальцію.
Калій – єдиний мікроелемент,
який перешкоджає утворенню
камінців, кальцинатів та со�
лей кальцію.

Проблемою є дефіцит крем�
нію і йоду. Щоденне вживання
кави та чаю виснажує мозок

і весь організм, знижується
кількість кремнію та виникає
кисневий голод у клітинах
мозку.

Корисніше вживати чай зі
стебел із зернами зеленого
вівса, кореня пирію, гілок
дерев і кущів (сосни, сморо�
дини, малини, вишні, груші,
чай із шипшини та інших ягід.
Обов’язково пити фруктові
соки з м’якоттю, узвар із сухо�
фруктів. Загалом до 800 мл

таких напоїв на добу, не забу�
ваючи пити воду перед вжи�
ванням їжі. Краще для здо�
ров’я споживати мед замість
цукру. М’ясні продукти і рибу
вживати не частіше як двічі
на тиждень. Перевагу нада�
вати овочам та фруктам, зок�
рема квашеним.

Отже, кисень, іони водню,
органічні кислоти і кремній –
універсальні чинники здоров’я
і довголіття. Хоч медицина
досі іґнорує визначення крем�
нію в організмі пацієнтів.

Прекрасні наші україночки
дуже рано старіють і сивіють.
У них з’являються зморшки
на обличчі – саме через відкла�
дення солей кальцію в ткани�
нах шкіри, замість мінералу
краси – кремнію.

Названі чинники, а особ�
ливо забруднення довкілля,
постійні хронічні стреси при�
звели до збільшення втрати
кремнію організмом більш ніж
у 50 разів. Тож звідки взятися
здоров’ю?

Та здоров’я і довголіття
залежать не лише від їжі, а най�
перше від духовності лю�
дини. Життя – це процес на�
вчання. Ми народились для
того, щоб вчитися і духовно

зростати. За Новим Запові�
том у нас одна заповідь лю�
бові. Апостол Павло сказав,
що любов – виконання зако�
ну. Закон безумовної любові
вимагає, щоб ви концентру�
вали свою увагу на тому, чого
ви дійсно хочете.

Для людини безумовна
любов – щось практично не�
можливе, але в серцях тих,
хто вірить в Ісуса Христа, живе
любов Божа, і ми повинні ви�

вільнити цю любов, не обме�
жуючи жодними умовами.

Отже, просіть у Господа
тільки одного: «Навчи мене
любити світ так, як Ти любиш
мене». Коли в людській душі
постійно вирують пристрасті:
гординя, гнів, ненависть,
заздрість, образа, жадібність,
нетерпимість тощо – виника�
ють незворотні зміни. Неґа�
тивна енерґія гріха шкодить
здоров’ю навіть більше за
шкідливі хімічні речовини.
У клітинах виникає переполя�
ризація мембран у крові
накопичуються луги та шкід�
ливі частинки. Усі ці неґативні
явища призводять до кисне�
вого голоду і руйнації в кліти�
нах, появи мутацій. Це ос�
новні причини психоемоцій�
них розладів, народження
недоношених і розумово від�
сталих дітей з аутизмом, ви�
никнення всіляких хвороб.
Гординя може бути причиною
інсульту.

Тримати образу на ближ�
нього небезпечно для здо�
ров’я, тому що образа рідко
коли минає швидко. З часом
вона набуває затяжної, хроніч�
ної форми і руйнує організм
зсередини. Образа – та емо�

ція, котра здатна витягти енер�
ґію і життєві сили. Як пока�
зали дослідження, наслідки
образи позначаються на
процесі обміну речовин, іму�
нітеті, рівні артеріального тиску
і серцебиття. Образа може
перерости в ненависть – одну
з найстрашніших емоцій, що
вражає просто в серце. Цей
гріх збільшує ризик інфаркту,
створює передумови для
розвитку гіпертонії. Єдиним
шляхом для зцілення – про�
щення, в тому числі, себе. Тож
якщо раптом захворіли,перш
за все, спробуйте пробачити
своїм кривдникам. Але робіть
це щиро, з молитвою, і мати�
мете найлегший спосіб профі�
лактики хвороб і збереження
здоров’я.

За браком місця – декілька
слів про радість. «Радість
перед Господом – підкріп�
лення для вас» (Неемія 8, 10).
Радість є однією з найсиль�
ніших духовних сил у світі.
Радість є одним із плодів Свя�
того Духа. І ви повинні роз�
вивати її, сповідувати її, жити
нею, якщо хочемо насолод�
жуватися її силою. З якими
умовами ви не зустрінетеся,
ви можете завжди радіти.
Ми вільні й можемо радіти
всьому, що дав нам Бог. Він
дав нам життя і наша мета –
радіти цьому життю.

Шановні українці, не надій�
теся на чудодійні ліки проти
раку, склерозу, не шукайте
легкого шляху позбавлення
своєї біди. Набувайте знання
про свій організм, ростіть
духовно – працюйте на про�
філактику – це набагато де�
шевше й розумніше. Кожна
людина має жити довго, щоб
здійснити все, що запланував
Господь, а для цього треба
бути здоровим. Ми завжди
повинні відчувати радість,
спрагу діяльності й бути вдяч�
ними за все, що дав Бог.
Бережіть себе і своїх рід�
них, любіть і турбуйтеся про
ближніх.
Подав Михайло РУДКОВСЬКИЙ,

просвітянин

Б

ÆÈÒÈ,
ËÞÁÈÒÈ,
ÐÀÄ²ÒÈ

Другий рік поспіль в Івано�Франківську
організовують «всенародне свято», при�
урочене батькам.

Про це повідомив начальник управління
спорту і молоді Віталій Матешко. «Все�
народне свято тому, що немає такого дер�
жавного, але воно користується популяр�
ністю у людей», – сказав Матешко.

День батька у Івано�Франківську про�
ведуть 17 вересня.

У цей день в міському парку імені
Тараса Шевченка організують спортивні,
розважальні і відпочинкові заходи. Програ�
ма передбачає виступи талановитих дітей,
майстер�класи, фейс�арт, сімейні веселі
старти, конкурси для татів, ігротеки та
багато призів для активних учасників.

День батька – щорічне свято на честь
татів, що відзначається в більшості соці�
ально розвинених країн. В Україні запро�
поновано святкувати День батька в
третю неділю вересня, однак статусу
офіційного не набуло.

Сьогодні об 11.00 в Театрі кіно «Люм’єр»
відбудеться прем’єрний показ коротко�
метражного фільму «70�ті» за романом
Степана Процюка «Травам не можна
помирати».

Режисер – Тарас Бенюк. В ролях ак�
тори «Нового театру» Володимир Тафій�
чук, Тарас Бенюк, Андрій Дівончук.

Радянська влада, якій насправді зос�
талося жити два десятиліття, тоді ще зда�
валася могутньою. Дуже мало хто вірив у
перспективу її падіння. Незгодні ставали
жертвами каґебістських провокацій і ка�
ральної психіатрії. Такий сюжет стрічки.

З РОСИ І ВОДИ!..

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 !
Івано�Франківські обласне та міське

об’єднання ВУТ «Просвіта»
ім. Т. Шевченка щиросердечно вітають

із 75&річчям
Василя Степановича

БОЙКА –
голову міського об’єд�
нання «Просвіти», відо�
мого громадського діяча,
вченого, доктора технічних
наук, професора ІФНТУНГ,
академіка та лауреата премії Української
нафтогазової академії, заслуженого діяча
науки і техніки України.

З часу створення ІФ МО ВУТ «Просвіта»
Василь Бойко на альтернативній основі
обраний головою, плідно працює на гро�
мадських засадах. А об’єднання налічує
58 осередків, з якими ведеться органі�
заційна та методична робота для утверд�
ження української мови як державної
в усіх сферах суспільного життя.

В Народному домі «Просвіта» прово�
диться культурно�просвітницька робота
з молоддю і старшими задля поширення
християнської моралі й національної духов�
ності, відзначення державних свят, роко�
вин «Матері�Просвіти», вшанування видат�
них державних та громадських діячів, вче�
них, письменників, художників тощо.

Пане Василю, знаємо й високо цінуємо
Вашу самовідданість і просвітянську
працю на благо України. Глибока пошана
і щира подяка Вам за створені підруч�
ники, словники, книжки, наукові праці,
виступи з лекціями на наукових конфе�
ренціях в Україні і за кордоном. Просві�
тяни міста щиро вдячні й за особисту
участь у проведенні просвітянських захо�
дів, що сприяють підвищенню національ�
ної свідомості й патріотизму учнів, сту�
дентів, молоді міста.

Тож хай збудуться Ваші заповітні мрії,
помножиться віра в українську націю.
Енерґії, творчої наснаги й успіхів на ниві
духовного відродження, повернення істо�
ричної пам’яті та нашої національної куль�
тури. Щиро бажаємо найбільшого земного
скарбу – міцного здоров’я і довголіття,
Божого благословення, натхнення і поступу
в плідній діяльності на благо Української
держави, миру, злагоди, душевної гармо�
нії, сонячних днів, щоденних гараздів. Що
Ви зробили, навіки не зітреться. Хай Мати
Божа покриває Вас своїм омофором, а Гос�
подь додає Вам наснаги.

Щастя, радості, злагоди. Многая і бла�
гая літ, плідної праці собі на честь, а Укра�
їні та родині на добро і славу!

З повагою голова ОО ВУТ «Просвіта»
ім. Т. Шевченка Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,
заступник голови ІФ МО ВУТ «Просвіта»

ім. Т. Шевченка отець Орест ПУТЬКО,
відповідальний секретар товариства

Наталія СИНИЦЯ

ÄÅÍÜ ÁÀÒÜÊÀ – 17 ÂÅÐÅÑÍß

АНОНС

Ê²ÍÎ ÇÀ ÐÎÌÀÍÎÌ
ÑÒÅÏÀÍÀ ÏÐÎÖÞÊÀ

ДОБРА ПОРАДА

У дітей, котрі не снідають
щодня, підвищений ризик
розвитку діабету другого типу
в майбутньому. До такого
висновку дійшли науковці
Кембриджського та Оксфорд�
ського університетів.

Для експериментів учені
запросили понад чотири ти�
сячі добровольців віком від
дев’яти до десяти років. У крові
дітей, котрі пропускали сніда�
нок, значно частіше виявляли

Литва висунула фільм
«Іній», який є спільною робо�
тою Литви, Франції, України
і Польщі й розповідає про події
в зоні АТО на Донбасі, на
кінопремію «Оскар».

Картина є драмою режи�
сера Шарунас Бартас. Вона
розповідає історію литовця,
який доставляє на Донбас
гуманітарну допомогу для ук�
раїнських військових. У фільмі
зіграла відома французька
актриса і екс�подруга голі�
вудського актора Джонні
Деппа Ванесса Параді.

У створенні стрічки брали
участь українські кіноком�
панії «Інсайт Медіа» і «Папа
Фільм» за підтримки Держав�
ного аґентства України з пи�
тань кіно та Литовського кіно�
центру.

В українському прокаті «Іній»
з’явиться 5 жовтня.

Раніше повідомлялося, що
фільм справив сильне вра�
ження на глядачів і журі юві�
лейного 70�го Каннського між�
народного кінофестивалю.

Глава державного аґентства
з питань кіно Пилип Іллєнко
у себе на сторінці в «Facebook»
написав: «У Каннах відбу�
лася прем’єра українсько�
литовсько�польсько�фран�
цузького фільму «Іній» литов�
ського режисера Шарунаса
Бартаса про війну на сході
України. Це лише втретє,
коли український кінемато�
граф представлений у про�
грамі «Двотижневик кіноре�
жисерів». Пишаюся тим, що
маю відношення до двох із цих
трьох випадків!»

До Івано�Франківська приїхав відомий
німецький коваль�реставратор Андреас Альт�
гамер. Запросили його активісти проекту
«Франківськ, який треба берегти».

Андреасу Альтгамеру вже 66 років, близько
40 років він займається ковальством і рестав�
рацією кованих виробів. Його прізвище означає
– старий молоток. В Німеччині він займався
реставрацією у старовинних замках і церквах.
Останні вісім років у Львові бере участь у про�
грамі відновлення історичної частини міста
в рамках співпраці Львівської міськради і німець�
кого товариства міжнародного співробітництва
GIZ. Реставрує металеві двері, балконні решітки,
підставки для квітів на вікнах.

 «Ми запросили його в Івано�Франківськ
як консультанта. Зараз маємо дуже цікаві
двері на реставрації за адресою Грушев�
ського, 42», – розповідає засновник про�
екту «Франківськ, який треба берегти» Марія
Козакевич.

Металеві двері зараз на реставрації в май�
стерні засновника «Свята ковалів» Сергія
Полуботька. Кошти на реставрацію виділила
міська рада. Андреас Альтгамер оглянув двері
й проконсультував майстрів, як, на його думку,
краще їх відреставрувати. Після цього йому
показали ще кілька металевих дверей у серед�
місті Івано�Франківська, які стоять в черзі на
реставрацію.

Два відомі в Івано�Франківську худож�
ники Орест Заборський і Валерій Дувірак
об’єдналися й презентували спільну вис�
тавку. Це «Діалог» двох мистецьких світів.
Не без пафосу кажуть, роботи не мають
нічого спільного, крім любові до прекрас�
ного та масштабної художньої думки
з естетичними відтінками.

Різнопланові роботи Валерій Дувірак об’єд�
нав у 15 окремих стендів. Художник�монумен�
таліст розповідає, це лише тисячна частина
його творчого доробку. Особливе значення для
митця має графічне Розп’яття, що в компози�

ції «Станіславська колеґіата». Скульптурну
композицію він змалював із фасаду приміщен�
ня Музею мистецтв Прикарпаття ще у 70�их
роках. Зберіг у пам’яті й долучився до збере�
ження на фасаді. До слова, це розп’яття вста�
новила громада Станіслава у 1932�му році.

В іншій частині зали свої роботи предста�
вив графік�ілюстратор Орест Заборський. Най�
вдалішими вважає графічні картини «Наша
дума, наша пісня не вмре, не загине» до твору
Квітки�Основ’яненка та ілюстрацію до Шев�
ченкового «Кавказу». Решта робіт також вра�
жають різноплановістю. Портрети, натюрморти,
пейзажі. Це творчий доробок майстра за
останні півстоліття.

Ô²ËÜÌ ÏÐÎ Â²ÉÍÓ
ÍÀ ÄÎÍÁÀÑ²

ÂÈÑÓÍÓËÈ ÍÀ «ÎÑÊÀÐ»

ÐÀÄÈÂ ÊÎÂÀËÜ Ç Í²ÌÅ××ÈÍÈ

ВИСТАВКИ

«Ä²ÀËÎÃ» ÄÂÎÕ

ЗДОРОВ’Я

ÍÅ Â²ÄÌÎÂËßÉÒÅÑß Â²Ä ÑÍ²ÄÀÍÊÓ
маркери високого ризику роз�
витку цукрового діабету. Такі
діти часто були інсулінрезис�
тентними. У них був значно
вищий рівень інсуліну в крові
після вживання їжі, а організм
мав слабшу здатність реаґу�
вати на гормон, який контро�
лює рівень глюкози в крові.

Нагадаємо, що діабет може
спричинити сліпоту і ниркову
недостатність, також він під�

вищує ризик захворювань
серця та інсультів.

Вчені наголошують, що
реґулярний сніданок може
запобігти розвитку діабету
другого типу. Проте науковці
точно не можуть пояснити
прямий зв’язок із відсутністю
прийому сніданку та розвит�
ком хвороби. Вони вважа�
ють, що діабет розвивається
через те, що діти, які не сніда�
ють, більш схильні вживати
жирну їжу протягом дня.

НОМІНАЦІЇГОСТІ


